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De ubekymrede                      
I tide og utide får de ubekymrede skeptikere 
af teorien om den menneskeskabte globale  
opvarmning at vide af de bekymrede  
klimaapologeter, at de er uansvarlige,  
når de hævder, at klimaforandringer ikke er  
noget nyt og altid har fundet sted.

De ubekymrede, der hælder til, at klima-
forandringer også kan skyldes andre fak-
torer, så som ændringer af strømmene i 
oceanerne og lavere solaktivitet, bliver 
fremstillet som bagstræberiske klimarevi-
sionister, der vil spille hasard med klodens 
fremtid. At den globale opvarmning de 
sidste 40 år kun er steget med 0,5 grad, 
skal også lige nævnes i den ombæring. 
 
Pudsigt nok vender billedet, når de selv 
samme dybt bekymrede klimaflagellanter 
konfronteres med emigrationsspørgsmålet. 
Vupti, så vender billedet, nu er de bekym-
rede blevet til de ubekymrede. Hvem har 
nogensinde hørt Greta Thunberg, det sven-
ske teenageridol for generationer af klima-
forskrækkede, forkælede unge og midal-
drende i Vesten, udtrykke bekymring for 
den miljøkatastrofe, som befolkningseks-
plosionen i Den Tredje Verden har afsted-
kommet, endsige det immigrationstryk, 
som den har medført på Vesteuropa? Ikke 
et ord! I hendes eget fædreland er folkhem-
met i færd med at implodere. Så hellere 
redde verden end sin egen familie! Jean-
Jacques Rousseau lader hilse. 
 
Ikke et ord om, at velfærdssystemerne i 
Vesteuropa kører med speederen i bund 
mod afgrunden, hvis ikke der sættes en 
effektiv prop i hullet for migrationen fra 
landene syd og øst for Middelhavet til     
Vesteuropa. Med ét er de bekymrede blevet 
til fuldstændigt lalleglade og faktaresistente 
ubekymrede. De er endda blevet så immune 
over for fakta, at de end ikke ønsker en 
åben debat om temaet. 

”Det, de ubekymrede højst kan drive det 
til, er en udskamning og mistænkelig-
gørelse af de bekymrede.” 
 
Det, de ubekymrede højst kan drive det til, 
er en udskamning og mistænkeliggørelse 
af de bekymrede. Når de ubekymrede pres-
ses på fakta og virkeligheden, rykker selv-
godhedens ”intellektuelle” ud i medierne 
for at lefle for den indre sukkergris samtidig 
med, at deres autonome stormtropper med 
vold og intimideringer forsøger at bemæg-
tige sig gader og stræder. Sidstnævnte er 
ikke værd at beskæftige sig med, først-
nævntes fraværende evne til at konkludere 
rigtigt er derimod interessant at dvæle ved. 
  
Emnet emigration skal helst ikke debatteres, 
for det er uværdigt og inhumant. Når der i 
Danmark i mange år blev sat spørgsmåls-
tegn ved ultrahumanismens eller hyper-
moralismens rigtighed, blev racisme- eller 
krænkelseskortet trukket, og dét så ofte, at 
ord blev devaluerede og udhulede. Følgelig 
virker racisme-kortet heldigvis ikke mere, 
og det gør de ubekymredes skrig på censur 
for at undertrykke fakta heller ikke. 
  
En vis panik er at spore iblandt de rumme-
lige, tolerante humanistiske ubekymrede, 
hvis had til og foragt over for de primitive, 
indadvendte, reaktionære bekymrede dog 
er forblevet intakt. De ubekymrede har 
imidlertid tabt kampen på argumenter og 
statistikker. 
 
Der tegner sig dog et samlet billede af de 
bekymrede klimaopviglere og de ubekym-
rede tilhængere af mere eller mindre åbne 
grænser. Der er et åbenlyst ideologisk sam-

Søren Lind Jensen
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menfald mellem dem. De består af cen-
trum-venstre (den tidligere kritiske ven-
strefløj eksisterer jo desværre som bekendt 
ikke mere) og en stor del liberalister. Fælles 
for dem er, at de er så forelskede i deres 
eget humanistiske selvbillede og samtidig 
så forbenede i deres ideologi, at de ikke 
tåler fri forskning, hvis dens resultater ikke 
flugter med deres verdensanskuelse, eller 
en åben debat, der modsiger den rene lære. 
Dette træk ses både hos de bekymrede sy-
vende-dags-klimaadventister og hos de im-
migrationsglade humanister, og de udgør 
jo oftest som skrevet én og samme gruppe 
og stemmer på samme partier.  
 
Hykleriet har de også til fælles. Alt andet 
ville jo også være underligt, da de bekym-
rede klima-forskrækkede klidmostre og de 
ubekymrede multi-kulti hipstere jo udgør 
samme frelste gruppe. Hvem husker ikke 
en af de første højtprofilerede klimafor-
kæmpere, Al Gore, og hans voldsomme 
CO2-aftryk? I Tyskland er De Grønnes 
fraktion i Forbundsdagen dén politiske 
gruppering, som benytter flyrejser mest, 
hvilket vi også kender fra fremtrædende 
medlemmer af Alternativet og det Radikale 
Venstre herhjemme. 
 

”Tager de bekymrede klimahatten af og 
sætter immigrationshatten på, bliver de 
straks ubekymrede.”  
 
Tager de bekymrede klimahatten af og 
sætter immigrationshatten på, bliver de 
straks ubekymrede. Dobbeltmoralen trives 
stadigvæk i bedste velgående. De vil ikke 
selv bo i nærheden af kulturberigerne, den 
byrde må bæres af socialt dårligt stillede 
landsmænd. Indvandringens tragedie be-
tragtes nærmest som collateral damage. 
 
Efter årtiers kamp mod de ubekymredes 
udskamning er det dog endelig kommet til 
et punkt, hvor den vesteuropæiske virke-
lighed ikke længere kan skjules eller be-
nægtes. Den frie forskning i Danmark har 
det seneste årti haft vide rammer, og stati-
stikkerne taler deres tydelige sprog: emi-
grationen fra Afrika, Mellemøsten, Pakistan 
og Afghanistan har i enhver henseende 
været en drønende fiasko.  
 
De ubekymrede egohumanisters allesteds-
fraværende menneskelige format materi-
aliseres i deres udeblevne selvopgør med 
egne fejlslagne dogmer. Der er langt imel-
lem, at man ser en af de ubekymrede vise 
et vist format, gå bodsgang og erkende, at 
han tog fejl – med til sidst en uforbeholden 
undskyldning. Nej, de ubekymrede synes 
hellere at ville leve videre i livsløgnen end 
at tage et selvopgør med løgnen. Det ind-

lysende valg kræver dog en vis civilcourage, 
da en bodsgang i mange tilfælde vil have 
til følge, at man ikke kun afskæres fra 
avancement, men også mister sin venne-
kreds og/eller udstødes af kollegaer. I de 
renes selskab tåles afvigere ikke. 
 
De ubekymrede er tilsyneladende fortsat 
ubekymrede, om end der i ny og næ fra 
dén kant høres et lille pip om, at eksperi-
mentet ikke gik helt som planlagt. Para-
doksalt nok har nogle af de mest ubekym-
rede været journalister, som jo egentligt 
qua deres profession skulle have haft et 
højeste mål om at udøve kritisk journalistik 
for at afdække skandaler og misforhold i 
samfundet til oplysning for borgerne. Svigtet 
inden for den journalistiske kaste har været 
intet mindre end monumentalt.  
 
Hvem er det egentlig, der forfægter ekstreme 
og yderligtgående synspunkter? De ube-
kymrede eller de bekymrede? De bekym-
rede, altså de, som er af den opfattelse, at 
immigration skal styres og kontrolleres så-
ledes, at kun immigranter med et grundsyn, 
der er kompatibelt med modtagerlandet, 
lukkes ind med henblik på, at parallelsam-
fund, æreskodeks, familiefejder, kvindeun-
dertrykkelse, personfarlig kriminalitet, men-
neskelig fornedrelse, eksplosion i sociale 
ydelser og etniske spændinger undgås, 
eller De ubekymrede, som advokerer ”hvem 
du end er, så velkommen her” med alle de 
følgevirkninger, det afstedkommer? 

Greta Thunberg. 

KVÄLLSPosten 
28 maj 2020. 
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man kommer, på et egentligt udtryk for et 
menneskes indre og dybe substans. Og 
kommer man tæt på et dannet menneske, 
sætter det sig spor. Derfor er det et næsten 
utroligt tilfælde, at en af dannelsesidealernes 
helt store forkæmpere, Wilhelm von Hum-
boldt, på sit livs aften skrev en sonet, som 
bruger murværk til at illustrere det livsværk, 
han beder sine efterkommere tage var på:   

Den stovte murer er død.  
Men hans murværk består.

over, hvor stor og bred en viden han besad, 
om steder og begivenheder. Vi havde mange 
sådanne ture sammen. Tiden fløj, mens 
Poul fortalte. Passerede man en herregård, 
kunne der være stof til resten af turen. Poul 
havde haft en læremester, som havde lært 
ham at mure. Hans dannelse var derimod 
noget, han selv havde skaffet sig. Det er 
dannelse i virkeligheden altid. Den er sum-
men af tusinder af aktive tilvalg, over et 
levet liv. Derfor er den også det tætteste 

Poul Vinther Jensen var murer. Men han 
var meget andet end det. Han var en af 
den slags håndværkere, som har præget 
Danmark med meget mere, end alene med 
det håndværk de udførte, mens de levede.   
Hvis man kørte igennem vort land, i selskab 
med Poul, blev man uvilkårligt imponeret 

Ich lieb’ euch, meiner Wohnung stille Mauern,  
und habe euch mit Liebe aufgebauet;  
wenn man des Wohners Sinn im Hause schauet,  
wird lang nach mir in euch noch meiner dauern. 

Det passer perfekt til en dannet murer. For 
Pouls vedkommende er murerne nemlig 
endog bogstavelige og står mange steder, 
rundt om i Danmark. 
 
Med til Pouls dannelse hørte en uforfær-
dethed og en ubestikkelighed. Han fortalte 
mig, hvordan en stor kreditforening engang 
havde tilbudt ham en lukrativ stilling, som 
skønsmand. Der var kun en betingelse; 
han skulle ophøre sit engagement i Den 

Danske Forening. Pouls svar kom uden tø-
ven: ”Så siger jeg tak men nej tak! Det kan 
der ikke blive tale om!” Vi, der kendte ham 
fra foreningen, kan for det indre øre sagtens 
høre ham sige det, på sin karakteristiske 
måde: Høflig, smilende, men absolut ubø-
jelig. Der var noget, der ikke kom på tale, 
noget, der ikke kunne købes, fordi dets 
værdi var hinsides prissætning. Til dette 

hørte Danmark. Poul engagerede sig derfor, 
livet igennem, i forskellige foreninger og 
bevægelser, som efter hans opfattelse gav-
nede Danmark. Han var medstifter af For-
eningen Frit Norden og var i mange år en 
ildsjæl i Folkebevægelsen mod EF’s For-
retningsudvalg. Da Den Danske Forening 
blev stiftet, meldte han sig hurtigt ind. Han 
sad mange år i styrelsen, deraf en årrække 
som næstformand. Han var myreflittig. 
Ikke mange andre har delt så meget mate-

Poul Vinther Jensen 
1946-2020

Tomas Kierstein
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riale ud og holdt så mange foredrag, som 
Poul. Da internettet kom, blev han også 
snart daglig leverandør af kommentarer, 
på foreningens hjemmeside. Kun familie-
anliggender eller sygdom kunne komme i 
vejen, ellers stillede han altid op, hvis no-
gen spurgte. Det var fuldt fortjent, at han 
blev foreningens andet æresmedlem. 
  
”Mine fire piger!” er en sætning, som jeg 
har hørt mange gange, fra Pouls mund. 
Det var grunden til det hele. For Poul var 
hans fire piger manifestationen af Danmark. 
Det var kærligheden til dem, der drev ham, 
præcis som det beskrives i Humboldts 
sonet. Han var, med en skelnen lånt fra 
George Orwell, ikke nationalist, men pa-
triot. 
 
For hvor en nationalist mener, at hans land 
er objektivt mere værd end andres, mener 
en patriot, at hans land er det bedste for 
sig selv og sine. Han vedkender sig en na-

"Danmark er ikke noget indvandrerland, 
og vi bør derfor undlade at gå i debat med 
nogen som helst om, hvorvidt Danmark 
skal åbne sine grænser for kollektiv ind-
vandring eller ej. Det spørgsmål er ikke til 
debat. Og bør ikke komme det. Vi bør der-
imod bruge vore kræfter på at organisere 
flest mulige danskere i kampen mod den 
falske internationalisme." 
 
Således skrev Poul Vinther Jensen på for-
siden af Danskeren, december 1988. Det 
var halvandet år, før jeg mødte ham (ved 
foreningens sommerstævne 1990). Men 
det er karakteristisk for det, jeg også erfarede 
med ham, nemlig at der var noget, som 
stod absolut fast og ikke kunne forhandles. 
Hvis Danmarks situation forværredes, betød 
det for Poul blot, at metoderne til at rette 
op på den måtte blive hårdere. Målet - 
Danmark frit og dansk - var der aldrig tvivl 
om. 
 
Og Poul tilføjede altså, at der nu skulle ar-
bejdes på at nå målet. Der var han ikke 
som nutidens Facebook-krigere. Han rejste 
land og rige rundt og holdt møder og 
uddelte DDF's foldere i tusindvis, fra dør 
til dør, hvor han kom frem. Senere hjalp 
jeg ham med dette i hovedstadsområdet, 
og vi fik mange hyggelige ture og enkelte 
ubehagelige oplevelser, når folk var utilfredse 
med det, de havde fået i brevsprækken. 

Det var utvivlsomt en skuffelse for Poul, at 
ikke flere reagerede på hans og foreningens 
aktivisme, og at den skæbnesvangre ud-
vikling for landet bare fortsatte. Han havde 
regnet med at bidrage til en stor folkeligt-
national bevægelse, men opdagede efter-
hånden ligesom os andre, hvor svært det 
var at vække det mætte danske folk. Men 
fortsatte i mange år ufortrødent arbejdet. 
De første år efter årtusindskiftet arbejdede 
han særligt på at styrke det nordiske sam-
arbejde, og jeg var med ham i Sverige og 
Norge, hvor han holdt taler for vore me-
ningsfæller. Det førte til en mediestorm, da 
hans som altid direkte tale førte til, at 
Dansk Folkeparti undsagde foreningen. 
Det så Poul ikke som noget tab, for partiets 
kompromissøgende kurs berettigede netop 
fortsat til et nationalt alternativ, ubesmittet 
af hverdagspolitik. I en del år derefter, ind-
til 2014, havde vi fortsat et frugtbart sam-
arbejde med udsendelse af pressemedde-
lelser og debatindlæg. 
 
Helt fra starten af 70'erne var Poul engageret 
i EF-modstanden. Han kom i forretnings-
udvalget for Folkebevægelsen mod EF, og 
det blev senere en stor mediehistorie, at 
han her havde stået i forbindelse med PET 
i overvågningen af de sovjetvenlige perso-
nager, der også var i EF-modstanden. Det 
fik i 1998 SF'eren Holger K. Nielsen til at 
udtale direkte med henvisning til Poul, på 
Folketingets talerstol, at det siger "meget 
om PET, at de er i stand til at bruge en så, 

ja, jeg vil næsten ikke bruge udtrykket, en 
så utiltalende person, en sådan person, 
som man ikke kan have tillid til. Det fatter 
jeg simpelt hen ikke. Der må være noget 
galt." 
 
Nielsens udtalelse husker jeg som typisk 
for den karikerede politiske stempling af 
nationalsindede mennesker, mens virke-
ligheden jo var, at Poul var den mest rare, 
kultiverede og hjælpsomme mand, man 
kan forestille sig. Men ville selvfølgelig bi-
drage imod venstrefløjens daværende be-
stræbelser på at undergrave det vestlige 
forsvarssamarbejde, helt i tråd med sin ge-
nerelle nationale holdning. Som i øvrigt 
bragte ham i forbindelse med også nationale 
selvstændighedsbevægelser ude i Europa, 
såsom irske IRA.   
 
I Danskeren, juni 1998, skrev Poul i forbin-
delse med folkeafstemningen om Amster-
dam-traktaten: "Det er netop de enkelte 
Folks frihed til selv at leve eget liv på egne 
vilkår, der giver fred imellem folkeslagene." 
Det var en sådan generel sund fornuft, 
uden ideologier, utopier eller konspirations-
teorier, som prægede Pouls tænkning, ud-
sprunget af hans omfattede læsning, prak-
tiske liv og samtaler med utallige lands-
mænd. For han faldt let i snak med alle. 
Det kunne tit forsinke ham og forlænge 
hans arbejdsopgaver langt ud over det 
planlagte. Men han kunne altid bidrage 
med en ny vinkel på en sag. Han var utvivl-

Som jeg husker Poul

Tomas Kierstein  
stod fanevagt  
ved Pouls begravelse  
23/4 2020.

Peter Neerup Buhl

turlig partiskhed, uden at frakende andre 
retten til det samme, for deres vedkom-
mende. Det er at have nok i sig selv og sit, 
i den mest positivt tænkelige mening af 
udtrykket. Erobringstrang og herselyst 
ligger en patriot fjernt.  
  
Æret være Pouls minde! Og intet opsum-
merer ham bedre, end de to ord, han altid 
skrev, i de mails, han sendte, mens vi ar-
bejdede sammen i foreningen:   
 
Altid Danmark! 
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somt blevet uddannet som historiker og 
ikke murer, hvis han havde været ung 
senere - i en tid, der gav økonomisk mulig-
hed for en universitetsuddannelse. Ikke 
mindst derfor stod det danske lighedssam-
fund hans hjerte nært, og han lagde stor 
vægt på, at hans livs stolthed, hans fire 
døtre, fik en god uddannelse.  
 
Vi tog sammen på mange ture ud i det 
danske land, både for at opleve natur og 
kultur. Således vadede vi gennem vandet 
ud til Æbelø nord for Fyn og besøgte en 
række slotte og herregårde, hvor Pouls op-
tagethed af emnet typisk kunne få ham til 
at glemme tid og sted, så han standsede 
bilen midt på vejen ud for en herregård, 
han ville tage et nærmere kig på, til irritation 
for andre bilister. Han var altid ret distræt, 
hvilket også på andre måder gav farlige si-
tuationer i trafikken. Som da vi på en tur 
med uddeling af DDF-foldere, med ham 
ved rattet, krydsede Gammel Køge Landevej. 

møder - og at omdele tusindvis af brochu-
rer de steder, hvor han kom frem. 

Han var en fremragende taler, som talte fra 
hjertet uden brug af manuskript. Det kan 
man se på hosstående foto fra et grund-
lovsmøde i Hillerød. 

Poul havde en fortid som medlem af Forret-
ningsudvalget i Folkebevægelsen mod EF, 
og havde som sådan en stor viden om EF 
– senere EU, og han fik sin egen rubrik på 
DDF’s hjemmeside, hvor han skrev om ud-
viklingen i EF/EU. 

Da Facebook blev almindeligt udbredt, tog 
han ivrigt del i debatterne på dette medie. 

Poul var levende interesseret i kunst og 
kultur, hvilket man ikke kunne undgå at be-
mærke, når man besøgte ham. En perle i 
hans malerisamling var et maleri af hans 
døtre udført af Agnete Swane i bytte for 
noget murerarbejde. 

Han var meget vidende om arkitektur. Det 
var en fornøjelse at gå tur sammen med 
Poul gennem gaderne i Aarhus, hvor han 
kunne fortælle detaljer om de fleste bygnin-
ger. 

Det var i det hele taget altid en fornøjelse 
at være sammen med Poul. Og det var en 
berigende fornøjelse, for han havde en 
enorm viden om historie og politik, som 
han gerne øste ud af. Han var noget så 
sjældent som en intellektuel murer.

Jeg lærte ham at kende, da han som næst-
formand for Den Danske Forening talte ved 
et møde i Næstved i februar 1990. Efter 
mødet kørte jeg ham til Ringsted Station, - 
jeg skulle til Roskilde, og han skulle til Aar-
hus, - og undervejs fik vi en god snak om 
verdenssituationen. 

Få dage senere modtog jeg et brev fra ham 
med en invitation til at komme til et styrel-
sesmøde i Den Danske Forening. På det 
møde blev jeg optaget i styrelsen, hvor jeg 
virkede i 30 år. 

Senere fandt Poul og jeg ud af, at vi begge 
er født på Hornslet Sygehus, og at han og 
min storebror havde kendt hinanden til-
bage i 1950’erne. De mødte hinanden igen 
til min 60-års fødselsdag. Men det er en 
helt anden historie. 

Poul var en ualmindelig sympatisk jævn 
mand af folket. Han var murer og kendte til 
holdningerne i skurvognene, som han ud-
trykte det. Han var samvittighedsfuld over 
for vort fælles hjem, Danmark, og ydede en 
imponerende indsats i foreningens første 
år ved at rejse land og rige rundt og afholde 

Lige efter krydset gav det et sæt i ham, og 
han spurgte mig: "Var der ikke rødt?" Det 
var der. Biler investerede han mindst muligt 
i, pengene kunne bruges til bedre ting. En 
gang vinkede politiet ham ind til siden. 
Men han kunne ikke standse, for bremsen 
svigtede.. 
 
Poul var et berigende og fornøjeligt be-
kendtskab og en markant, frygtløs person-

lighed, der spillede en betydelig rolle, da 
den danske indvandringsmodstand blev 
vakt. I det nationale arbejde vil han savnes 
som en i dag sjælden ægte repræsentant 
for den danskhed, højskolerne stadig stod 
for i hans ungdom, og som menneske vil 
han for mig altid stå som legemliggørelsen 
af alt det bedste hos dem, der i bogstave-
ligste forstand byggede Danmark. 
 

 Poul, den intellektuelle murer

Poul i Norge 
2002.

Poul, Grundlovsdag 1994.

Harry Vinter
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HV: Skal vi have det hele med, så startede 
det med indianerbøger og -film, jeg læste 
og så som dreng. Selvom indianerne oftest 
blev fremstillet som skurke, som ikke forstod 
at sætte pris på indvandrernes kulturelle 
berigelse, så lå min sympati på indianernes 
side. De blev uretmæssigt fordrevet af hen-
synsløse indvandrere fra det land, som 
efter min mening var deres. 

Om ”Siddende Tyr” står der i Wikipedia: 
”Han stod for en kompromisløs linje over 
for de hvide, som forsøgte at fortrænge 
de oprindelige amerikanere fra deres oprin-
delige territorier, og i modsætning til andre 
ledere nægtede han at underskrive nogen 
fredsaftaler.” Siddende Tyr havde og har 
min fulde sympati; men jeg er godt klar 
over, at han med det generalieblad af vor 
tids ”venstrefløj” vil blive anset for en snæ-
versynet, højreradikal, racistisk og xenofo-
bisk fremmedhader. 

Jeg lyttede til Buffy Sainte Maries vemodige 
protestsang ”Now that the buffalo’s gone”, 
og jeg blev betaget af filmen ”Danser med 
ulve” om en hvid soldat, som bliver optaget 
i en indiansk stamme. Det, der gjorde stær-
kest indtryk på mig, var, da høvdingens 
søn spørger soldaten, om der vil komme 
mange indvandrere, hvortil soldaten svarer 
”Der vil komme mange. Flere end man 
kan tælle.” De går da til høvdingen, som 
siger ”Vores land er alt, hvad vi har; vi vil 
kæmpe for at beholde det”. 

Det er nøjagtigt den situation, vi danskere 
og øvrige vesteuropæere i dag befinder os 
i. Vi er Danmarks indfødte. Vi har været 
her siden isen trak sig tilbage for 12.000 år 
siden. Nu er vi et truet folk. Fælles for alle 
truede folkeslags problemer er, at de er op-
stået som følge af fremmed indvandring! 

Folkeslag Jorden rundt, som ikke har et 
eget nationalt hjemland, drømmer om at få 
det: tibetanere, kurdere, palæstinensere, 
katalanere osv. Tænk, hvad det betød for 
jøderne at få deres eget hjemland efter næ-
sten 2.000 års hjemløshed! Vi danskere 
har – eller havde – allerede et nationalt 
hjemland, og så sætter en enkelt tankeløs 
generation det hele over styr.  

Jeg fandt det aldeles forrykt, at Folketinget 
i 1983 åbnede for en endeløs folkevandring 
til Danmark. Derfor meldte jeg mig ind i 
Den Danske Forening. 

 

Er der ikke en forskel på den indvan-
dring, der foregik i f.eks. Amerika, 
og den, der i dag foregår til Europa? 

Jo, der er én vigtig forskel. Den gang ud-
vandrede europæerne fra en på datiden 
højt udviklet landbrugs- og industrikultur 
til et land, hvor folk levede som jægere og 
samlere. De kunne derfor sætte skub i ud-
viklingen i f.eks. Amerika. 

I dag invaderes de højt udviklede europæiske 
videnssamfund af folk, som kommer fra 
tilbagestående feudale kulturer. De har 
intet at bidrage med og virker med deres 
klansamfund og stærke religiøsitet som 
sand i maskinen i de europæiske lande. 

 

Men det var det nationale,                                 
der afgjorde din beslutning? 

Det var det især. Det var en reaktion på 
brede kredses nedgørelse af alt, hvad der 
var dansk. Deres omtale af danskere som 
snæversynede fremmedhadere og egoistiske 
svinehunde, der ikke har nogen eksistens-
berettigelse, - det var for groft. 

 

Hvordan gik det til, at du blev                     
optaget i ledelsen? 

Efter et møde i Næstved faldt jeg i snak 
med den daværende næstformand Poul 
Vinther Jensen. Jeg må have gjort et vist 
indtryk på ham, for et par dage senere 
modtog jeg et brev, hvori han inviterede 
mig med til næste styrelsesmøde. På det 
møde i marts 1990 sagde jeg ja til at ind-
træde i styrelsen. 

 

 

 

Far vel efter 30 år
I marts trådte Harry Vinter tilbage efter nøjagtig  
30 år i DDF’s styrelse. 
Søren Lind Jensen indkredser i dette interview  
nogle af de mange års op- og nedture. 

SLJ: Lad os starte med begyndelsen. Hvorfor blev du overhovedet medlem af DDF?

Dances - more.Dances - how many.
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Harry, hvad synes du selv, du tilførte 
DDF’s styrelse? 

Først og fremmest medførte jeg med mine 
38 år en foryngelse af styrelsen.   

Dernæst medbragte jeg med min sociali-
stiske grundholdning og et antiautoritært 
”pust” fra 1968 nye synsvinkler ind i en 
kreds, som fortrinsvis var præget af natio-
nalkonservative holdninger. 

Ole Hasselbalch, som ikke strøede om sig 
med roser, sagde på et tidspunkt, at jeg 
var god til at kaste ting op i luften og få 
dem til at falde ned, så man så dem i et nyt 
lys. 

Det var nok det, jeg gjorde, da jeg foreslog, 
at vi skulle opfordre folk, der ville støtte 
flygtninge, til at gøre det uden om Dansk 
Flygtningehjælp. Jeg spurgte hos Flygt-
ningehøjkommissariatet, om man kunne 
donere penge direkte til dem. Det kunne 
man. Jeg fik oplyst et kontonummer, som 
vi så opfordrede folk til at indbetale til. Det 
gav en del medieomtale. Hvor store bidrag 
der gik den vej, véd jeg ikke, men i hvert 
fald faldt bidragene til Dansk Flygtninge-
hjælps indsamling mærkbart, og de holdt 
op med at holde indsamlingsshows i TV. 

I 1990’erne havde DR et båndværksted, 
hvor græsrødder kunne få hjælp til at lave 
film om emner, der interesserede dem. Jeg 
ansøgte om hjælp til at lave en film om be-
folkningseksplosionen og den folkevandring, 
den medfører. Jeg fik – som ventet – af-
slag. 

En dag i læste jeg i en avisartikel, at en 
teatertrup, Skarntyderne, havde vundet en 
pris for et stykke om DDF. Artiklen var 
krydret med et foto af truppen i nazi-antræk 
med hagekors. Nogen ville måske være 
blevet rasende og have truet med retssag. 
Men jeg kontaktede truppen og lykønskede 
dem og spurgte, om de kunne tænke sig at 
komme og opføre deres forestilling ved 
DDF’s sommerstævne. Flere gamle friheds-
kæmpere ville komme til stede, og det 
kunne da være sjovt for dem at se sig selv 
fremstillet som nazister. Truppen overvejede 
forslaget – og vendte tilbage med et afslag, 
fordi truppen ”er imod det, DDF står for”. 
Så er det, man kan tvivle på, om truppen 
overhovedet vidste, hvad DDF stod og står 
for, når den ikke ville mødes med DDF. 
Glemt var al snak om, at kendskab giver 
venskab. Men jeg fik optaget en stor ironisk 
artikel i den avis, hvor jeg havde læst om 
prisen. 

Til gengæld fik jeg ja fra Danmarkssam-
fundet på en ansøgning om en forenings-
fane. Den fik jeg overrakt af forsvarsmini-
steren ved en ceremoni i Roskilde Domkirke. 
Det var meget højtideligt. Foreningen har 
fået i alt 5 faner. 

Men DDF havde et dårligt image i de 
første år? 

Ja, det er klart, at de kredse, som omtalte 
deres eget folk som svinehunde uden ek-
sistensberettigelse for at bane vejen for en 
fremmed invasion, gjorde alt for at sætte 
foreningen i et dårligt lys. De var – og er – 
blottet for anstændighed og hæmninger, 
hvad det angår. 

Jeg fandt det vigtigt at få blødt op på det 
ubehagelige image og fik indført fodbold-
sangen ”Vi er røde – vi er hvide” som en 
slags slogan – krydret med røde og hvide 
blomster. 

 

Medlemspleje anså jeg for vigtig i den for-
bindelse. Jeg ville gerne skabe en bred, fa-
milievenlig kultur i foreningen og arran- 
gerede f.eks. juletræsfester og busudflugter 
til historiske steder. 

Jeg tog mine egne børn med til arrange-
menter, hvor det var relevant og forsvarligt, 
og opfordrede andre til at gøre ligeså. Mine 
børn var f.eks. med ved et grundlovsmøde 
i Hillerød i 1994, som blev overfaldet af ter-
rorister, og de var formodentlig årsagen til, 
at mødeterrorister for første og indtil nu 
eneste gang i Danmarkshistorien blev dømt 
for deres gerninger. 

En flok hætteklædte fascister lå skjult på 
gulvet i en bus, som kørte helt op til møde-
pladsen, uden at tilstedeværende politi op-
dagede det. Pludselig sprang de ud af bus-
sen og stormede råbende og svingende 
med slagvåben frem mod de forsamlede. 
Mødedeltagerne gik imidlertid straks til 
modstand med flasker og paraplyer, og fa-
scisterne måtte forsmædeligt flygte – 13 af 
dem løb lige i armene på politiet. 

Jeg skrev læserbreve til de store aviser, 
hvori jeg fortalte, hvordan jeg plejer at tage 
mine børn med til grundlovsmøder, så de 
kan høre om de frihedsrettigheder, vi fejrer. 

Men det er slut. ”Det tør jeg ikke mere, så 
længe disse rakkerknægte ustraffet kan 
overfalde folk, som den ”humanistiske” 
overklasse anser for ubekvemme.” 

Ved den efterfølgende retssag mod møde-
terroristerne indledte anklageren med at 
sige, at han havde bemærket et læserbrev, 
som gjorde, at han følte sig nødsaget til at 
reagere og rejse sigtelse mod de anholdte. 
Jeg føler mig overbevist om, at det var et 
af mine læserbreve, han henviste til. 

Blandt de dømte var en tegner ved navn 
Jakob Martin Strid. Han blev senere be-
lønnet med Kronprinsparrets Kulturpris     

 

2012 og 500.000 kr. Men hverken ved den 
eller andre lejligheder blev han omtalt som 
den voldsdømte Strid, - helt modsat f.eks. 
Tommy Robinson, som medierne aldrig 
omtaler uden at tilføje tillægsordet volds-
dømt. 

I efteråret 1994 blev jeg næstformand, og i 
den egenskab kontaktede jeg Center for 
Menneskerettigheder og foreslog, at vi 
sammen lavede en høring om den politiske 
vold. Centerets direktør Morten Kjærum 
svarede, at centeret ikke arbejdede med 
den problemstilling og for øvrigt heller ik-
ke havde tid. 

                                         

Har du ellers været udsat for                   
ubehageligheder? 

Faktisk kun i forbindelse med arrange-
menter, som voldelige fascister har forsøgt 
at forpurre - med en enkelt undtagelse. En 
dag i 1994 lå der et brev i vores brevkasse 
med følgende indhold: ”Kan du lide ilde-
brand? Det håber vi du kan. For om kort 
tid vil dit hus blive brændt af. Det fortjener 
du – dit svin af en landsforræder”. Det var 
underskrevet AFA – Antifascistisk Aktion. 
Men jeg er langt fra sikker på, at det kom 

s
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fra AFA, som nok ville have brugt et helt 
andet skældsord. Jeg tror, det er nogle på 
den modsatte fløj, som har set sig gal på 
mig. Jeg overgav brevet til politiet, som 
vist aldrig fandt ud af noget. Med to små 
børn i huset var det et meget ubehageligt 
brev. Min kone kunne ikke klare det, og vi 
tog i sommerhus i et par uger. Da vi kom 
tilbage, stod huset der stadig. 

 

Hvordan kom I ud med budskabet     
i de første år – før internettets tid? 

Vi holdt et hav af møder landet over, vi 
skrev et hav af artikler og læserbreve til 
aviserne, og vi omdelte tusindvis af bro-
churer til postkasser. Og så blev vi ofte in-
viteret ud at holde foredrag i andre forenin-
ger. Jeg holdt foredrag på aftenhøjskoler, i 
Rotary, i politiske ungdomsorganisationer 
og – det holdt jeg mest af – i folkeskoler. Vi 
blev ofte inviteret til at tale i f.eks. sam-
fundsfagstimer, men på et tidspunkt stop-
pede disse invitationer pludselig; jeg tror, 
at det var efter henstilling fra lærerforenin-
gen. Vi gjorde det simpelt hen så godt, at 
det var vanskeligt at opretholde et skræm-
mebillede af os. 

Sidst i 1990’erne skruede vi selv ned for 
blusset efter at have sat et tydeligt præg 
på debatten i mange år. Vi ville ganske 
enkelt give plads til det nye parti, Dansk 
Folkeparti, som i vid udstrækning fremførte 
vore synspunkter. 

 

Modtog du reaktioner på dine             
artikler? 

Ja, masser. Den gang blev der ofte ud-
kæmpet regulære læserbrevsfejder i avi-
serne, og jeg modtog mange breve fra folk, 
som regel med tak for mine ord. Det var jo 
før e-mail blev almindeligt. Et par gange 
fik jeg brev fra ærkekommunisten Preben 
Møller Hansen, Fælles Kurs, når jeg havde 
haft en af mine socialistisk prægede artikler 
i en avis. Han opfordrede mig til at skrive 
til Fælles Kurs’ blad. 

I 1999 blev lederen af kurdernes friheds-
kamp, Abdullah Öcalan, taget til fange af 
tyrkiske agenter, og kurdere verden over 
gik i protestdemonstrationer for deres leder. 
Jeg skrev et læserbrev, hvori jeg opfordrede 
den danske regering til at protestere og 
tale kurdernes sag. Jeg modtog da et brev 
fra kurdernes organisation i Danmark, FEY-
KURD, med tak for min støtte og med en 
invitation til at besøge dem. Det gjorde jeg 
få dage senere. Jeg fik et interview med en 
repræsentant for bestyrelsen, som kan 
læses i Danskeren nr. 2, 1999. 

 

Og året efter blev du formand? 

Ja, i 2000 var Ole Hasselbalch syg i en pe-
riode, og som næstformand blev jeg nødt 
til at overtage formandsposten. Jeg var for-
mand indtil 2007, da Tomas Kierstein tog 
over. 

I 2002 blev Keld Rasmussen næstformand. 
Han var tidligere kommunist, så nu blev 
foreningen ledet af to ærkesocialister. Des-
orienterede mennesker, som ikke kan kende 
forskel på højre og venstre, kaldte alligevel 
foreningen højreradikal. 

2001 var FN’s anti-racisme år. Jeg syntes, 
at DDF skulle bidrage, og jeg udarbejdede 
en brochure, ”Fatima og Finn – kind mod 
kind”, om den racistiske kønsdiskrimination, 
som forhindrer danske drenge og muslimske 
piger i at lære hinanden at kende. Vi ansøgte 
Indenrigsministeriet, som uddelte masser 
af støtte til anti-racistiske formål, om støtte 
til trykning og omdeling af brochuren. Vi 
fik – som forventet – afslag. 

I 2003 kaldte herboende muslimer til de-
monstration ved Christiansborg i protest 
mod begrænsninger i retten til familiesam-
menføring. Jeg arrangerede da den første 
demonstration i foreningens historie, som 
skulle gå forbi den muslimske demonstration 
med bannere med budskabet ”Ja til fami-
liesammenføring – i hjemlandet”. Politiet 
nedlagde imidlertid forbud mod vores de-
monstration af frygt for uroligheder. Jeg 
meddelte da mit bagland, at vi var nødt til 
at aflyse, men samtidig protesterede jeg 
mod forbuddet, idet jeg henviste til de tal-
rige gange, demonstranter havde fået poli-
tiets tilladelse til at demonstrere mod DDF. 
Dagen før blev jeg så ringet op af politiet, 
som meddelte, at man efter en juridisk 
vurdering havde trukket forbuddet tilbage. 
Men da var det for sent at stable en de-
monstration på benene igen. 

Til gengæld holdt vi i anledning af Mu-
hammedkrisen en demonstration på Råd-
huspladsen for ytringsfrihed. Der var et 

Fyens.dk 29. juni 2007.
Brev fra FEY-KURD.
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Som jeg nævnte før, er det kun sket én 
gang – i 1974 – at mødeterrorister er blevet 
dømt for deres handlinger. Hvis det var 
blevet fulgt op i årene efter, ville denne 
terror for længst være ophørt. Men stærke 
kræfter – den internationale storkapital, 
oliesheiker m.m. – ønsker at lukke munden 
på os. Det bruger de bl.a. ADHL-inficerede 
fjolser til. Disse fjolser tror selv, at de er  
åh så revolutionære, men i virkeligheden 
bliver de brugt af storkapitalen til at sparke 
nedad. 

 

Men Folkefesten kan de ikke stoppe? 

Nej, men de gør, hvad de kan for at genere 
– godt hjulpet af en anden gren af den 
dybe stat, medierne, som lyver, alt hvad de 
kan, om arrangementet og deltagerne. Fak-
tisk er vi oppe mod renlivet fascisme. Ordet 
kommer som bekendt af det italienske ”fa-
sces” – alle institutioner samlet i et samar-
bejdende knippe. Pressen, som burde af-
sløre, hvad der foregår, er i virkeligheden 
en del af knippet. Vi har ingen 4. stats-
magt. 

Apropos medierne, så blev vi engang midt 
i 90’erne kontaktet af en journaliststude-
rende, som spurgte, om han måtte skrive 
en opgave, en artikel, om os. Det måtte 
han naturligvis gerne, og han var med til 
flere møder og interviewede forskellige af 
os enkeltvis – bl.a. den tidligere Gestapo-
fange Sune Dalgaard og ”røde” mig. 

En dag sagde han forundret: ”Hvorfor har 
I aldrig fortalt, hvad I står for? Det er jo 
noget helt andet, end jeg troede!” 

Vi svarede, at det gør vi hele tiden, men 
journalister bliver ved med at skrive, hvad 
de synes, vi står for – ikke, hvad vi rent 
faktisk står for. 

Den unge mand gik hjem og skrev en 
artikel om, hvad han havde oplevet, og 
hvad vi faktisk står for. Han dumpede! 

Jeg ved ikke, om han senere bestod med 
en anden opgave. Men siden har jeg altid 
advaret studerende, som kom i vores nær-
hed, om, at de for deres egen skyld skal 
være varsomme med at holde sig til sand-
heden. Den tolereres ikke af den dybe stat. 

Imidlertid fornemmer jeg forandringens 
vinde. Både Trump, Orbán og Coronaen 
har slået hul i den dybe stat. Jeg er for-
trøstningsfuld. 

 

Så du forlader styrelsen                          
med optimismen i behold? 

Det gør jeg; ikke mindst fordi det er gode 
folk, der træder i mit sted. 

Jeg ville ønske, at forholdene i Danmark 
havde været sådan, at jeg kunne have brugt 
de 30 år på alt muligt andet, der interesserer 
mig. Men som forholdene var og stadig er, 
kunne det ikke være anderledes. Jeg ville 
ikke have været de 30 år foruden. 

Kun døde fisk flyder med strømmen. 

 

Tak for samtalen. Tak for indsatsen. 

 

 

 

halvt hundrede deltagere med bannere og 
løbesedler. Det er stadig den eneste de-
monstration, DDF har holdt. 

Mit sidste store medie-scoop var ”Volds-
mosespillet”, som blev trykt på midtersi-
derne af Danskeren nr. 2, 2007. Det var et 
brætspil, som drejer sig om at komme hel-
skindet igennem et fiktivt sted ved navn 
Voldsmose. Det vakte voldsom opstandelse, 
da det kom til offentlighedens kendskab. 
Jeg var i radioaviserne og på begge TV-
kanaler om aftenen, og det væltede ind 
med forargede fordømmelser – såvel som 
opmuntrende ros. Fra Vollsmose forlød det, 
at integrationen, som var lige på nippet til 
at lykkes, nu var ødelagt. Jeg blev meldt til 
politiet for ”racisme”, men jeg blev aldrig 
sigtet for dette satiriske indslag i debatten. 

Senere samme år overtog Tomas Kierstein 
formandsposten, og jeg har siden i det 
store og hele koncentreret mig om gerningen 
som redaktør af Danskeren/Indsigt Udsyn 
og opdateringer på foreningens hjemmeside 
og Facebook. 

 

Men du var også engageret i de         
årlige folkefester. 

Ja, det er rigtigt. De blev jo i flere år afholdt 
ved Mosbjerg nær Skanderborg. Men i 
2016 ville For Frihed arrangere en folkefest 
på Sjælland. De løb imidlertid ind i et pro-
blem, som vi i DDF udmærket kendte til. 
Ingen private restauratører turde huse          
arrangementet af frygt for at få lokalerne 
smadret af det statsautoriserede terrorkorps 
AFA. De fik det ene afslag efter det andet, 
og på et tidspunkt var arrangementskomi-
teen ved at opgive. 

Jeg gav dem da det tip, at de muligvis 
kunne leje Naturhytten i Hedeland ved 
Roskilde, som er et sted, jeg kender fra mit 
lokale foreningsliv. Det holdt stik. DDF 
støttede arrangementet, og i årene efter 
overtog DDF reelt afviklingen af de årlige 
folkefester i samarbejde med Grundlovs-
foreningen Dansk Kultur. Efter 3 år på Sjæl-
land blev Folkefesten i 2019 flyttet tilbage 
til Mosbjerg. De seneste gange har min 
indsats mest bestået i at passe en bog-
biks. 

 
Statsautoriseret terrorkorps. Hvad 
mener du med statsautoriseret? 

Jeg mener, at vi her har at gøre med en 
gren af ”den dybe stat”. Jeg ved ikke, om 
det skyldes beslutninger truffet i Frimurer-
logen eller Den Trilaterale Kommission, eller 
om vi har at gøre med magthavernes ind-
forståede konsensus. For jeg nægter at tro 
på, at politi og efterretningsvæsen er så 
inkompetente, at de ikke véd, hvem der 
står bag den mødeterror, vi blev udsat for. 

Harry Vinter.

Harry Vinter 
Født 1951. Gift. To børn 
Uddannet bibliotekar 
Medlem af DDF siden 
1988 
Styrelsesmedlem  
1990-2020 
Næstformand  
1994-2000 og 2007-2018 
Formand 2000-2007 
Redaktør af Indsigt Udsyn 
siden 2007 

Læs evt. også artiklen   
”30 års bekendtskab”          
i Indsigt Udsyn 2020, nr. 1. 
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Fra himmel til helvede 

Den 2. oktober 2018 døde en 34-årig kvinde 
efter at være blevet mishandlet ihjel af sin 
pakistanske mand. 

Hendes 34-årige liv falder i to lige store 
dele: 

I de første 17 år hed kvinden Aya Bonde 
Jensen og levede et lykkeligt liv sammen 

med sin mor og gode veninder i Idestrup 
nær Marielyst på Falster. Hendes far døde, 
da hun var 1 år. Hun var en livsglad, char-
merende og socialt intelligent pige. En ven-
inde fortæller, at ”Aya var en glad pige, der 
nægtede at bukke under for andres meninger. 
Hun var fantastisk”. Og hun var smuk. I 
2000 vandt hun en lokal skønhedskonkur-
rence, ”Miss Teen Danmark”, foran et dusin 
andre piger, og hun drømte om en model-
karriere.  

I de sidste 17 år af sit liv hed hun Shasmina 
Noor Khan, og hun levede i et jordisk hel-
vede med daglige tæv og mishandling. 
Hendes mand, Kamran Khan, holdt hende 
afsondret fra hendes familie og tidligere 
venner. Khan-familien hjalp med til at holde 
Shasmina i stramme tøjler, og hun fik 
aldrig lov til at gå ud alene. I det sidste år 
af sit liv var hun installeret i et hus i Lejre, 
hvor Kamran Khan havde opsat overvåg-
ningskameraer, så han kunne kontrollere 

Harry Vinter

Konverterede til islam  

Umiddelbart      
fristes man til at 
tænke, at hun lå, 
som hun  
havde redt, men 
sandheden er 
mere kompliceret 
end som så.  
Den 17-årige pige 
blev svigtet af  
både sin mor og  
af Mor Danmark

Charmetrolden Kamran Khan 

Ekstra Bladets spiseseddel 26/4 2020.
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hvert af hendes skridt. Han torturerede 
hende i en sådan grad, at hun endte i køre-
stol og måtte spise med sugerør. På sit livs 
sidste aften blev hun væltet ud af kørestolen 
og tævet ihjel. 

Hvordan kunne en livsglad pige på 
17 år få en så grusom skæbne? 

Det begyndte med, at hun kom på efterskole. 
Man kan så gisne om, hvad man dér har 
fortalt hende om multikulturens velsignelser. 
Faktum er, at hun efter efterskoleopholdet 
ville på gymnasium på Nørrebro, og i foråret 
2001 flytter mor og datter til Nørrebro. 

På Nørrebro mødte hun en dag den 5 år 
ældre pakistaner Kamran Khan, som hun 
lod sig charmere af. Hans familie havde og 
har en forretning på Nørrebrogade. Ayas 
mor, Hanne Klimo, tog godt imod den pa-
kistanske kæreste, som flyttede ind og 
boede i hendes og Ayas lejlighed.  

Ayas hjerteveninde Christina Westlund 
gennemskuede hurtigt Aya Bonde Jensens 
ny kæreste under et møde på Nørrebro i 
2001: “Han var en klam fyr. Jeg brød mig 
ikke om hans øjne. De var ubehagelige og 
mærkeligt lukkede. Ikke nærværende. Det 
sagde jeg til Aya, men hun var charmeret af 
ham, og allerede dér opstod der en afstand 
imellem os.” Christina blev derefter lagt på 
is af barndomsveninden og den pakistanske 
mand. 

Aya bad om hjælp, men moderen 
gjorde ingenting 

Der gik ikke lang tid, før pakistaneren blev 
voldelig og begyndte at kontrollere Ayas 
liv. “Aya kom ofte ud af sit værelse med et 
blåt øje, og på et tidspunkt fandt jeg blod på 
hendes seng og sengestolpe. Men hun sagde 
ingenting, og jeg gjorde ingenting. Det ærgrer 
mig grusomt, at jeg ikke var stærkere. Men 
jeg var hunderæd for Kamran. Lige så bange 
som Aya,” fortæller moderen. 

På et tidspunkt bad Aya sin mor om hjælp 
til at komme ud af forholdet. Men moderen 
gjorde ingenting. “Jeg har derfor også rigtig 
svært ved at tilgive mig selv. Men det er jeg 
nødt til. Jeg kan jo ikke gøre det om igen,” 
siger den nu 65-årige kvinde. 

Endnu et råb om hjælp,                        
men moderen gjorde ingenting 

Aya blev hurtigt gravid, droppede ud af 
gymnasiet og tilbragte al sin tid sammen 
med Kamran Khan. Den kulørte tøjstil blev 
udskiftet med formørkede shariaklæder, 
der tildække den unge teenagers krop. 

I et forsøg på at komme ud af voldsspiralen, 
slugte Aya en dag en mængde hovedpine-
piller for at fingere et selvmord. Hun over-
levede og blev indlagt på psykiatrisk afde-
ling. Moderen indså, at det kunne være 
vejen ud af islams jernhårde greb, og hun 

bad hospitalspersonalet om ikke at lukke 
andre ind end hende. Men næste morgen 
sad den voldelige pakistaner ved datterens 
hospitalsseng, og moderen fornemmede, 
at datteren havde opgivet. “Om han havde 
truet med at slå hende eller os ihjel, véd jeg 
ikke. Jeg er ikke i tvivl om, at hun var bange,” 
sagde moderen om tiden på den psykiatriske 
afdeling. 

Indespærring og dødstrusler 

Aya blev nu installeret hos den pakistanske 
Khan-klan og blev islamisk gift. Khan-fa-
milien fungerede som fangevogtere. Aya 
var aldrig alene, og hun blev tvunget til at 
afbryde forbindelsen til sin mor, sin familie, 
barndomsveninden og alle andre ”vantro”. 

Moderen forsøgte flere gange at få kontakt 
til sin datter, men modtog et brev fra hende, 
hvori hun bad sin mor og resten af familien 
om at holde sig væk. Barndomsveninden 
Christina Westlund er ikke i tvivl om, at 
Aya Bonde Jensen var glad for moderen: 
“Aya holdt rigtig meget af sin mor. Det véd 
jeg. Hun elskede hende”. 

Kamran Khan sendte dødstrusler per sms 
til Ayas mor og mormor, hvori han truede 
med at slå dem ihjel, hvis de kontaktede 
Aya igen. 

De affandt sig med at blive truet på livet 
uden at anmelde det til politiet. 

og blev tævet ihjæl

Khan-klanens forretninger på Nørrebrogade. 
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deres mor fik en ny omgang tortur. Paki-
staneren slog den forsvarsløs kvinde med 
knyttede næver, greb om hendes strube, 
løftede hende op og ruskede hende vold-
somt. Hun mistede bevidstheden. Hendes 
liv ebbede ud. 

Kamran Khan ringede 112 og gav derpå 
telefonen til den 16-årige datter, som sagde: 
”Jeg ringer angående min mor. Hun er gået i 
choktilstand”. Datteren turde ikke andet 
end at lyve og fortalte, at moren havde slå-
et sit hoved mod en vask og var faldet ned 
ad en trappe.  Kort tid efter ankom ambu-
lancen. Den 34-årige kvinde blev kørt til 
Rigshospitalet, hvor hun døde om efter-
middagen dagen efter. 

Kamran Khan pakkede en håndtaske og 
stak af. 

Gensyn efter 16 år 

Telefonen ringede hos Hanne Klimo. Den 
pensionerede SOSU-assistent fik den be-
sked, som alle forældre frygter. Hendes 34-
årige datter Aya Bonde Jensen var død. 

En betjent fra Midt- og Vestsjællands Politi 
overbragte beskeden til moderen, der ikke 
havde set sin datter i 16 år. Politibetjenten 
fortalte, at det var tre dage siden, hendes 
datter døde. Den muslimske familie havde 
ikke værdiget moderen et telefonopkald 
med den tragiske nyheder om datteren. 

Hanne Klimo trådte ind i kapellet på Rets-
medicinsk Institut, hvor datteren lå skjult 
under et hvidt ligklæde. 

En betjent havde frarådet moderen at se 
sin afdøde datter. Synet af den mishandlede 
kvinde kunne være en hård oplevelse. Da 
det hvide ligklæde blev løftet væk fra an-
sigtet, konfronteredes Hanne Klimo med 
den islamiske kvindevold, som datteren 
blev offer for. 

“Det eneste, jeg kunne se, var Ayas ansigt, 
og havde de bedt mig om at identificere 
hende, havde det været umuligt for mig. Jeg 
kunne ikke genkende hende”. forklarede mo-
deren 

Begravelsen – svigt igen 

Moderen havde ansvaret for begravelsen. 
Alle tre børnebørn var dengang umyndige. 
Hun ønskede ikke, at datteren skulle have 
en islamisk begravelse: 

“Jeg er ikke religiøs, og i min verden skulle 
hun egentlig brændes og sættes ud i Birke-
lunden i et paprør sammen med sin far. Men 
Aya er især sine børns mor, og de er jo mus-
limske,” sagde Hanne Klimo. 

Hun lod derfor den familie, som havde 
ageret fangevogter og havde fuld viden om 
den vold, Aya blev udsat for, overtage be-
gravelsen. Selv i døden svigtede moderen 

Ayas farfar forstod heller ikke, hvorfor bar-
nebarnet droppede forbindelsen til ham 
og hans kone: ”Vi kom ellers altid hos hin-
anden. Men nu var vi af en eller anden 
grund uønskede… Vi havde ellers altid haft 
det fantastisk sammen i vores familie,” 
fortalte farfaren. Da Ayas datter fyldte et 
år, opsøgte farfaren og hustruen hende i 
forretningen på Nørrebrogade, der tilhører 
Kamran Khans forældre. ”Vi kom med en 
fin kjole til datteren. Det var i hans forældres 
butik. De ringede et sted hen og fik at vide, 
at de ikke skulle tage imod vores gave. Det 
var en mærkelig fornemmelse,” forklarede 
farfaren om den pakistanske afvisning. 
Den sidste gang farfaren så Aya Bonde 
Jensen, lagde han mærke til, at hans bar-
nebarn var forslået i ansigtet. “Hun sagde, 
at hun var rendt ind i en dør,“ huskede far-
faren. Derefter mistede farfaren kontakten 
til barnebarnet og hendes børn. 

I 2002 så Hanne Klimo sin datter i live for 
sidste gang. Den nu 18-årige Aya skubbede 
en barnevogn foran sig - allerede gravid 
med barn nummer to. 

“Der var ingen genkendelse i hendes øjne,” 
forklarede hendes mor. Hun så forhutlet 
og tynd ud – og værst af alt – hun bar 
præg af fysisk vold. Volden var blevet en 
del af hverdagen, og den pakistanske 
familie medvirkede. Ved siden af datteren 
gik hendes mands søster. Hun var aldrig 
alene. 

Da Aya endelig fik fred 

På et tidspunkt blev Aya installeret i et 
hus i Osted, der er ejet af Kamran Khans 
familiemedlemmer Usman Khan og Farzana 
Imtiaz Khan. Ægtemanden har adresse på 
Tuborgvej i Københavns Nordvestkvarter 
- formodentlig et arrangement, der har 
med socialt bedrageri at gøre.  

I huset havde pakistaneren opsat overvåg-
ningskameraer, så han kunne kontrollere 
hver bevægelse, Aya foretog sig. Det var et 
arrangement, som forekommer overflødigt, 
eftersom volden førte til, at Aya blev bundet 
til en kørestol og var ude af stand til at gå 
selv. 

Volden kulminerede i to måneder fra august 
til den 2. oktober 2018, da den nu 34-årige 
Aya døde som følge af den systematiske 
mishandling. Kamran Khan gennemban-
kede sit forsvarsløse offer med en økse, et 
aluminiumsbat, en skruemaskine, en ham-
mer og andre slagvåben, og han trampede 
hende i hovedet, så hendes ene øre delvist 
blev revet af. Han skød hende med en 
strømpistol og kronragede hende. Ydmy-
gelsen var total. 

Om aftenen den 1. oktober 2018 rullede-
pakistaneren Aya ind i soveværelset, hvor 
de tre børn blev tvunget til at overvære, at 

sin datter, og hun forsømte en oplagt chance 
for at trække de tre børn ud af islams mor-
deriske favntag. 

Den blonde skønhedsdronning fra Falster 
endte med at blive stedt til hvile tæt på ter-
roristen Omar El-Husseins grav på den 
muslimske gravplads i Brøndby. 

På det tidspunkt var Kamran Khan eftersøgt 
af politiet. Det er uklart, om familie eller 
venner i det pakistanske miljø vidste, hvor 
han befandt sig. Først flere uger senere 
meldte han sig hos Midt- og Vestsjællands 
Politi og kom bag tremmer. 

Retssagen 

De grufulde år i det pakistanske parallel-
samfund blev oprullet, da retssagen mod 
Kamran Khan begyndte i foråret 2020. 

“Jeg har set mor blive kastet på gulvet og 
blive trampet på ansigtet og hænderne, til 
hun blødte. Far blev bare ved,” fortalte Aya 
Bonde Jensens datter - det ældste af de tre 
børn. Aya Bonde Jensens datter afbrød 
flere gange sin vidneforklaring for at sunde 
sig, mens hun græd og snøftede. Hendes 
forklaring var rystende. Faderen tvang både 
datteren og hendes to yngre brødre til at 
overvære, hvordan han gennemtævede 
deres mor. Iflg. de to ældste børns forklaring 
var Aya i de sidste uger af sit liv ude af 
stand til at gå, spise og drikke selv. 

En retsmediciner fortalte om undersøgelsen 
af Aya Bonde Jensens medtagne krop: “De 
læsioner, hun har haft gennem tiden gav 
grobund for de organsvigt, de infektioner, 
den iltmangel, den svækkelse af hjerte-
klappen og den choktilstand i kroppen, 
der udløste hendes død,” fortalte den kvin-
delige overlæge. 

Det blev oplyst, at pakistaneren ikke har 
haft tilknytning til arbejdsmarkedet siden 
2004. 

Aya Bonde Jensens mor berettede, hvordan 
muslimske familiemedlemmer overvågede 
teenagedatteren i begyndelsen af det volds-
prægede parforhold. Desuden havde dat-
teren synlige tegn på vold, men de paki-
stanske familiemedlemmer forholdt sig pas-
sive. Tavsheden er larmende i parallelsam-
fundet. 

Den medskyldige familie blev ikke stillet 
til regnskab. 

Ved Retten i Roskilde idømte et nævneting 
den 24. april 2020 den 39-årige pakistaner, 
Kamran Khan, forvaring på ubestemt tid 
samt udvisning på livstid for drab på sin 
kone og for at have udsat hende for inde-
spærringer og kameraovervågning. Han 
blev tillige dømt for systematisk at have 
mishandlet parrets tre børn. Retten lagde 
ved strafudmålingen vægt på, at Khan fire 
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gange før var blevet dømt for vold, røveri 
og knivstikkeri, og Retslægerådets og en 
retspsykiatrisk erklæring om, at han er til 
fare for sine omgivelser. 

Efter dommen tog morderen navneforan-
dring til Abdul Wahab Khan. Et kendt 
‘trick’, når kvindemordere og børnemis-
handlere vil sløre deres identitet i de danske 
fængsler. 

Danmark i en nøddeskal 

Den 17-årige teenagers triste skæbne minder 
på mange måder om Danmarks tilsvarende 
triste skæbne. 

En person, som ved det indledende be-
kendtskab forekommer spændende og kul-
turberigende, møver sig med salami-me-
toden langsomt mere og mere ind på det 
forsvarsløse offer, som ikke kan sige fra 
over for den ældres naturlige myndighed 
over et barn. Det er den, enhver børnelokker 
benytter sig af. Og senere tør hun ikke at 
sige fra, da vold og truslen om vold er 
blevet en del af forholdet. Det er sandsynligt, 
at hun afbrød forbindelsen til moderen af 
kærlighed til moderen. Muligvis har paki-
staneren truet med at dræbe moderen, hvis 
Aya ikke makkede ret. 

Pakistanere synes at have et udpræget 
talent for børnelokkeri. I Storbritannien er 
pakistanske ”grooming gangs” et udbredt 
fænomen i stort set alle byer, hvor de har 
misbrugt titusinder af pigebørn, mens po-
litiet så den anden vej af frygt for at krænke 
de ophøjede muslimer. Det britiske politi 
driver til gengæld klapjagt på personer, 
som bringer disse forhold frem i lyset, bl.a. 
Tommy Robinson. 

Ayas mor, som i flere omgange burde have 
beordret pakistaneren til at skrubbe af, var 
handlingslammet og gjorde ingenting. Und-
skyld til de kvindelige læsere, men jeg tror 
ikke, der findes ret mange mænd uden for 
Det radikale Venstre, som ville have fundet 
sig i den opførsel over for deres datter. Dø-
tre af enlige mødre er nemmere at manipu-
lere end piger, som har en solid familie-
baggrund med far, mor og børn. 

Lige så handlingslammet som Aya og hen-
des mor er Mor Danmark, som burde have 
udvist morderen mange år, før han blev 
morder. Han burde have været udvist efter 
sine første voldssager og/eller efter, at han 
holdt op med at arbejde. Havde Mor Dan-
mark udvist ham i tide, ville Aya have væ-
ret levende i dag. Og politikerne snakker 
og gør ingenting. De er bange for FN, EU, 
konventionerne og de ”humanitære” orga-
nisationer. Derfor måtte Aya dø. 

Hverken Aya eller hendes mor eller bed-
steforældrene havde nogen anelse om, hvad 
islam er for en størrelse. Det burde skolen 

og de medier, som har public service-for-
pligtelser, have oplyst om. Men både skoler 
og medier anser det for deres opgave at 
misinformere om islam og de muslimske 
parallelsamfund. Efter hver eneste terror-
handling påstår de samstemmende, at ter-
roren ikke har noget med islam at gøre, 
selvom den faktisk er påbudt i koranen. 
Hvis en af Ayas lærere havde fortalt Aya 
om islams forhold til dhimmier/vantro, ville 
han med garanti være blevet fyret. Og den 
4. statsmagt, som burde have stillet kritiske 
spørgsmål til den opreklamerede kultur-
berigelse, er optaget af at formidle luftige 
drømmebilleder om islams storslåede bidrag 
til menneskeheden. 

Vi kan gisne om, hvad Aya har hørt om is-
lam og såkaldt multikultur under sit efter-
skoleophold, siden hun bagefter ville på 
gymnasium på Nørrebro. Det har formo-
dentlig været lyserøde eventyr uden hold i 
virkeligheden. 

Der er mange, som bærer skylden for Ayas 
triste skæbne: 

- Flertallet af vælgerne, som, på trods af 
årtiers advarsler fra bl.a. DDF, valgte ryg-
gesløse politikere. 

- Ryggesløse politikere, som lukkede den 
hadefulde vold ind i Danmark i stedet for 
at stoppe den ved grænsen. 

- "Kulturpersonligheder", som bød  "lige 
meget hvem du er, så velkoooomen her" 
og i øvrigt skammer sig over at være dan-
skere.  

- Skolerne/lærerne, som ikke advarede de 
unge om, hvad islam står for. 

- Medierne, den fjerde statsmagt, som fyld-
te danskerne med løgn om indvandringens 
velsignelser. 

- "Venligboere", som byder volden velkom-
men i Danmark. 

- Alle de danskere, som af kortsigtede be-
kvemmelighedsgrunde undlader at prote-
stere mod den fjendtlige invasion. 

Jo, den unge pige, som havde livet for sig, 
valgte selv at konvertere til islam og gå ind 
til helvede på jord. 

Men hun gjorde det uden viden om, hvad 
hun gik ind til. Den viden mente magtha-
verne ikke, hun havde godt af at kende til. 

Mediernes svigt 

Det er den 4. statsmagt, medierne, der i 
vid udstrækning bestemmer, hvad politi-
kerne beskæftiger sig med. Har en af tv-
kanalerne en aften taget et emne under be-
handling, som vækker forargelse, er politi-
kere dagen efter ved at vælte over hinanden 
med udtalelser om alt det, de vil gøre. 

Men en trist skæbne som Ayas nævner tv-
kanalerne ikke med et ord. Ingen tv-jour-
nalist ville drømme om at stille kritiske 
spørgsmål til politikere, og slet ikke til 
”kulturpersonligheder”, om deres medan-
svar for Ayas død. Derfor beskæftiger de 
færreste politikere sig med det, og sagen 
bliver med larmende tavshed gemt bort. 
Folk skulle nødigt få et forkert indtryk af 
islam og dens tilhængeres kulturberigen-
de indflydelse på de indestængte, snæver-
synede, fordomsfulde og racistiske dan-
skere. 

Da BT og Ekstra Bladet for nogle år siden 
omtalte en række danske piger, der var 
blevet lokket til at konvertere til islam og 
blive islamisk gift uden deres forældres vi-
den, udtalte Københavns socialborgmester 
Mikkel Warming (Enh.): "Imamer, der vier 
15-16-årige piger, er nogle skiderikker… Den 
konkrete sag nærmer sig hjernevask"; og 
venstremanden Søren Pind udtalte: "Det er 
et problem. Og det er også et problem, vi bli-
ver nødt til at adressere." 

Hvordan de pågældende siden har adres-
seret problemet, står hen i det uvisse. De 
har formodentlig droppet sagen for ikke at 
komme til at fornærme de tv-journalister, 
som de gerne vil stå sig godt med. 

Demografiske konsekvenser 

Vold og trusler om vold har en kolossal 
virkning på mennesker. Man skal derfor 
gøre sig klart, at en blond kvinde med blå 
øjne, som går islamisk klædt, ikke nød-
vendigvis gør det af egen fri vilje. Hun 
kan, uanset hvad hun selv siger, meget vel 
være offer for det fænomen, som i bl.a. In-
dien går under benævnelsen ”love jihad”. 

En effektiv måde at udrydde et folk på, er 
at stjæle dets kvinder. Det véd muslimer, 
og derfor forbyder de deres kvinder at kom-
me i nærheden af ”vantro” mænd. Børnene 
af et sådant forhold kunne jo blive ikke-
muslimer. Så er det bedre at ”æres”dræbe 
kvinden. 

Derimod ser muslimer gerne, at muslimske 
mænd gifter sig med ikke-muslimer, idet 
de anser det for givet, at de muslimske 
mænd drager omsorg for, at børnene kom-
mer til at tilhøre Allah. 

Således fødte Aya tre børn, som bidrager 
til islams vækst i Danmark. Hun kunne 
have født tre danske børn, som kunne have 
bidraget til videreførelsen af det danske 
folk. En forskel på 6 børn for én kvinde er 
en stor forskel i Danmark, hvor kvinder i 
gennemsnit kun føder 1½ barn, hvorfor 
hver ny generation bliver 25% mindre end 
den foregående. Danmark har ikke råd til 
at forære sine børn væk til fjenden. 
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Det er seksualpolitisk komplet horribelt, at 
Mor Danmark tillader udviklingen af en 
kønsmæssig ubalance ved at tillade ind-
vandring af flere hundrede tusinde mænd, 
mens der ikke indvandrer et tilsvarende 
antal kvinder. Muslimsk ejede kvinder er 
som følge af islamisk diskrimination uden 
for dette regnskab. 

Som konsekvens bliver et voksende antal 
danske mænd ude af stand til at stifte 
familie og forbliver enlige, - medmindre de 
har råd til at importere en udenlandsk kvin-
de. 

Mange danske kvinder, som ikke har hjertet 
på rette sted, glæder sig til gengæld over 
det store udvalg af rigtige, voldsparate 
mandfolk og hilser ”refugees welcome” 
med åbne arme og spredte ben. 

”Eksperter”, politikere og medier tier om 
denne udvikling, som er konsekvensen af 
en grov diskrimination, som man accepterer 
uden at kny. Og Danmark fortsætter stille 
og roligt mod afgrunden. 

Ligesom hverken Aya eller hendes mor 
kunne ”mande” sig op til at holde ondska-
ben fra livet, formår Mor Danmark ikke at 
mande sig op til at stoppe voldtægten af 
Danmark. 

Den foregår, mens du, kære læser, læser 
denne artikel. 

 

Kilder: 

Ekstra Bladet 7/4 2020, 25/4 2020, 26/4 
2020, 27/4 2020, Politirapporten.  

 

 

 

“Denne proces, hvor en befolkning i opløsning begynder         

at udsende signaler, som viser, at rivalerne kan komme          

og udslette dets afkom og overtage dets hunner og territorium,                  

er formodentligt den mest sørgelige og mest beskæmmende, 

selvdestruktive handling, som naturen påfører et menneskeligt 

samfund”. 

Eduardo Farah i sin bog Økologisk Ideologi. 1987.

“Den islamiske verden er blevet en mangfoldig del af             

vores hverdag med spændende butikker og smilende folk.  

Uden denne påvirkning ville Danmark være farveløs”. 

Jytte Hilden (Socialdemokratiet) 

Aarhus Stiftstidende 26/3 1996.

Sociolog ph.d. Henrik Dahl har nogle meget 
kloge betragtninger om, hvordan man imø-
degår den mere eller mindre forvrøvlede 
identitetspolitik (Kristeligt Dagblad 21.11.19). 
Han har lavet nogle gode regler, der fjerner 
"mørkelygtens nysprog" som bl.a. lægger 
slør over årsag og virkning. Her kommer 
de udmærkede regler: 

 

 

For det første, at mindretallet ikke bestemmer 
over flertallet. 

For det andet, at sproget ikke bestemmer 
over virkeligheden. 

For det tredje, at nysproget ikke bestemmer 
over gammelsproget. 

Og for det fjerde, at ekstremismen ikke be-
stemmer over moderationen. 

 

 

Disse betragtninger kan bruges til at imø-
degå anmodninger såsom at kalde sam-
fundet for “udfordret”, når indvandrerdrenge 
laver ballade og skaber problemer for de 
indfødte og værtslandet; at undlade at 
bruge ordet “neger” om en sort person, 
men i stedet skulle kringle sin hjerne for at 
vurdere, om det er en afro-amerikaner, ca-
ribier eller blot regulær afrikaner, man i 
givet fald henviser til; eller at skulle betegne 
en kvinde der har fået fjernet sine bryster 
og spiser mandlige hormoner, for  “køns-
korrigeret” og lignende absurditeter.

Identitetspolitik forplumrer fokus

Kulturpsykolog

Kirsten Damgaard
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2.del af Tommy Robinsons  
tale efter modtagelsen af  
Trykkefrihedsselskabets  
Sappho-pris

Mens jeg var i fængsel, viste Panorama, 
som er BBC’s flagskib-show, BBC magtha-
vernes redskab. Panorama er kendt for 
grundig journalistik og troværdighed.  

Jeg er blevet kaldt racist, jeg er blevet kaldt 
ekstremist. De har forsøgt med løgne. De 
har smidt mig i fængsel. Intet af det vir-
kede. Min profil er eksploderet, og jeg har 
nu mere opbakning end nogen sinde før. 
Så de arbejdede på en plan, som skulle 
ødelægge mig én gang for alle. 

Det ironiske er, at Panorama er kendt for 
undercover journalistik. Vi gik undercover 
mod Panorama. Jeg vil vise et klip derfra.  

(Skjult kamera – vi hører programværten 
John Sweeney og en kvindelig medarbej-
der) : 

JS: ”Det er… 

Kvinde: Det er kun lyd. 

JS: Det er fint, hvor sur blev han? 

Kvinde: Han bliver meget vred, og så løber 
han væk, hopper ind i en bil og kører. Og jeg 
råber efter bilen, det er virkelig slemt. 

JS: Den del kan vi klippe ud. 

JS: Min mening om det er, at vi – øhm -  laver 
en slags køns… noget seksuelt imod Tommy 
Robinson. Ha ha. 

 

TR i samtale med programvært John 
Sweeney: 

JS: Den person, jeg talte til, var bekymret for, 
om hun ville blive identificeret. Nu er det 
bånd i dine hænder, så det vil se ud,  

TR: John. Du sagde du ville klippe optagel-
ser 

John: Nej nej nej nej 

TR: Kan du forestille dig konsekvenserne? 

Du prøvede på at fordreje en almindelig dis-
kussion til at være noget seksuelt. 

John: Nej nej nej nej 

TR: Forstår du, hvad det medfører? Jeg har 
tre små børn. Tænker du dig om, før du øde-
lægger en mands liv? For det var, hvad du 
planlagde at gøre. 

John: Nej nej 

TR: Jeg har bevis. 

John: Du misforstår det hele. Jeg prøvede på 
at sige til den kilde, at hvis det var nødven-
digt, kunne vi ændre hendes køn og gøre 
hende til f.eks. en mand. Det har jeg gjort ved 
forskellige lejligheder, når jeg har dækket 
svære historier. 

TR: Så du véd ikke, at jeg har optaget alt 
sammen? Du er i gang med at hænge dig 
selv.) 

 

Så John siger, at jeg fortegner det skete, og 
at han fortalte, hvordan han kunne ændre 
hendes køn, så hun ikke kan blive identifi-
ceret. Lad os lige høre det klip igen: 

(John: Vi laver en slags køns… noget seksu-
elt imod Tommy Robinson. Ha ha. 

Tommy: laver en slags køns… noget seksu-
elt imod Tommy Robinson. Godt forsøgt, 
John.) 

”Vi vil ikke præsentere konstrueret mate-
riale som faktum eller med vilje gøre noget, 
som kan vildlede vort publikum.” (BBC 
guidelines).) 

BBC – The Biased Broadcasting Corpora-
tion (Det Partiske Udsendelses Selskab). 
Løgnagtige nyheder. Alt det, folk mis-
tænkte dem for. Donald Trump har kaldt 
deres udsendelser løgnagtige. Jeg vil vise 
jer noget af det snavs, vi har på John Swee-
ney på Panorama. Millioner så denne do-
kumentar i de første 24 timer. Mediernes 

korrupte niveau fremgår af - ikke bare John 
Sweeney, - men af det faktum, at ikke et 
eneste medie fortalte om denne nyhed. Du 
havde John Sweeney, som var frontfigur i 
det største program i britisk journalistik. 
Han forsøgte at gøre mig til en Harvey 
Weinstein, men jeg trak tæppet væk under 
dem. Ingen journalist skrev om det. 

 

24 timer efter, at jeg bragte det, var jeg slet-
tet fra Facebook. Lad mig vise jer Face-
books begrundelse: 

(”En postering, som opmuntrer folk til at 
terrorisere og halshugge dem, der følger 
koranen”.) 

Igen, det blev spredt over hele verden. I har 
alle set, hvordan medierne har været besat 
af at skrive om mig. 

Vil nogen venligst vise mig, hvor der er 
nogle screenshots? Hvis jeg havde posteret 
noget om at halshugge nogen, ville det 
have været på forsiden af alverdens aviser. 
Der ville have været beviser. Der ville have 
været skærmbilleder. 

Lad os se lidt nærmere på Facebook. Jeg 
så et interview i Danmark med kommuni-
kationschef Peter Münster. Vi hører en 
dansk journalist stille spørgsmål om disse 
anklager: 

(Journalist: ”Ifølge The Guardian skyldes 
det, at Tommy Robinson på Facebook har 
opfordret til at halshugge muslimer. Han 
siger selv, at han ikke har gjort noget. Hvor 
kan jeg som journalist se dokumentation for 
jeres anklage mod Tommy Robinson? 

PM: ”Øh, altså, der er ikke sådan ét opslag.) 

(Latter fra publikum) 

TR: Der er ikke ét opslag. Lyt til, hvad de 
sagde i deres pressemeddelelse, som gik 
verden rundt: 

Vi bragte 1. del i forårsnummeret. 

Tommys ord er gengivet som almindelig tekst, 
mens tale på filmklip mv. er i parentes.
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(”En postering, som opmuntrer folk til at 
terrorisere og halshugge dem, der følger 
koranen”.) 

En lodret løgn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette interview med kommunikationsche-
fen afslørede faktisk en hel del. Det viser, 
at jeg er udpeget som hadefigur. Folk kan 
gå på Facebook og skrive hvad som helst 
om mig. De kan opfordre til at myrde mig. 
Det vil ikke blive slettet. Men enhver, der 
skriver et positivt ord om mig, vil blive slet-
tet. 

Det forekommer utroligt. Der må kun skri-
ves negativt om mig. Se her: 

(DR-journalist: ”Nu har I udelukket Tommy 
Robinson, men også folk, der omtaler 
Tommy Robinson, får nu fjernet deres op-
slag, bliver blokeret, bliver truet med at blive 
pillet helt af Facebook. Hvordan hænger det 
sammen?” 

PM: ”Altså, vores regler forbyder ikke, at 
man omtaler Tommy Robinson. Man må 
godt skrive, at ham kan man ikke lide, eller 
at man synes, at han er en idiot”.) 

Vi har love i England og Europa, der krimi-
naliserer opfordringer til had. Men hvad 
har jeg gjort? Hvad er jeg dømt for? Min 
opposition til islam er det, der førte til dette. 

(DR-journalist: ”Jeg vil godt vise dig et op-
slag, vores redaktør lavede tidligere i dag. 
Han skrev på Facebook, at i aften skal vi på 
Deadline lave noget om Tommy Robinson. 
Hvad er den bedste artikel om Tommy Robin-
son, vi kan læse på redaktionen? Der gik 9 
minutter, så blev det opslag fjernet. Er det 
fremmende for forståelsen af et fænomen 
som Tommy Robinson og den tænkning, han 
repræsenterer, at et sådant opslag bliver fjer-
net?” ) 

TR: Denne censur burde skræmme os. Den 
viser, hvilken magt Silicon Valley nu har til 

at kontrollere, hvordan mennesker tænker. 
37 mill. mennesker i mit land har Face-
book. Det er deres vigtigste nyhedskilde. 

Muligheden for at høre en anden side af hi-
storierne, som vi plejer at rose os af, er nu 
forsvundet. 

Hvem træffer disse beslutninger? 

(TV-indslaget: 

DR-journalist: Hvor kan man gå jer efter i 
sømmene? 

PM: ”Den her konkrete liste er ikke offentlig”. 

DR-Journalist: ”En liste over de personer, 
som er helt udelukket foruden Tommy Robin-
son”. 

PM: ”Ud over vores almindelige regler imod 
hate-speech, tillader vi heller ikke folk at 
hylde eller støtte dem.” 

DR-journalist: ”Kan man se den liste?” 

PM: ”Nej, det kan man ikke”. 

DR-journalist: ”Hvor lang er den?” 

PM: ”Jeg har faktisk heller ikke set den selv”. 

DR-journalist: ”Står Hitler på den, står Pol 
Pot på den?” 

PM: ”Jeg véd det ikke. Det er som sagt ikke 
min rolle at være med i alle detaljer om disse 
afgørelser.” 

DR-journalist: ”Hvem har bestemt, hvem der 
står på den liste?” 

PM: ”Det det har det team, vi har, der laver 
vores politikker.” 

DR-journalist: ”Altså nogle af Facebooks an-
satte”. 

PM: ”Ja. Det er et arbejde, de udfører i sam-
arbejde med eksterne eksperter, når de har 
brug for det.”) 

(Klapsalver fra salen) 

Eksterne eksperter, siger han. Lad mig vise 
jer et skærmbillede fra Facebook med en 
tekst af Mohammed Shafiq. Han styrer en 
organisation, der hedder The Ramadan 
Foundation. 

(Teksten: Jeg kan afsløre, at jeg for nylig 
havde et møde med Facebook for at diskutere 
Tommy Robinsons sider og deres virkning 
med at hjernevaske hans tilhængere til at 
blive terrorister og bruge vold mod muslimer. 
Det fik et godt resultat, og jeg er stolt over 
min rolle.) 

Mohammed Shafiq opfordrede til drab for 
blasfemi på en sand reformist i England 

ved navn Maajid.  Maajid har et populært 
talkshow på LBC Radio. 

Mo Shafiq har talrige gange inviteret og 
lovprist dem, der deltog i anti-blasfemi-be-
vægelsen i Pakistan, som krævede død 
over den kristne kvinde Asia Bibi. Han var 
også i spidsen for en blasfemi-kampagne 
imod mig i 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er et foto af Mo Shafiq – i midten. Han 
var vært for manden til venstre, som er en 
pakistansk hadprædikant, der hylder isla-
mistiske mord. 

Så manden, som Facebook konsulterer 
som ekspert, når de skal beslutte, hvem der 
skal udelukkes, og hvem ikke, er en mand, 
der byder ekstremistiske fanatikere vel-
kommen til vort land. En mand, som op-
muntrer til blasfemilove, en mand, som 
krævede død over Asia Bibi, som brugte 
sin ytringsfrihed. 

 

I har alle hørt om børnelokker-skandalen i 
England. I har hørt om Rotherham. Hoved-
manden bag voldtægter af børn i den by er 
Mohammed Shafiqs fætter. 

(viser billede) 

Det er den Mohammed Shafiq, som be-
stemmer, hvem der må være på Facebook. 

De britiske magthavere så og blev klare 
over den magt, vi havde på Facebook, på 
sociale medier. Nick Clegg var vice-pre-
mierminister i England. Han forlod sin stil-
ling og blev direktør for Facebooks euro- 
pæiske kommunikationsafdeling. De briti-
ske magthavere er nu i toppen af det pri-
vate firma Facebook. 

Lad mig vise jer, hvem Nick Clegg er, for at 
vise niveauet af hans bedrag. Der er et be-
greb i islam kaldet kinsmen. Det drejer sig 
om at blande fakta og løgn for at bedrage 

Facebook-chef kan ikke forklare, hvad TR 
har gjort galt.

Facebooks eksterne ekspert 
Mohammed Shafiq i midten.
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offentligheden. Det var efter halshugnin-
gen af soldaten Lee Rigby på en gade i 
London. 

(Nick Clegg i filmklip: ”Terrorisme har 
ingen religion. For der er ingen religiøs over-
bevisning, som kan retfærdiggøre den tilfæl-
dige, primitive og ondsindede vold, som vi 
så på gaden i Woolwich. Så tak for at have 
talt med så stor styrke og så tydeligt, som I 
har gjort. For en storslået frelsende religion, 
for jeres tro og for de samfund, I lever i. I den 
ånd vil jeg simpelthen konkludere ved at gen-
tage et vers fra den hellige koran. Vers 32 ka-
pitel 5: Hvis nogen dræber et menneske, skal 
det være, som om han dræbte hele menne-
skeheden. Men hvis nogen redder et liv, skal 
det være, som om han reddede hele menne-
skeheden.”) 

TR: Vi hører så meget om kontekst. Lad 
mig sætte det vers ind i den rette kontekst. 
Hvis man fortsætter læsningen lige efter 
det vers, står der: Hvis du dræber et men-
neske, dræber du hele menneskeheden. 
Hvis du redder et liv, redder du hele men-
neskeheden – medmindre de skaber 
ballade, for i så fald skal de dræbes, 
eller deres hænder og fødder skal 
skæres af, eller de skal bortjages fra 
landet. 

Det var verset, morderne citerede med den 
begrundelse, at Lee Rigby havde skabt bal-
lade. 

Det var vores vice-premierminister. Til ste-
de ved den lejlighed var Mohammed Sha-
fiq sammen med Nick Clegg. 

Så begrundelsen for at fjerne mig fra Face-
book var en løgn – efter at en ekstremist 
havde haft møde med dem. 

Lad os se, hvem der godt må være på Fa-
cebook. – Det Muslimske Broderskab. Det 
er en terrororganisation, ansvarlig for tor-
tur, død og forfølgelse af mennesker. Så at 
folk bliver fjernet, har intet som helst at 
gøre med love om hate-speech. Det er kon-
trol, fjernelse af dissidenters stemmer - en-
hver, der belyser de problemer magtha-, 
verne skaber. 

Terrorister kan have en Facebookside. Lad 
os se, hvordan Facebook ser på mig. 

(PM: ”Altså, vi betragter ham som en person 
på linje med Ratko Mladic.” 

DR-journalist: ”Som er en dømt krigsforbry-
der, dømt for folkedrab.”) 

TR: Så jeg er i samme kategori som krigs-
forbrydere. Her er 6500 grave med dem, 
han dræbte. Jeg er i den kategori. Igen 
spørger jeg: Hvad har jeg gjort? 

Direktøren for YouTube: ”Det kan jeg ikke 
svare på uden at se på det specifikke mate-
riale”.) 

 

Sandhed er ikke had. Han taler om mit gif-
tige materiale. Jeg siger til alle, der siger 
sådan: Vis mig den video, der er giftig! Vis 
mig den! Det ville han ikke have været i 
stand til. 

Lad os se, hvad YouTube siger til det. 

(”YouTube forsvarer beslutning om at be-
holde Tommy Robinson på sit medie”). 

De siger, at ingen af mine videoer er imod 
deres politik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu lægger Englands kulturminister, som 
er del af den konservative regering, pres på 
YouTube. 

(”YouTube skal genoverveje sin beslutning 
om Tommy Robinsons videoer”, siger kul-
turministeren.) 

Kulturminister. Englands rettighedserklæ-
ring er fra 1689. Siden 1689 har alle haft 
ytringsfrihed. Den er indlejret i vores kul-
tur. Det frie ord. Nu vil kulturministeren 
tage ytringsfriheden fra en af sine medbor-
gere, som ikke har gjort noget kriminelt, 
som ikke er dømt, ikke er anklaget for 
noget. Det er bare mine meninger, der ikke 
passer ind. 

Det er ikke kun den konservative regering. 
Dette er oppositionens nummer to, Tom 
Watson: 

(”Jeg har skrevet til Googles direktør og bedt 
ham fjerne Tommy Robinson snarest mu-
ligt.”) 

Igen en udtalelse uden bevis for noget som 
helst. Det er regerings-pression mod et pri-
vat firma for at få fjernet en dissidents 
stemme. Det er fascisme. 

Der foregår nu bogstaveligt talt bogbræn-
dinger: 

(”Amazon forbyder bog, som Tommy Robin-
son er medforfatter til, på deres hjemme-
side.”) 

Se så, hvad man kan købe på Amazon: Hit-
lers Mein Kampf i forskellige udgaver og på 
forskellige sprog. 

 

YouTube havde nu muligheden for at rette 
op på de løgne, der blev spredt om mig. 
Men naturligvis lagde regeringen pres på 
YouTube, som I kan se her. Her er direktø-
ren for YouTube indkaldt af regeringen til 
høring. 

(”Dine algoritmer på YouTube, når man 
søger efter national handling, fremmer 
Tommy Robinson og Britain First. Det til 
trods for det faktum, at Finbury Moske, hvor 
nogen blev dræbt på trods af, at det blev på-
vist, at Tommy Robinsons video var del af 
radikaliseringen af Darren Osborne. Allige-
vel fremmer YouTube disse videoer.”) 

Løgne, løgne, løgne. 

Det er Naz Shah. Det var hende, der sagde, 
at ofrene for børnelokkerbanderne skulle 
lukke munden af hensyn til multikulturen. 
Pakistansk muslim fra Bradford. 

Men det er ikke kun hende, der lægger pres 
på YouTube: 

(”De to første videoer, jeg fik anbefalet af 
YouTube, da jeg klikkede, var Tommy Robin-
son-videoer. Tommy Robinson blev identifi-
ceret som del af Finsbury Park on-line radi- 
kaliserings-processen. Jeg søgte ikke efter 
det. YouTube anbefalede det. Skulle det ikke 
få alarmklokkerne til at ringe?”) 

Hun skulle have set videoerne. Så kunne 
hun have lært noget. 

Under retssagen blev jeg ikke interviewet 
eller nævnt overhovedet. Darren Osborne, 
hvad der havde fået ham til at begå udåden. 
Jeg blev ikke nævnt med et ord. 

Lad mig vise jer en enkelt politiker mere. 

(”Den tragiske handling ved Finsbury Park 
Moskeen begået af Darren Osborne. Den 
korte tid mellem at se materialet og udføre 
den voldelige handling. Den skyldige var del-
vis blevet radikaliseret ved at se materiale af 
Tommy Robinson. Du har arbejdet med eks-
tremisme, du har skrevet et antal bøger, du 
har været medlem af tænketanke. Krænker 
det giftige materiale, som Tommy Robinson 
har lagt on-line, jeres kriterier?” 

 

Kulturministeren lægger pres på YouTube 
for at få  TR fjernet.
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Det skete alt sammen inden for en periode 
på syv dage, efter at jeg havde offentlig-
gjort en dokumentar, som viste verden, at 
BBC leverer fake-news. 

I den samme 7-dags periode blev jeg igen 
anklaget af rigsadvokaten (justitsministe-
riet) for den forseelse, jeg allerede var ble-
vet frikendt for. 

Så Panorama fik mig slettet fra verden. Jeg 
har været usynlig siden. 

Jeg blev skjult fra alle sider. I løbet af en 
uge blev jeg en kvinde-tæsker, jeg er lige-
glad med at skabe frygt blandt muslimer, 
og jeg har ingen sociale medier tilbage. 

Jeg mødtes med en journalist fra The Te-
legraph. Han var helt ophidset over, hvor 
stor en nyhedshistorie det var. Han gik til-
bage til sin redaktør. Han meldte tilbage til 
mig: Jeg beklager, men vi må ikke bringe 
det. Igen, det er ikke journalistik. Det er 
medie-forbud - at skjule virkeligheden om 
det skattefinansierede BBC. 

Lad mig vise jer et skærmbillede af John 
Sweeney, som på det tidspunkt var blevet 
fyret fra BBC. Han mistede sit job og lavede 
denne video: 

(”Tommy Robinson slår sig op på at være 
en stor britisk patriot. Men se, hvad han 
sagde i Bayern. Her er en film på et minut 
kaldt ”Tommy Robinson og Adolf Hitler-
Hyldestforeningen”.” 

Jeg vil undskylde over for Tommy Robin-
sons støtter, at jeg kaldte ham – bib-lyd, 
men se her. Et filmindslag, hvor Tommy 
Robinson i en tale siger ”Tyskerne har alt 
for længe levet med skyld på grund af 
Adolf Hitler”. (Man hører stormende klap-
salver og Tommy-råb). Tommy Robinson 
med Adolf Hitler-Hyldestforeningen i Bay-
ern. Hvis jeg stadig havde været i BBC, 
skulle jeg have vejet mine ord nøje; men 
det var jeg ikke, så Tommy Robinson: Jeg 
tog fejl, da jeg forleden kaldt dig en komplet 
– bib-lyd. Du er nazi. Det er, hvad du er. Det 
er ikke BBC’s holdning. 

Så han har forladt BBC, men lad os se, 
hvem der promoverer denne video. Danny 
Wallace, Channel-4 og andre journalister. 
”Dette er din fineste tweet nogen sinde.” 
Det skriver Harry Cole, som er redaktør af 
Sunday Mail, verdens største avis. 

Lad mig forklare, hvor jeg var. Dette er 
Compact – et on-line mainstream-blad i 
Tyskland. Her er videoen på deres You-
Tube kanal. Det har intet at gøre med Adolf 
Hitler. 

John Sweeney har klippet og klistret. Læg 
mærke til, hvor klapsalverne starter på 

John Sweeney’s fakenews video. Han tog 
lyden af klapsalverne, da jeg gik på taler-
stolen, og flyttede dem til efter, at jeg havde 
nævnt Hitler. Se Compact’s video. (Store 
klapsalver og Tommy-råb, da TR træder 
ind. Derpå klippet, hvor TR nævner Hitler. 
Der er ingen klapsalver før fortsættelsen: 
”… lev ikke med skyld på grund af Angela 
Merkel”.) 

Min pointe var, at det tyske folk skulle have 
stoppet Adolf Hitler, og mange lever nu 
med skyld over fortiden. Jeg tror, at fremti-
dige generationer vil føle skyld over, hvad 
Angela Merkel har gjort mod Europa, og 
jeg sagde, at de bør stoppe hende. 

(Klapsalver fra salen) 

Men nu har jeg ingen sociale medier til at 
afsløre disse løgne. 

Hans løgnevideo er nu blevet spredt af alle 
elite-journalisterne i mit land. 

Hvor længe vil de blive ved med denne 
svindel? Hvor mange mennesker har de 
gjort det imod? Det overgår ikke kun mig. 
Denne dæmonisering, sladder og løgne. 

 

Lad mig vise jer én til overskrift: ”Tommy 
Robinson opfordrer til selvtægt i Facebook 
Live.” 

Gæt engang. Det er lodret løgn. 

Jeg vil vise jer nyhedsrapporten her. 

(Speaker: ”På vej til fængsel. Tro ikke alt, 
man læser på en T-shirt. Stephen Yaxley-
Lennon blev ikke dømt for journalistik, men 
for at have blandet sig i en retssag og opfor-
dret til selvtægt mod de anklagede. Så i dag 
blev han dømt til 9 måneder i fængsel. Han 
vil være ude igen om 2½. 

Sidste år uden for retten i Leeds. (Man hører 
TR spørge en anklaget: Hvad mener du om 
dommen?). Sidste år i en live-udsendelse på 
sociale medier uden for retten i Leeds kon-
fronterede han mænd, som var anklaget for 
seksuelt misbrug. Der var strikte regler for re-
portage for at sikre en retfærdig rettergang. 
Men han opfordrede mennesker, som så på, 
til at konfrontere dem (man ser TR, mens 
han siger: Chikanér ham, find ham, bank 
på hans dør, følg ham).” 

Jeg så denne rapport i fængslet. Det er, 
hvad folk har fået at vide. Når man hører 
mig sige ”chikanér ham” osv. lyder det, 
som om jeg opfordrer til at opsøge disse 
pædofile muslimske bander. 

Men hør så, hvad jeg faktisk siger. Jeg hen-
vender mig til medierne, som forfølger og 
chikanerer os. De taler om os, de fotografe-

rer os, de finder ud af, hvor vi arbejder, de 
viser billeder af os sammen med løgne, og 
jeg spørger dem: 

(”Hvorfor gør I ikke det med disse mænd, 
som har voldtaget børn? De har været løs-
ladt mod kaution i to år. Hvorfor forfølger I 
ikke dem? Her kan I høre, hvad jeg siger, i 
den rette sammenhæng: ”Da jeg først kom til 
retten for at vise, hvem disse mennesker var, 
havde de gået rundt i byen i to år. De har ar-
bejdet i butikker, kørt taxier osv. Jeg synes 
folk skulle se deres ansigter og kende deres 
identitet. De skjuler alle deres identitet. De 
har kunnet tage det afslappet, for der er 
ingen medier her. Der er ingen presse her. 
Ingen mainstreammedier. De tager fotogra-
fier af folk som mig og siger, jeg er ond, på 
Twitter. De er her ikke for at finde ud af, hvem 
disse mennesker er. De har ikke fulgt disse 
mennesker. Men der var denne fyr fra Gene-
ration Identity; jeg fandt ud af, at medierne 
havde chikaneret hans familie. Jeg så en 
mand blive aggressiv, da han gik ind i retten. 
En mand, som er anklaget for misbrug og 
voldtægt af børn. Chikanér ham, find ham, 
bank på hans dør, følg ham, se hvor han ar-
bejder, se hvad han laver, læg billeder online 
med sladder. Gør det mod dem i stedet for at 
gøre det mod folk, der taler om dem.” ) 

Det er tydeligt, at jeg henvender mig til me-
dierne. Om hykleriet i deres reportager. 
Men nu går historien landet rundt om, at 
jeg opfordrer til selvtægts-angreb mod 
dem. 

I så, at jeg spurgte en tiltalt, hvad han sy-
nes om sin dom. Loven må være lige for 
alle. Man kan ikke tilfældigt vælge, hvem 
man vil bruge den mod. Lad mig vise jer, 

BBC-manipulation af TR's ord.
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mand. Artiklen tegner et billede af en 
mand, og det er bestemt ikke mig. 

Gæt igen. Det er én stor løgn. Og heldigvis 
viste en dokumentar i britiske medier det. 

(”Indtil nu har Belmar holdt Tommy Robin-
son i sikkerhed, sund og væk fra offentlig-
heden. Men det har lige ændret sig. 
Overskrift: ”Tommy Robinson slået af 70-
årig mand for at spille fornem. En af vag-
terne blev spurgt, hvad der var sket. Han 
sagde, han var gledet på gulvet, og der blev 
ikke skrevet nogen rapport. En mand siger, 
at det er mærkeligt, at man ikke har hørt 
om det. Speakeren følger op: Det er, fordi 
historien ikke er sand. Tommy får vist ar-
tiklen og griner overrasket.”.) 

Igen. Løgne. Da min ven kom ind i cellen 
med avisen, spurgte jeg: Hvad synes du? 
Du er journalist, om at en løgnehistorie nu 
igen er gået verden rundt. Jeg læser sådan 
en løgn hver måned. Det har jeg gjort i 10 
år. 

Jeg spørger igen: Hvad har jeg gjort? Jeg 
har talt om islam. Hvad er konsekvensen 
af at tale om islam? At bruge min ytrings-
frihed til at være kritisk. 

Jeg fik min PayPal lukket. Bandlyst på Fa-
cebook, bandlyst på Instagram, bandlyst 
på Snapchat, bandlyst på YouTube. 

Men ikke nok med det. Jeg har problemer 
i mit daglige liv. 

----- 

Tommy Robinson afrunder sin tale med at 
fortælle om den personlige chikane, som 
dæmoniseringen af ham har resulteret i – 
såsom at blive bortvist fra restauranter og 
meget andet. 

Men vi stopper afskriften af talen her. 

HV 

 

hvad der foregik foran en retsbygning for få 
dage siden. 

(Filmklip: Man hører folk råbe ”afskum”, 
”pædo” og andet mod en person på vej 
mod retten.) 

Jeg siger ikke, at de mennesker skal i 
fængsel. Men jeg fik to fængselsdomme, 
5½ måned, for blot at spørge en mand, 
hvad han synes om dommen. Den måde, 
loven er blevet brugt på imod mig, er en 
skandale. Det véd mennesker verden 
rundt, og de kan se det. Men det, at jeg er 
blevet fjernet fra de sociale medier, forhin-
drer mig i at imødegå disse løgne. 

Da jeg sidst gik i fængsel, rapporterede en 
berømt journalist. Lad mig vise en over-
skrift: 

(OAP gennembanker Tommy Robinson i 
fængslet”.) 

I avisen er der en historie om mine mane-
rer, om at jeg chikanerede en gammel 

På venlig opfodring fra min Facebook-kam-
merat Harry Vinter kommer nu et lille læ-
serbrev fra mig. Det vil omhandle de erfa-
ringer, jeg har gjort mig som frivillig i en 
indvandrercafé, en etnisk klub og en ven-
skabsforening samt nogle personlige ven-
skaber. Alt sammen i en periode på ca. 8 
år (sluttede i 2017).  

Alle steder har folk været venlige og or-
dentlige, og jeg har gået til den med at vise 
folk vejen til det danske samfund, fordi det 
er en selvfølge for mig, at det er det, det 
handler om her. Men med tiden ændrede 
denne idealisme sig desværre, da jeg erfa-
rede, at det ikke lige var den dagsorden, 
modtagerne af min hjælp havde; altså syn-
tes det at være nok for dem at være ordent-
lig, passe sig selv og om muligt have et ar-
bejde. Hvad der ellers er uden om, synes 
ikke rigtigt at have nogen interesse, det var 
bare ”nogle andres samfund”. Men nys-
gerrig som jeg er, forsøgte jeg at forstå, 
hvorfor de så sådan på det og også, hvorfor 
de intet galt så i at se sådan på det. Det 
bud, jeg nåede frem til, var, at det måtte 

skyldes kulturforskel sådan bredt betragtet. 
I dette tilfælde så den ud til at handle om 
det sociale system, de kom fra, nemlig et 
system, hvor man giver plads til flere for-
skellige folkeslag i det samme land. Ganske 
enkelt, så har hver gruppe eget område 
(sunni, shia, kurder, tyrker osv.), så man 
kan ud fra en dansk optik godt kalde Mel-
lemøsten for ét stort parallelsamfund. For 
ikke at tale om forskellen på rig og fattig, 
som måske udgør den største forskel på 
mennesker dér. Kort sagt en grund ideo-
logi, hvor man giver plads til grænseløs 
forskellighed, fordi alle skal have lov til at 
have hvert deres samfund i fred. Det er det, 
vores mellemøstlige indvandrere kommer 
fra.  

Sagen er bare, hvordan det så kommer til 
at spille sammen med det, vi har i et euro-
pæisk land som Danmark. Som jeg ser det, 
er det væsentligste, at vi vægter at være 
som én slags familie i ét land og ikke flere. 
Tænk fx på folkeskolen, hvor vi lærer om 
Danmarkshistorien og ikke forskellige fol-
keslags ret til at bestemme over eget terri-
torium. Altså ét land, ét samfund, én af 
stort set alt.  

Set i den optik kan jeg kun opfatte en sådan 
grund ideologi som yderst farlig, fordi det, 
de gør, er at oprette parallelsamfund og -
strukturer. Det er i min optik det samme, 
som når nogle kommer og vil tage det, som 
nogle andre mener er deres, og lige præcis 
det, véd vi jo godt fra historien, kan føre til 
krigserklæringer. Dette vel at mærke set 
ud fra en europæisk optik, hvor vi foretræk-
ker nationer og nationalitet frem for etniske 
rodebutikker med dertilhørende etniske 
konflikter de forskellige grupper og klaner 
imellem.   

Jeg synes, det vil være passende at afslutte 
med et Gruk af Piet Hein ”At jeg er univer-
sets midte, er ingen hasarderet dom. Jeg 
støtter mig rent logisk til det, for resten er 
jo uden om”. For det er lige præcis sådan, 
det ikke skal være, hvis vi vel at mærke 
ønsker at kunne drive et land, bestående 
af ét samfund og ikke flere. Dét kræver et 
vist mål af fælles fodslag frem for ovenstå-
ende eksempel på ekstrem egoisme. 

Niels Jensen

Frivillig i en indvandrercafé
Nogle tanker og erfaringer.
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DET FRIE ORD 
Bogen er den sidste og muligvis vigtigste i           
juraprofessor Ole Hasselbalchs meget omfangsrige 
forfatterskab. Han skrev den færdig i sygesengen. 

Demokrati forudsætter, at information og synspunkter flyder frit. At disse forudsætnin-
ger ikke længere er til stede, er emnet for bogen, som er opdelt i fire dele. 

I den første forklares de værdier, det danske samfund er bygget på, og årsagen til, at vi 
hylder disse værdier. 

I den anden del opregnes de begrænsninger, ytringsfriheden i dag er underkastet på 
dansk grund. 

Bogens tredje del giver en oversigt over de retsregler, som i dag formelt værner 
ytringsfriheden. 

I den fjerde del bliver der gjort status. 

Læs i øvrigt Lars Hedegaards anmeldelse i forrige nummer af Indsigt Udsyn. 

Bogen er på 312 sider og koster 295 kr. Bestilling ved indsættelse af 339 kr.              
(pris + porto) på - konto, Reg.nr. 4317 Konto 4547551. - eller MobilePay: 34810        
Husk at opgive navn, adresse og telefonnummer. 

Ole Hasselbalch ville være fyldt 75 år den 
26. april i år. Den Danske Forenings sty-
relse besluttede allerede mere end et år for-
inden, at han i den anledning skulle 
hædres med en antologi indeholdende dels 
et udvalg af hans egne artikler om folke-
vandringsproblematikken, dels artikler af 
forskellige ligesindede forfattere indehol-
dende deres synsvinkler på samme proble-
matik. 

Axel Artke og Harry Vinter blev sat på op-
gaven. Axel kontaktede potentielle bidrag-
ydere, og Harry samlede et udvalg af OH’s 
artikler fra 1985 til 2019. 

På et tidspunkt stod det klart, at Ole Has-
selbalch ikke ville komme til at opleve sin 
75-års fødselsdag. Det blev derfor besluttet 
at vise ham manuskriptet, så han kunne se 
den påtænkte hædersgave. Han blev meget 
rørt og var meget glad for at se den lange 
række af bidragydere. En måned senere 
sov han stille ind. 

Ole Hasselbalch brugte af og til udtrykket 
”Hvis man ikke vil høre, må man føle”. 
Det udtryk valgte de to redaktører at 
bruge som titel på antologien, som inde-
holder bidrag fra følgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aia Fog 
André Rossmann 
Axel Artke 
Bent Jensen 
Cherif Tomra Ayouty 
Generation Identitær 
Harry Vinter 
Jan Fagerlund 
Kai Sørlander 
Kim Møller 
Lars Hedegaard 
Lone Nørgaard 
Mads Bryde Andersen og Torsten 
Iversen  
Mikael Jalving 
Morten Uhrskov Jensen 
Nicolai Sennels 
Ole Stig Andersen 
Peter Neerup Buhl 
Pia Kjærsgaard 
Søren Espersen 
Søren Krarup 
Tomas Kierstein  

 
Antologien er illustreret og er på       
334 sider. Prisen er 290 kr. 
Bestilling ved indsættelse af 334 kr. 
(pris + porto) på: 
- konto, Reg.nr. 4317 Konto 4547551 
- eller MobilePay: 34810 
Husk at opgive navn, adresse og         
telefonnummer.

Når man     
ikke vil høre,      
må man føle 
Bogudgivelse                   
i anledning af                
Ole Hasselbalchs        
75-års dag den 26. april.
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Foreningens adresse: 
Den Danske Forening 
Skomagergade 25, 4000 Roskilde 
 
Telefonsekretariat: 
Tlf. 23 42 77 33 
CVR-nr. 31242339 
Danske Bank Reg.nr.4317  
Konto 4547551 
SWIFT-BIC: DABADKKK 
IBAN: DK48 3000 0004 5475 51 
www.danskebank.dk 
MobilePay: 34810  
E-mail: 
danskeren@danskeren.dk  
Hjemmeside: 
Thomas Andreasen (webmaster) 
www.dendanskeforening.dk 
 

Redaktion: 
Bibliotekar Harry Vinter (ansv. red.), 
harryvinter@gmail.com 
 
Styrelsen: 
Tomas Kierstein  
(formand, pressetalsmand). 
Tlf. 41 13 13 69 
tkierstein@msn.com  
Søren Lind Jensen (næstformand) 
slslsl@post6.tele.dk  
Jesper Nielsen 
Axel Artke 
Jonas Zuschke 
 
 
 

Regnskabsfører  
og styrelsessekretær: 
Thomas Andreasen 
Tlf. aften/weekend 23 42 77 33 
danskeren@danskeren.dk 
 
 
Korrekturlæser: 
Peder Valdemar Hjuler 
 
 

Kontingent - abonnement - 2020 
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.

Indmeldelse i Den Danske Forening - bestilling af abonnement - 2020 
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.

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 2019 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 

Som følge af coronakrisen er  
Mosbjerg Folkefest 2020 aflyst. 

Mosbjerg Folkefest 2021 
afholdes samme sted  
lørdag den 19. juni 2021.
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BESTIL 

ABONNEMENT PÅ 

INDSIGT UDSYN 

4 MAGASINER  

ÅRLIGT 

KR. 250,- 
INCL. 

PORTO

DANSKEREN
2020INDSIGT

UDSYN

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

Bogen koster 245 kr. 
incl. porto og forsendelse.

FIK DU LÆST ?

FIK DU LÆST ?

Bogen koster 132 kr. 
incl. porto og forsendelse.

ANMELDELSE: 
DET FRIE ORD  
OLE HASSELBALCH  

NY BOG  
NÅR MAN IKKE 
VIL HØRE...  

ANMELDELSE: 
Lars Hedegaard 
om det frie ord:  
”Ole Hasselbalch har 
gjort mere for Danmark           
og friheden, end man  
med rimelighed kan      
forlange af noget         
menneske, og det er   
hans sidste bog  
et bevis på”

Axel Artke-Harry Vinter 
Bogudgivelse  
i anledning af                 
Ole Hasselbalchs  
75-års dag  
den 26. april 2020.


