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Björn Höcke, fraktionsleder for det kun 2½ år gamle nationalkonservative parti AfD i landdagen i 

Thüringen, holdt nogle uger før partiets landsmøde i Essen 4./5. juli en bemærkelsesværdig tale for 

en partiforening i Bayern.  

 

Den 70 minutter lange tale, som man kan se og høre på YouTube, er en længere afregning med den 

politiske korrekthed i Tyskland, som har ligget som en kvælende dyne over Forbundsrepublikken 

siden 1968. 

 

Medierne beskrives – med rette – som manipulerende, og Höcke siger ligeud, at medierne ad bag-

døren har indført Newspeak via omfortolkning af betydningen af ord med det resultat, at den offent-

lige debat totalt beherskes af ledende venstredrejede journalister på de to public service kanaler og 

de landsdækkende aviser med undtagelse af Springer-koncernens. 

 

Höcke, som regnes for en af AfDs ledende skikkelser, gør også op med de sidste 50 års førte ind-

vandringspolitik  i Tyskland. Han siger bl.a. i talen, hvor befolkningseksplosionerne i Afrika og 

Mellemøsten nævnes, at Europa går under, hvis det ikke besinder sig på sin kulturelle arv og får 

indført en indvandringspolitik som i Australien, hvor kun immigranter, der vurderes at kunne gavne 

landet, slippes ind. 

 

At noget så indlysende, som at fundamentalistiske religioner ikke bør høre hjemme i Tyskland, og 

at islams vækst skal stoppes, nu åbent kan siges af et nyt tysk parti med opbakning fra omkring 6-

7% på landsplan, er yderst interessant. Det var utænkeligt for blot få år siden! Sådan noget har kun-

net siges i Tysklands nabolande af højrepolitikere, men ikke i landet, som for 80 år siden blev ledet 

af en gangsterbande, der påførte Europa ufattelige lidelser og førte Tyskland ud i ragnarok 

 

Björn Höcke, som taler varmt for basisdemokrati i AfD, opfordrer i talen sine landsmænd til – igen 

bemærkelsesværdigt – at holde op med deres selvhad på grund af de forbandede 12 brune år og i 

stedet åbent at bekende deres kærlighed til fædrelandet. 

 

Frauke Petry, AfDs karismatiske kvindelige leder af landdagsfraktionen i  Sachsen, satte sig på par-

tiets landsmøde i Essen igennem over for en mere liberal mainstreamlinje ledet af Bernd Lucke, 

økonomiprofessor fra Hamburg.  

 

I sin præsentationstale udløste Petry et kæmpe jubel fra salen, da hun sagde, at et islam, der anfæg-

ter den tyske grundlov, skal finde et andet sted at være.  

 

Efter afstemningen rakte Petry hånden ud til den slagne erhvervsliberale del af partiet og slog fast, 

at den pragmatiske nationalliberale/nationalkonservative kurs fra partiets start ville blive fastholdt.  

 

Inspiration til de kredse, der arbejder for at få et nationalkonservativt parti i Danmark gjort opstil-

lingsberettiget og valgt til Folketinget, kan så absolut hentes i vort naboland mod syd. 
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