
 

Mogens Camre Facebook 

 

20-08-2016 

Interpols øverste chef er klar i mælet. Der er kun to måder, hvorpå man effektivt kan bekæmpe og 

stoppe terror mod civile: 

Enten skal politiet bevogte alle steder, hvor der er mange mennesker. Eller også skal vi lade 

befolkningen "bevæbne sig selv". 

Selvfølgelig skal vi have mere politi, men uanset hvor mange politifolk vi uddanner, kan de ikke 

være overalt. 

"Bevæbn jer selv" 

Svejts' øverste militære chef advarer om, at "Vesteuropa er på grænsen til at bryde sammen i kaos 

på grund af masseindvandring og terrorisme." og opfordrer civile til at bevæbne sig selv. 

Fornyligt udtalte Tjekkiets præsident, Miloš Zeman, at "den eneste løsning på terrorisme er at 

deportere uintegrerede indvandrere. I mellemtiden bør folk bevæbne sig og være parate til at 

forsvare sig selv og andre." 

 
 
 

Det er nu noget af et problem at bevæbne befolkningen, for hvis de gode kan få våben, kan de onde 

også. Det vil kræve uddannelse og kontrol. I praksis er det kun holdbart med et udvidet 

hjemmeværn efter Schweiz' model. 

Men det bliver kun til snak, så længe selvforsvar i praksis er forbudt. Jeg kan forestille mig 

balladen, hvis en ældre jæger på rævejagt overrasker et "flygtningebarn" i færd med at voldtage en 

mindreårig pige og vælger at stoppe manden med et skud rævehagl i nakken. Så vil rigsadvokaten 

være der med en sigtelse for mord og alle Venligboerne vil gå grassat og kræve jægeren idømt 

livsvarigt fængsel, om ikke dødsstraf. 

Vi har et problem: der er masser af ulovlige våben hos de forkerte. Politiet må ikke bruge deres 

våben mod stenkastende forbrydere, Hjemmeværnet er afvæbnet og politiet har kun maskinpistoler, 

som kun kan ramme på kort hold. 

Vi var klogere i de gode, gamle dage. Da erklærede vi fjenden fredløs, og så var der fri jagt. I dag 

holder vi velkomstfest for dem, som vil tage landet fra os og i øvrigt behandle os som kristne 

behandles, der hvor fjenden kommer fra. 

 


