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”I 1940-45 kunne det koste livet at sætte sig op imod besættelsesmagten.” 
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MAGASINET

2019
INDSIGT
UDSYN

JUNI
Magasinet Indsigt Udsyn udgives af 
Den Danske Forening, hvis formål 
er på folkestyrets grund, uafhængigt af
politiske og økonomiske interesser, at
sikre dansk kultur, sprog og levevis i en
verden, der trues af kaos, overbefolkning,
vold og fanatisme.

Foreningens medlemmer modtager
magasinet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på
magasinet for 250 kr. om året.

Eftertryk tilladt med tydelig 
kildeangivelse. 

Magasinet (evt. kopier af det) 
og foreningens andre tryksager må ikke
omdeles privat sammen med 
trykmateriale fra anden kilde eller med
påført tekst, logo el. lign.

Efter aftale med Kulturstyrelsen 
og med DDF´s tilladelse arkiverer 
Dansk Bibliotekscenter
netudgaven af Danskeren 
i DBC Webarkiv til brug for 
nationalbibliografien.

Magasinet Indsigt Udsyn 2019
udkommer 4 gange årligt.

Redaktion og adresser - side 23.

Mainstream-
mediernes 
ynkelighed
I 1940-45 kunne det koste livet at sætte sig op
imod besættelsesmagten. I dag vil en redaktionel
medarbejder ikke risikere karrieren ved at sætte
katastrofen på dagsordenen.

Den trods alle ”stramninger” forsatte til-
vandring fra ikke-vestlige lande sætter
Danmark i en uhyre problematisk situation:
Landet er ved at gå tabt for etniske dan-
skere.

Konklusionen er ikke et spørgsmål om me-
ninger. Den er et faktum. Og hvad værre
er: Alle oplysninger, som dokumenterer
dette faktum, er i dag offentligt tilgænge-
lige.

Problemet er bare, at den brede offentlighed
ikke aner, hvor galt det er fat. Kun et min-
dretal interesserer sig derfor for problema-
tikken og kræver det af deres politikere,
som skal til for at afværge katastrofen.

Hvorfor?

Fordi mainstreammedierne ikke synliggør
den.

Når engang det er gået så galt, at selv den
mest lallende venligbo ikke mere kan be-
nægte faktum, vil vi givetvis se mange af
de nu sovende medborgere med store, for-
undrede øjne spørge: Hvordan kunne det
dog gå til?

Problemet er, at det er umuligt at få main-
stream-medierne til at vise virkeligheden.

Desværre er det heller ikke muligt for andre
at få plads i disse medier til at vise den
med en vægt, som kan trænge igennem
det døvende småsnakkeri, som har første-
prioritet på redaktionerne.

I gamle dage var det især Politiken, der
frasorterede læserindlæg, som modsagde
bladets linje. Det skete med påskud, som
en redaktionsledelse altid kan finde. Et ek-

sempel er beskrevet i Danskeren 4/1989 s.
7: Redaktionen giver måske slet ingen be-
grundelse for afvisningen, men henviser
ellers til, at manuskripterne enten er for
korte eller for lange, at deres konklusioner
og ”påstande“ er forkerte, at der er et om-
fattende pres på spalterne, at det tilsendte
mangler kvalitet, aktualitet, original pointe,
overordnet tanke, velskrevethed osv. 

Den manglede seriøsitet i disse begrun-
delser fremgik af, at det hændte, at et ma-
nuskript siden blev trykt andetsteds med
redaktionel anerkendelse af, at det tilsendte
var ”omhyggeligt“, ”veldokumenteret“, ”sti-
listisk udmærket“ og ”præcist“.

Vi bringer denne gang inde i bladet et kro-
nikudkast af Ole Hasselbalch, som blev
afvist af Jyllands-Posten, samt korrespon-
dancen med kronikredaktøren. 

Vore læsere kan selv vurdere seriøsiteten i
dennes argumenter. Men det må konstate-
res, at Hasselbalchs skriveevne altså - i al
fald efter redaktørens opfattelse - er under-
gået en drastisk og pludselig forandring i
forhold til tidligere, hvor bladet jævnt hen
fandt plads til det, han havde på hjerte.

Redaktionerne danser dødedans med hin-
anden. At bryde ud af den onde cirkel er
karrieretruende.

I 1940-45 kunne det koste livet at sætte sig
op imod besættelsesmagten. I dag vil en
redaktionel medarbejder ikke risikere kar-
rieren ved at sætte katastrofen på dagsor-
denen. 
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En korrespondance

Kære Ole Hasselbalch,

Tak for dit kronikforslag, som i denne form ikke er egnet til at
blive trykt i JP. 

Jeg har tidligere været i en længere dialog med dig, hvor jeg har
forklaret dig, at det absolut intet har med dine holdninger at
gøre, når vi sommetider afviser dine indlæg. Vi får – som du véd
– tilsendt mange hundrede indlæg hver uge, og vi kan ikke brin-
ge dem alle. 

Vi går meget op i at bringe forskellige holdninger om forskellige
emner, og om nogen er JP et landsdækkende dagblad, der har
bragt mange indlæg, der er kritiske over for indvandringen. Der-
for har det altså absolut intet med din holdninger at gøre, at vi
ikke bringer samtlige dine indlæg, som du tidligere har antydet
over for mig. 

Jeg har tidligere forsøgt at hjælpe dig med tips til din skrivestil.
Din tekst fremstår ikke skarp nok. Hvad er dit egentlige bud-
skab? Din vinkel stritter, som man siger i journalistkredse. Du
skriver om for mange ting, uden at have ét skarpt budskab. Din
indledning er noget tung og kedelig. En indledning skal være
spændstig, så læserne får lyst til at læse videre. Og du må meget
gerne sætte en overskrift og en underskrift på. Det vil hjælpe på
dig selv i skriveprocessen samt os til at se, hvad dit egentlige
budskab er. 

I denne form takker jeg nej til kronikken, da den ikke er godt nok
skrevet og vinklet.

Du er meget velkommen til at sende os indlæg i fremtiden. 
De bedste hilsner

Karina Oddershede Dahlgaard 
Debat- og kronikredaktør

Fra: "Karina Oddershede Dahlgaard"
<Karina.Dahlgaard@jp.dk>
Til: "ole hasselbalch" <ole.hasselbalch@mail.dk>
Sendt: tirsdag, 19. februar 2019 10:07:42
Emne: SV: Kronikforslag

Fra: ole.hasselbalch@mail.dk
<ole.hasselbalch@mail.dk> 
Til: JP Debat <Debat@jp.dk>
Sendt: 15. februar 2019 09:54
Emne: Kronikforslag

Kære JP kronikredaktion,

Jeg har holdt en pause i mine kronikker til jer, eftersom de nor-
malt ikke mere bliver trykt. Artiklen i JP forleden om tyrken, som
var meget glad for Danmark, har imidlertid provokeret blækhu-
set frem igen.

Det er svært at forstå, hvorfor end ikke JP fokuserer på det cen-
trale, nemlig at vi er i færd med at prisgive kommende genera-
tioner.

Nævnte artikel fortæller om den tilfredse tyrk - så vidt jeg husker
på førtidspension - som formåede at få fire børn med konen og
nu har 10 børnebørn. Det fremgik ikke, hvorledes de forsørger
sig, men manden er i al fald blevet til i alt 16 personer.

Tyrken var tilfreds, hvad man godt kan forstå. Mindre tilfredse
ville vel de være, der skal finansiere ham, hvis de altså vidste,
hvem der betaler. Og endnu mindre tilfredse bliver sandsynligvis
vore kommende slægter, der med den udvikling, han repræsen-
terer, kommer til at leve i et muslimsk klansamfund.

Mainstreammedierne pludrer om det, de burde bøje i neon, efter-
som alle relevante oplysninger nu er til at finde.  Medierne giver
således ikke offentligheden en opfordring til at forholde sig til
det aldeles sikre fremtidsperspektiv, der tegner sig, hvis tingene
bliver ved med at gå som nu.

Hvorfor gør JP ikke alvoren begribelig for læserne?

Skulle I mod forventning trykke vedføjede, bliver jeg glad – og i
modsat fald ikke overrasket.

Vh.
Ole Hasselbalch
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af synspunktet. Men den var og er ikke de-
sto mindre karakteristisk for indstillingen
i de kredse, hvor juristmødets migrations-
arrangement hentede sine deltagere. 

Man kan vel undskylde, at de politikere,der
lod sig rive med af Gammeltoft-Hansens
fantasilovgivning, ikke indså konsekven-
serne, så vidt som at disse stort set ikke
indgik i offentlighedens verdensbillede.
Men hvordan kan fantasierne fortsat vinde
bifald nu i dag 35 år efter, hvor virkeligheden
er synlig? 

”Som den demografiske ud-
vikling forløber i øjeblikket, er
det uundgåeligt, at tilvandrede
muslimer inden for overskuelig
tid vil komme i flertal herhjem-
me.”

Efter oplægget gjorde jeg forsamlingen op-
mærksom på juristernes pligt til at anvise
realistiske veje til løsning af problemerne
på området. Den vinkling gik doktoranden
nemlig uden om. Jeg henviste herved til
en situationsanalyse fra det norske uden-
rigsministerium, der konkluderer: ”Grensen
for hva borgere og myndigheter i europeiske
land kan absorbere er enten allerede nådd
eller nær forestående. … det internasjonale
lovverket og flyktningekonvensjonen (er
ikke) tilpasset den aktuelle situasjonen.”

Hans Gammeltoft-Hansen
Man skulle tro, at en sådan officiel konsta-
tering havde stemt forsamlingen til alvor.
Dens redningsmand blev imidlertid Hans
Gammeltoft-Hansen, der rejste sig og re-
plicerede, at ”nu skulle der jo også høres
en anden stemme fra dansk side”. 

Gammeltoft-Hansen efterfølgende bemærk-
ninger var ikke relateret til situationsrap-
portens konstateringer. Aflæst i bifaldet
fra de øvrige tilstedeværende må man derfor
gå ud fra, at de anså de udenrigsministerielle
norske embedsmænd som højreorienterede, 
populistiske tosser.

Gammeltoft-Hansen er nok en af de en-
keltpersoner, der har skadet sit land mest.
Det var således ham, der i egenskab af for-
mand for Flygtningehjælpen i 1980-ernes
begyndelse fik lobbyet den udlændingelov
igennem Folketinget, som i strid med fler-
tallet i det lovforberedende udvalg (inkl.
Højesterets præsident) skabte grundlaget
for de følgende års invasion fra Mellemøsten
og Nordafrika. Men som han sagde i et fo-
redrag i Juridisk Forening 28/9 1981: ”Prin-
cipper og regler bør udformes på den gun-
stigste måde for enkeltindividerne, hvilket
her vil sige udlændingene, der berøres di-
rekte af udlændingelovgivningen.”

Holdningen, hvis praktiske følger vi nu op-
lever, så bort fra de forudseelige virkninger

Fra ”Europas selvmord”

En sandsynlig fremtidssituation i
Danmark ser således ud: Danmark
er en lille provins i EF med kun 1,5%
af EF’s totale befolkning. Islamiske
og andre minoritetsgrupper vil vok-
se hurtigt, indtil det pludselig er
danskerne, der er minoriteten. Dis-
se vil så eksplodere i en national sø-
gen efter deres egen identitet.

På dette stadium vil den slags tåber,
som i dag tankeløst kalder deres
landsmænd for racister og fascister,
pludselig være blevet til supernatio-
nalister. De vil gå til yderligheder
for at kæmpe for dansk identitet.
Men deres anstrengelser vil være
forgæves”.

Eduardo Farah, 1989.

Kronikudkastet

Svaret kan kun være, at det er fordi det
stadig ikke er almindeligt erkendt, hvor al-
vorlig situationen er:

Som den demografiske udvikling forløber
i øjeblikket, er det uundgåeligt, at tilvandrede
muslimer inden for overskuelig tid vil kom-
me i flertal herhjemme. Dette vil have de
følger, der kan aflæses i den måde, kristne,
jødiske og andre mindretal behandles på i
Mellemøsten og Nordafrika, i holdnings-
undersøgelserne blandt europæiske mus-
limer samt i de tilvandredes vanskeligheder
ved – set som gruppe – at klare sig på
niveau med det, der kræves i et moderne,
vestligt industrisamfund. 

Hvert 3. år holder jurister i de nordiske lande – dommere, 
advokater, retsvidenskabsmænd osv. – et møde, hvor de 
drøfter emner af fælles interesse. 
I 2017 stod migrationsproblematikken på dagsordenen. 
Som interesseret deltog jeg som tilhører ved indslaget, 
der tog udgangspunkt i et oplæg fra en svensk doktorand.

- ”Selvmord” pjit pjat! 
Om hundrede år er alting glemt!
- Af hvem?
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Belastningen af de offentlige kasser
En anden konsekvens ses allerede i de
evige statslige og kommunale sparerunder.
Belastningen af de offentlige kasser er i
færd med at blive ubærlig, hvis der skal
opretholdes en velfærdsstat i dette ords
hidtidige betydning. Ganske vist opgør
officielle undersøgelser kun udgiften til
ikke vestlige-indvandrere til omkring 36
milliarder kr. årligt. Men dette omfatter
alene poster, der er direkte aflæselige i de
offentlige budgetter, og ikke en række van-
skeligt opgørlige andre omkostninger. Så-
ledes falder overbelastningen af domstole,
politi, fængselsvæsen, offentlig admini-
stration, skolevæsen, socialvæsen m.m.
udenfor. Prisen er altså langt højere – og
vokser proportionalt med den trods alle
”stramninger” fortsatte tilvandring. Nord-
mændene har da også på et med danske
forhold sammenligneligt grundlag regnet
sig frem til helt andre beløb.

Disse perspektiver er imidlertid ikke ud-
gangspunkt for debatten om indvandringen
endsige for politisk handling. Som eksem-
plet Gammeltoft Hansen viser, lader frem-
tidsscenariet sig tværtimod stadig bort-
snakke. Og store politiske partier lægger
op til en valgkamp, der sætter mindre
vigtige anliggender på dagsordenen – f.eks.
sundhedsreform og differentieret pensions-
alder.

”Situationens alvor formidles
kun med den tyngde, den be-
rettiger til, i små, alternative
medier, typisk på internettet.”

Årsagen er antagelig, at situationens alvor
kun formidles med den tyngde, den beret-
tiger til, i små, alternative medier, typisk
på internettet. Andetsteds drukner den i
historier, der er vinklet i anden retning, i
faktaoplysninger, hvor centrale forhold er
ladet ude, i appeller til følelserne og i fra-
sortering af de debattører, der har bedst
styr på tingene. 

Det er svært at forklare, hvorfor det er
sådan. Men formentlig at der er tale om
senvirkninger af den marginalisering, som
for årtier siden fandt sted af de mennesker,
der viste andetsteds hen end til Gammel-
toft-Hansens tankekasteller, uanset det nu
har vist sig i praksis, at hans humanitære
tankespind ikke var langtidsholdbart. 

Professionelle lobbyister
Denne marginalisering er ikke opstået til-
fældigt. Allerede få år efter Søren Krarups
oprør mod Flygtningehjælpens misbrug af
danskernes gode vilje slap organisationens
interne, skriftlige informationsstrategi ud.
Papiret trækker på alle den professionelle
lobbyists og manipulatørs redskaber og
tegner en linje, som også aflæses i de hu-
manitære søsterorganisationers virksom-
hed.

Således gennemgår af papiret f.eks., hvilke
problemstillinger, holdninger, synspunkter
og forslag der skulle markedsføres. Som
temaer, der skulle gødes, peges bl.a. på
”islam“ og ”på vej til et multietnisk sam-
fund“. Der lægges også op til en aktiv age-
ren i relation til f.eks. EF’s flygtningepolitik. 

Papiret gennemgår endvidere, hvorledes
menneskers holdningsdannelse foregår, og
prioriterer derfor f.eks. udarbejdelse af ma-
teriale til folkeskolen og fremmøde her
sammen med ”flygtninge”, fremme af lokale
initiativer og forsyning af personer, der
nyder almen respekt, med materiale og
synspunkter. Arbejdet med de landsdæk-
kende medier anses også for vigtigt – ved
gentagelse og gentagelse af budskaberne
i disse forventedes de nemlig at slå igennem.
Der skulle findes ”positive symbolord“, og
man ville profilere sig som ”saglig, troværdig
og ikke-polemisk“. 

Det hele skulle ifølge papiret styres ovenfra:
Læserbreve, debatindlæg, forslag til kro-
nikker o.l. til landsdækkende medier skulle
stemmes af med informationschefen for at
undgå dobbeltdækning, ”overfodring” o.l.

Tilsvarende opfordres organisationens med-
arbejdere til at deltage i debatten som pri-
vatpersoner med en ”saglig, vidensbaseret
og ikke-polemisk tilgang“. 

Ensidige oplysninger
Der var - og er stadig - ingen uafhængig,
offentlig oplysningsvirksomhed som mod-
spil til kaskaden af desinformation fra
Flygtningehjælpen og tilsvarende foreta-
gender. Tværtimod har disse i kraft af de-
res vellykkede ”informations”aktivitet op-
suget betydelige pengemidler, som mulig-
gjorde fortsat virksomhed i samme spor.
Mere seriøse, private informationsformidlere
har derimod været henvist til egne, som
regel sparsomme kræfter.

For at undgå, at Flygtningehjælpens så-
kaldte ”saglige og vidensbaserede” tilgang
blev modsagt af sådanne private, skulle
dens repræsentanter oven i købet ifølge
informationsstrategien ”så vidt muligt undgå
deltagelse i arrangementer, programmer
og debatter, der lægger op til en usaglig
konfrontation mellem (Flygtningehjælpen)
og repræsentanter fra organisationer med
ekstremt flygtningefjendtlige holdninger“.
Disse ”ekstremister” var naturligvis i praksis
dem, der modsagde det, organisationen
bragte til torvs. 

Men udadtil skrev informationschefen, Finn
Slumstrup, at ”Dansk Flygtningehjælp u-
tvetydigt går ind for den størst mulige
ytringsfrihed“. Og formanden, Nils Foss,
fulgte op med udtalelser om, at der altid
burde være ”plads til en rig og facetteret
debat“, samt at ingen ønskede censur af
samme. 

Vildledningen kendte ingen grænser. Kon-
sekvenserne vil vore efterkommere komme
til at bære. 

Poul Schlüters sene erkendelse
“Jeg ved godt, at mange danskere
er ængstelige for at åbne grænser
kunne føre til, at Danmark bogsta-
veligt talt blev oversvømmet af f.eks.
en halv eller en million mennesker
udefra. Det ville skræmme folk, men
sådan går det jo ikke. 

"Men vi troede jo ikke, at det ville
udvikle sig sådan. Det er nødven-
digt, at EU får bevogtet den ydre
grænse. Det bliver meget dyrt, men
der er ingen vej udenom".

(Poul Schlüter i BT, 
17. marts 2019) 

I øjeblikket udgør flygtningene 0,3
procent af befolkningen”.

(Poul Schlüter i Berlingske, 
4. august 1985) 
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Pressemeddelelse: Støt vigtigt borgerforslag, der vil gøre det helt og
aldeles tydeligt for alle, hvilken farlig vej en person bevæger sig ind på
ved at hjælpe fremmede til at overtage danskernes fædreland.

opgør med de (u)ansvarlige. De værste
først.

Gå ind på www.borgerforslag.dk og støt
forslag FT-02423 med følgende titel: ”Straffe-
lovens Kapitel 12 moderniseres, så det
bliver landsforræderi at hjælpe fremmede
etniske folkegrupper til varigt ophold i
Danmark”.

www.landsforraederi.dk under opbygning.
Email: kontakt@landsforraederi.dk

Landsforræderi
- et borgerforslag

vold. Resultatet søges besmykket med fint
klingende fremmedord som »multietnisk«
eller »multikulturelt« samfund, men de kan
dog ikke skjule virkeligheden, der er den,
at Danmark gradvis udleveres til fremmede
folkeslag... Virkeligheden i dette svarer til,
hvad der tidligere under andre forhold be-
tragtedes og betegnedes som landsforræ-
deri...” 

I 1980 var der ca. 150.000 indvandrere 
og efterkommere. 
I 1996 var der ca. 300.000 indvandrere 
og efterkommere. 
I 2013 var der ca. 600.000 indvandrere 
og efterkommere.  
(Kilde: Danmarks Statistik)

Tallene er en del højere i virkeligheden, da
flere og flere efterkommere bliver kategori-
seret som ”dansk af oprindelse”. Fordob-
lingstiden for denne eksponentielle udvik-
ling er altså bare 16-17 år! Hvis vi fortsætter
som hidtil, så kan vi lave følgende enkle
fremskrivning: 

I 2030 vil der være ca. 1.200.000 indvan-
drere og efterkommere. 
I 2047 er der være ca. 2.400.000 
indvandrere og efterkommere

Det er en demografisk katastrofe! Det skal
stoppes, og første skridt er at tage et rets-

Idyl.

Ordet ”landsforræder” er indtil nu blevet
brugt som et kraftudtryk på linje med ordet
”racist”. Men det skal der laves om på nu.
Læs hvad en ledende frihedskæmper fra
Besættelsen, Jens Toldstrup, sagde i 1991
(uddrag af forsiden på DANSKEREN april
1991):

”Ordene landsforræder og landsforrræderi
har en fæl klang. De bør anvendes med
forsigtighed og omtanke. Men hvor længe
kan man komme uden om dem?....... 

Allerede den 2. Verdenskrig og den tyske
besættelse af Danmark 1940-45 bragte for-
virring i de tilvante begreber. En del dan-
skere optrådte i forhold til besættelses-
magten på en måde, der svarede til det
gamle begreb om landsforræderi. Men bil-
ledet sløredes ved, at hovedparten af landets
ledere, politikerne, optrådte i en dobbeltrolle,
hvor de på samme tid, som de hævdede at
varetage nationens interesser, samarbejdede
med besættelsesmagten på en måde, der
fik dem til både at bekæmpe den danske
modstandsbevægelse og at opmuntre til
en del af de handlinger, de efter krigen
stemplede som landsforræderi..... 

Nutidens indvandringspolitik bidrager i
virkeligheden til, ikke i en enkelt kortvarig
handling, men gennem et langvarigt begi-
venhedsforløb, at bringe Danmark, eller til
en begyndelse dele af det, i fremmedes

Her er forslaget, der kan samle alle Danmarks nationalt sindede. Lige meget,
hvor du er placeret på den nationale fløj, så må dette forslag være interessant for
dig. Konkret går forslaget ud på at modernisere straffelovens kapitel 12, så det
bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold
i Danmark. Det er klart, at ytringsfrihed skal bevares fuldt ud, men ved grov
agitation og indsats for fremmedes indflytning i Danmark træder straffelovens
kap. 12 i kraft. Hvis Straffelovens par. 266b fjernes, kan fri debat balancere yder-
fløjene, og i så fald vil en lempeligere behandling af landsskadelig virksomhed
kunne tillades.
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”Verdens bedste fæstning er folkets hengi-
venhed”, skrev renæssancefilosoffen Nic-
colo Machiavelli i sin bog Fyrsten. Man kan
lære mangt og meget af Machiavelli, som
stadig er relevant for nutiden, f.eks. hvor-
ledes et parti, for at have succes, må agere
hæderligt og lytte til folkedybet. At kunne
tilbyde bæredygtige politiske løsninger er
imidlertid ikke nok til at kunne tilfredsstille
flertallet af befolkningen.

Det er menneskeligt at fejle
Som politiker og menneske skal man altid
indrømme, når man har begået en fejl. Peter
Boehringer (AfD, formand for Forbundsda-
gens finansudvalg) har også sagt det for
nylig. Det accepterer vælgerne nemlig, for
det er menneskeligt at fejle. Det, som frem-
mer politikerleden, er politikernes manipu-
leringer, camoufleringer og hele og halve
løgne. Den lange vej til succes i politik går
over at servere fakta samt at være oprigtig
og ærlig. Som jeg også sagde til Dem, Hr.
Bystron, i København, så ”løber en løgn
hurtigt, men den indhentes altid af sand-
heden.” Den irske præst og satiriske for-
fatter Jonathan Swift skrev også engang:
”Man skal aldrig være bange for at ind-
rømme, at man har taget fejl, for det viser
blot, at man er klogere i dag, end man var i
går.”

”Fakta og 
fornuftsbetonede 
argumenter 
har vi stort set 
monopol på”

AfD og ligesindede partier har vundet sla-
get på argumenter efter årelang kamp. Vore
modstandere drager kun i felten med følel-
sesladede floskler. Fakta og fornuftsbeto-
nede argumenter har vi stort set monopol

på. Desværre kæmper vi også imod naivitet
og flertallet af borgernes inerti og politiske
desinteresse, da langt de fleste mennesker
udelukkende er fokuserede på at få deres
hverdag til at fungere og hænge sammen.
De fleste mennesker er ikke interesserede
i politik, ja de er nærmest afvisende her-
overfor. De er ikke klare over, hvor magtfuld
en stemmeseddel er. Valg bliver desværre
ikke udelukkende vundet gennem formid-
ling af kendsgerninger og faktiske forhold,
men ved at man som politiker er i stand til
at kunne trænge ind i folks dagligstuer og
troværdigt bibringe dem, at man har for-
stået deres erfaringer i dagligdagen. 

Venstreorienterede partier fører 
identitetspolitik
Hvorfor stemmer så mange vælgere, som
de gør, når 55% af alle europæere (53% af
alle tyskere) ifølge en Chatham House-me-
ningsmåling for tre år siden med over
10.000 adspurgte ønsker et øjeblikkeligt
stop for muslimsk indvandring? Svaret skal
i stor udstrækning findes i folks identitets-
opfattelse. Når man i sin grundopfattelse
føler sig venstreorienteret, er det enormt
svært at stemme på et nationalkonservativt
parti, der vil stoppe denne immigration.
Det er også årsagen til, at venstreoriente-
rede partier bevidst fører identitetspolitik
for at holde fast på deres vælgere, selv om
deres vælgerpotentiale svinder valg for
valg.

I slutningen af 80’erne sagde en kollega,
som jeg var dørmand sammen med for at
tjene til studierne: ”Man kan sammenligne
indvandringen med en sauce. En lille smule
krydderier gør saucen bedre, men hælder
man for meget i, så ødelægges saucen.”
Det er en fremragende metafor, som jeg al-
drig har glemt.

En af den engelske forfatter Douglas Mur-
rays teser i hans bestsellerbog fra 2017 The
Strange Death of Europe er, at vi har mistet
troen på vor egen kultur, og at vi i Vesten

nedsvælger en giftig cocktail i form af he-
donisme, forbrugsvanvid, feel-good-men-
talitet og politisk korrekthed godt hjulpet
på vej af en totalt ukritisk løgnagtig presse.

Spørgsmålet er dog, om ikke folket ønsker
denne magelighed frem for kampen. Imid-
lertid behøver flertallet ikke vælge kampen,
for som den store russiske forfatter, Alex-
ander Solsjenitsyn, engang skrev: ”Jeg for-
langer ikke, at I skal gribe til våben. Jeg
forlanger ikke, at I skal gå på gaden for at
demonstrere mod magthaverne. Jeg beder
jer kun om at stoppe med at deltage i løg-
nen.“ Og netop dét bør man som det mind-
ste kunne forlange af en oplyst befolkning.

Virkelighedsallergi
De politisk korrekte synes at være forblevet
deres mantra tro: ”Hellere leve med en be-
kvem illusion end med en ubekvem sand-
hed.” For dem handler det ikke om sand-
hed eller løgn, men om, hvad det er pas-
sende eller upassende at mene. Der er tale
en kollektiv virkelighedsfornægtelse, og
noget sådant er jo som bekendt et tilfælde
for psykiatrien! Disse Gutmenschen er vir-
kelighedsallergikere, sådan som den tysk-
jødiske forfatter og samfundskritiker Hen-
ryk Broder sidste år benævnte dem.

De og deres medløbere vil ikke erkende, at
det monster, som de har skabt, multikultu-
ralismen, fortærer alt på sin vej. Ondska-
ben vil som bekendt kun triumfere, hvis
folk forholder sig passive. Den berømte
amerikanske politiker fra uafhængigheds-
krigen Benjamin Franklin skrev engang:
“Make yourself a sheep and the wolves will
eat you.“ Hvis vi ikke yder aktiv modstand,
bliver vi ædt af islam. Følgelig skal de po-
litisk korrektes ideologiske vanvid bekæm-
pes med alle til rådighed stående legale
midler.

De uforbederlige har i mange år været de
venstreorienterede. De vil ikke lære af deres
politiske fejl. Deres faktaresistens er legen-

Argumentationsmæssig
ammunition
Uddrag af Søren Lind Jensens anden kvartalsberetning 
til Petr Bystron, medlem af Forbundsdagen for AfD.
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darisk. De ønsker ikke at bryde ud af deres
osteklokke. Det, der udgår fra dem, er intet
mindre end ”repressiv tolerance”, fordi de-
moralsk føler sig berettigede til at hælde
deres intolerance ud over alle dem, som
ikke er enige med dem. Globalliberalisterne
har tendenser i samme retning.

Den berømte engelsk forfatter George Or-
well skrev engang: ”Jo mere et samfund
bevæger sig væk fra sandheden, desto
mere vil det hade dem, som siger den.” Og
videre: ”Hvis frihed overhovedet skal be-
tyde noget, så betyder den retten til at for-
tælle folk det, som de ikke kan lide at høre.”

Befolkningseksplosionen
David Attenborough, den verdensberømte
engelske zoolog og TV-stjerne, og en af
grundlæggerne af stiftelsen Population Op-
timum Trust introducerede for mere end ti
år siden sloganet: “Better lives with fewer
People.“ Det er en fremragende parole, som
AfD også kan gøre brug af. Når man har
de næsten uovervindelige problemer for
øje, så som fattigdom, sult, socialt mismod,
politisk ustabilitet, fanatisme og migration,

som ukontrollabel befolkningstilvækst i Af-
rika, Mellemøsten, Pakistan, Afghanistan,
Indien og Bangladesh resulterer i, rammer
sloganet plet.

”Et af de største 
problemer i verden
er den eksplosive
befolkningstilvækst”

FN’s befolkningsdivision, UNFPA, har også
i talrige publikationer givet udtryk for, at
befolkningseksplosionen i den tredje ver-
den er det største problem i verden, og at
der må sættes alt ind på at stoppe den.
Stephen Hawking, en af verdens mest be-
gavede teoretiske fysikere, sagde også kort
før sin død sidste år, at et af de største pro-
blemer i verden er den eksplosive befolk-
ningstilvækst.

Efter Den Sorte Død i middelalderen (1347-
53), hvor omkring 40% af folk i Europa dø-

de, steg levestandarden de følgende 150
år. At dette ikke var tilfældet efter Tredive
årskrigen (1618-48), hvor antallet af ind-
byggere i de tyske fyrstendømmer faldt med
over 30%, skyldtes de politiske implikatio-
ner af den frygtelige og meningsløse krig.

Intet tyder på, at et stigende befolkningstal
nødvendigvis udløser en stigende levestan-
dard. Der er ganske vist udfordringer med
et faldende befolkningstal og et stigende
antal pensionister, men hvis pensionerne
mere eller mindre er selvfinansierede gen-
nem pensionsindbetalinger i løbet af 40 til
45 år på arbejdsmarkedet, kan den demo-
grafiske udfordring håndteres intelligent.
Japanerne har vist, hvordan et faldende be-
folkningstal kan håndteres med robotter og
AI-teknologi i ældreplejen. Den demogra-
fiske transition, som den vestlige verden
har gennemlevet de sidste 70 år, er en vel-
signelse, ikke en forbandelse. Miljøbelast-
ningen vil alt andet lige også blive mindre
med færre mennesker.

Søren Lind Jensen og Petr Bystron  ved Folkefesten i 2018.
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Del 1/3
Hej Nicole, hej Svend, hej Bobo, hej Bea-
trice og Vera, mor og far, jeg hilser jer alle!
Det er mig, jeres Anne. I tror ikke på, hvad
der lige er sket; jeg er død, ja, jeg er blevet
myrdet. Men før det blev jeg voldtaget, igen-
nem flere timer, mens jeg blev gennem-
pryglet, som man ikke kunne drømme om
at prygle et kreatur.

Til sidst døde jeg, som følge af en tredob-
belt penetration. Min tarm bristede, og jeg
døde af indre blødninger. Samtidigt kvaltes
jeg langsomt, delvis i mit eget blod. 

I mellemtiden var min næse og min under-
kæbe brækket flere steder, mit venstre øje
knust, en arm var revet af led, og resten af
min krop var en eneste bestialsk smerte.
Og så kom døden endelig forbi…

Del 3/3
Vi følte os faktisk som guder på de gode
menneskers Olymp. Alene gennem den of-
fentlige fejring af denne glade massemod-
tagelse blev vi adlet – ophøjet til Frøken
Anstændighed.

Med assistance fra sleske nyhedsjournali-
ster med funklende kameraobjektiver og
akkompagneret af No-border-pressens
skrig, der dengang havde Goebbelsvolu-
men, kunne vi hæve os over de små ånder
– hvem end de var.

Og det bedste var, at denne hellige anstæn-
dighed ikke kostede os noget som helst.
Det troede jeg i hvert fald dengang.

Oversat fra en tysk originaltekst.

Del 2/3
Hej, nu ikke så triste, det var jo alt sammen
for et godt formål. Man kan sige, at jeg
ofrede mig for åbenheden og menneske-
ligheden – eller bedre udtrykt; jeg blev ofret.
Og åben var jeg, efter denne sidste ople-
velse, ved Gud; bogstaveligt talt og til alle
sider. 

Kan I huske det endnu, da vi var på bane-
gården og bød de beskyttelsessøgende vel-
kommen, med teddybjørne og balloner. Åh,
hvor var det ophidsende! Vi tiljublede disse
hærskarer af mænd, med orgiastiske Ho-
sianna-råb, som var de popstjerner, mens
de strømmede ud af togene; de virkede lidt
som jihadister på ferie, som de grinede ma-
liciøst til os. Og hvor vi svælgede i en hyg-
gelig følelse af at være gode.

Et mordoffer 
taler til os

AfD toner rent flag 
– repatrieringer nu!

Hej venner! -tænker i endnu på mig…

AfD, det største tyske oppositionsparti i
Forbundsdagen, viste fredag d.1. marts på
dets Facebook-side en plakat med en fly-
vinge med teksten: Europas fremtid – Re-
migration i stedet for masseindvandring

I den ledsagende tekst til plakaten hedder
det: Ikke omfordelingsprogrammer for flygt-
ninge til Europa er tidens løsning, men det
modsatte. Både i Tyskland og i resten af
Europa skal remigrationsprogrammer i
størst muligt omfang iværksættes. EU og
nationalstaterne opfordres til efter australsk
forbillede at indgå aftaler med tredjelande
om at modtage afviste asylansøgere, som
ikke kan udvises til deres hjemlande.

AfDs co-formand, professor Dr. Jörg Meut-
hen, twittede selv samme dag: ”Nu må det
være tid til en virkelig national kraftan-
strengelse i form af repatrieringer, repatri-
eringer og endnu engang repatrieringer.”     

SLJ
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Portræt af populismen
og af mainstraem
En eftertænksom læsning kan blotlægge de svage sider i mainstreams 
åndelige karakteristika.

Peter Neerup Buhl

Allerede i titlen på denne bog bruges en af
mainstreams yndlingspåstande om den så-
kaldte populisme: At den tager hele folket,
eller det ægte folk, til indtægt for sin politik.
Ligesom andre politiske retninger hævdes
det dog som regel fra populistisk side blot,
at man mener, at éns politik rent sagligt vil
være den mest gavnlige for flest mulige
landsmænd. Hvordan skal man ellers føre 
sig frem?

Populistiske partier kritiseres også tit for,
at, at de bare er ”protestpartier”. Som Al-
ternativ for Tysklands tidligere leder, Frauke
Petry, dog med rette indvender i et interview
i bogen: ”Sådan må det jo være! Man be-
høver jo ikke noget nyt parti, hvis man
ikke vil protestere mod det, der findes.”

Ved lidt nærmere eftertanke indser man, at
kritikken mod den såkaldte populisme er
urimelig eller rammer tilbage på kritikerne
selv. Således skriver mainstream-journali-
sten Ekern om ”populismens iboende ky-
niske pragmatisme”, som om denne ikke
er velkendt hos politikere i alle lejre. Og
han beskylder typisk populisterne for at
ønske ”isolation” i en tid, der fordrer inter-
nationalt samarbejde – skønt populisterne
jo langtfra afviser samarbejde om relevante
problemer, hvilket bare er noget andet end
den overnationale og direkte antinationale
måde, nutidens mainstream bedriver sam-
arbejdet på.

”Det mest værdifulde ved
bogen er Ekerns interviews
med den europæiske popu-
lismes ledere”

Det mest værdifulde ved bogen er Ekerns
interviews med den europæiske populismes
ledere: Marine Le Pen, Geert Wilders,
Frauke Petry, Matteo Salvini… Her gøres
endnu en af de gængse anklager mod po-
pulismen til skamme, nemlig at den er
gold kritik og pessimisme uden positive
løsninger. Som Le Pen fremhæver, er hendes
engagement netop udtryk for, at hun ikke
tror på en uafvendelig skæbne, men at der
vitterligt er et alternativ til den herskende 
kurs.

Ekern betragter tydeligvis populismen
udefra og reflekterer over, hvordan den
imødegås. Typisk for en kritiker mener
han, at populismens verdensbillede efter-
hånden har overtaget det kulturelle over-
herredømme. Dog er det klart, at den stadig
er i dissident-position i forhold til de etab-
lerede kulturelle institutioner, og den førte
politik er stadig den ”liberaldemokratiske”,
som yderligere har konsolideret sig med
de beskedne populistiske valgsucceser i

2017, som Ekern har nået at få med. Han
drager den lære, at populismen ikke imø-
degås ved, at andre partier forsøger at kon-
kurrere med populisterne inden for disses
valgtemaer, men ved, at de herskende libe-
raldemokratiske værdier begrundes ekstra
stærkt.

Som Salvini dog har udtalt, er fascisme-
beskyldningerne mod ham og hans parti
ubeføjede, og fascismens virkelige efter-
følgere sidder i dag i Bruxelles: ”De har
ikke sorte skjorter, men de gør langt større
skade.” Kort sagt er det tvivlsomt, hvori
det særligt ophøjede består ved de her-
skende vesteuropæiske værdier i forhold
til populismens. De grundlæggende store
problemer, som mainstream ikke har formået
at håndtere, består derimod, uanset hvor
mange dumme fortalelser det lykkes me-
dierne at fange populister i (fx om 2. ver-
denskrig), som så bruges som påskud til
at gøre dem ikke-stuerene og fortsætte som
hidtil, som om problemernes kerne derved
ændres.

Det er også utroligt, hvor fortænkte analyser
selv respekterede intellektuelle kan slynge
ud for at stemple kritikere af befolknings-
udskiftningen, som når filosoffen Pierre-
André Taguieff i nærværende bog citeres
for at sige om Bruno Mégret, at han er
”besat af idéer om renhed og smitte, som
han rationaliserer gennem sin modstand
mod indvandring”. Så kan man lige så
godt sige om multikulti-tilhængerne, at de
er besat af promiskuitet, katastrofelængsel
og selvhad, men er man derved kommet
en saglig håndtering af udfordringen nær-
mere? Den ufrugtbare polemik og stempling,
populister beskyldes for, var de så sandelig
ikke først ude med. 

Ekerns bog er på mange måder typisk for
centrum-venstres behandling af populismen,
men den er dog samtidig nuanceret og for-
holdsvis fair, og en eftertænksom læsning
kan altså blotlægge, at den siger mindst
lige så meget om de svage sider i main-
streams åndelige karakteristika.

Simen Ekern:

Folket, det er meg

Den europeiske høyrepopulismens 
vekst og framtid.

Spartacus Forlag, Oslo, 2017. 
303 sider.
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til de sidste 36 års danske politikere: 

Åbent brev

Kære politikere!
Så kom der nye navne til statistikken. Jeg
kendte dem ikke. Og du, kære politiker,
kendte dem heller ikke. Deres skæbne an-
går egentlig kun de pårørende. Og politiet.
Ja, det blev offer for en politisk beslutning,
som du har en aktie i, men sådan er det jo.
Alle beslutninger har konsekvenser. Både
de politiske og de personlige. Der sker ofre
hver dag. Ulykker hver dag. En fejlopera-
tion, et trafikuheld, en arbejdsulykke. 

Tre ældre mennesker, alle bosat i det
samme lejlighedskompleks på Østerbro i
København, endte for nylig deres dage i en
blodpøl som de sagesløse ofre for en for-
modet drabsmand, der stammer fra Østaf-
rika. Jeg vil gerne understrege, at jeg intet
kendskab har til detaljerne i denne tragedie,
og heller ikke véd noget om de omstæn-
digheder, der gør, at den sigtede mand sta-
dig befandt sig i Danmark, selv om han
angiveligt tidligere er dømt for både drabs-
forsøg og voldtægt. Jeg formoder, at det er,
fordi enten han eller hans forældre har fået
tildelt dansk statsborgerskab af jer, men

det kan lige så godt være, at Danmark ikke
lovligt har kunnet udvise manden, fordi
han er beskyttet mod at blive smidt ud af
en af de konventioner, som I helt irrationelt
har tilladt at stå over dansk lov, eller måske
han er en af de mange, der bare er gået un-
der jorden?

Men detaljerne er i og for sig komplet un-
derordnede. Skærer vi ind til benet i denne
uhørte tragedie, fortæller den historien om
et konkret politisk svigt af så enorme di-
mensioner, at jeg personligt må stoppe op
og tælle til ti, hver gang konsekvenserne
af dette svigt manifesterer sig i den daglig-
dag, der udspiller sig for mine og alle andre
danskeres øjne hver eneste dag. For sagen
enkle kerne er jo den, at ingen af disse tre
navnløse og anonyme ofre var blevet brutalt
myrdet, hvis den formodede gerningsmand
ikke havde befundet sig i vores land. Og
det gør mig rasende. Og bitter. Og ofte for-
tvivlet og deprimeret på mine børns vegne.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvad de pårø-
rende til ofrene føler i skrivende stund. Har
du det på samme måde…?

Jeg holder, helt logisk, jer politikere, jer der
har gjort det muligt for dette udyr at op-

Jeppe Juhl

Den 26-årige mand, 
som politiet sigter 
for at være seriemoder 
på Østerbro 
i København, 
har allerede et 
omfattende synde-
register på sin unge 
samvittighed.

Efter politiets opfattelse
har han rovmyrdet 
tre pensionister 
i et boligkompleks 
på Vangehusvej 
siden februar.

BT 19.3.2019
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holde sig i mit land som direkte ansvarlige
for drabene på de tre ældre mennesker. Og
derfor også direkte ansvarlige for alle andre
forbrydelser, der kunne have været und-
gået, såfremt I havde gjort jeres pligt, nem-
lig at beskytte Danmark og danskerne, no-
get I faktisk svor på, da I blev valgt ind i
folketinget, men det var jo bare en sym-
bolsk og ligegyldig handling, da I lagde
hånden på Grundloven, ikke…?

Ja, vi har også hjemmefødte, pæredanske
afstumpede mordere, voldtægtsmænd og
psykopater, men de ”er vores lort”, hvad er
rationalet i at udsætte sine landsmænd og
sit fædreland for unødig fare? Så jeg vakler
ikke et sekund: Hver eneste gang en dansk
pige får sit liv ødelagt af en brutal arabisk
gruppevoldtægt, hver eneste gang en helt
uskyldig teenager får en kniv i maven, fordi
han ikke har fornøden respekt for primitive
og hjernedøde mellemøstlige æresbegreber,
ja - for hver eneste grove personfarlige for-
brydelse, der begås af mennesker, der al-
drig burde have fået ophold i Danmark, an-
klager jeg jer politikere. Ikke alene har I
tilladt dette at ske, men I har forsvaret og
forsvarer fremdeles jeres handlinger ved at
klæde dem ind i meningsløse ord som ”hu-

manisme” og ”anstændighed”, samtidig
med, at I fromt hylder diversitet og mang-
foldighed og brunpensler de af os, der ikke
har suspenderet vores fornuft til fordel for
kvalmende politisk korrekthed og et nar-
cissistisk ønske om at fremstå som Det
Gode Menneske.

”Det er en 
kendsgerning, at seks
danske statsministre 
i 16 forskellige 
regeringer igennem de
sidste 36 år ikke har
dæmmet op for 
muslimsk indvandring,
selv om den har været
åbenlyst destruktiv fra
dag 1 af.”

Men I har ingen acceptable undskyldnin-
ger, der findes ikke noget figenblad, som I
kan gemme jer bag. Det er en kendsger-
ning, at seks danske statsministre i 16 for-
skellige regeringer igennem de sidste 36
år ikke har dæmmet op for muslimsk ind-
vandring, selv om den har været åbenlyst
destruktiv fra dag 1 af. Det gør dem direkte
ansvarlige for, at tusinder af helt uskyldige
danskere har fået ødelagt deres liv af af-
stumpede mennesker, der aldrig nogen-
sinde skulle have haft lov til at sætte deres
ben på dansk grund. Nogle af jer har i løbet
af årene forsøgt at signalere indignation.
Sågar handlekraft. Men det er altid endt
med symbolpolitik og lappeløsninger, der
har haft den fællesnævner, at de alle har
været fokuseret på at afvikle eller begrænse
de liberale frihedsrettigheder, som jeres for-
gængere har kæmpet for. I har ikke andet
valg, for I kan jo ikke styre de samfunds-
mæssige konsekvenser af at bøje af for det
forfærdelige tankesystem, I har lukket ind
i Danmark.

Så, kære politikere, for mig er der ingen
tvivl: Jeres historieløse og slet skjulte foragt
for nationalstaten, og den deraf logisk af-
ledte underminering af dansk suverænitet

Poul Schlüter Poul Nyrup Rasmussen Anders Fogh Rasmussen

Helle Thorning Schmidt Lars Løkke Rasmussen
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via medlemsskabet af det udemokratiske
embedsmandvælde i Bruxelles, koblet med
troen på det filosofisk umulige projekt, der
går under betegnelsen ’det multikulturelle
samfund’, har ødelagt sammenhængskraf-
ten i vores tidligere så homogene og soli-
dariske land. I har knælet ved relativis-
mens alter, som tilsiger, at vores kultur
ikke er bedre end islamisk kultur. Prisen
for denne intellektuelle kortslutning er
åbenlys: Formørkede mellemøstlige ideer
har via aggressive særkrav vundet indpas
i det danske samfund, og hermed er fun-
damentet for det universelle velfærdssam-
fund endegyldigt undermineret. Til lykke
med det, kære politiker, var det din plan?

”I politikere 
har jo aldrig 
nogensinde mærket
konsekvenserne 
af jeres førte politik på
egen krop”
Jeg har forsøgt intellektuelt at forstå, hvor-
for I har ladet dette ske. Jeg abonnerer ikke
på konspirationsteorier og tror derfor ikke,
det var tilsigtet at smadre Danmark, og så
slog det mig: I politikere har jo aldrig no-
gensinde mærket konsekvenserne af jeres
førte politik på egen krop, hvilket har bety-
det, at I alle som én lever i den komplet
vanvittige vildfarelse, at problemer med
indvandrerne fra den islamiske kultur kun
er et spørgsmål om at integrere vores nye
medborgere, selv om det står lysende klart
via talrige undersøgelser og for enhver med

Og dette ansvar gælder også jeres leflende
skødehund: Den Talende Klasse: En grup-
pering af ensrettede, kulturradikale jour-
nalister og selvhadende kreative kunstnere,
forfattere og feminiserede, identitetsfikse-
rede intellektuelle, der alle har det til fælles,
at de ser ned på almindelige mennesker,
der lever livet forlæns. I deres bedrevidende
akademiske ophøjethed drikker de natur-
ligvis nødigt andet end årgangsvin og har
en uåbnet udgave af Finnegans Wake stå-
ende i reolen i den eksklusive bolig, der til-
fældigvis ligger i bekvem afstand fra den
saliggørende mangfoldighed, de gerne ser
underklassen hygge sig med.

Skam jer!”

øjne i hovedet og et minimum af sund for-
nuft, at et flertal af indvandrere med mus-
limsk baggrund hverken kan eller vil til-
passe sig moderniteten. Og det bliver i
øvrigt kun værre i de efterfølgende genera-
tioner. Hvis du er i tvivl om den påstand,
hr. politiker, så tjek Danmarks statistik. Tal-
lene taler deres eget tydelige sprog. I har
forsøgt i snart to generationer, hvad i al-
verden får jer til at tro, at endnu en integra-
tionspakke vil give et nyt resultat?

Jeg medgiver, at man skal skelne mellem
skyld og ansvar, så I har naturligvis ingen
personlig skyld i det svimlende antal af for-
færdelige overgreb i form af drab, voldtæg-
ter, grov vold, hjemmerøverier osv., som
blev den forudsigelige konsekvens af den
skæbnesvangre Udlændingelov, som I,
uden at spørge danskerne, vedtog i 1983.
Udlændingeloven af 1983 suspenderede
danskernes ret til selv at bestemme, hvem
vi ville invitere indenfor, fordi loven dikte-
rede, at dansk lov fra nu af var underordnet
konventioner, som gav enhver person på
planeten jorden, der kunne mumle ordet
’asyl’, en række vidtgående retskrav, der i
realiteten har gjort det umuligt for os at
være herre i eget hus. Men I havde det godt
med jer selv, da loven blev vedtaget, ikke ?
Det var jo en ”humanistisk” handling.

Skylden for de mange ekstra forbrydelser,
som den destruktive og svinedyre indvan-
dring fra de islamiske lande har påført dan-
skerne, tilhører i sagens natur gernings-
mændene. Og ingen andre. Men ansvaret
… ansvaret …  kære politikere, det kan I
aldrig løbe fra. Uanset hvor meget I forsø-
ger. 

Denne artikel blev først  bragt på DDF’s Facebook-side - hvorfra Facebook straks
bortcensurerede den, idet den anses som ”hadefuld”.

Dit opslag strider imod vores fællesskabsregler om 
hadefuld retorik
Ingen andre kan se dit opslag. Vi har disse regler, fordi vi ønsker, at debatter på 
Facebook skal være respektfulde.
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I løbet af de seneste måneder af 2019 har
Facebook udelukket adskillige sider og
profiler, som forholder sig kritisk til folke-
vandringen fra Mellemøsten og Afrika.

I Storbritannien fik Britain First, English
Defence League og British National Party
deres konti lukket på samme dag i april.
Tommy Robinson har længe været ude-
lukket på samtlige platforme.

Blandt de bortcensurerede i Danmark er
Generation Identitær, partistifteren Jakob
Paludan og nyhedsmediet 24nyt.

I 24nyt's tilfælde skete lukningen efter en
henvendelse fra DR, hvis medarbejdere sy-
nes at være bonkammerater med medar-
bejderne på Facebook.

I hvert fald ønsker DR ikke at give aktindsigt
i den korrespondance, som har fundet sted
mellem DR og Facebook.

Spørgsmålet er, om en statslig institution
som DR kan tillade sig at få et socialt
medie til at udelukke en lille konkurrent,
og om DR som et statsligt foretagende kan
tillade sig at nægte aktindsigt.

De øvrige gamle medier har fuldkommen
fortiet lukningen af 24syv. En enkelt politiker,
Morten Messerschmidt, kaldte DR en stik-
kercentral, hvilket også burde have påkaldt
sig mediernes opmærksom, men alle er
tavse som graven.

Chefredaktør for 24syv André Rossmann
mener, at politikerne ikke har forstået, hvad
der står på spil. "Nogle politikere er mulig-
vis lettede over at blive fri for 24NYT. Men
hvordan ville regeringen reagere, hvis en
minister blev fjernet fra Facebook kort
inden Folketingsvalget med en standard-
begrundelse om, at vedkommende “ikke
har overholdt Facebooks regler”?"

Den Danske Forening har over
nogle måneder fået bortcensureret
enkelte artikler fra sin Facebook
side. Den 11.maj lukkede Facebook
siden helt uden anden begrundelse
end, at den ikke overholder Face-
books politik for sider.

Den Danske Forening har med det
samme oprettet en side på det so-
ciale medie VK på denne adresse:

https://vk.com/public1814367222

Lukket efter unders¿gelse
For en uge siden kontaktede DR Facebook og forelagde dem en
række fakta og spørgsmål vedrørende 24nyts ageren på deres plat-
form.

Siden gik det sociale medie i gang med at undersøge 24nyt.

Facebook bekræfter i  en sms til DR Nyheder, at de har lukket 24nyt
på baggrund af den undersøgelse, men har endnu ikke uddybet,
præcis hvad årsagen er.

Facebook udelukker
indvandringskritikere
Senest har Facebook lukket Den Danske Forenings side.

Den 11. maj ramte censuren Den Danske
Forenings side, som blev lukket med den
begrundelse, at den ikke overholder Face-
books politik for sider.

Øjensynligt er formålet at bringe indvan-
dringskritikere til tavshed.

Uddrag af DR-artikel fra 10. april 2019

Fra en kommentar af Morten Urskov i JP 14. juni 2018

Harry Vinter
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Da migrant-hjemrejse var 
et progressivt program
Den venstreorienterede forfatter Louis Adamic agiterede 
kraftigt for sin progressive ide: At tilføre det gamle kontinent 
en stor   mængde mennesker, der var blevet opdraget efter
demokratiske idealer. 

Eftersom historien nu engang faldt ud på
en anden måde, glemmes det tit, hvor tæt
USA var på at isolere sig i 2.  verdenskrig
– fordi amerikanere med tysk baggrund
var den største gruppe i USA efter den
med engelsk baggrund, endda så stor, at
USA tidligere meget vel kunne være blevet
et tysktalende land.

Men alle de forskellige europæiske ind-
vandrere, der enten selv, eller hvis forfædre
var kommet til USA inden for de sidste 50-
70 år før 2. verdenskrig, opdelte sig faktisk
i høj grad politisk efter ophavsland. Hver
nationalitet bosatte sig ikke alene tit separat,
men havde også egne aviser, der forevigede
udrejselandets perspektiv blandt læserne.

Peter Neerup Buhl

Udvandrere til USA passerer Frihedsgudinden. Tilbage og lære Europa om frihed?
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Selv de, der havde glemt deres rødder, søg-
te i 1930’erne til dem igen og fulgte med
liv og sjæl med i deres forfædres lands
skæbne. Ikke sådan, at fx særlig mange
tyskere blev nazister, men de ville omvendt
nødig støtte militære tiltag imod det land,
hvor deres slægtninge stadig levede. Den
interne kiv og strid, som stillingtagen til
Europas krig medførte, glemmes ofte, igen
fordi afgørelsen med nød og næppe faldt
ud til fordel for krigstilhængerne. Således
oplevede amerikanere af tysk (og italiensk
og japansk) herkomst i stor stil chikane,
mistede job, kunder og venner – et orkester
bestående af folk af tysk og tjekkisk her-
komst brød op efter tyskernes invasion af
Tjekkoslovakiet, osv.

Så tyske og italienske agenter hvervede
tilhængere på frugtbar grund, og de, der
ikke direkte støttede Aksemagterne, turde
tit ikke sige fra, fordi agenterne skabte et
generelt klima af frygt. Mulighederne for
fremtidige repressalier var jo ukendte. Mest
kendt som meget tyskvenlig var organisa-
tionen Amerikadeutscher Bund med cirka
10.000 medlemmer. Parallellen mellem den
slags og nutidens udbredte muslimske
holdninger i europæiske lande synes klar.
Desuden frygten for at undsige radikale
kræfter. Havde nazismen været sejrrig og
var blevet en permanent foreteelse, og
mængden af tyskere, der var positive over
for den, uafbrudt var vokset i USA, virker
truslen endnu klarere – og endnu mere pa-
rallel til nutidens voksende islam-tilstede-
værelse i Vesteuropa. Det er jo dette alter-
native historieforløb for USA, der er virke-
ligheden for os i dag, og i dét lys, datidens
tilstand i USA må ses for at få relevans i
den aktuelle problematik. 

Endda dét, at den republikanske præsi-
dentkandidat i 1940, Willkie, havde tysk
familiebaggrund, blev brugt imod ham i
valgkampen, skønt han langtfra var Hitler-
tyskland positivt stemt. Også den episode
antyder splittelsen i landet efter et andet
udfald af krigen.

Den amerikanske forfatter med slovensk
baggrund Louis Adamic omgikkes Roose-
velt-administrationens top og var en af
USA’s kendte samfundskritiske skribenter.
I sin bog ”Two-Way Passage” (1941) poin-
terede han, at hverken enkeltpersoner eller
grupper kan flygte fra deres baggrund.
Man kan ignorere den en tid, men før eller
siden vil den hjemsøge én. Han blev en
fremtrædende talsmand for en tilbagevenden
af mange amerikanere til deres (eller for-
fædres) hjemland, når krigen mod Hitler
var vundet, for at lære europæerne demokrati
og bidrage til genopbygningen. Også fordi
emigrationen til USA faktisk var en vigtig
årsag til Europas krige – de mest friheds-

søgende, dynamiske individer forsvandt,
og der opstod en lettelse i sociale forhold,
som ellers ville have ført til de gamle regi-
mers omstyrtelse, i stedet for at den gamle
orden nu fik lov til at fortsætte ubrudt mod
større katastrofer. Altså den samme virkning,
masseudvandring nu har i den 3. Verden –
den er en kun alt for velkommen sikker-
hedsventil for den traditionelle ordens til-
hængere.

Adamic gjorde meget for at markedsføre
sin idé om en ”Returrejse”, den vandt stor
genklang og havde også andre, separate
fortalere. I sin bog citerer Adamic breve fra
de bunker, han modtog om sagen, således
skrev en ven med rod i Jugoslavien: ”Jeg
tænker på det, der sker i Serbien og andet-
steds i det tidligere Jugoslavien; det lader
til, at mange af os indvandrere må vende
tilbage til det gamle land efter krigen for at
hjælpe folk dér i gang igen på en civiliseret
måde.” En anden skrev: ”Er der tilstræk-
keligt med italienere i USA, der kunne
vende tilbage til deres fædreland for at
hjælpe med politisk, økonomisk og social
reorganisering?” En tredje efterlyste en be-
vægelse, der kunne organisere de indvan-
drere, som var kommet til USA de seneste
50 år, så de kunne rejse tilbage til deres re-
spektive fædrelande med ”alle deres kultu-
relle, uddannelsesmæssige og økonomiske
egenskaber og besiddelser for at overføre
dem blandt deres folk” for at tilvejebringe
en stor forandring. Adamic så hjemrejsen
som i udgangspunktet midlertidig (der var
jo heller ikke nutidens skæbnesvangre de-
mografiske og kulturelle skel), men han
forventede, at en stor del ved bedre forhold

i Europa ville forlade USA permanent. En
del af hans plan var også at oprette eksil-
regeringer for de besatte europæiske lande
rekrutteret blandt de relevante nationaliteter
allerede længe inden krigens slutning. Kon-
gresmedlem Clinton Anderson talte ligeledes
for en ”Tilbagerejse” af indvandrere til en
række europæiske lande, ”af mænd, der
har set demokratiet håndtere en krise og
kan give de indfødte råd og støtte, mens de
famler i mørke.” 

”Ikke mindst via
menneskerettig-
hederne er det 
suveræne individs 
frie valg blevet 
eneste lov.”
I nutidens indvandrerdebat er det angiveligt
kun den mest ekstreme højrefløj, som ser
det realistisk at tilbagesende en større an-
del af indvandrerne til Europa gennem de
seneste 50 år, og endnu færre forestiller
sig endda, at man kan gå så langt tilbage.
Så det er tankevækkende, hvor udbredt
idéen om en lignende tilbagevenden var i
USA under 2. verdenskrig. Nu gik genop-
bygningen af Europa for så vidt lettere end
ventet, netop fordi de undertrykkende sty-
reformer var besejret og generelt i vanære.
I dag er der større kontinuitet mellem de
tilstande, migranterne kom fra, og dem, de
vil vende tilbage til, men netop derfor dog
også større behov for de åndelige og mate-
rielle ressourcer, de kunne vende tilbage
med efter opholdet i Europa.

Forfatteren til ”Two-Way Passage” tilhørte
endda venstrefløjen og så netop sit projekt
som progressivt, nemlig at tilføre det gamle
kontinent en stor mængde mennesker, der

Louis Adamic
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var blevet opdraget efter demokratiske idea-
ler. Samme logik høres sjældent i dag,
hvor det enkelte individs ønsker er alt,
uanset at de fleste tilmed kun skulle til Eu-
ropa midlertidigt, ikke til permanent bo-
sættelse som i USA. Så når et uland skal
hjælpes, sender Europa sine egne, ikke de
mennesker, der efter de fleste parametre
stadig er tætknyttede til deres land.

Adamics projekt er fra en tid, hvor loyaliteten
mod – endda tidligere – landsmænd over-
skyggede personlige livsmål. Ikke mindst
via menneskerettighederne er det suveræne
individs frie valg blevet eneste lov. Diverse
indvandrergrupper i Europa lever dog ty-

deligvis også stadig mentalt i hjemlandet,
og de problemer, der tårnede sig op i USA
i 30’erne og 40’erne, kan meget vel bare
fortsætte ud ad en tangent her, endda i
skærpet grad, fordi der er tale om endnu
mere forskellige kulturer, som kan bevare
en langt mere intim kontakt med hjemlandet,
end det var muligt for 80 år siden. Hertil
kommer, at andelen af Aksemagt-folk var
stagnerende, ikke stærkt voksende som
andelen fra antivestlige lande i Europa i
dag.

Havde Hitler med succes konsolideret sig i
Europa, ligesom undertrykkende religion
og despotier vil gøre det i store dele af

verden også fremover, var der altså tegn
på, at det havde givet endnu mere lus i
skindpelsen og måske borgerkrig blandt
folk med rod i tyske og pro-tyske lande
kontra resten, men denne udvikling blev
lykkeligt afbrudt med krigsudfaldet i 1945.
Et lignende brud er dog intetsteds i syne i
det aktuelle modsætningsforhold mellem
Vesten og resten, og dermed i den voksende
modsætning mellem europæere og nylige
indvandrere. En plan for omfattende retur-
nering af migranter i progressiv ånd fore-
kommer faktisk mere relevant nu i Europa
end i datidens USA. 

Obamas og Clintons 
diskriminerende tweets

Der er en bemærkelsesværdig forskel på
den måde, hvorpå liberale/venstreoriente-
rede omtaler terror begået af muslimer mod
kristne, og den meget sjældne terror, kristne
har begået mod muslimer. Det ses ikke
mindst af de tweets, som Barack Obama
og Hillary Clinton offentliggjorde efter ter-
roren i henholdsvis New Zealand og Sri
Lanka. Begge føler med muslimerne, Hillary
Clinton oven i købet med muslimer verden
over.

De kristne ofre i Sri Lanka nævner de der-
imod ikke med et ord. I stedet har de op-
fundet et nyt ord - påsketilbedere, som de
beder for. Mange kristne har i den anledning
gjort opmærksom på, at kristne ikke tilbeder
påsken. De tilbeder Jesus og fejrer påsken.

Hverken Obama eller Clinton står last og
brast med de kristne. Obama står med
hele befolkningen i Sri Lanka, Clinton står
med mange trosretninger imod had og
vold.

Når det kommer til at fordømme de skyldige,
lægger Clinton ikke fingrene imellem, hvad
angår terroren i New Zealand. Islamofobi
og racisme skal stoppes, og hvide racistiske
terrorister skal fordømmes af ledere verden
over. Deres morderiske had skal stoppes.
Når det kommer til Sri Lanka, nævner Clin-
ton overhovedet ikke ordet terror endsige
kristenfobi, og der er ingen, der skal for-
dømmes.

Hvorfor terror begået af muslimer ikke skal
fordømmes, og hvorfor muslimers terror
ikke skal stoppes, kan man kun gisne om.
Især Hillary Clintons tweets afslører en
voldsom anti-hvid racisme - et diskrimine-
rende menneskesyn, som må vække afsky
blandt alle ordentlige anstændige menne-
sker.

Jeg er langt fra enig med Trump i alle an-
liggender, men jeg priser mig lykkelig over,
at et menneske med et så modbydeligt
menneskesyn, som Hillary Clinton lægger
for dagen, ikke blev præsident i USA.

Harry Vinter
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Barnløs befolkningsvækst

Deres forbavselse burde være forfærdelse,
for danskere udgør ingen del af væksten,
tvært imod falder antallet af antallet af
danskere år for år. Ikke-danskeres andel
af befolkningsvæksten er over 100% -
den består af det antal, som statistikken
opregner, plus det antal, som udfylder
hullet efter det danske befolkningsfald.

Faktum er, at kvinder gennemsnitligt skal
føde godt og vel 2 børn for at holde et
folketal konstant.

Danske kvinder har siden 1968 gennem-
snitligt født færre end 2 børn. Det betyder,
at antallet af danskere falder.

I år er det således 50 år siden, danskerne
sidst reproducerede sig selv.

Alligevel viser statistikken en vækst i
antallet af indbyggere med dansk bag-
grund.

For at få opklaret ”mysteriet om den barnløse
befolkningsvækst” har vi spurgt lederen
af Danmarks Statistiks afdeling for befolk-
ningsstatistik, hvordan en befolkning kan
vokse, når dens kvinder føder færre end 2
børn i gennemsnit.

Hej Dorthe Larsen
Kan du hjælpe mig med at opklare et my-
sterium, jeg længe har undret mig over?
Danske kvinder har siden 1968 født færre
end 2 børn i gennemsnit.
Alligevel viser DST's befolkningsfremskriv-
ninger en fortsat vækst i antallet af indbyg-
gere med dansk oprindelse.
Hvordan kan en population med en samlet
fertilitet under 2 blive ved med at vokse?
Jeg fatter det ikke.
Med venlig hilsen og på forhånd tak.
Harry Vinter

Svaret lød:

Hej Harry Vinter,
En årsag til dette er, at også indvandrer-
kvinder og efterkommerkvinder kan få børn
som bliver klassificeret som personer med
dansk oprindelse. I 2018 blev omkring
5.000 børn født af en indvandrermor eller
efterkommermor klassificeret som at have
dansk oprindelse.

Med venlig hilsen
Annika Klintefelt
Specialkonsulent
Befolkning

Annika Klintefelt henviste i et efterfølgende
brev til Danmarks Statistiks definitioner,
der er som følger:

Dansk
En person har dansk oprindelse, hvis han
eller hun har mindst én forælder, som både
er dansk statsborger og født i Danmark.
Hverken indvandrere eller efterkommere
har én forælder, som både er dansk stats-
borger og født i Danmark. Forskellen mel-
lem indvandrere og efterkommere er, at
indvandrere er født i udlandet, mens efter-
kommere er født i Danmark.

Indvandrere
Indvandrere er født i udlandet. Ingen af for-
ældrene er både danske statsborgere og
født i Danmark. Hvis der ikke findes oplys-
ninger om nogen af forældrene, og perso-
nen er født i udlandet, opfattes personen
også som indvandrer.

Efterkommere
Efterkommere er født i Danmark. Ingen af
forældrene er både danske statsborgere og
født i Danmark. Hvis der ikke findes oplys-
ninger om nogen af forældrene, og perso-
nen er udenlandsk statsborger, opfattes
personen også som efterkommer. Når en
eller begge forældre, der er født i Danmark,
opnår dansk statsborgerskab, vil deres
børn ikke blive klassificeret som efterkom-
mere, men som personer med dansk oprin-
delse. Fastholder danskfødte forældre
imidlertid begge et udenlandsk statsbor-
gerskab, vil deres børn blive klassificeret
som efterkommere.

Hver gang Danmarks Statistik har publiceret en befolkningsfrem-
skrivning, har politikere og presse udtrykt forbavselse over, 
hvor lille en del af befolkningsvæksten der er af dansk herkomst.

Kilde: Danmarks Statistik: Statistisk Tiårsoversigt 1977.
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Børn af efterkommere
Børn af efterkommere har forældre, hvoraf
mindst én er efterkommer, og ingen af for-
ældrene har dansk oprindelse. Børnene er
i Danmarks Statistiks normale definition
kategoriseret som enten personer med-
dansk oprindelse eller efterkommere. De

kan også benævnes som børn af efterkom-
mere-D og børn af efterkommere-E. Børn af
efterkommere-D er normalt kategoriseret
som personer med dansk oprindelse, da
mindst én forælder er født i Danmark og
har dansk statsborgerskab. Børn af efter-

kommere-E er normalt kategoriseret som
efterkommere, da ingen af forældrene er
født i Danmark og har dansk statsborger-
skab.

En fremskrivning 
- på den sikre side
Hvis man ønsker at spå om fremtiden,
kan det være sund fornuft at basere forud-
sigelsen på hvad der tidligere er sket. Vi
har nu 40 års historik (!), der viser hvordan
den hidtidige udvikling i befolkningssam-
mensætningen er forløbet.

Hvis udviklingen i befolkningssammen-
sætningen fortsætter som i perioden 1980-
2019, så kommer personer med dansk op-
rindelse i mindretal i 2065.

Facts:
Siden 1980 har den del af befolkningen,
der har dansk oprindelse, ikke udviklet
sig antalsmæssigt. Antallet ligger fast på
+- 5 mio. mennesker.

Siden 1980 er antallet af indvandrere og
efterkommere i Danmark til gengæld
gennemsnitligt steget med 4,2% hvert ene-
ste år.

Michael Tørnæs
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Foreningen ser med stor bekymring og
afsky på det stigende antal indgreb mod
helt fundamentale borgerrettigheder og de
gamle politiske partiers forsøg på at kvæle
en for dem ubehagelig debat.

Vi er dybt bekymrede over pressens følg-
agtighed og mener, at udtryk som ”Bor-
gernes vagthund” nærmere peger på pres-
sens rolle som politikernes værn mod bor-
gerne end pressens rolle som borgernes
værn mod politiske overgreb. Den nyligt
vedtagne L95 kræver, at borgere pålægges
objektivt ansvar og dermed selv skal bevise,
at ytringer ikke stammer fra en fremmed
efterretningstjeneste – i praksis Ruslands.

Vi nærer den dybeste foragt for pressens
medvirken til politisk korrekthed og til den
massive skjulen af ubehagelige sandheder,
herunder problemer forårsaget af årtiers
forfejlet indvandring.

Det er en kilde til stor bekymring, at inter-
nationale aftaler – konventioner – misbruges
og bevidst misfortolkes, og at dybt skadelige
aftaler som FN’s Marrakech-aftale og EU’s
tilsvarende, forsøgtes lusket igennem uden
offentlig debat, og at pressen var helt tavs
om dem. Ingen af aftalerne findes i en
officiel oversættelse til dansk, da hverken
regeringen, EU eller FN mente, det var
nødvendigt.

Begge aftaler ligestiller økonomiske lykke-
riddere med ægte flygtninge. Begge aftaler
taler direkte om meningscensur. Og begge
aftaler kriminaliserer kritik af den førte po-
litik. 

Ytringsfrihed, herunder ret til at kritisere
såvel partier som enkeltpersoner, garanteres
i Grundloven, da ytringsfrihed er af funda-
mental betydning for demokratiet. Begge
aftaler indeholder grundlovsstridige ele-
menter, og bør alene derfor opsiges med
øjeblikkelig virkning.

På Grundlovsforeningen Dansk Kulturs 
vegne.

Peter Krogsten
Bestyrelsessupleant

Generalforsamlingen i 
Grundlovsforeningen Dansk Kultur 
har vedtaget følgende resolution:

I 1980 var der 152.958 indvandrere og ef-
terkommere i Danmark (3,0%). I dag er
der 793.601 (13,7%)

Fremskrivning:
HVIS man antager at antallet af personer
med dansk oprindelse fortsætter med at
ligge på 5 mio., og HVIS man antager at
antallet af indvandrere og efterkommere
eksponentielt fortsætter med at stige med

4,2% hvert år – så vil befolkningssammen-
sætningen i 2064 være 50 % / 50 % fordelt
på personer med dansk oprindelse og per-
soner der er indvandrere / efterkommere.

Så vil der bo 10 mio. mennesker i Dan-
mark.

Det vil være en enorm forandring i befolk-
ningssammensætningen på 84 år. En for-

andring den danske befolkning aldrig er
blevet spurgt om. Et kolossalt svigt af de
danske politikere. Med mindre at de ønsker
en multietnisk, multikulturel befolkning på
10 mio. i lille Danmark? 

PS: Danmarks Statistik fremskriver at an-
tallet af indvandrere / efterkommere ”kun”
vil være 1.384.359 i 2060. I dag er tallet
793.601.

Talrige "humanitære" organisationer lever
af at "hjælpe" først og fremmest afrikanere,
så de kan blive ved med at sætte flere børn
i verden, end de kan forsørge. På den måde
holder de gang i den "humanitære" forret-
ning.

Resultater er, at Afrikas befolkning er blevet
5-doblet i løbet af de seneste 50 år med
fortsat fattigdom til følge. Økonomisk frem-
gang ædes op af det voksende antal munde,
som skal forsørges.

Der findes imidlertid 1 organisation, som
beskæftiger sig med det tabu, de øvrige
ikke vil høre tale om: befolkningseksplo-
sionen.

Den hedder Population Matters, og den
påpeger blandt andet sammenhængen mel-
lem det voksende antal mennesker på den
lille Jordklode og klimaforandringerne. Alt
andet lige, så udleder mange mennesker
mere CO2 end få mennesker gør. Læs mere
om Population Matters på hjemmesiden
populationmatters.org

"Børnebegrænsning er klart den billigste
og mest effektive måde at reducere udslippet
af drivhusgasser på, men det er et næsten
tabubelagt problem."

Jes Fenger, seniorforsker, dr. phil. 
Jyllands-Posten 15/3 2010

Population matters
Befolkningseksplotionen 
truer miljø og klima.
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Kontingent - abonnement - 2019
Årskontingentet for et medlemskab er 250 kr.  Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, IndsigtUdsyn.
Årskontingentet for et abonnement er 250 kr.  Beløbet dækker tillige tilsendelse af bladet, IndsigtUdsyn.
For medlemmer bosat uden for Danmark er prisen 250 kr. Gebyr ved bankoverførsel 50 kr.

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

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

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

Indmeldelse i Den Danske Forening - bestilling af abonnement - 2019
Kontakt foreningens regnskabsfører Thomas Andreasen tlf. 23 42 77 33 
- eller mail til: danskeren@danskeren.dk
Medlems- og abonnementsoplysninger, der afgives til foreningen, registreres kun til administration 
af medlems- eller abonnementsforholdet og videregives ikke til uvedkommende.

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

Driftsbidrag
De 250 kr. dækker ikke meget andet end porto og trykomkostninger til bladet. Forudsætningen for, at vi kan løse
vore øvrige opgaver, er derfor, at nogen betænker os med mere end 250 kr. Vi håber, at mange også i år vil give
os den ekstra håndsrækning, som er en nødvendighed for, at vi kan fortsætte vores informationsvirksomhed.
De af Den Danske Forenings medlemmer, der i løbet af året 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
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