
Kommentarer til sigøjnerdommen: 

Mogens Camre:  

Så besluttede Højesteret, at den seriekriminelle sigøjnerboss Gimi Levakovic, en mand som har kroatisk 

pas men er født i Italien, må blive i Danmark og snylte på de godtroende danske skatteydere, medens han 

kan genoptage sine kriminelle aktiviteter. For fuldstændighedens skyld skal det tilføjes, at den 

højkriminelle familie gennem årtier har lænset den danske statskasse for hvad der svarer til mellem 50 

og 100 danske gennemsnitsfamiliers samlede skatteindbetalinger. 

Flere politikere har været ude og udtrykke deres betænkelighed ved dommen, og kritikken retter sig mod 

Højesteret. Det er den sædvanlige ansvarsfralæggelse. Kritikken skal rettes ét sted hen: mod Folketingets 

flertal. Højesteret har dømt som sket, fordi retten ellers kunne forvente at blive underkendt af Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Den europæiske konvention om 

menneskerettighederne er nemlig af danske politikere gjort overordnet for dansk ret, og det forhold vil 

flertallet på Christiansborg ikke røre ved. 

De to store konventioner, denne og FN's flygtningekonvention ville aldrig blive vedtaget, hvis de blev 

foreslået i dag, hvor verden har ændret sig siden 1950. 

Konventionerne var tænkt i en anden tid til et andet formål. I dag er de værktøjer i hænderne på dem, 

som vil ødelægge den vestlige civilisation. Det omfatter flere uvidende og uforstandige danske partier, 

herunder desværre også Venstre. 

Det er regulært et spil for galleriet, når statsadvokaten - som er statens embedsmand - møder op og kræver 

udvisning, for han ved lige så godt som det hele justitsministerium, alle advokater og alle juridisk 

kyndige, at Højesteret følger domstolen i Strasbourg. 

Det er fuldt ud i Folketingets magt at forhindre domme som den i dag og mange andre af samme type. 

Det kræver to ting: 1. at Folketinget meddeler Europarådet, at Danmark trækker sin tilslutning til 

konventionen tilbage og vil fortolke alle bestemmelser i den ud fra hensynet til danske interesser og 2) 

at Folketinget entydigt indføjer i straffeloven, at forbrydelser begået af udlændinge, som medfører 

fængselsstraf af en given længde, skal føre til en udvisningsdom. 

Herefter ville Højesteret være nødsaget til at dømme, som de fleste danske borgere ønsker. Folketinget 

skal ikke lægge skylden på Højesteret i disse sager, for skylden for at beholde alle disse kriminelle på 

dansk forsørgelse - og med mulighed for nye forbrydelser - ligger entydigt hos Folketinget. 

Lars Hedegaard: 

Så gik det, som enhver idiot kunne have forudset: Højesteret har bestemt, at zigeunerbossen Gimi 

Levacovic skal have lov at blive i Danmark. Det sker af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser, 

der altså betyder, at alverdens forbrydere og terrorister skal have evigt ophold med alt betalt, hvis de har 

sørget for at sætte børn i verden. 

Konservative og socialdemokratiske politikere hælder vand ud ad ørerne og siger, at dette er for galt.  

Glem alt om deres jammer! Hvis de mente noget med det, ville de selvfølgelig forlange, at Danmark 

hurtigst muligt trak sig ud af den slags "forpligtelser", så vi selv kan bestemme, hvem vi vil lægge land 

til. 



Det gør de ikke, og derfor er det deres skyld, at vi er til grin for vore egne penge, og at landet 

oversvømmes af barbarer. Hvad skal man kalde den slags politikere?  

Landsforrædere er nok det, der kommer nærmest. 

 

 


