
Vi betaler for vores egen undergang 

Af Arne von Kappelgaard 

Den 17. juli var der en stor artikel i Jyllands-Posten (Forside og "Indland" s.4-5), hvoraf det fremgik, at p.g.a. 

lempelser indenfor Schengen-området, var det så som så med at vise pas i lufthavnen. Det har så medført 

en stor tilstrømning af illegale asylansøgere til Danmark, især fra Somalia, og på det seneste også fra Syrien, 

grundet urolighederne dernede. Når man ved hvor lidt motiverede især somaliere er for at få et arbejde, 

tænker på deres store fertilitet og deres "kreativitet" med hensyn til overførelsesindkomster, så bliver man 

som indfødt dansker til stadighed forbløffet over, at der fra politisk hold ikke bliver skredet ind. 

 

Men som om det ikke var slemt nok, så kan man også læse, at hvis de bliver taget med falske papirer og 

samtidig søger asyl, så bortfalder sigtelsen for dokumentfalsk automatisk, her grundet på en eller anden 

mærkværdig FN-konvention, som vi engang i tidernes morgen har underskrevet. Hvad der er 

menneskeskabt kan jo også opsiges, hvis ellers viljen er til stede. Det må vi desværre nok konstatere, at den 

pt ikke er. 

Det blev til fulde bekræftet i nyhederne 25.07., hvor vi atter en gang blev bekræftet i politikernes 

uduelighed og landsskadelige virksomhed. Presset på det danske asylsystem er nu så stort, både med 

udefra kommende og afviste asylansøgere der ikke frivilligt vil rejse, at man må tage hoteller (Fyn) og 

boligblokke (Voldsmose) i brug, for nej da, man kan da ikke være bekendt at internere dem i centre/lejre! 

Hvorfor ikke? Hvad er problemet? Hvem ryster på hånden? 

 

Man kan jo ikke være overrasket over udviklingen (undtaget er politikere og gutmanschen), idet regeringen 

helt bevidst har rullet flere tiltag tilbage, som var vedtaget under blå blog, og som Margrethe Vestager fra 

Det Radigale venstre udtalte: "Nu er det slut med dem og os". 

Samtidig er vi vidne til, at folk der har været på arbejdsmarkedet i 45-50 år, og som nu skulle nyde 

frugterne af et langt virke, får en lang næse. De udefra kommende har første prioritet, her er ingen 

smalhals, nye senge og fladskærme der kan modtage hjemlandets vemodige kanaler, der kan bombardere 

dem med vestens "lastefuldhed" og anden hadpropaganda.  

De radigale og sosserne klapper i deres små hænder, der aldrig har kendt til arbejde, ud over det i de 

politiske ungdomsorganisationer, AFA eller i BZ-bevægelsen. 

 

Socialdemokraten Trine Bramsen (Formand for Folketingets udvalg for Udlændinge og Integration) og den 

radigale borgmester i København Anna Mee Allerslev (Borgmester for beskæftigelses-og 

Integrationsforvaltningen) udtalte frejdigt til nyhederne (25.07.), at selv afviste asylansøgere ikke skulle bo i 

centre, men kunne bo ude samt tage job, og børn kunne /kan vel så også frekventere en "dansk" skole, 

hvor de såkaldte to-sprogede tegner sig for 97% af eleverne. 

Enhver med bare en lille smule erindring i behold, ved hvordan det på sigt vil ende. De kommer aldrig ud, 

og deres børn bliver grædende ført frem i TV-mediet, at de nu har fulgt undervisningen i så og så lang tid, 

og de har ingen tilknytning til hjemlandet, en anden er dårligt seende eller hørehæmmet p.g.a. fætter-

kusine ægteskab. Dette selvfølgelig bakket op af "Bedsteforældre for Asyl" og "Forældre mod Politivold", 

ivrigt sekunderet af en mikrofonholder, der intet ved. 

Se det er der råd til. Der har altid været råd til at poste milliarder i udefrakommende, som aldrig har lagt 

eller bidraget til fælleskassen, og heller ikke kommer til det. Har man virkelig ikke lært noget af 35-40 års 



forfejlet flygtningepolitik? 

 

Det er mig ufatteligt, at danskerne stadig stiltiende vil finde sig i en sådan behandling fra den talende 

klasse. Hvornår kommer der en modaktion. Hvornår træder den dansker i karakter, der kan vække Holger 

Danske fra sin søvn i kassematterne under Kronborg. Der er noget råddent i Danmark. 

 

Det der sker for øjeblikket er alvorlige ting.. For hvis det lykkedes afviste asylansøgere at tvinge deres vilje 

igennem - velvilligt hjulpet af danske værnemagere - så har de knægtet princippet om, at ingen står over 

loven. Det vil være et brud på statens ret til at håndhæve lovens ord i eget land, og kundgøre, at ikke alle er 

lige for loven. Så kan vi godt nedlægge landet Danmark, så er løbet kørt, så enkelt er det. 

 

 

Et fjeld kan sprænges og tvinges kan en elv, men aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv. 


