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fås hos Danevirke Museum.
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Prolog

Mange gange kan et citat hjælpe med til at gØre verdens gang forståelig. Her læser vi et citat af
Albert Einstein (1379-1955): "Jeg ved ikke, hvordan 3. Verdenskrig vil blive udkæmpet. Men jeg
ved, at 4. Verdenskrig vil blive udkæmpet med stokke og sten". Albert Einstein, 1942. (Det
originale citat lyder: "I know not with what weapons World War III will be fought, but World War
IV wilt be fought with sticks and stones", Albert Einstein, 1942). (l).
Det er profetisk tale. Dette skrift vil fortælle, hvordan 3. Verdenskrig bliver udkæmpet, og give et
bud på, hvorfor 4. Verdenskrig bliver udkæmpet med stokke og sten.
Det hele bunder i menneskelig arrogance, selvovervurdering og bastant nedgørelse af anderledes
tænkende medborgere, såkaldt konfronterende racisme mod egne landsmænd. Deres fiender er ikke
de enkelte danskere, men mere danskernes værdier, som er forpligtende sammenhold på basis af en
stærk folkelig sammenhængskraft begrundet af en stærk gensidig tillid. Det er dette, der skal
destrueres af kulturradikale ved hjælp af økonomiske og kulturelt belastende fremmede folkeslags
indtog i Danmark. Nfu værdierne er væk, er dansken også væk. Beskrivelsen gælder for alle lande.
Det endpr i det folkelige selvmord.
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1.

Den ultimative frihed i konfrontation med det fotkelige sammenhold
I stabile samfund har alle fordele, sikkerhed, rettigheder, ansvar og pligter. Den enkelte far
fordele ved og ansvar for at efterleve gældende og nedarvede traditioner og normer for
samfundets funktion i det daglige og for samfundets udvikling.
Samfundet kræver målrettede og gennemtænkte indsatser af bevidste borgere for at bevare og
forsvare værdier, traditioner og liv mod overfald af folk fra andre samfunå samt mod
voldsgruppers destruktive, tyvagtige og morderiske hensigter. Man må opbygge grænser, der
signalerer ejendomsret, samt hvem der bestemmer og forsvarer. Dette er børnelærdom.
Menneskets hjerne er udviklet sammen med mennesket, som er et socialt individ. Hjerne,
organer og krop er udviklet ved mænd og kvinder, så de hver især er blevet specialiseret til at
udføre hver deres andel af opgaverne i flokken. Kvinder føder,passer børnog tager vare om
hjemmet og bopladsen. Mænd gårpå jagtog skaffer føde samt forsvarer teniioriet og flokken
mod fiender. Mennesket er udviklet, så individerne har rettigheder og pligter. Denne udvikling
er sket over tusinder af år, således at den fysiske krop og hjernen med sprog og abstrakt
tænkning er udviklet sideløbende. I skriftet "Hjernen fØr,nuog i fremtiden;', ,id"l-ZAt
"Hjernens udvikling hos mennesket" af Peter A. Jensen, er menneskets udvikling beskrevet. (2).
Denne udvikling har fundet sted, uden individerne krævede at fa deres rettighed". om ultimativ
frihed respekteret, og uden at de afviste, at de havde pligter. Det kom slet ikke på tale. Folk er
glade for at have pligter. Det opbygger selvværd meget mere end at have frihed. Det er ikke
arbejde atgøre noget for dem og det, man kan lide. At have pligter er dit bevis for, at sarnfundet
har brug for dig. Heri ligger også den menneskelige sjette sans, den angår samhørigheden med
resten af flokken. Den dyrkes og skabes ved hyppige fælles oplevelser og fælles symboler, så
som Dannebrog, sprog, historie, religion samt sejre og nederlag, samt ved at feste og sØrge
sammen.
Fra naturens side er mennesket skabt, så det er egnet til at leve i samfund, hvor det nyder
sikkerhed mod at påfiage sig pligter til gavn for samfundet.
Med basis i Oplysningstidens filosoffer har man fremsat den påstand, at forudsætningen for at
mennesket kan trives og udfolde sig optimalt er, at mennesket skal have mulighed fo; at frigøre
sig for alle bindinger, se appendiks 2. Mennesket skal have mulighed for at leve under den
ultimative frihed. At leve under den ultimative frihed vil sige, at mennesket ikke har noget
ansvar eller nogen pligt overfor andre end sig selv. Det er individets fornemste pligt at stræbe
hen imod den største grad af frihed. Med trofasthed over for frihedskravet vil mennesket stræbe
hen imod sin egen paradisiske lykke. Dette er det modsatte af folkelig sammenhængskraft og
forpligtende fællesskab. I Oplysningstiden (4) side 5 af JørgenOlsen læser vi: "Forestillingen
om det frie individ, som betoner sin selvstændighed over for andre og sin frihed både som
fravær af ydre tvang og som en indre sindstilstand".
Danskerne har Grundloven som forpligtende fællesnævner for danskhedens beskytelse.
Kulturradikale langer dagligt ud efter Grundloven: "Den er forældet. Den skal ændres. Den er
over 150 år gammel". "Ingen kan læse det gamle sprog". Koranen er til sammenligning 1350
år. Den kritiseres aldrig for at være forældet.
De omtalte profeter og tænkere er kort præsenteret i appendiks 2. Listen er kun til orientering,
fordi udviklingen af kulturradikalismen ikke følger en videnskabelig, logisk vej. Den er mere
dikteret af kulturelle strømninger, opstået hen ad vejen som såkaldte hovsaløsninger.
Løsningerne er så repareret og tilpasset på universiteterne, så de ligner logiske helheder.
Der henvises i øvrigttil Poul E. Andersen: Opgør med Kulturradikalismen. Udgivet på
INDSIGT 2004 med støtte fra Jyllands-Postens pond. (5).

Under Oplysningstiden (1690-1790) og i århundrederne op til har fremsynede og målbevidste
folk beriget verden med deres opdagelser, forskningsresultater og videnskabelige arbejder. Folk
som Nikolaus Copernicus (1473-1543), Buonarroti Michelangelo (1475-1564), Tycho Brahe
(1516-1601). Galileo Galilei (1564-1642), Johannes Kepler (1571-1630) og Isac Newton (16421727 ). er fiemragende eksempler fra tiden, før det går rigtig løs med kulturradikalismen. De er
udadskuende og al beundring værd. Sværere er det at beundre filosofferne fra Oplysningstiden
og fiemefter. Deres præstationer bliver ofte uden forbindelse til videnskabelige metoder og
saglighed. De bliver indadskuende, og de resulterer i aparte adfærd hos deres tilhængere eller
disciple. Det er som om, at den videnskabelige metode er mere virkningsfuld i spørgsmål
an-eående naturens indretning og studiet heraf end ved studiet af filosofiske spØrgsmål. Den
videnskabelige metode har ikke ubetinget haft succes, når den er brugt på ideologiske og
reliqitrse emner samt i spørgsmål angående den menneskelige livsførelse. (3).
Under Opll'sningstiden førtes der blandt de lærde heftige politiske, religiøse og ideologiske
debatter i Europa og Amerika. I Danmark udviklede åndsdebatten sig under Georg Brandes
( 18+l- 1927 ) hen imod en formulering af kulturradikalismen med tilhørende totalideologi.
(Engelsk: cultural leftism, intellectual leftism eller cultural relativism). Relativisme er den
f-rlosotiske anskuelse, der benægter den objektive sandhed og muligheden for dens erkendelse,,
fbrdi intet har gyldighed undtaget i forhold til noget andet. Fremmedordbogen, Gyldendal. Det
relatir istiske element i definitionen på kulturradikalisme gør, at kulturradikale har det svært
med kendsgeminger, og derfor helst vil drømme og snakke. Så ved vi også, hvorfor radikale
altid sætter sig mellem to stole", når medierne er på. De kan ikke 1) tale åbent på grund af
Henen. og de 1'nder at2) vandre med en usynlig Herre. Herren er kulturradikalismen. Men
religir-rse er relativistiske kulturradikale aldrig. Det er den flove ideologi.

Det sanrme kan udtrykkes på grundlag af fysikkens bevægelseserkendelser af Albert E,instein
(1879-1955) tiemsat i hans relativitetsteori fra 1905. "Den omvurderer grundbegreber som rum,
tid. længde. masse og bevægelse, og som omformer verdensbilledet. Teorien bryder med
forestillinsen om et absolut rum og en absolut bevægelse". Gyldendals Fremmedordbog.
Efter Vor tids Leksikon, Aschehoug Dansk Forlag, København 1951 sammenfattes teorien:
I . Lr shastigheden er konstant, uaflrængig af lyskildens og iagttagerens bevægelsestilstand.
(Pastanden ble'u' bevist i 1881 og i 1887. En dansk fysiker, Lene Hau ved Harvard
L nir ersin . har afvist påstanden, da det den 18. februar 1999 lykkedes hende at sænke lysets
hastighed

2.

).

Iaettagere. der bel'æger sig i forhold til hinanden, opfatter det samme fænomen på forskellig
måde.

3.

Ingen al ialrttagerne har mere ret i sin opfattelse end enhver af de andre iagttagere, idet der
ikke t-rndes noset svstem. der udmærker sig frem for de øvrige.

Den ktrltunadikale ideolog f-øler sig her som et universelt menneske, hvis åndfølger samme
naturlove. sonl stjerner o-u planeter. Det giver selvfølelse, der berettiger til arrogance. De kan
påberåbe sig. at der ligger en universel virkelighed bag menneskerettighedernes krav til respekt
for det enkelte menneske. Mennesket skal kun have rettigheder og ingen pligter. Det har ret til at
bevæge sig fiit rundt i verden. og ingen grænser må stoppe dem.
De tager bare fejl. De love. der gælder i fysikken, behøver ikke gælde for menneskets
sameksistens. Der er noget. der hedder pligter. Mennesket har ikke bare rettigheder.

Kendetegnende for kultunadikalismen er tilhængernes arrogance og deres utilslørede følelse af
at være bedrevidende og renere mennesker. Resten af befolkningen er nærmest at betragte som
udskud.
For nogle år siden fik Det radikale Venstre et flot valg. Marianne Jelved var i interview i TV.
Hun fortalte, at det gode valg skyldtes alle de mange kloge studerende på universiteterne, samt
de gode og frugtbare debatter de unge studerende førte på byens latte cafeer. Skal det betegnes
som latterligt eller som arcogant?
Det var en stor dag for kulturradikale, da EU åbnede grænserne efter Schengen-aftalen. Det er et
skridt på vejen for afskaffelse af nationalstater og grænser. Åbne grænser er et anslag mod
landenes befolkninger. Folk er beskytet og trygge inden for deres lands grænser. Folk ved, at
landets grænser angiver det område, hvor de i fælles front altid skal forsvare sig mod
indtrængning af uønskede elementer. En fremtrædende kulturradikal, Anders Jerichow siger:
"Åbne grænser er helt fundamentale for fred". Det er en landsfonæderisk udtalelse. Det skete i
JydskeVestkysten 12.06.201 1 i samtale med Line Skouboe. Det var en sørgelig dag, da
Nobelpriskomiteen i Norge i december 2012 gav EU fredsprisen for sit virke. Krig føres for at
få magten over andre lande. Hele EU's grundlag er at få magten over andre lande centraliseret
under EU. EU erpå denne måde en aggressiv "krigs- og militærma5t", når krigen er en
kulturkrig! Medierne har helt overset betydningen af Porten til Norden (740-1200), som blev
afclækket i Dannevirke 2010. Al trafik til og fra Danmark skulle gennem denne port, så man
kunne afvise uønskede elementer.

Kulturradikalisme er ikke en ideologi, der specielt kan knyttes sammen med Det radikale
Venstre. Den knytes til personer, der overvejende står for nedennævnte tre ideologiske krav.
Hvis et parti har flere eller færre af disse personer som medlemmer, så er partiet mere eller
mindre kulturradikalt ifølge denne iagttagelse (empiri). Bemærk, at der i den engelske
betegnelse indgår ordet leftism, som betyder venstreorienteret. Det er vigtigt at gh forsigtigt til
værks med disse begreber, da der tilhører emner, som tilhængerne ikke mener, man skal have i
åben debat.
Kulturradikalismen er udviklet hen over tiden.
1. Det starter med resultater, som er fremkommet gennem mange hundrede ån. Se nærmere i
Appendix 2.
2. I Danmark udformes begyndelsen til kultunadikalismen i den brandesianske radikalisme fra
1880'erne. Det skete under indflydelse af personer som Otto Gelsted (1888 - 1968), Poul
Henningsen (l 894 - 1967) og Jørgen Jørgensen ( 1894 - 1969).
3. I 1955 navngav Elias Bredsdorff (1912 -2002) bevægelsen "Kulturradikalismen" i en
kronik i Politiken.
4. Kulturradikalismen har haft indflydelse på kunstnere, mediefolk og ikke mindst politikere.
Kulturradikale er ofte set ned phaf almindelige mennesker; det er så gensidigt. (6).
Kulturradikalisme og dermed kulturradikale personer, organisationer og politiske partier findes
over alt i Den vestlige Verden, især tydeligst i Europa og USA.

2.

Opstilling af tre ideologiske krav eller grundteser, som beskriver kulturradikalismen
Efter årelange studier af kulturradikalismen synes det som om, at forudsætningen for den
ultimative frihed for mennesket kan opnås ved opfyldelsen af tre krav:
I . Afskaf nationalstater og landegrænser. Opbyg en multikulturel og racemangfoldig verden.

2.
1

Afskaf kristendommen, ikke nødvendigvis alle religioner; kun kristendom. Indfør ateisme på
lige fod med religioner.
Den sikkerhed og tryghed, mennesket finder i sit fædreland og i kristendom, skal erstattes
ved indf,ørelse af universelle menneskerettigheder.

Kulturradikales gerninger og bestræbelser mod det fornuftige menneske ligger alle indenfor disse
tre krav eller grundteser. Det skal vi arbejde med. Selv vil kulturradikale gerne betegne sig med
ordene: Antiautoritær,, garant for ligeret, antielitær, forbederlig, empirisme og tolerance. Se Thomas
Bredsdorff: Oplysningstiden. (7).
Det er r igtigt. at vi kan udpege og kende de kulturradikale og deres strategier. Det er en
kendsgerning. at kulturradikale gerne vil operere i det skjulte eller som en gruppe, der ikke har
entl.dige kendetegn. Dette kulturradikale behov lever medierne til fulde op til. På denne måde kan
vi ikke rigtig få dem eksponeret og synliggjort i det offentlige rum. Man kan således ikke lave en
meningsmaling. der viser, hvor mange mennesker, der deler deres synspunkter. Fordi, de er der
bare. som s\'ær'ende ånder i atmosfæren. Muslimerne bruger den samme taktik. Således har
Danmarks Radio med Jon Kaldan som vært sendt 25 udsendelser om muslimer 30. august - 30.
septeniber 1005. Udsendelsens formål var atbilde os ind, at muslimerne udgjorde en meget broget
og forskelligartet mængde af troende eller tilhængere. De var altså ikke en sammenhængende flok
og demred en stor trussel for os danskere. De fleste andre organisationer bruger mange kræfter for
at fortælle onrr.erdenen, hvem specifikt de er. Sådanne "fragmenterede" organisationer kan næppe
være farlige. Og religiøse mennesker er jo også bare fromme og hellige personer, som munke.
3. Uddl'bende om kulturradikale personer
Kultunadikale tbrsøger at omsætte Oplysningstidens landvindinger på det naturvidenskabelige
område til ogsa at kunne bruges til at formulere og begrunde egne ideologiske konstruktioner til
angreb pa nationale rettigheder. For eksempel friheden til at tilintetgøre sig selv,
menneskeretrigheder osv. I dag kan vi se, at kulturradikalismen på denne arrogante måde er endt
med at ta'sar i. \'erdenskrig i gang som en kulturkrig. På den ene side den røde (kommunister) og
på den anden side den grØnne (muslimer) fløj mod alle os andre frie og selvstændige mennesker på
dansk grundlau.
Kulturradikale er meget skråsikre og revsende, som Liv Holm Andersen i JydskeVestkysten
14.02.2013: "\'i har ikke været et flerkulturelt samfund i særlig lang tid, så der er nok stadig en vis
fremmedangst. Og det bør vi arbejde med,, for fremtiden er og bliver flerkulturel."
Forhold sont bade gensidige pligter og rettigheder blandt mennesker i et ordnet samfund er
ligegl ldige og uonskede begreber for kulturradikale. Se (5) side 36. De ønsker kun rettigheder. Det
ultimativt kulturradikale menneske svæver i drømmenes grænseløse frihed. Alt er tilladt, herunder
Iøgn og nrisintorniation. Intet snævert bånd må stramme. Værdien i folkeligt sammenhold for
sikkerhed. tællesskab. stolthed og trivsel er ukendt blandt kulturradikale og internationale
socialister. L'ltinratir tiihed med uforpligtende rettigheder og kollektivt ansvar med tilhørende
pligter er gensidigt hinanden udelukkende begreber i et samfund. Man kan ikke hylde begge dele i

fuldt mål sanrtidirr.
JydskeVestkvsren 01.01 .101 3: N1tårsønske fra Kasper Støvring, Kulturforsker, i Berlingske. Citat:
"Mit ønske tor det nr e ar? At man dropper illusionerne om universel frihed og i stedet sørger for
friheden i Danmark".
Kristendommen og nationalstaten bler, under Oplysningstiden betragtet som de største fiender for
den ultimative frihed. På dette grundlag er det fristende her i 2013 at formulere oplysningstankerne

som en ideologi i tre programpunkter på strategisk niveau og i fire programpunkter på taktisk og

operativt niveau.
På strategisk niveau:

1.

Afskaf nationalstater, hos os: Luk Danmark. Det skal så vore lokale kulturradikale sørge for.
Kasernelukninger er et effektivt værktøj hertil.
2. Afskaf kristendommen
.,
J. Indfør universelle menneskerettigheder med tilhørende magtinstitutioner og -beføjelser til
fastholdelse og styring af den tryghed og sikkerhed, som nationalstaten og kristendommen
giver sine borgere. Menneskerettighedeme bliver herved verdensborgerens øverste
holdepunkt. Kald det grundlov. De formuleres og skal håndhæves på linie med religioner og
underordnede love til styring af samfund og menneskelig sameksistens. Der skal indføres
lovgivning, overvågning, registrering, sindelagspoliti, sublim stikkeri, angiveri og domstole
på grundlag af menneskerettighederne. Den 2. september 2010 siger Drude Dahlerup to
gange i Debatten på DR2: "Vi skal stå fast ved vores ideologi: Menneskerettighederne". Det
gør hun i en debat om Sverigedemokraterne op til det svenske valg den 19. september 2010.
På taktisk og operativt niveau:

4. Afskaf menneskers
5.
6.
7.

bindinger til familie, lokalsamfund og venner franærområdet. Skaf i
stedet venner og familie fra {ernområder så som Palæstina og Tyrkiet (centralasiaterne)!
Adlyd direktiver fra overordnede kulturradikale myndigheder, såsom: EU, FN og
menneskerettighedsdomstole angående medier og formidling! Overdrag vore kultuielle
værdier til FN, LTNESCO og EU.
Fje* den danske Grundlov, så er Danmark død!
Tilbed kulturradikalismens virkemidler og angrebsområder! Skaf dig herved social position i
for eksempel medier som DR, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Dokumentations- og
Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC) og på nettet.

Husk! Alle, der ville bygge et Paradis på jorden, i stedet byggede et Helvede. Se Sovjetunionen og
Hitlers Tyskland. Det bliver dette projekt, som kulturradikale arbejder på i dag også. Det skal vi
vise.

Når alle grænser er fiernet,har begrebet demokrati ingen mening, fordi der ikke findes noget folk.
Et folk med Grundlov og et territorium hører sammen. Der er ingen regeringer til den tid, kun en
ideologisk overhøjhed som for eksempel koranen og menneskerettighederne. (12). Det stemmer fint
med, at koranen ikke anerkender demokratiet ifølge sura 4.48, se side g5t0-22 i Tariq Ramadan: At
være Europæisk Muslim. (8).

3.1 Lidt ældre folkemusik
Forbillede for John Lennons politiske sang, Imagine, er Ed McCurdys (19I9
Strangest Dream fra 1950:
Stranqest Dream
Last night I had the strangest dream,
['d never dreamed before;
I dreamed the world had all agreed
to pr-tt an end to war.
I dreamed I saw a mighty room,
And the room was filled with men,
and the papers they were signing said,

ther.'d nel'er fieht again.
And u hen the papers all were signed
and a million copies made,
thel all.joined hands and bowed their heads
and qratefirll prayers were prayed.
And the people in the streets below
\\'ere dancing round and round,
and sn ords and guns and uniforms
\\.ere scattered on the ground.

-

2000), poetiske sang:

Underligste Drøm
nat havde ieg den underligste drøm,
eg aldrig havde før;
eg drømte verden var enedes om
At stoppe al krig.
Jeg drømte, jeg så et mægtigt rum,
rummet var fyldt med mennesker,
og papiret de underskrev sagde,
de aldrie vil kriees igen.
Oe da papiret var endelig underskrevet
og millioner kopier blev taget,
gav de alle hånd og bøiede deres hoveder
og taknemmelige bønner blev bedt.
Oe folk på gaderne nedenfor
dansede rundt og rundt,
og sværd og geværer og uniformer
blev slængt til jorden.

3.2 Lidt n)'ere folkemusik
Som eksempel på totalitariteten med kulturradikalismen på vers har vi John Lennons politiske,
giftige. trelste og skræmmende sang fra 197I: Imagine:

lmagine all the people. Living life in peace yuhu
You ma) sa1 . I m a dreamer. But I'm not the

Forestil dig/Hvad nu hvis/Om blot så var!
Tænk, hvis der ikke var nogen paradisisk
himmel. Det er let, hvis du prøver.
Intet helvede under os. Blot himmel med skyer
over os.
Tænk die hele folket. Der lever i dag! Aha
Tænk,, om der ikke findes nationer. Det er ikke
svært at gøre.
Intet at dræbe og dø for. Og heller ingen
religion.
Tænk sig hele folket. Lever I fred yuhu.
Du kan sige, jeg er drømmer. Men jeg er ikke

onll one.

den eneste.

I hope some da1' l ou u iil ioin us.
And the uorld u'ill be one.
Imagine no possessions. I u onder if you can

Jee håber, du en skønne dag
Og verden vil blive en.

Imagine!
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.

No hell bek'ru us. Above us only sky.
ImaiI ne a1l the people. Living for today! aha
Imagine there's no countries, It is'nt hard to do

Nothing to kill or die for. And no religion too.

No need for greed and hunger. A brotherhood of
man.

vil slutte dig til

os.

Tænk dig ingen besiddelser, jeg undrer mig, om
du kan.
Intet behov for begærlighed og sult. Et
menne skehedens broderskab.
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Imagine all the people. Sharing all the world
yuhuh
You may say, I'm a dreamer.
But I'm not the only one
I hope some day you'11join us,

Tænk dig alle folk. Deles om Verden. Yuhuh

Du kan sige, ieg er en drømmer
Men ieg er ikke den eneste.
Jeg håber en skønne dag, at du vil slutte dig

til

os.

And the world will live as one.

Og verden vil leve som en.

Digteren drømmer sig her ind i den kulturradikale verden: "ikke nogen himmel" (krav 2),"intet
helvede" (krav 2),"ingen nationer" (krav l), "ingen religion" (krav 2),"menrreskene bliver et"
(krav 3) og "Verden bliver en" (krav 3). Det er en måde at fremsige den kulturradikale ideologis
krav eller teser på. "Tænk dig, alle folk deles om Verden" (krav 3), det er endemålet med
menneskerettighederne. Så John Lennon har gjort det rigtigt godt med en slagsang, salme eller
trosbekendelse for kulturradikalismen.
En medarbejder i Danmarks Radio, der en dag ikke har udtalt ordet Gnags på sit arbejde, har haft en
dårlig dag. Det er religiøs politik serveret som "Top 20" eller "Efter skoletid".
Her udsynges essensen i kultunadikalismen, i kommunismen (internationale, solidaritet eller
broderskab) og i muhammedanismens verdens islam, (umma), og i det muhammedanske broderskab
formuleret af Hassan al Banna i 1928 i Ægypten, bedstefar til Tariq Ramadan.
Vi kender Bruce Springsteen: I'm working on a dream, komponeret til støtte for Barack Hussein
Obamas præsidentkampagne i 2008.
,
Vores egne musikere kan også være med i blandt dem, med de rette meninger. Her er et eksempel
fra Gnags, som gerne vil indynde sig hos kulturmedarbejdere i Danmarks Radio:
Gnags Danmarkssang 1986
Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er
Så velkommen her!
Lige meget hvem du er, lige meget hvor du er.
Så velkommen her!
Jeg kravler op i en stang
til det hjul de engang kaldte "Storkereden,"
og råber: Længe leve mangfoldigheden!
Det er vigtigt at behage magten i Danmarks Radio.
3.3 Lidt til eftertanke
Der findes politikere, der blot udtrykker drømme og skønne verdener: Kultunadikale og
kommunister. De taler aldrig om realiteter. Hvem skal betale for realiseringen af alle drømmene?
Det skal kapitalisterne. Selv om man fratog alle kapitalister deres ejendomme en million gange,
ville udbytet heraf ikke kunne betale noget mærkbart til opbygningen af denne kulturradikale utopi
af et Paradis. Betaler man 1 $, vil der komme flere mennesker, og de vil have højere behov. Det er
eksponentielt stigende krav, der langt overstiger mulighederne for værdiskabelse til tilfredsstillelse
af det menneskelige begær og sult. Det vil blive ubetalbar luksus, hvor antal individer vil øges ved
proliferation. Menneskets begær efter konsum overskrider mangefold den værdiskabelse, det er
muligt at skabe i praktisk industri, landbrug, fiskeri og ved råstofudvinding.

11

I "Absolut Sverige" af Michael Jalving (9) citeres Albert Einstein: "Nationalismen er en
børnesygdom, menneskehedens mæslinger". Albert Einstein, der vil være verdensføderalist og vil
leve i et universelt fællesskab, viser sig her fra sin kulturradikale side. Fra samme sted citeres
Birgitta Ohlson: "Målet er en verden uden nationer og grænser". Ligeledes Lena Adelsohn
Liljeroth: "Der findes slet ikke nogen specifik svensk kultur". Det har vi vist hørtfør fra danske
kulturradikale i årene 1980-2000? Og senest nu fra Uffe Elbæk i JydskeVestkysten 04.12.2012:
"Grundlæggende vil jeg jo lave det her samfund om". Det er ikke småting det menneske går og
pØnser på mod os danskere. De vil have en verden uden grænser og med mangfoldige kulturer og
racer blandet i en heksekedel. Her hyldes mangfoldigheden og multikulturalismen.
Opl,vsningstidens ideologer kaldes i dag kulturradikale på godt dansk; angiveligt navngivet af Georg
Brandes i 1880'erne som radikalismen og i 1955 som kulturradikalismen af Elias Bredsdorff (1912
- 2002) i en kronik i Politiken. Ikke underlig! På engelsk kaldes de cultural lefties, intellectual
lefties eller cultural relativists; altså noget, der er venstreorienteret. Måske er EU ikke den uskyldige
størrelse. som de kultunadikale fortæller os via medierne, især DR med størst slagkraft, fordi DR
når ud til mange mennesker, der ikke gider røre Politiken og Information? Med intellectual menes
folk. der handler på grundlag af fornuft. Dette misfoster af et kulturradikalt element kender vi kun
alt for godt fra Tanker og Tænkere af Peter H. Waldeck, Lademann 1978, side 78-79. (10). Her er
vist et billede fra Katedralen Notre Dame af Fornuftens Gudinde. Hun er i en hvid klædning med
blå kappe. Konventets medlemmer danser til glæde for Fornuftens Gudinde. Det var en parisisk
skuespillerinde, der sad på tronen klædt ud som Fornuftens Gudinde. En total latterlig episode af
disse ateistiske idioter i deres had mod paven. På samme tid arbejdede Emmanuel Kant med
fornuften. Det mener de selv. Om de så reelt og konkret gør det er sagen uvedkommende. Egentlig
menes der. folk, der har læst mange bøger, og som fornægter al lærdom og tradition fra forældre,
barndom. familie, naboer, venner, arbejdsgivere osv. Undervisere fra specialskoler, seminarier og
universiteter skal have monopol på retten til at undervise. Undervisning fra alle andre så som
forældre. arbejdsgivere, m.m. er ikke anerkendt, og det giver ikke merit i det kulturradikale og
monopolistiske uddannelsescirkus. Se for eksempel mesterlæren er afskaffet! Forældre skal ikke
give deres børn lektiehjælp. Det skal ske på skolerne. Under læretiden blev lærlingene fagligt
uddannede samtidig med, at de fik en dannelse angående deres plads i samfundet. De fik holdninger
til tilværelsen og respekt for andre mennesker. Lærlinge fra mesterlæren endte ikke som skoletabere
i narko. r'agabonder, dagdrømmere, autonome voldspersoner og krævere eller med tabernes
selvopgivende ligegyldige holdning til egen eksistens. Med andre ord: Tabere og dermed
kaninfoder for muslimske kulturangribere. Det er alt, hvad de kan opnå.

En senere konsekvens af dette blev, at politiske partier opdeltes i venstrepartier, som er
arbejdstagere. og i højrepartier, som er kapitalejere (i dag stadig et nøgleord i progressiv,
kommunistisk misundelsesdialektik, afledt af gamle dialogformer) eller arbejdsgivere. Begreberne
stammer fra deres placering i det parisiske konvent, til højre eller venstre. Vi husker jakobinere og
girondinere. Disse begreber, venstre og højre, er i dag uanvendelige til brug ved moderne politiske
beskrir,'elser. debatter og analyser. Ifølge Danmarks Radio findes der også et venstreorienteret ikkesocialistisk parti; det mente i hvert fald Adam Holm på Deadline, uha, uha! Idiotien er total. Dette
er en ros til DR. De er konsekvente i vedholdende og nedladende had til os danskere.
Den stærkeste og mest moderne opdeling bliver til moderne brug at opdele politiske partier efter
deres vilje til at bevare Danmark eller til at ville nedlægge Danmark. Altså i forkæmpere for
Danmark og i kulturradikale. Se de tre krav, side 6. Det giver følgende opdeling,nilr man serpå
partiprogrammerne og ikke mindst på partilederne og på deres praktiske gerninger i politik; det er
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naturligvis ikke set ud fra mediernes behandlinger af partiernes handlinger og udsagn. Det er netop
det, vi skal gøre op med. Det giver denne rækkefølge, hvor partier til venstre i rækken vil bekæmpe
Danmarks eksistens, og partier til højre i rækken vil bevare Danmarks eksistens og vor Grundlov:
FN-EU-CD2---Rad.V---SSW--SP--LA--EL-Folkeligt sammenhold skal splittes og opløses

K---SF---S-CD I ---Kons--KrF---------V ----DF
Medansvar for folkeligt sammenhold

Dette er: Den folkelige partigraduering. Det journalistiske kunstprodukt, midterparti Rad.V, Kons.
og Kr.F, ses her ikke at have nogen mening. De to modpoler i partigradueringen udelukker
gensidigt hinanden. Enten er man for Danmark og arbejder for udbygningen af den kollektive
bevidsthed, eller også er man imod Danmark og fremmer kulturradikalismen ved konsekvent
nedbrydning af danske værdier. De to holdninger for eller imod Danmark udelukker hinanden
gensidigt. Dette angåtr nemlig ikke procentdele af et tilfældigt partiprogram, som man kan gå ind for
eller ikke gå ind for. SSW og SP er mindretalspartier i Sønderjylland.
Konservative har 50oÅ for og 50% imod Danmark. Den ene halvdel er kulturradikal og den anden er
for Danmark. Det er derfor, at vi aldrig kan forstå, hvad de siger. Idet kulturradikalisme og
folkelighed gensidigt udelukker hinanden. Hvor er det enkelt! CDI ogCD2 er CentrumDemokraterne før og efter, partiprogrammet konsekvent er tilpasset kulturradikalismens ideologi.
3.4 Hvad er det, der foregår?
Medierne opdeler de politiske partier efter deres orientering mod venstre eller højre. Det skyldes en
træghed eller manglende overblik over den generelle politiske situation eller en bevidst ,
manipulation. Eller ganske enkelt;journalister kan ikke omstilles, for hvad vil de andre journalister
sige? Eller endnu værre, forbrydelsen er så dybt forankret og fremskreden, at der ingen vej er
tilbage: Nu står de ved Stalingrad. I dag skal man at-rangere de politiske partier efter, om de er
orienterede mod Danmark eller mod udlandet som i ovenstående række. Den moderne opfattelse
bliver, idet partier, der støtter danskheden, de danske, er vist til højre. Partier, der støtter det
udenlandske, de kulturradikale, er placeret til venstre.
3.5 En meningsmåling foretaget af CEVEA
Partierne
Opnået o i,2008
Opnået oÅ i,2012

EL

SF'

LA

1,0

5,4

0,6

KF

RV

S

K

V

DF

2,8

14,8

8,0
5,0

9,6

48,1

1,0
1,0
14,0
3,0
2,0
10,0
39,0
Tabellen viser partierne ordnet efter størrelsen af deres positive indstilling til nationalstaten Danmark stigende mod
højre. Opnået %o i testen er oÅ-del af vælgerne, der vurderer partiet som danskhedens fremmeste repræsentant. Ingen af
partierne far 99,7oÅ. Undersøgelsen er foretaget af lnterresearch for CEVEA. Tabellen er fra 2008.

Undersøgelsen i2012 er foretaget af Gallup for Berlingske og refereret i JydskeVestkysten23.
2012.

juli

Margrethe Vestager, Rad.V, og Lars Barfoed, K, er utrygge ved undersøgelserne og Margrethe
Vestager siger: "Man kan konkludere to ting ud af det: 1. At folk tænker på noget veldefineret og
temmelig snævert, når de tænker på danskhed. Og at vi har et stykke arbejde foran os med at vise, at
danskhed er mere end klaphatte og kolonihaver.2. At danskhed også er mangfoldighed". Her tager
Margrethe Vestager fejl. Mangfoldighed og danskhed er to hinanden gensidigt udelukkende
størrelser. Inge Adriansen, Museet på Sønderborg Slot, mener, at Dansk Folkeparti har fået mange
stemmer, fordi dansk indgår i partinavnet.
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Henrik Dam Kristensen mener, at Socialdemokratierne har svigtet i formidlingen af nationale
værdier. Han "glemmer" at fortæIle, at Socialdemokraterne er et kulturradikalt parti, der foragter
nationalstater og deres grundlove. Socialdemokraterne forsøger at snyde danskerne ligesom de
andre partier. Men danskerne har luret dem. Det har Henrik Dam Kristensen ikke begrebet. Han
stoler trygt på redning fra mediernes side. De vil som de andre partier afnationalisere Danmark og
fritstille de statsløse danskere i en verden alene beskyttet af kulturradikalismens
menneskerettigheder. Det er præcis den politik, EU står for. Det er chokerende, visse af de ivrige
partier er placeret meget lavt på denne skala i undersøgelserne fra 2008 o92012. Henrik Dam
Kristensen vil ikke indrømme, at Socialdemokratierne arbejder på at nedlægge Danmark. Den mand
går faktisk rundt og lyver.
På denne måde bliver menneskerettigheder et affaldsprodukt af Oplysningstidens bedrevidende
ideologiske og folkelige ødselhed. Sådan går det, når skidt kommer til magt. Ludvig Holberg har
ikke tevet forgæves. Vi kan kun takke CEVEA og Berlingske for disse tankevækkende
undersøgelser, og at de er tilgængelige i medier så som Berlingske, JydskeVestkysten og på
Internettet. Det er demokrati.
Institutioner, der synligt støtter kulturradikalismens fremmarch, er DR, universiteter og andre højere
læreanstalter. Det er de steder, hvor den, der aldrig har haft et reelt arbejde med terminsfastsatte
forpligtende arbejdsopgaver og gensidigt forpligtende samarbejdsforhold, gåtr og snakker sig
gennem dagen. De har DR, Information, Gyldendal og Politiken som budbringere. Alle EU's
institutioner arbejder for den ultimative kulturradikale samfundsdannelse. Målet er det
kulturradikale Paradis på jord. Bemærk, at menneskerettighederne er skrevet ind i EU's nye
udgaver af EU-grundloven! Hertil kommer humanistiske institutioner som: Mellemfolkelig
Samvirke, Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Flygtning under Jorden, DRC og Kristent og
Islamisk Kulturcenter m.m. De har alle hjemme i dronningens København.
Nedlæggelsen af Danmark og danskheden skal ses i den sammenhæn1, at alle stater nedlægges,
sådan som vi kender det fra den igangværende dannelse af EU. Alle stater nedlægges. Undtagen
muslimske. Af dem oprettes der flere ved EU's ogNATO's hjælp. Se Bosnien og Kosovo. Alle
andre staters eksistens og folkelighed er også truet af interne kulturradikale fiender. Resultatet
bliver et alt omfattende stort Europa uden grænser. Måske et EU. Måske et EU med Rusland. Med
sikkerhed et EU med arabiske middelhavslande, som det var planlagt at oprette i 2010. Se Dansk
Kulturs folder: "Fri muslimsk indvandring til Europa", udateret muligvis 2006.
3.6 Flere uhyrligheder
Disse vidtløftige påstande skal vi nu se eksempler på. Spørgsmålet er så, hvor mange eksempler, der
skal til for at overbevise vore danske medborgere om, at der er noget her, der er værd at bruge sin

tid på?
Kulturradikalismens værste fiender er kendsgerninger og selvbevidste borgere, de folkelige
danskere. Eller med andre ord er kendsgerninger ideologens, snakkerens og dagdrømmerens værste
fiende. Kendsgerninger og fabulerende (læs snakkende) dagdrømmerier er gensidigt udelukkende
begreber. Kulturradikalismens tilhængere i medierne er flittige til at bringe deres budskaber ind i
vore hjem gennem antennekabler, paraboler og brevsprækker. Dem, der sætter spørgsmålstegn ved
rigtigheden af, at landet fuldes op med folk med anden kultur, sprog, seksuel orientering, religion,
udseende og med krav om danskernes respekt; læs underkastelse, skal munden lukkes på.
Muslimerne siger det således: Se sura 9.29, "Slaveverset": "Kæmp mod dem fra skriftens folk
Qøder og kristne), som ikke tror på Allah og dommens dag, og som er ligeglade med, hvad Allah og
hans sendebud (Muhammed) har erklæret tilladt, og som ikke følger den sande bekendelse, indtil de
frivilligt betaler jer krigsskat og anerkender deres underkastelse". Danskerne og alle verdens
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folkeslag skal underkaste sig kultunadikalismens hovedteser med tilhørende menneskerettigheder.
Kulturradikale mener athave muslimer som forbundsfæller til at destabilisere og udslette Europas
nationalstater.
Kulturradikale har udnævnt sig selv til at være åndseliten og meningseliten. De kalder sig selv: "De
politisk Korrekte", oE ønsker, at andre skal kalde dem det samme. Politisk korrekthed er at udvise
en sproglig behændighed, så man demonstrerer, at man agler at respektere kulturradikalismens
ideologier. Det er sjældent, at folk selv beder om at blive kaldt ved et Øgenavn Det er stadigvæk
ikke en entydig beskrivelse af kulturradikale. Vi mangler personer, organisationer, institutioner og
politiske partier. De opfatter sig selv som elite og herrefolk. De har læst mange bøger.Frabøger har
de alle sammen nogle færdigheder. De har det fra gymnasieskoler, seminarier,journalisthøjskoler,
avisredaktioner (læs Politiken og Information) og universiteter. Menneskelig kulturforstand,
kollektiv bevidsthed og ubevidsthed, tolerance, fornemmelse for at skelne mellem godt og ondt,
værdier, ære, værdighed, traditioner, folkelig kultur, traditioner, familieværd og historie står ikke at
læse i læreanstalternes uendelige strøm af bøger.
På sigt må vi forvente, at de hykleriske kulturradikale raceteoretikeres og racehygiejnefolks
frontfigurers ønsker og tilskyndelser er, at ægteskab og yngel mellem forskellige racer skal nyde
fremme. "Integration finder bedst sted på et lagen": Johanne Schmidt-Nielsen. Konsekvensen heraf
er, at man må forvente, at de kultunadikale raceteoretikere i fremtiden vil fremsætte forbud mod
ægteskab mellem folk af samme race i kulturradikale områder så som EU, og måske senere USA.
Det gælder både homo- og heteroseksuelle forhold.

Almindelige mennesker fra almuen kan godt forstå synspunktet ved hoffet på Kristian den V's tid,
da Frederik IV var prins: "En prins behøver ingen kundskaber (fra bøger), thi lærdom (fra bøger)
fordærver den naturlige forstand". (Kilde: "Danmarkshistorie fortalt for BØrn" af Nikolaj Nielsen,
1944, afsnittet om Frederik IV). (11).
Dertil skal der knytes tre kommentarer, så det kan forstås, hvorfor synspunktet bruges her:
1. Når vi betragter udsagn fra kulturradikale, kan vi forstå hoffets betænkeligheder. Efter
læsning af 50-500 kg bøger kan vi konstatere, at en del kulturradikale har fået deres
naturlige forstand og fornuft fordærvet samt deres erhvervede dømmekraft sat ud af spil.
2. Vi ved, at unge mennesker og folk, der kommer fra familier, hvor de unge gennem
opvæksten er blevet stillet overfor opdragelse af forældre, familie, værdier, traditioner,
respekt for andre, kammerater, naboer og gode lærere fra skoler, bevarer deres naturlige
forstand og fornuft uanset, hvor mange gange, de har læst 1000 kg bøger. Universiteternes
hjernevask bider ikke på dem!
3. I naturen er det de dyr, der er bedst til at tilpasse sig, der overlever. Mennesker er lidt
anderledes. Mennesker handler på grundlag af Viden, Erfaringer og Holdninger. Den
svageste er viden. Den kan man ændre på sekunder. Erfaringer opbygges gennem hele livet.
De er svære at ændre. Holdninger opbygges også gennem hele livet. De bunder stærkere, og
er næsten umulige at ændre. Det er holdninger, der bevirker, at vi nogle gange er
tilbageholdende og bliver mødt med påstande om fordomsfuldhed. Det er et kulturradikal
skældsord. Holdninger er umulige at ændre. De får ofte kulturradikale til at bruge
Øgenavret: Den indre svinehund. Det er holdninger, der angribes under kulturkrige. Hos os
af kulturradikale og muslimer.
3.7 To skrækscenarier for de kulturradikales projekt om en verden uden grænser
1. De fastboende vil ikke afgive deres fædreland. De udhænges derfor med nye konstruerede
skældsord: Nationalister, gammeldanskere, ultranationalister, konservative nationalister,
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ultrakonservative, højreorienterede,højrercdikale, nazister, racister, fascister og videre af
den skuffe. I denne sammenhæng er dette sprogbrug vel at opfatte som "politisk korrekt"?
Lidt kulturradikal racisme' ikke sandt?
2. De fastboende vægrer sig ved at modtage de nye racer, der skal bidrage til at knække de
fastboendes kultur, religion, tradition, kollektive bevidsthed, grundlov, værdier og
sammenhold.
De udhænges derfor igen som: Fordomsfulde og snæversynede racister. De spiser sovs,
flæskesteg og frikadeller. De latterligg Øres, de er dumme og læser ikke bøger . . .
a
J. I naturen er det de dyr, der er bedst til at tilpasse sig, der overlever. Ved mennesker er det
lidt anderledes. Mennesker handler på grundlag af Viden, Erfaringer og Holdninger.
3.8 Et skrækscenarium for Danmark og andre nationer med de kulturradikales projekt
Man kan sagtens opbygge et multietnisk samfund, hvis det skal ske ved, at man som for eksempel
gør det i Danmark ved at invitere fattige mennesker fra alverdens lande. Der kommer så mange
forskellige etniske mennesker. Men de er alle sammen muslimer. Der forsvandt den fulde etnicitet.
Hvis nu islam er en ideosynkratisk religion, så bliver danskerne udryddet, med mindre vi antager
islam. Hvor er så det multietniske eller mangfoldigheden? Det er let at se, den er blevet til
enfoldighed. Hvis vi forestiller os, at det samme sker i andre lande så som Sverige, Holland,
Tyskland, Grækenland og flere andre lande i Europa, hvor er så det multietniske blevet af? Det er
klart, at tamilerne er hinduer. Men de har ligesom sneget sig ind i Europa under dække af en virtuel
borgerkrig. Denne borgerkrig er nu opløst i al mindelighed, og der ånder fred og fordragelighed.
3.9 Muslimer og menneskerettigheder
Her skal lige omtales en lille specialitet. Islam og menneskerettigheder har intet med hinanden at
gØre. Der er tale om to gensidigt udelukkende opfattelser.
Islam opdeler verdens mennesker på racistisk vis i vantro og troende, ligesom kultunadikale
opdeler os i relativister eller i fordumsfulde personer. Det er muslimens pligt at fierne vantro, sura
8.39. Det nemmeste er, at alle omvender sig til islam. Der er tre muligheder:
1. Vantro omvender sig til islam.
2. Kristne og jøder kan opnå dhimmi-status, sura 9.28-29. De skal såtil gengæld betale djizya.
3. Hvis ikke 1 eller 2 vælges, så dræb dem! Surer 61.1I,2.19I,4.90 og mange flere.
Menneskerettigheder finder i disse sager ingen anvendelse. Menneskerettigheder er menneskeskabte
love. Se (5) side 35. Det er på det strengeste forbudt at sidestille noget med Allah, sura 4.48.De|
forbud overtræder man:, når man sidestiller menneskerettigheder med den guddommeligt givne lov,
som den er åbenbaret i koranen. Allahs barmhjertighed gælder kun for muslimer, surer 9.21 og
48.29. For hårdnakkede vantro er der ovenstående mulighed nr. 3. (8, side 95). Ja, men ikke alle
muslimer er ens, indvender de kulturradikale. Jo, alle er ens. De har den samme koran, fredagsbøn,
seks søjler, 90% af dem holder hadithen for hellig, Muhammed og længsel efter Paradis. De har
samme pligt til jihad, de opererer bare forskelligt. Forskellene mellem muslimer skyldes
arbejdsdeling og specialisering, som er indstiftet af Allah. Det er åbenbaret af Allah, se sura 9.I22,
og Tariq Ramadan: At være Europæisk Muslim side 48. (8). Så muslimerne udgør en samlet helhed
på verdensplan. De er organiseret i panislamisme eller i ummaen. Så radioudsendelserne beskrevet
side 7 med Jon Kaldan er det rene propaganda.
3.10 Dialog og integration
Blandt kulturradikale er dialog blevet et modeord. De mener, vi skal i dialog med muslimer for at
komme hinanden ved. Så vil integrationen gå nemmere!
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Der stod intet om dialog med vantro på profetens grønne fane. Dialog er udelukket. Koranens sura
9.123 siger herom: "O I som tror, kæmp med dem, der lever nær ved jer af de vantro, og lad dem
finde hårdhed i jer, og vid, at Allah er med de retfærdige". Se også surer 5.52 o99.29.

4. Afskaffelse af nationalstaten eller kulturkrigen: 3. Verdenskrig, som er i gang nu
I indledningen blev der bragt et citat af Albert Einstein. Han ville ikke skyde på, hvordan 3.
Verdenskrig ville blive udkæmpet. Det kan vi prØve at finde et svar på. Påstanden er, at3.
Verdenskrig vil blive udkæmpet som en kulturkrig. Der anvendes kun få våben. Angrebet føres mod
nationalstater ved, at angrebet rettes mod borgernes traditioner, kultur, kristendom og værdier.
Muslimer i den enkelte nationalstat studerer statens særlige forhold og befolkningens kultur,
tradition, værdier og særlige forhold til islam. Den enkelte borgers indre energi tæres op og
elimineres. Borgerne skal nedgØres og trynes, så de giver op, stille og ubemærket. Naser Khader
kalder det human integration. Der skal udsendes misinformation, og hånende episoder udpensles i
detaljer. Det er medarbejderne i de røde medier eksperter til at gØre. De kulturradikale udfører i
denne sammenhæng et beundringsværdigt arbejde med stor ildhu og selvfornægtelse. Større
resultater under skjulte dagsordner er ikke set siden kommunisters og nazisters stikkere var aktive i
1900-tallet. Det er der kommet mange rapporter om de seneste 10-15 år. Som eksempler: Aksel
Larsen gemte i 50 år sin viden om sovjetiske kommunisters drab på Arne Munch-Petersen. Hans
kone gik og ventede på ham. Aksel Larsen røbede intet og gik i graven med sin viden. Senere
studier i russiske arkiver efter murens fald afslørede bedraget. Ole Sohn har vi hørt nok om.
En krig, der føres med soldater udrustet med krudt, kugler og tanks, kan vindes. I den overvundne
stat vil der altid være nogen, der overlever. Efter måske 50 år vil staten have genetableret de gamle
traditioner, religion og værdier på den fædrene jord. Så er der ikke kommet noget ud af det. Se for
eksempel Ole Sohns Sovjetunion, eller i dag Rusland. Det gik jo ikke!
Man skal i stedet for krudt og kugler med drab på soldater indlede et angreb mod befolkningernes
kultur. Det er deres skikke, traditioner, grundlov, religion og værdier. Kort sagt, man skal
latterliggØre,kvæle og bekæmpe staternes kulturer. Hemmeligheden ved denne form for
bekæmpelse er, at befolkningerne skal gøre det selv. Derfor betegnes kulturkrigen som: Det
folkelige Selvmord. Og derfor er det værd at afsløre kulturradikalismens opgave og bekæmpe den.
Har du et sprogbrug, der viser, at du ikke anerkender, at kulturkrigen er i gang, så er du "politisk
korrekt".
Det skal i det følgende belyses ved eksempler. Hver gang, der gives et eksempel, er der forsøgt at
slå et skår i det danske folks bevidsthed, værdier og videre eksistens. Justitsminister Morten
Bødskov siger i citat 07.12.2012 i JydskeVestkysten: "Danmark og EU står over for en af vor tids
helt store udfordringer, når det gælder ulovlig indvandring". Det har han ret i. Han forstår blot ikke,
hvad muslimen har gang i. Hos drømmere,Iøgnere og kulturradikale er kendsgerninger ilde hørt,
samt frygtet og afskyet. Det er ligesom i eventyrerne, hvor dæmoner og djævle ængstes for lyset, og
onde ånder fanges af midsommerens båI. Situationen er ellers ret let at forstå. Koranen i
"sluserverset", sura 8.74: "Og de, som kom til at tro (på Allah) og udvandrede og anstrengte sig i
kampen på Allahs vegne, og de, som gav husly og hjælp, disse er i sandhed de troende, for dem er
der tilgivelse og en rigelig forsørgelse". Videre siger koranen i "Udvandrerverset", sura 9.39: "Hvis
I ikke udvandrer, vil Han straffe jer med en smertelig straf og vil i jeres sted vælge et andet folk, og
I vil sandelig ikke gØre Ham skade. Allah har magt over alle ting". Det er magtguden, Allah, der
gør, at det eneste, muslimen respekterer, er magt. Der er således belønninger at hente for illegale
flygtninge og deres slusere.
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Mange vil også genkende eksemplerne:

1. Landegrænser skal afskaffes. I terminologien hedder det, at grænserne skal åbnes. Det skal de,
fordi vi er en del af den globale verden. Det skal de, fordi handlen og arbejdskraftens
bevægelighed skal kunne foregå uhindret hen over de gamle grænser. De åbne grænser og folks
uhindrede bevægelighed er et af kravene i individets ideale frihed. Hvem og hvad er det, der
udnytter åbne grænser? Det ved du, hvis du taler med danskere, som vi kender dem, og som er
uden for Birthe Weiss' definition på en dansker. Dem, der er tænkt på, er dem, hun hader og
foragter. Anders Jerichow, Politiken, er i JydskeVestkysten I 2.06.201 I citeret: "Åbne grænser er
helt fundamentale for fred". Måske, hvad angår krige mellem stater. Men ikke borgerkrige og
lokale kampe om åndelige værdier og rettigheder til jord og territorier.

2. Radikale Venstre vil fratage Dannebrog særstatus, JydskeVestkysten af Pia Glud
Munksgaard, 17.09.2012. Ved Det radikale Landsmøde i Nyborg havde en række radikale
foreslået, atpartiet skal arbejde for at få gennemført en liberalisering af de danske flagregler, så
alle andre landes flag kan komme til tops. Allerede i april skabte Zenia Stampe en heftig debat,
da hun foreslog: "at liberalisere flagreglerne". Dengang sagde hun til Berlingske Nyhedsbureau,
at: "vi skal have lov til at flage frit med alle anerkendte landes flag". Dannebrog er danskernes
stolte kendetegn. At degradere Dannebrog er at slå et skår i danskheden og i danskernes
forpligtende fælle s skab.

3. Radikale siger: "skolebørn skal lære tolerance. Der skal gøres en ekstra indsats i folkeskolen
for at bekæmpe intolerancen", mener Det Radikale Venstre ifølge JydskeVestkysten 27.07.2012.
Det vil sige, atbørnene skal lære at underkaste sig andres synspunkter. Vi møder også nu og da
begrebet: Fordomme og fordomsfuldhed. Det er vigtigt at pointere, at man bruger fordomme som
et selvforsvar for sine indre holdninger, når man konfronteres med noget nyt. Det er vigtigt, at
man tager sig tid til at overveje, hvad konsekvenserne ved det nye kan være. Det er en ret, som vi
skal acceptere, respektere og erkende. at folk har ret til selvforsvar. Artiklen er værd at læse.
Kulturradikales holdninger til folks fordomme afslører i al sin enkelhed deres snæversynethed til
andre menneskers tankesæt og livsanskuelser, når det gælder landsmænd.

4. Nedbrydning af Danmark. Ditte Søndergaard, landsformand i ungdomsafdelingen i Det
radikale Venstre siger til Kristeligt Dagblad: "Radikal Ungdom går ind for at tillade bigami.
Mennesker skal have lov til at indgå i de familieformer, de Ønsker". Udtalelsen er refereret i
JydskeVestkysten 02.09.2012. Således må man konkludere, at Radikal Ungdom går ind for
kultunadikalismens drømmerier om den uindskrænkede frihed for det enkelte individ eller
nedlæggelse af nationalstaten, Danmark. Samtidig anerkender Radikal Ungdom, at den
muslimske lov, shariaen, skal have gyldighed i Danmark. Koranen siger til dette punkt om
horehuset og kvindeforagt, sura 4.3: "Og hvis I frygter ikke at kunne handle retfærdigt mod de
faderløse, så gift j er med kvinder, som behager jer; 2, 3 eller 4 (ad gangen), og hvis I frygter , at I
ikke kan handle ligeligt, så (gift jer kun med) dn, eller (med) dem, jeres højre hånd ejer. Dette er
den nærmeste vej til at undgå uret".

5. I2005 havde H. C. Andersen2}} år fiødselsdagsjubilæum. Det blev fejret med Odense-folk i
fronten. Odenses socialdemokratiske borgmester Anker Boye betalte Tina Turner 5,7 mio kr. for
at synge to popsange fra hendes repertoire. Om dansken begriber, hvad dette indslag havde med
H.C. Andersenat gøre. Det kan vel kun have at gøre med, at Anker Boye på kulturradikal vis
ønsker at signalere, at danskerne skal nedtone deres opmærksomhed på nationale værdier og
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klenodier. Det er vel nærmest et anslag mod danskheden? Som odenseaner burde du skamme
dig! At du forbrøddigmod H.C. Andersen Fonden, må du søge aflad for ifølge din egen
samvittighed. Se JydskeVestkysten I 1.02.2010!

6. En meget synlig spiller i kulturkrigen

er Naser Khader. Han optræder som forvirrende og

misinformerende spiller. Således talte Naser Khader ved et møde i Ældresagen i Broager den 6.
juni 2007. Først var der et foredrag om Naser Khaders oplevelser, hans barndom og hans
forældre. Naser K. var opdraget på koranskoler, og han lærte koranen udenad. Alle 114 kapitler.
Dernæst om hans forhold til islam i almindelighed. Naser K. fulgte ikke koranen til fulde. Han
var en muslim light. Efter foredraget bliver han spurgt om, hvilke kapitler, han som muslim light
vælger fra, siden han kan betegne sig selv som muslim light? Naser K. taler om, at der i koranen
findes mange vers om tilgivelse og forsoning. Spørgsmålet besvaredes således ikke. Man kunne
forestille sig, at Naser K. havde nævnt nogle kapitler blandt disse forslag: 5,9,49,24,33,4,3,
47,8 eller 2. Men det gjorde Naser K. ikke. Derfor kan man påstå, at Naser Khader er en fej
løgner og dæmagog.Naser Khader er ikke muslim light, for dette begreb eksisterer ikke i islam.
Det er farligt for Danmark, når der rej ser folk rundt og spreder misinformation eller måske løgn.
Naser Khader er en god medspiller for kultunadikale i deres bestræbelser på at nedlægge
Danmark, så de kan oprette et område med mangfoldighed, som så skal udvikle sig til at omfatte
Europa og senere arabiske og tyrkiske områder. Et kuriosum: Den første folketingskandidat, der
blev udrenset af en muslim, var Inger Marie Bruun-Vierø,2001. Det vartil fordel forNaser
Khader. Hovedbestyrelsen mente, at Naser var bedre for det nye Danmark end Inger Marie.

7.

Den l0.I2.20l2har den norske Nobelpriskomite tildelt EU fredsprisen. Det er en skandale.
Siden EU er startet, har sammenslutningen nedlagt snesevis af stater, hvorved de har mistet deres
selvstændighed. Det er en forkert og monopolistisk statsdannelse. EU som sådan har ikke alene
klaret nedlæggelsen. Men da EU er kulturradikal i sin politiske grundkonstruktion, har EU giort
det lettere for nationale kulturradikale atføre deres statsfiendtlige drømmesamfund eller utopi
igennem. De burde ikke have nogen fredspris. Det er netop det, 3. Verdenskrig handler om.
Hvad så med muslimerne? Jo, de regner med, at de ad åre kan omdanne Europa og de arabiske
lande til et storkalifat, hvilket vil sige et muslimsk samfund, Islams Hus.

8. Politiken genoptrykker Muhammedtegningerne. Det skriver Mogens Rukov om i JyllandsPosten 10.03 .2010. Seidenfaden er i London for at stå skoleret overfor en muslimsk advokat
Yamani. Seidenfaden erklærer i al sin ynk: "Politiken har aldrig haft til hensigt at genoptrykke
karikaturtegningen som udtryk for redaktionelle værdier, men udelukkende som led i avisens
nyhedsdækning". Som enhver kan se, er det den ynkeligste erklæring, man kan tænke sig. Det er
en afgørende afsværgelse. Men den bliver forståelig, når man ser på, at den er afgivet til en
repræsentant for en kultur, der betragter vores værdier som uanvendelige og værdiløse.
Seidenfaden giver en undskyldning, og udtrykker herved sin og avisens underkastelse under
islam. Man kunne også kalde det for udvist respekt, kapitulation, overgivelse, underdanighed,
knæfald eller dyb bukning. Grin ikke ad Seidenfaden. Bo Lidegaard og alle andre fra Det
radikale Venstre kunne gwe det samme, hvis de fik mulighed for det.
Mogens Rukov skriver endvidere: "Det er nu en del af offentlighedens ret at gribe ind i og
reagere på en redaktionel beslutning. Ikke bare på en artikel. Men på den moral, der ligger bag
artiklens offentliggØrelse". Moral er et forhold til dem, der har forventninger til dig.
Underkastelse er en ydmygelse, du har overfor dem, der føler sig som herre over dig.
Seidenfaden forstår ikke, at Vesten og islam er midt i en kulturkrig, 3. Verdenskrig.
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9. I anledning af, at Den norske Nobelpriskomite

har tildelt EU Nobels fredspris siger Uffe

Ellemann Jensen: "Det, det hele handler om, det er freden". Deadline DR2 kI.22.50,
l0.l2.20l2.Det var dog utroligt. Det var EU og NATO, der mulede serberne i Bosnien og
Kosovo for at kunne etablere to muslimske stater i Europa.

10. Magt er et vigtigt begreb for muslimerne. Muslimen har magt over ikke-muslimer.
Islam med koranen har magt over alle andre religioner. Denne magt over andre er netop skrevet
ind i koranen under dens tilblivelse. Når Muhammed overfaldt en karavane ude i ørkenen ved
landevejsrøveri eller pirateri på land. så betød det, hvis overfaldet lykkedes, at så tilhørte det
erobrede Muhammed og hans hær. Det vil sige varer, transportmidler og menneskene i
karavanen. Når Muhammed vandt overfaldet,var det beviset på, at han var stærkest. Ville
karavanefolkene have deres ejendele tilbage, kunne de blot tage dem, hvis de havde magt dertil.
Sådan. Vi mistede også Sønderjl'lland i 1864, fordi Prøjsen-Østrigvar stærkest! Når en
muslimsk skoledreng frarør'er en mobiltelefon fra en dansk skolekammerat, er det, fordi den
muslimske dreng er stærkest. Måske er det træning af muslimske drenge til den dag om føje ån,
da de ved de store opstande og borgerkrige skal overtage magten i vantro lande på Afgørelsens
Dag? Skolekammeraten. kan jo bare tage dentilbage, hvis han magter det. Når muslimske
drenge voldtager danske piger, er det fordi, de danske drenge ikke har magt til at forhindre
voldtægten. Efter muslimske regler er kvinden uren, når hun går uden tørklæde. Enhver er
berettiget til at voldtage hende. Det skal forstås sådan: En muslim har en retsopfattelse, der siger,
at alt, hvad der ikke er beskytet med en magt, der er større end hans magt, kan du frit tage. Når
koranens påbud om tørklæde beskytter kvinden, er det, fordi det står i koranen; det er '|
guddommelig fastlagt i sura 33.59: "O, profet, tilskynd dine kvinder, dine døtre og de sande
troendes hustruer til at drage deres slør tæt omkring sig. Det er det bedste, således at de kan blive
accepteret og ikke lide overlast. Allah er tilgivende og barmhjertig". Koranen anerkender, at den,
der har den største magt,har retten. Her har Allah den største magt, fordi verset er hans tale. Det
er utroligt, hvad kulturradikale kan acceptere. Efterfølgende, når politiet har pågrebet
voldtægtsforbryderne (efter vor terminologi), så forstår de muslimske drenge ikke, hvorfor de er
blevet idømt straffe. De ved, hvad der står i koranen. Den føIger de. De ved koranen siger, de
ikke skal underkaste sig vantro. Så de lyver. Se sura 3.31: "Sig, hvis I elsker Allah, så følg mig,
Allah vil elske jer og tilgive jer jeres synder. Og Allah er alt-tilgivende og al-barmhjertig" og
sura 33.21 : "I har i Allahs sendebud, Muhammed, et skønt forbillede, (og det) for enhver, som
tror på Allah, og håber på dommedag". Muhammed behandlede folk i de besatte lande, som det
passede ham.
1 1. Grundloven - Danske Lov - Shariaen
Kulturradikale ryster på hovedet, når vi danskere med basis i dansk lovgivning, kultur, og
traditioner betegner muslimens magtopfattelse som uciviliseret og som tegn på lavtstående
barbari, hvor magt er ret.
Hvordan se vi danskere på det med Ret og Magt? Vi kender fortalen til Jyske Lov udstedt af
Valdemar Sejr 1241: Med lov skal land Bygges. "Med lov skal man land bygge, men ville
enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Ingen
lov er så god at føIge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, d6r skal
loven vise sandheden. Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest.
Derfor skal loven gøres efter alles tal, at de retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde
deres fred. (Teksten er fra Den kanoniske Ret)". Efter museumsinspektør Erik Kjersgaard: Vore
gamle kirker og Klostre" side 2S.Lademann Forlagsselskab. Bogen er udateret.
Sådan triumferer dansk kultur og ret over islamisk vold og magt.
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Med Valdemar Sejrs fortale til Jyske Lov er vi på total konfrontation med shariaen, islamisk lov.
Total er det, fordi koranens mest centrale sura er 4.48. Den forbyder , at man sidestiller noget
eller nogen med Allah. Det gør man, når man retter sig efter menneskeskabte love. De træder i
stedet for eller udvider de guddommelige åbenbaringer fra Allah.
For udviklingen af et barbarisk (samkvem er på den stærkestes betingelser) folk til et civiliseret
(på ubrudte aftalers grundlag) samfund mener vi, at det er de aftaler og love, vi har indstiftet som
grundlag for vor sameksistens, der skal styre vor adfærd. Det er uforståeligt, at kulturradikale
forsvarer muslimens ret til udøvelse af terror på grundlag af anvendelse af vold og magt under
henvisning til muslimens menneskerettigheder. Disse menneskerettigheder er forbudt at bruge
for muslimer under henvisning til sura 4.48. Det her er alvor.
Ifølge Tariq Ramadan, se kilde (8), er sura 4.48 koranens vigtigste vers. Overtræder man den,
ender man betingelsesløst i Helvedes ild. Mange islamforskere er enige med Tariq Ramadan om
denne tolkning.

12. Hvordan storpolitik fungerer under et fælles kulturangreb af FN, EU, NATO og muslimske
infiltratorer. Vi henter inspiration fra Deadline 26. januar 2007. Vært Adam Holm. Jan
Schioldan, Agim Ceku, (albansk muslim) og Søren Jessen-Petersen medvirker. De der muslimer
har simpelthen krammet på Søren Jessen-Petersen og FN. Men ingen kristne serbere. Hvis vi ser
på krigen i Kosovo 1999-2007, shkan vi iagttage nogle tendenser. Jan Schioldan fortæller, at
Martti Ahtisaari i dag fremlagde sin rapport om Kosovos selvstændighed. Agim Ceku forventer,
at Kosovo bliver selvstændig. I perioden 1945-1999 har muslimske albanere bosat sig i Kosovo,
så nu er de flest, 90%. Jan Schioldan fortsætter:"Men ifølge serbisk historie udspriåger den
serbiske nationalfølelse fra Kosovo. Blandt andet derfor satte Serbiens afdøde præsident
Slobodan Milosovic alt ind på at bevare Kosovo på serbiske hænder. Men efter at serbernes
offensiv havde sendt tusinder af kosovoalbanere på flugt, greb NATO ind med militære midler
og pressede den serbiske hær tilbage". Jan Schioldan overser to forhold:
I ) Der blev ikke drevet tusinder af albanere på flugt. Der var tale om et mediestunt. Vi så det på
TV. En flok vandrede på landevejen i en bredde af 6-8 personer og i en længde af 2-300 m.
Pressen har senere dementeret. Der var 2500, som senere ændres til 800. SåNATO for frem
med enIøgn,ligesom de gjorde, da de bombede Beograd til fordel for muslimerne i Bosnien.
2) Kosovo er symbol på serbisk nationalfiølelse. Stærke kræfter i FN, EU og NATO hader
nationalstater og agter at knuse dem som ondskabens symbol (lige som prins Jørgen dræber den
onde drage). Søren Jessen-Petersen, tidligere FN-chef i Kosovo, fortæller om grundlaget for
Martti Ahtisaaris rapport. Han slutter med: "Det Storalbanien er ikke noget, man bør frygte.
Albanerne selv vil ikke sØge et større Albanien". Her tager Søren Jessen-Petersen fejl. Jeg tror, at
Albanien afventer, at alle arabiske middelhavslande kommer ind i et større EU under dannelsen
af Eurabia. Så vil albanerne være parate til at indgå i det til den tid nyoprettede europæiske
kalifat. Hvad så med EU's fremtid? Det vil være nedlagt, fordi Eurabia omdannes til et kalifat.
Makedonien med et albansk mindretal vil ligesom Kosovo blive en del af det nye kalifat. Søren
Jessen-Petersen: "Det, man vil, det er, at man vil ind og være en del af et større Europa. Og på
det tidspunkt, når de er med i et større Europa, så betyder det med grænserne mellem Kosovo,
Albanien og Makedonien ingenting". Adam Holm: "Der er ingen seriøse albanere, der i dag
sØger et større Albanien". Søren Jessen-Petersen: "Det er en myte, og jeg er bange for at sige, at
det er endnu en af de mange serbiske myter". Kære læser: Sådan muler kulturradikale kræfter et
kristent land, Serbien, og tager hele verden ved næsen med løgn og moderne medie-stunts. Mon
FN, EU og NATO har reserveret ressourcer til at give danskerne den samme behandling af
grovfilen:, som serberne fik, hvis muslimerne affangerer en tilsvarende event, som
kosovoalbanerne arrangerede i Kosovo? Ja, hvis de kulturradikale kræfter går ind for det.
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NATO's bombning af Beograd 6. april 1999 blev indledt på grundlagaf et latterligt stunt
arcangeret af muslimerne i Sarajevo. TV viste billeder af et grøntmetalrør ca. ø40 x200 cm i
længden. Røret var rent og uden skrammer og buler. Der var røg omkring det. Angiveligt var der
tale om en del fra en raket, som serberne havde beskudt Sarajevo med. Så kunne bombningen
starte.

13. Der tales for tiden om, at børni de små klasser skal til atlæte engelsk. Det er et ægte
kulturradikalt initiativ i den selvudslettende kategori. Sproget er modersmålet. Det lærer vi af
mor! Alt andet er surrogat. Hvis børn skal lære engelsk, fra de er helt små, vil de ikke få noget
modersmåI. Det er også meningen med et forslagfrakulturradikale. Fje* bindinger, der smager
af folkelighed, nationalisme. I de seneste dekader er mere og mere af undervisningen blevet
fratagetfamilie, arbejdsgivere og venner. Det er lagt ind i skolesystemer. Skal du lære noget,
privat eller erhvervsmæssigt, så skal du finde en skole med lærere. Gør du ikke det, vil din
uddannelse være værdiløs. Man har {ernet mesterlæren. Unge mennesker skal hen på en skole,
hvor en lærer på basis af en samling bøger går i gang med at messe. Uddannelsen flytes hermed
ud af samfundet og ind i kliniske lokaler. "Til næste gang skal I læse fra side 42 trl side 69",
siger læreren. Folk kan lære af hinanden. Det styrker sammenholdet i samfundet. Det er vigtigt
for folkelig sammenhængskraft. Denne sammenhængskraft er farlig ifølge kulturradikale. Den
styrker nationalisme, som de har dømt farlig. Det skyldes, at hvis man lever i et samfund med
sammenhængskraft, skaber man bindinger til familie, naboer, mestre i værksteder, folk med
respekt, religiøse grupper, i det hele taget til andre mennesker. Disse bindinger vil forringe din
udnyttelse af den guddommelige frihed, som er din menneskeretifølge Oplysningstidens
filosoffer. Fred være med ideologisk skabte friheder!
14. Kulturradikale afviser industri- og landbrugsproduktion, private initiativer. Begge, så sviner
de, og de belaster miljøet. Miljø, og hvad dertil hører er religion for kulturradikale.
Kulturradikale vil hellere have offentlige arbejdspladser. De sviner ikke. Folk på
kom'munekontorer, i uddannelsessektoren og i social- og sundhedssektoren sviner ikke. De er
rene. Men skal vi have samfundet til at fungere, skal der være nogen, der skaber værdier, som
kan kanaliseres ind i samfundet og sikre, at folk i den offentlige sektor har noget at leve af, og at
de har penge at bruge af. Værdiskabelse har tre komponenter, og det kommer af materialer under
brug af energi og menneskelig indsats (arbejdskraft og skaberevne). I industri og landbrug
arbejder der 1TYo afbefolkningen. Her skabes de værdier, som samfundet lever af. De betaler for
samfundets drift. Skal man sabotere samfundets værdiskabelse, skal man rationere adgangen til
de tre komponenter: materialer, energi og arbejdskraft. Den mest følsomme komponent er energi.
Den rationerer man ved at stemple COz-udledningen som uansvarlig. Det ødelægger miljø og
klima. Nu er det blevet til religion. De, der ikke følger kulturradikalismens ordrer om at nedsætte
udledningen af COz, stigmatiseres, stemples som ulydige og foragtelige borgere eller
organisationer. Alle farer frem med hovedet under arrnen og skriger: "Nedsæt COz-udslippet".
Så kommer der biler, der kører længere på brændstoffet, el-pærer, der bruger mindre energi pr.
lysenhed og meget mere. Ingen tænker ph, at biler, der kører længere pr. liter benzin, ikke
nedsætter COz-udslippet. De udskyder bare tiden, til al olie er brugt oP, og dermed til, at al COz
igen er sendt op i atmosfæren som for 250 millioner år siden. Hvad enten det sker om 50 år eller
om 500 år er ligegyldigt for kloden. Men det er ikke ligegyldigt for hykleriske politikere, der
gerne vil score billige og lettjente point ved at vise falsk storsind og klogskab. Mindre COzudslip får man kun ved straks at stoppe anvendelsen af fossile brændstoffer. Hvad skal man så
gøre? Indfør atomkraft! Det har venstrefløjen og kulturradikale dog for længst blokeret for. Det
skete under den kolde krig i 50-60'erne under kampagner for stop atomvåben. Kampagnen var
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betalt af Sovjetunionen og kanaliseret ind til venstreorienterede, sovjetvenlige organisationer.
Spørg Ole Sohn! Sovjetunionen havde og har både atombomber og atomkraftværker. Latterligt,
men kampen mod anvendelse af kernekraft var måske også mere af ideologisk art for at skabe et
godt billede af venstr efløjen?

15. I JydskeVestkysten den 28.11.2012 er Karsten Lauritzen citeret: "Middelalderlige
æresbegreber er for nogle grupper i vores samfund stærkere end lovens lange arm". Det er
rigtigt. Det skyldes, at muslimer ikke skal rette sig efter vantros love, det er menneskeskabte
love. Og al menneskeskabt lovgivning er vantro i sin oprindelse og derfor forbudt. Se sura 4.48.
Det forklarer Tariq Ramadan side 95 i "At være Europæisk Muslim", Forlaget Hovedlan d,2002.
(8).

16. I lederen i JydskeVestkysten den 13. december 2012 slår Peter Orry til lyd for, at
kristendomskundskab i skolen skal skifte navn til religion, og at den dermed også skifter indhold,
som svarer til det nye navn. Det er kristendommen, der er den bærende religion i Danmark. Da
det er vigtigt, at danskebørnog unge lærer det danske kulturgrundlag at kende, er det vigti gt, at
faget viser dette i navnet: Kristendomskundskab. Det ser ud, som om lederskribenten Peter Ony
er henfalden til at understøtte hovedindholdet i kulturradikalismen med kravet om afskaffelsen af
kristendommen. Punkt 2, side 7 . Man kan afskaffe kristendommen ved at forbyde den. Det så vi i
Sovjetunionen. Det lykkedes ikke ved påbud at kvæle den ortodokse kirke. Man kan også prØve
at afskaffe kristendommen ved at udvande indholdet i faget set i forhold til, hvad faget tan UyAe
borgerne, og hvad borgerne har behov for på langt sigt set i et samfund med sammenhængskraft.

.

Kristendommen er en bærende del af vort kulturgrundlag. DRC i Danmark er en politisk og
ideologisk institution med kulturradikale tilbøjeligheder. Af JydskeVestkysten 03 .12.2001
fremgår det, at den borgerlige regering vil nedlægge DRC. Centerleder Niels-Erik Hansen
frygter nedlæggelsen. Man kan godt nedlægge DRC af to grunde:
'1 : Centret er en kunstig skabt institution, som er udsprunget af den kulturradikale tradition.
Danskere er ikke kulturradikale. Vi er ikke folkelige selvmordere. Centret har et skræmmende
og uvedkommende rygte.
2: Centret er ligegyldigt. Neutrale undersøgelser angående danskernes forhold til og opfattelse
af fremmede folk viser, at danskerne er markant mere neutrale og tolerante, end vi kender det
fra mange andre lande. Danskerne er nysgerrige. De vil have alt forkl aret, så det kan forstås
intellektuelt. Nye kulturelle ideologier mødes med skepsis, takket være en naturlig intellektuel
forsvarsmekanisme kaldet: Fordom. Det er vel en menneskeret at måtte forsvare sig mod
ideologers vold mod og på vore holdninger? Det virker meget umodent, når kulturradikale,
meningseliten eller de politisk korrekte slapsvanse hiver levn fra nazitiden op af graven med
det formål at stigmatisere os danskere for at gØre noget, der er enhver persons ret: At beskyte
sig mod angreb på vore værdier og idegrundlag. Det er ikke rart at føle sig snigløbet af
organisationer med velklingende, emotionelle betegnelser. DRC er en selvejende institution
med rod i regnskaberne og med rod i kultunadikalismen. På denne baggrund er det
nærliggende at overveje at stoppe DRC og afskaffe den kultunadikale og folke{endtlige
racismep aragraf , $ 2 66b.
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18. I Jyllands-Posten den 13. januar 2013 kan man under overskriften "Da gulr,tæppet blev
trukket væk" læse om Tamil-sagen. Det er 20 år siden, dommen over justitsminister ErikNinnHansen blev afsagt. Sagen er den: I 1986 ankommer der 3.000 tamilske flygtninge til Danmark
fra Sri Lanka. I 1987 bliver der indgået en fredsaftale på Sri Lanka. Justitsminister Erik Ninn-

z_)

vil tvinge tamilerne tilbage til deres hjemland. Fredsaftalen vurderes til at forhindre
tamilerne i at få opholdstilladelse. Nu er der ikke mere nogen krig. Så deres flygtningestatus
Hansen

er

hermed bortfaldet. Justitsministeriet behandler derfor ikke deres ansøgninger om
familiesammenføringer. Ninn-Hansen beordrer sine embedsmænd til at stoppe
sagsbehandlingen.
For os almindelige danskere er det en meget fornuftig beslutning. Når borgerkrigen er slut, skal
tamilerne ikke opholde sig i Danmark som flygtninge. Det kunne jo danne præcedens.
Men Ninn-Hansen forregner sig. Der findes kulturradikale love, som ikke skal tage hensyn til
dansk logik. Det er love, der sigter på opbygningen af multikulturelle områder.
Erik Ninn-Hansens ræsonnement og beslutning var rigtig. Han burde have anerkendelse for sine
handlinger. Men kulturradikale politikere og embedsmænd lugtede blod. Juristerne går i gang
med statsadvokat Mogens Homslet i spidsen. Erik Ninn-Hansen kommer for rigsretten og bliver
dømt. Pas på kulturradikale. Hvis man vil gavne Danmark, står man til straf. Hvis man ikke vil
omdanne Danmark til et etnisk, mangfoldigt land på kultunadikal basis, så er man på farlig
grund.

19. "Kritik af valg af konventioner", det er overskriften i Jyllands-Posten 23.08.2001

på et

indlæg af Jesper Stein om, hvilke internationale konventioner fra FN, som Folketingetbør gØre
til dansk lovgivning. Et udvalg arbejder på en betænkning til justitsminister Frank Jensen (S).
Udvalget anbefaler, at vi ophøjer flølgende FN-konventioner til lov: Konvention om borgerlige
og politiske rettigheder, konvention om tortur og konvention om bekæmpelse af
racediskrimination. Det er tre konventioner, som er overfl ødige eller i værste fald skadehige for
dansk selvbestemmelse og selvstændighed. De tre konventioner passer godt ind i den
kulturradikale strategi med at nedlægge folkestater. At behandle andre mennesker ordentligt har
vi lært af forældre, familie, naboer og af andre danskere under vor opvækst og under den almene
dannelse. Det må forventes, at flygtningeadvokater som for eksempel Hans Boserup,
Sønderborg, vil kunne henvise til disse konventioner ved belejligede sagsbehandlinger. Den
danske dommer ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol i Strasbourg, Peer Lorenzen,
ønskede flere konventioner ophøjet til dansk lov. Professor i folkeret og menneskerettigheder
ved Københavns Universitet,, Ole Espersen (S), siger: "Nu bliver det nemmere for advokater at
procedere på de næser, som Danmark har fået". Dette er ikke godt for Danmark.

20. Den 23.08.2001 skriver Jyllands-Posten, at efter weekendens brutale overfald på en
kvindelig politibetjent på Indre Nørrebro er det tydeligt, at der er en voksende fonåelse af de
hårdest belastede miljøer i Danmark. Det siger formændene for politiet i København og Odense.
De har patruljer på Indre Nørrebro og i Odense. I disse områder møder man altid op med to eller
flere patruljevogne. "Det er grufuldt, at Danmark er blevet sådan, atman ligefrem står på vagt
for at angribe politiet. Det er fejt", siger Birthe Rønn Hornbech (V). Koranen, Allah, siger
angående dette: "Jeg vil indjage rædsel i dem, der er vantro - og I troende, skær deres (de
vantros) halse over og hug deres fingerspidser af. Sådan skal det gå dem, der er i opposition til
Allah og hans sendebud (Muhammed)", sura 8.12. Videre siger koranen i sura 4.105: "Vær ikke
sene til at forfiølge et vantro folk, også selv om det måtte være jer imod"! Specielt angående
situation på Indre Nørrebro er det vigtigt også at være opmærksom på koranens sura 25.52:
"Adlyd ikke de vantro, men førvedhjælp af denne (koran) en stor jihad mod dem". Det ser ikke
ud til, at der er nogen blandt de kulturradikale, der kender koranen. De er jo også bange for
kendsgerninger. Det er ligesom dæmoner og onde ånder, der er bange for lyset.
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21. Det her forstår kulturradikale ikke. Det er ellers vigtigt. Muslimen tager hele samfundet ved
næsen. De følger koranens bud, som de alle kender, og som de skal. Og de kan konstatere, at
hver gang de arrangerer et sammenstød med de vantro, står de tilbage med en sejr. Ved større
sammenstød træner de hinanden i at operere ved ordre via mobiltelefonen. De nyttige idioter fra

kulturradikale kredse står tilbage og nyder selvtilfreds deres etniske velgørenhed. Men det skal
blive væffe endnu.

22. I JydskeVestkysten kan vi

den 05.11 .2001 læse, at: "Tyrkiet vil have hele Cypern".
"Tyrkerne kommer fra Centralasien. De har deres hjemsted i egnene mellem floderne Irtish og
Jenissei, hvorfra de allerede i den ældste historiske tid gjorde indfald i de omkringliggende
lande. De kendes med sikkerhed fra omkring 500 f. Kr. De var krigeriske. Vandt sig magten i
mange lande. De mistede dog magten, fordi de ikke havde nogen selvstændig kultur og ikke
formåede at tilegne sig den, de fandt i de erobrede lande". (Kilde: Vor tids konversations
leksikon, 1938, X. Bind side77 og 82). Islam nåede til Samarkand 676,o9 dermed egnene syd
for deres hjemegn. Det er tænkeligt, at de tidligt har antaget islam. Islam er egentlig en religion,
man bliver påtvungen, så den harmonerer fint med deres folkekarakter. I den tidlige middelalder
blev de af overbefolkningens pres drevet fra Centralasien i forskellige retninger. (Se om dette i
sura 9.39). De kunne derfor drage til Anatolien eller Lilleasien med koranen i den ene hånd og
sværdet i den anden hånd. Eftersom historikerne beskriver tyrkerne som krigeriske og uden en
selvstændig kultur, må man sige, at koranen kommer til dem "som sendt fra himlene". Koranen
glimrer heller ikke ved at bringe overvældende meget kultur. Nu skal der erobres. Vi skal blot
her kende et vers, sura 9.20: "De, som tror og udvandrer og med deres gods og blod kæmper for
Allahs sag,, de indtager den højeste rang hos Allah, og det er dem, som vil sejre". De
indtrængende tyrkere knuste oldtidens græske kultur og den daværende græske, kristne kultur. I
dag beundrer turister disse græske mindesmærker i den tro, at det drejer sig om tyrkiske
oldtidsminder og kultur. I en annonce i JydskeVestkystens rejsetillæg, "RejsGodt" fra
26.12.2012 skriver Bravo Tours: Tyrkiet - sol sommer i et land med et unikt historisk vingesus.
Ikke et ord om, at det hele er semitisk, hetitisk, frygisk, skyisk og græsk. Men centralasiatiske,
det har templerne aldrig været. Først i det 1 1. århundrede kom centralasiaterne. 1453 falder
Konstantinopel, og tyrkerne fortsætter ind i Europa. I dag glæder kulturradikale sig over, at de
har skaffet Europa to nye muslimske lande: Bosnien og Kosovo. For kulturradikale er det måden,
man opretter et multikulturelt, multietnisk og grænseløst Europa på. Men kulturradikalismens
bedrifter kan kun fremkalde afsky og foragt. Muslimer har flere gange forsøgt at bemægtige sig
Europa. De største slag erved Poitiers 732, Wien 1529, Lepanto I57l og Wien 1683. Efter
nederlaget ved Wien 1683 måtte tyrkerne sande, at soldaterkrige ikke er nok på grund af Europas
teknologiske udvikling. Herefter skifter man strategi til folkevandring og udyngling som
kampmiddel. Denne strategi fungerer i dag i bedste velgående med beundringsværdige resultater.
Sammen med andre landes medtroende fylder de nu Vesteuropas lande op med muslimer. Man
dræner på denne måde Europas økonomi og fremkalder kriser, så de indfødte befolkninger lider,
og visse steder sulter. Kulturradikale forsøger at forklare indvandringen som fattige og forfulgte
mennerskers flugt fra krigens rædsler. Det er reelt en islamisk erobring. Hvornår
vågnerkulturradikale op? Skal Cypern blive den tredje muslimske stat i Europa i vor tid?

23. Integrationsråd - Nej tak!
Jyllands-Posten fortæller 10.03 .2010, at "der er problemer med atfeindvandrerne til at involvere
sig i Integrationsrådene. Problemet er: Manglende magt og et ringe image som medlem af et
udvalg for socialt udsatte er blandt årsagerne til Integrationsrådenes problemer. Desuden er
mange ikke vant til frivilligt ulønnet arbejde". Det er nemt at forstå: En hvilken som helst
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muslim med respekt Det er flovt for en kulturangriber og erobrer at blive sat ind i et råd. Forstå
dem dog! De hverken skal, kan eller vil integreres. Det er de fuldt bevidste om.
Integrationsrådene blev oprettet med Nyrup-regeringens integrationslov i 1998. I2004 blev det
giort frivilligt, offi en kommune skulle have et Integrationsråd. I slutningen af 2012 ser det ud til,
at rådene nedlægges. Deltagerne skulker fra mødeme. Muslimer skal ikke rette sig efter
menneskeskabte love. Der er intet grundlag for at etablere demokratier med lovgivning, folketing
eller lignende. Allah og Muhammed har efter sura 4.48 aftalt det hele. Derfor behøver muslimer
ikke at samarbejde med os vantro, medmindre det kan give anledning til, at der opstår
situationer, hvor muslimen kan vinde terræn. Alija Izebegovic skriver: "Islam er ikke en
nationalstat, men den er overhøjheds-nationalstat for dette samfund". (12). Tror du, at Poul
Nyrup er bekendt med dette? Rød Blok med sin kultunadikalisme forstår ikke, hvad der sker i
samfundet. De drømmer videre i deres fantasiverden med et EU i mangfoldighed.
Kendsgerninger har de problemer med at benytte i deres konklusioner. Muslimerne venter blot
på, at de bliver flest. Så overtager de magten efter danske regler. Og det samme sker i de andre
lande, så er Europa muslimsk! Integrationsråd er ligegyldigt idioti. Men hvad skal de arrne
kulturradikale gribe til af løsninger, når de ikke kan reagere på kendsgerninger, fordi de ikke kan
se dem? Løsningen er: Send politikere med kulturradikale tilbøjeligheder ud i kulden. Kære
vælger: Tag fat om nældens rod!

"Det erpinligt for det internationale samfund, at
flygtninge på et norsk skib nægtes hjælp, mener generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp,
Andreas Kamm". Australien aftaler med Nauru, at de kan have flygtningene indtil videre.
Information skriver 4. september 2001: "Nauru har ikke nogen som helst faciliteter til at tage
imod flygtningene", siger vicehøjkommissær i FN's flygtningekommissariat i Geneve (I-INHCR)
Søren Jessen-Petersen. Flygtningene er fra Afghanistan, Sri Lanka og Pakistan vil ikke i land. De
drikker opvaskemiddel og syr deres munde til i protest. Koranen sura 2.218 siger om flugten:
"Men de, som tror, og som flygter fra deres land og kæmper for Allahs sag, kan håbe på Allahs
nåde. Og Allah er nådig og barmhjertig". I nyformuleringen afjihad er den muslimske
indvandring til Vesten anset som en del af Den hellige Krig. Se Rolf Slot-Henriksen, Hellig Iftig
side 59, Rafael, DK, 2001(13). Derfor kan vi bruge Hadith: Ahmad ibn Hanbals Musnad:
"Sværdet", sagde Muhammed, "er nøglen til himlen og helvede. En dråbe blod, der udgydes for
Allahs sag, en nat tilbragt under våben. er til mere gavn end to måneder tilbragt med faste og
bøn. Den, der falder i kamp, får sine sy'nder tilgivet". Det gælder også de flygtninge, der kommer
frem efter flere uger i en container. De. der dør i containeren, kommer direkte i himlen. Bemærk,
nauruerne må gerne bo på Nauru, ikke fly'gtningene ifiølge Søren Jessen-Petersen! Hadither anses
for at være Muhammedcitater med fuld korangyldighed.

24.Kristeligt Dagblad skriver 29.

august 2001:

25. Den 21.09.2001, 10 dage efter muslimens angreb på World Trade Center meddeler Ikea AB,
at de: "afskaffer julegaver for at leve op til ny personalepolitik". Virksomheder kan også være
kulturradikale !

26. Muslimske snydefiduser overfor kulturradikale sagsbehandlere.
Når flygtninge kommer til Danmark og ønsker at få asyl, skal de gennem en visitation for at de
kan få tilbudt den rette status efter lovene. Det er typisk, at danskerne opfatter sagsbehandlerne
som meget umodne og uerfarne. Det skyldes, at danskerne gang på gang er vidne til, at
sagsbehandlerne lader sig narre af asylansØgernes snydefiduser. Det gælder både muslimske
flygtninge og ikke- muslimske flygtninge,, så som hinduer fra Sri Lanka.
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Hvad angår muslimerne, så er deres adfærd styret af koranens og hadithens tekster. Nu skal vi
lige se på nogle af de hellige tekster. Derpå skal vi se på, hvordan de har betydning for
muslimens adfærd og handlinger under behandlingen af en asylsag.

Krig mod vantro. Sura 2.216: "Krigen (mod de vantro) er befalet jer, selv om den skulle være jer
imod; men det er vel muligt, atdet, der er godt for jer, skulle være jer imod, og det er muligt,åtI
kan lide noget, som ikke er godt forjer. Allah ved, men I ved ikke".
Det betyder: Ubetinget kamp mod vantro.
Løgn og forstillelse. Sura 4.142: "sandelig, hyklerne forsøger at overliste Allah, men Han vil
overliste dem".
Det betyder: Er du i knibe, da brug løgn og forstillelse mod vantro.

Udvandring. Sura 4.97: "De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for
Allahs sag, indtagq den højeste rang hos Allah, og det er dem, som vil sejre".
Det betyder: Udvandrere til vantro land har højeste rang.
"Flygtningeverset". Sura 4.99: "Han, som udvandrer (flygter) fra sit hjemland for Allahs sag,
skal finde talrige tilflugtssteder i landene og stor overflod".
Det betyder: Hvis udlændingestyrelsen beslutter, at en asylant skal sendes hjem, sker der ofte
det, at hjemlandet nægter at modtage asylanten. De kender udmærket flygtningens hellige
opgave. Den skal de støtte ligesom sluserne i sura 8.75.
,
"Rædselsverset". Sura 8.12: "J.g vil indjage rædsel i dem, der er vantro og I troende, skær
deres (de vantros) halse over og hug deres fingerspidser af. Sådan skal det gå dem, der er i
opposition til Allah og hans sendebud (Muhammed)".
Det betyder: Spred rædsel ind i vantro rækker overalt: Nabolag, bomber, gadevold, mord, terror,
hjemmerøverier, knivstikkeri, voldtægt, skyderi. . .

"Sluserverset". Sura 8.75: "Og de, som kom til at tro (på Allah) og udvandrede og anstrengte sig
i kampen på Allahs vegne, og de, som gav husly og hjælp, disse er i sandhed de troende,, for dem
er der tilgivelse og en rigelig forsørgelse".
Det betyder: Slusere har hellig status. De er et guddommeligt led i angrebet.
"Pligtverset": Sura 9.39: "Hvis I ikke udvandrer, vil Han straffe jer med en smertelig straf og vil
i jeres sted vælge et andet folk, og I vil sandelig ikke gØre Ham skade. Og Allah har magt over
alle ting".
Det betyder: Der er straf for at undlade at udvandre. Der er stor prestige i udvandring. Fordi det
er åbenlys jihad, anstrengelse.
Løgn og forstillelse. Sura 14.4: "Allah vildleder, hvem Han vil, og hvem Han vil, vejleder Han".
Det betyder: Muslimske flygtninge har guddommelig pligt til at lyve for Allahs sag. Det er ikke
nemt for sagsbehandlere eller sob sisters at vide, hvad de skal gwe. De kan få enten muslimer
eller kulturradikale på nakken.

Bogholderi. Sura

.I4 "Og Vi har bundet ethvert menneskes handlinger til
vil Vi bringe det en bog, som de vil finde vidt åben".
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opstandelsens dag

dets hals, og på
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Det betyder: Allah fører regnskab i en bog over den enkelte muslims gerninger. Den stilles
muslimen til ansvar for på Dommedag.

Forbillede. Sura 33.21: "I har i Allahs sendebud (Muhammed) et skønt forbillede, (og det) for
enhver, som tror på Allah og håber på dommedag".
Det betyder: profetens handling.t .i guddommelige. Det giver merit at eftergøre dem. Således:
Muhammed var landevej rrrlr.r. Muslimer opererer som pirater. Muhammed flygtede til Medina'
Muslimerne skal også flygte fra Islams hus til Krigens hus (De vantros land).
Hadith: Ahmad ibn Hanbals Musnad: "Sværdet", sagde Muhammed, "er nøglen til himmel og
gavn
helvede. En dråbe blod, der udgydes for Allahs sag, en nat tilbragt under våben, er til mere
end to måneder tilbragt med faste og bøn. Den, der falder i kamp, får sine synder tilgivet".
Det betyder: En muslim, der sidder i en container og sveder, har hellig status. En muslim, der
nægtes adgang til Australien, har hellig status.
Nu forestiller vi os, at der en skønne dag dukker en muslim fra for eksempel Syrien op på
asylcentret. Han møder en rigtig sob sisier. De hilser på hinanden og straks siger manden: Asyl.
Inden der er gået fem minutter, har asylanten demonstreret alle kendetegn på PTSD og udståede
pinsler med tydelige mærker efter tortur.
været tre år
Han fortæller ogsål at han har betalt en sluser 12.000 $ for hjælpen, samt at han har
huske om
intet
kan
og
på
turen
undervejs. Det f,ar kostet yderligere 100.000 $. Han har været syg
mens han flygtede
den grusomme flugt. Han er gåe1 med bare fødder, fordi han tabte sine sko,
fta foffølgere med hunde.
Hvad skal man mene om det? Kan det virkelig passe, at muslimen måske er rejst hjemmefra,
Han
fordi han er kultursoldat? Han kommer for at ødelægge vantro landes økonomi og kultur.
følge
skal tjene point i Allahs bogholderi ved atfølgekoranen og bekæmpe vantro. Han skal
følger
sluseren
og
han
Både
lyve.
skal
Han
point.
profeien, åkr.-pel om udvåndring for at tjene
få
dermed
og
politiker
koranens bud og tjene, point. Hvis han er åygtig, kan han opnå at blive
mulighed for Ååvirk i, atdet vantro land går op i sømmene. Ødelagt økonomi, indre splid
mellem danskerne.
pylre om
Nej, vel! Der går nogen ude på gangen. Sob sister vågner op. Straks begynder hun at
og
uhyggeligt,
var
Det
tolk.
deå nye flygtn"ing og-fort-ilår håm bm hans rettigheder. Skaffer en
så var det ikke engang en drøm.
Hvis nu sagsbenanateien havde kendt koranens mange bud, hvad mon så hun ville have tænkt
i
ved at mødedenne asylansøger. Hun tænker, men siger ikke noget for hun kender cheferne
i Det radikale
Røde Kors, Dansk Flygtning-.tr3-tp, DRC, Menneskeretsorganisationer, formænd
og
Venstre, Socialistist Fotteparti og Socialdemokratiet samt chefredaktØret på Politiken
der er
jo
muslim,
nok
en
er
det
tænke,
kunne
Information og programchåfer pabn og TV2. Hun
point.
giver
Hus,
kommet for aiopnå-point i alåhs bogholderi. Flugten til vantro lande, Krigens
Ikke flugten til muslimske lande, Islams Hus. Han er god til at spille torturoffer med PTSDpræparere folk
symptoÅer. Slagmærkerne, ja dem har han vel fået på en af klinikkerne, der kan
med snydemærker efter påstået tortur.

afjihad i sunni-islam i 1972. Se Rolf Slot-Henriksen: Hellig Krig.
på
Et vigtigt dokument for den nye forståelse og nytolkning afjihad, er fornyelsen af begrebet
Al-Aihar universitetet i Kairo lg72 ved "The Academy of Islamic Research".
med alle
Definitionen afjihad i forbindelse med erobring: "Ordet jihad betyder at anstrenge sig
midler. Det betyder at kæmpe hårdt, indtil du er udmattet.
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Videre skriver Rolf Slot-Henriksen i uddrag: "Den muslimske indvandring til Vesten blev anset
som en del af Den hellige Ktig. Immigration fra de islamiske lande blev anset som en vigtig del
af politikken ved atfilmagt over Vesten inden for en overskuelig tid gennem indvandring og
skabe en afhængighed af de islamiske lande og en mulighed for politisk magt gennem øgning af
det islamiske folketal i Vesten".
Ayatollah Khomeinis definition af Den hellige Ktig som "territorial erobring" og underkastelse
af de nye områder og "af hele verden under koranens lovgivnitrg" er ikke en enkelt mands
"galmandsværk", men er en islamisk doktrin, som ikke kan ændres, da den indgår i koranen som
et væsentligt bud til den fromme muslim".
I dag har strategien tre punkter:
l. Udfylde et energipolitisk tomrum
2. Udfylde et religiøst tomrum i kølvandet på den ødelæggende og destruktive virkning, som
ungdomsoprøret og den kulturradikale værdirelativisme særlig har haft i Europa og på
Europas kulturskat og kristne værdigrundlag. Dermed anser muslimer Vesten som et let
bytte.
3. Udfylde et befolkningstomrum. (13).

28.En historie fra Serbiens historie
Under kong Uros den 5. (1356-71) kom det serbiske rige under forfald. Det skete samtidigt med
tyrkernes fremtrængning. De besejrede serberne på Solsortesletten 1389. Herefter blev Serbien
en tyrkisk lydland. Efter Konstantinopels fald i 1453 tog tyrkerne helt magten i Serbien. Den
stærkeste har magten. Det er ikke denne erobring alene, der skal udpensles her. Det, der skal
berettes om her, er en særlig skik, som tyrkerne benyttede sig af i Serbien, og måske også i
Danmark?
Tyrkerne bragte en ondskabsfuld skik med sig. Måske fra Centralasien? Det var devshirme, som
betyder "drengehØst".
Tyrkerne krævede den førstefødte dreng fra kristne serbiske familier udleveret. "Serberne skulle
årligt aflevere et større antal drenge til sultanen. Drengene blev uddannet på særlige skoler og
blev tvunget til at konvertere til islam". Se Hellig Krig (13) side 229. Drengene blev kaldt
janitsharer.

Når tyrkerne gik i ktig mod serberne og andre vantro, blev drengene sat forrest i slagstyrken med
våben eller slagtøj. Herved skulle serberne først slå deres egne drenge ihjel, før de kunne hugge
tyrkerne ned. Et rigtigt beskidt tyrkerkneb.
Dette skrift beskæftiger sig med forudsigelsen af forløbet af 3. og 4. Verdenskrig. Hvorfor så
berette om j anitsharerne?
Det skal vi, fordi vi i dag står overfor muslimerne i en situation, der minder om serbernes
situation.Før vi kan bekæmpe muslimerne, skal vi først bekæmpe vore egne, de kulturradikale.
Til daglig "kæmper" vi på skrift og tale mod kulturradikale. Det er danskere, der føler sig bedre
end os gammeldanskere. De ser noget beundringsværdigt ved de eksotiske muslimer. Det er
deres globale visioner om en grænseløs verden. Det er ikke muslimerne, der engagerer de
kulturradikale til at bekæmpe Danmark. Det gør de af sig selv. Det er, fordi de har en ideologi,
kulturradikalismen, der siger dem, at de skal stræbe på at opnå den størst mulige frihed. Denne
frihed opnår de kulturradikale , når mindst hele Europa, gerne hele Europa og de arabiske
områder bliver et stort "helli5" område uden grænser.
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Den værste periode i tyrkernes besættelse var janitsharernes voldsregime omkring år 1800.
at
Sådan vil det også blive hos os, hvis de kultunadikale får mulighed for ved tyrkernes hjælp
nedlægge Europas nationalstater.

Det sker under 3. Verdenskrig. Og hvad så, når grænserne er fiernet? Ja, så er vi i fredens land,
Islams Hus. Her kan man forestilG sig, at våbnene i Islams Hus bliver fiernet. Når overlevende
vantro og muslimerne støder sammen, så kæmpes der med stokke og sten. Det bliver så 4.
Verdenskrig eller angrebets anden og sidste fase.
Kilde til det historiske stof er Vor tids Konversationsleksikon Bind IX, 1938, side 18.
29. "Husmændenes frontkæmper", under denne overskrift i Jyllands-Posten den 24.02.2013 er
der et flot port ræt af Christiarr Sørensen i anledningen af , at han fylder 80 år- Han var i 20 ått
formand for De Samvirkende Danske Husmandsforeninger. Dertil har han haft flere ærefulde

tillidshverv
Christian Sørensen har altid støttet Det radikale Venstre, hvor han i en periode var partiets
næstformand. Dette vidtskuende og aktive menneske har aldrig et sekund tænkt på, at
husmændene i Det radikale Venstre alene var et skalkeskjul for partiets reelle hensigter om at
kunne gennemføre deres ideologiske drømme om at ændre samfundet. Det er, hvad Uffe Elbæk
siger i JydskeVestkysten,: "Grundlæggende vil jeg lave det her samfund om"Først da husmændene i Det radikale Venstre skiftes ud med muslimerne, træder Det radikale
Venstre ud af deres ham eller skalkeskjul. Først da giver partiet sig til kende med, hvem de

virkelig er.
Det opåager Christian Sørensen aldrig. Man kan stå i orkanens øje uden at mærke stormen
uden å- iig. Et utroligt liv. Han trak mange stemmer med sig til Det radikale Venstre
Det er klart, at han fortjente at blive partiets næstformand. Det varer nok ikke længe inden
partiåts næstformand eller endog formand bliver muslim.
Det stod der ikke noget om i Skive Folkeblad.

suse

30. Anit aBay Bundegaard foreslår, atDanmark inviterer 1.9 MIA muslimer til landet. Hun ved
godt, at det ei umuligi. Xat nu pressen er villig til at bringe hendes historie, så hvorfor ikke? Så
er det nemmere for hende og de andre radikale atfhos med til, at der kommer 8-18.000 om året.
Det er ikke så galt, som det kunne have været. Samtidig får de radikale muslimervenner lidt
omtale af en ny minister nu, da Elisabeth Arnold og Marianne Jelved er på retræte. Det var i

2001.
31. Den 14.03.2001 troede Peter Duetoft, at han frit kunne tilsidesætte vore love til fordel for
menneskerettighederne på dåse for at beholde Uma Rathni i landet. Peter Duetoft fra CentrumDemokraterne er kulturradikal. CD skiftede linje, Erhardt Jacobsen overlod partiet til sin datter
Mimi Jacobsen. Der var mere pressetække i det kultunadikale end i det liberale.

32.Iradioen de 08. 12.2000 fortæller en lærer, der underviser somalier, der er muslimer, at
somaliske muslimer ikke må synge danske sange: Det betragter de som synd- Det er islamisk
intolerance og racisme.
33. Så har Søren Vesterby igen en udsendelse til vore stuer. Det er den 5. december 2000 i 19direkte. Han har en udsendelse, der hedder: Jul i Ghettoen. Han ved ikke, at muslimer ikke
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holder jul. Hjemme hos Abia Abdallah fortæller Abia, at det altid er muslimerne, der får skylden,
når der er ballade. Det er uretfærdigt. Vi er forfulgte, når vi går med tørklæde. Det er psykisk
belastning. Med andre ord: Dansken er racist. Abia arbejder på en Nydanskerstation med tv, og
hun vil gerne være journalist. Gad vide, hvad udsendelsen havde med jul at gøre?
34. Morten Kjærum er i medierne den 08. december 2000. DRC har skrevet sin årsrapport.
Morten Kjærum har fundet noget at skrive om. Det er uretfærdigt, at politiet registrerer
muslimer, som er flygtninge,, med deres gen- og dna-teknologi. Det støder muslimen. Muslimen
skal til kordegnen for at registrere deres nyfødte, og de kan ikke få gravpladser. Der var ingen
tortursager i år. Fadæsen ligger i det, Morten Kjærum ikke fortalte. Han fortalte ikke om den
overvågning, han skal i gang med for Beate Winckler i Wien. En total overvågning af folks
meninger og holdninger. Nu bliver DRC et Geheime-SS, Stasi eller KGB. Vor frygt ved, at
Morten Kjærum herved træder på vore menneskerettigheder, ser han ikke. Så ringe er han her
under muslimerangrebet, eller islams 3. Verdenskrig!
35. DRI TXTTV nr I l8 den 18.01.2000 fortæller, at serbiske soldater ikke stod bag en massakre
på 45 civile kosovoalbanere nær landsbyen Racas i Kosovo. Det fastslår 2 finske retsmedicinere
den 12. december 2008 i en rapport efter to års undersøgelse. Det skriver Berliner Zeitung.
Netop denne massakre var medvirkende til NATOs luftkrig med Serbien i foråret 1999. Der er
ikke fundet beviser på, at de dræbte var lemlæstede.
Altså en muslimsk \øgn, som medier Verden over har slugt råt.
36. Afslutning
De seneste fem årtiers kulturelle og politiske liv har været årtier med konstant nedbrydning af det
danske samfund.
Kulturradikale og socialistiske ideologer har behersket de ideologiske, politiske og kulturelle
slagmarker. Det har været til stor skade for dansk kultur, religion, værdier og muligheder for
overlevelse med vort eget særpræg og særlige kendetegfl, som betyder meget for os. Alt dansk er
blevet trådt under fode, af bedrevidende, fromme kulturradikale og af progressive
venstreorienterede borgere med stive, færdige og irreversible løsninger. Vi skal lære om
mangfoldighed og skamme os over vor egen enfoldighed. Fjenden er kulturradikalismen, Tag dig
i agt!
Med hver deres ideologier har de ud over deres politiske partier organiseret sig i private og
offentlige institutioner. Herfra har de udøvet deres magt. Eksempler på institutioner er. Private:
Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, DRC, Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International og
mange trykte medier. Offentlige: DR, TV 2, universiteter, seminarier, journalisthøjskoler med
kulturradikale aviser, menneskerettighedsorganisationer og menneskerettighedsdomstole. Deres
samlede virke har bragt os derhen, hvor vi står nu.

Takket være kulturradikales og venstreorienteredes indsatser kan muslimen i dag gØre status ved
at sige: "I dag sidder islam med dens organisationer i befæstede stillinger, der er under fortsat
udbygning". Nu med moskeer. Antallet af muslimer i Danmark er på et så højt niveau, at man
må forvente,, at muslimen kan passere Afgørelsens Dag. Det er dagen for magtovertagelsen, om
10-20 eller højst 40 ttr, hvor de reelt kan præstere et flertal i Danmark. De danskere, der bor her
til den tid, er nemme at banke på plads. De er blevet hjernevasket på alle niveauer af den rØde,
socialistiske skole, og samtidig har de levet efter kulturradikalismens idealer om frihed. Så det
danske fællesskab kendes kun som eventyr, ingen læser. Muslimen har på dette tidspunkt opnået
sit mål: Magten over et vantro land. Det gentager de så i resten af Europas vantro lande hjulpet af
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nyttige idioter, så som kulturradikale og venstreorienterede 5. kolonneaktivister og naive
er 5-10 år
meOarUe3dere i medierne. Tror du ikke på dette, så se på Sverige eller England. De
foran os i den proces.
3. Verdenskrig er ved at gåtind i sin slutfase. Tidspunktet for magtovertagelsen, Afgørelsens
Dug, vil være, når der er 90 muslimske og kulturradikale mandater i Folketinget, eller teoretisk
set, når der er over 50% muslimske borgere med valgret i landet'

prøv og tænk på, hvor mange diskussioner, vi har været igennem i Danmark. Hadske og hånlige
bemærkningei fra kulturradikal side er føgetrundt i rummet og ud i stuen via antennekabler til
TV og radio! Mediernes selvcensur og misinformation eller udeladelse af utrygge danskeres
læserbreve i trykte medier med begrundelser som: Det skaber uro, der er ikke plads, det er
racistisk, eller det er for langt. Og ligeledes hos DR for at blive mødt med næsvise
bemærkninger, som "du kan jo bare slukke din radio","Ehdu hjem til de racister, du
sympatiserei med", "vi kan ikke bruge dine fremmedfiendske bemærkninger", eller røret
smækkes på.

Husk også 25 radioudsendelser på DR i septemb er 2005 med Jon Kaldan: Islams Ansigter! I
hobevis af udsendelser i medierne, som med små umærkelige skridt skulle fierne enhvertanke
om selwærd hos danskerne. Nu er det hele ved at være afsluttet. Kulturradikale vandt et stort
nederlag på vegne af os alle. EU er en institution og er rollemodel til gavn for det multikulturelle
og det kulturradikale idealsamfund: En verden uden grænser.

Borgerkrige: 4. Verdenskrig
Albert Einstein nævner i sit cit; i prologen, at4. Verdenskrig vil blive udkæmpet med stokke og
sten. Hvordan kan man forestille sig at denne krig vil blive udkæmp et? 3. Verdenskrig
udkæmpes som en kulturkrig. Det ved vi. Den er i gang. Den danner et naturligt oplægttl4Verdbnskrig. De erobringer, man kunne foretage som gentlemen, bliver giort under 3.
Verdenskrig. Gentlemen er så som så. Der bliver kun dræbt få mennesker i Europa. Slaget ligger
i at erobre områder i svømmehaller, erobre politisk ret til sæde i byråd og erobre kontrol over
skoler. Dansken skal lære at respektere, underkaste sig ogbøje sig synligt for muslimen og

5.

islam. Det beskidte arbejde skeimed taqiya, løgn, misinformation og forstillelser. Det er beskidt
I
og utiltalende, men ingen dør. Samtidig har de jo de kulturradikales velsignelser til svineriet.
,i-utning. n afperioden efter voldelige optøjer i flere lande bliver alle partet frataget deres våben.
Våbnene forsvinder. Måske fordi koranen fortæller, at angreb med jernstænger og stenkast er
helliggjort i Mina ved Mekka. Der kaster pilgrimmene sten mod en søjle, der symboliserer "det
onde,,. Side 39zz-rgi Aminah Echammari: Islam, Naturens Religion, Islamisk Studiebogssamling,
Risskov 1989. (14) Men i 4. Verdenskrig begås de åbenlyse myrderier med stokke og sten- Her
udføres det afsluttende beskidte håndarbejde, som ender med et muslimsk område, renset for
vantro. Renset betyder her et land fri for vantro og koranstridige symboler. Området er formelt
blevet indlemmet i Islams Hus.
Ingen kan vide, hvordan det vil foregå. Vi ser det ligesom fra begyndelsen i hovedtræk.
Einsteins ubekendte viden om 3. Verdenskrig er måske,athanikke regnede med, at der i
Europas lande, inklusiv Danmark, kunne opstå nationale udgaver af kulturradikale, som havde et
En
had til eget land og folk samt et sygeligt ønske om dets destruktion: Det folkelige Selvmord.
perserne
bag
slags af medborgere som grækeren Efialtes, der ved Termopylæ år 480 før Kr. førte
o* d. græske stlrker ad en hemmelig sti. Tilhængere af kulturradikalismen meldte sig som 5.
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kolonnefolk og stikkere. En stikker svarer til, at fienden fån tilført 100 angribere. Det gælder
både som voldsangribere og som kulturangribere. Dette ønske blev lokkemaden
(markedsføringens pull strategi) for de muslimske voldsangribere af landets kultur til fordel for
egen religion: Islam.
Vi har set på 3. Verdenskrig med indvandring, udyngling og nedgørelse af fastboende
folkestaters værdier, kultur, sammenhængskraft, tillid, folkekarakter, og religion. Vi skal nu
prØve at forestille os, hvordan 4. Verdenskrig udkæmpes med stokke og sten.

Mellem l. og 2. Verdenskrig samt mellem 2.og 3. Verdenskrig var der perioder med relativ fa
krigsaktiviteter. 1.og 2. Verdenskrig var krudt, kugler og soldaterkrige. Mellem 2. og3.
Verdenskrige var der mindre soldaterkrige, og kulturkrigen overtog "slagmarken". Slagmarken
var medierne, og kampen bestod i at fodre medierne og vinde sig deres gunst. 3. Verdenskrig kan
siges at starte i 1960, da kulturradikale og socialister inviterede de første kulturangribere
forklædt som fremmedarbejdere. Senere gik det hurtigere med FN-love og Hans GammeltoftHansen med Flygtningelovene 1983. Da begyndte Danmark at bløde. Man kan beskrive det
sådan, at efterhånden som 3. Verdenskrigs udynglings- og flygtningetilstande vokser, vil der ske
det på et tidspunkt, at myndighederne og bevæbnede styrker afvæbner de oprørske, forsvarende,
angrebne og militante grupper. Jo mere det skrider frem, jo mere har 4. Verdenskrig udviklet sig.
Ved større sammenstød er der mindre våben i brug. Ved mindre sammenstød mellem forskellige
grupper i byerne vil man se, at der anvendes stokke, sten og nytårsskyts eller hjemmelavede
bomber. Det betegner Albert Einstein som stokke og sten.
I dag ser vi det som småkrige i muslimerlande og som oprw og demonstrationer i store byer.
Hvad de egentlig kæmper for, ved vi ikke. Men spektakulære scener ser vi døgnet rundt på TV
og PC. Tænk dig! Hvor vi bliver snydt.
Det afgørende er, at voldelige angrebsgrupper får deres lyster tilfredsstillet. Det finder sted i
mange lande. De kæmpende grupper er centralt styret af "officerer", der giver ordre via
mobiltelefoner. De etniske grupper, der er dårligst forberedt, vil blive banket sønder og sammen
eller simpelthen fordrevet. De flygter ind i landet, hvor de fanges, og dræbes eller sælges som
slaver af røvere efter islamisk skik.
Hvor er så de kulturradikale henne i al denne borgerkrigsvold? Sidder de og gemmer sig? Står de
stadig og snakker og forklarer i TV, hvad der sker? De var jo noget så aggressive tilhængere af
fred. Nej, de gemmer sig ikke. Hvor er de så? De er slået ihjel af begge de stridende parter. De,
der vil dræbe og de, der vil overleve og forsvare. Muslimer hader forrædere som kulturradikale,
og danskere har afsløret hyklerne, farisæerne og stikkerne.
Hvis man vil danne sig et billede af, hvordan det går til, så se på det arabiske forår. Sådan vil det
se ud på TV. Men i praksis er mange i forvejen dræbt, slagtet, banket eller stenet. Huse, bydele,
biler, tog, fly sættes i brand. Nu kan man ikke helt stole på billederne fra det arabiske forår. Det
skyldes, at det arabiske forår er iscenesatte optøjer, der skal bringe den islamiske verden på
dagsordenen over alt i verden. Det er det samme med krigen mellem tyrkere og kurdere. Men
angående anskueliggørelsen, så er billederne gode nok. Med det "arabiske forår" vil muslimer
have vantro europæere til at tro, at muslimer er demokratisk indstillet. At de nu er demokratiske
stater, der kan få en plads i EU. Den kloge muslim naffer den mindre kloge vantro kulturradikale
medborger.
Der kan næppe være optrin, som er ren fiktion og svindel, så verden kan lære, hvad der er i gang.
Det vil være iscenesatte krige, myrderier, koncentrationslejre og dræbte fiender.

a.t
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6. Hvordan kunne det gå så galt?
territorium'
Mennesket er territorialt. Mennesket vil forsvare sit territorium, og det vil udvide sit
Hvis andre folk bebor attraktive lande og er velhavende, lokker det angribere frem for at
lande, kan
bemægtige sig deres ejendom. Hvis ungiib.*e lever i fattigdom eller i overbefolkede
af
det også iokkå angribere frem; herunder hvis fattige landes befolkninger er optændt
misundelse.
eller
Der kan også være folkeslag, der er kommet frem til en verdensorden, politisk, religiøst
for ondt og
begge dele. Altså, de vil skåbe en bedre verden eller rense den eksisterende verden
utopier
vil
skabe
der
urent efter befaling fra en ideologi eller fra en gud. Politiske ideologier,
ender altid med at skabe rædselsherredømmer.
Eksempler på sådanne betingede trang til ekspansioner siden middelalderen er mongolerne,
Djengish Khun, saracenernes angreb på Spanien og Europa 7ll, de arabiske muslimers
.t rpunrioner 632-g30. hvor de når Java,centralasiaternes (tyrkernes) angreb på Europa, hvor de
og den
blev slået ved Wie n 1529 og 1683, europæernes ekspansion til Amerika, den nazistiske
til i
frem
og
1950
sovjetiske ekspansion ud i Europå, samt muslimernes ekspansion ud i Verden
dag.

ved
Det mest karakteristiske ved det angreb, Europa er udsat for nu af muslimer' er kendetegnet
vantro,
udrydde
skal
Muslimer
politiske og religiøse drivkræfter -.4 slutmål om magtudvidelse.
tg de skal vinde-sig land fra de folk, der er militært svagere end muslimernes slagkraft.
jeg kan tage fra dig, er mit. Det
Slagkraften kan ogia være religiøs og kulturel. Altså igen, det,
harleg ret til. DetLr blandt anJet deiprincip, der gør, at man siger, at muslimer lever efter
middelalderlove. Således gik Muhammed frit rundt i Medina efter at have overfaldet karavaner.
Vil du have det tilbage, så1ag det, hvis du kan! Magt har altid ret. Det helt specielle ved det
folk, der på
nazistiske og det muilimske angreb er, atder i de besatte lande er en mægtig skare af
I
begge
angreb.
deres
landsforrædårisk vis vil sikre, a7 nazister og muslimer kan lykkes med
tilfælde var medløberne fra det, vi i dag kalder Rød Blok: Det radikale Venstre og socialisterne.
Angående muslimer, så er mediøberpartierne suppleret med og styrket af folk med kulturradikale
tilbåje1gheder: 1) Nedlæg Danmark,2) afskaf kristendommen og 3) indfør
menneskerettighederne i Grundloven.
præcis som
En vigtig og dominerende indblanding i dette drama finder vi EU. EU opfører sig
kulturradikalerne. EU har den fejl at Å.n., at EU har løsningen på et stabilt verdenssamfund.
galt, fordi ministre i
Som man kan se af afsnit 5. Borgerkrige: 4. Verdenskrig, så ender det helt
Snyde med taqiya,
kraft:
EU overvurderer egne evner ru-tiAig med, at de undervurderer islams
det
indvandring og udfnglin g. Økonomiit< er de arabiske lande ved at opkøbe hele Europa, men
er uden for dette heftes rammer.
7. Konklusioner, hvad kan vi gøre?
Vågn op, og se, hvad er det egJntlig, der er gang i! Folk i Europas lande skal erkende, hvad der
på plads. EU kunne
sker. Man skal stå sammen, og d.rpå sætte de muslimske kulturangribere
da
gøt.Ligesom
blive et forum, hvor landene såmlei, for at aftale,hvad hvert enkelt land
i spidsen for
østrigerne slog tyrkerne 1529 (15), og den polske prins, Johan Sobieski, satte sig
Spanien og
Italien,
.n .*opæisk-hæ r, frapolen, Bayern, Sachsen, småfyrstendømmer i Franken,
portugal. De slog tyrkerne ved Wien i 1683, (16). Sådan kan vi ikke samles i dag. Det forbyder
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EU, som er venner med muslimerne. Militærfolk tror, at problemer løses med militær. De siger,
der ingen fiender er i Europa. Derfor kan vi nedlægge forsvaret. Det har Det radikale Venstre
sagtfør. Der er fiender; det vil der altid være. De skal bekæmpes ved at blive afsløret i, hvad de
har gang i. Herpå skal fremmede folk i alle europæiske lande køres tilbage til de lande, hvor de
kom fra.
Det skal gØres populært, at familier føder flere børn. De skal uddannes. De skal opdrages med
folkelige værdier. Herved kan de medvirke til at fremme Danmarks udvikling.
Der skal sættes fokus på, hvad den muslimske indvandring betyder økonomisk. Muslimer koster
internt indenfor vore grænser årligt 125 MIA (det er 500.000 indvandrere x 250.000 kr/stk/år)
kroner om året. Offentlige institutioner opgiver tal, der er 10 gange mindre. Hvad de koster
externt uden for vore grænser til krige, genopbygninger, opstand, jihad mod vantro og
underhold af muhagiruna (dem, der deltager i en hidjra, udvandrere) i flygtningelejre, kender
ingen. Havde vi disse penge, og ligeså i de andre lande under muslimsk pres i Europa, så ville
den økonomiske krise være nem at klare for alle befolkningsgrupper. Det islamiske angeb er
utroligt veltilrettelagt. Og vi betaler. 2.7 lr4IA sparet på forsvaret kan finansiere 10.800
muslimske indvandrere årligt. Kan man dertil tage penge fra social- og uddannelsessektorerne,
gives der mulighed for at finansiere yderlige tilstrømning affremmede.
Det fremgår afen udtalelse af Karen Hækkerup i Deadline 18.01.2013, at hun har stoppet
udarbejdelse af, hvad det årligt koster at have hendes luksusmuslimer i Danmark. En dyb
uprofessionel handling, der aftvinger os den dybeste despekt. Hun er sygelig optaget af at
realisere sine forpligtelser inden for kulturradikalismens ideologi. Hun vil i stedet lave målinger
på, hvordan integrationen skrider frem. Hun har måske forstået, at muslimerne ikke vil
integreres. Det må de ikke i et vantro samfund, og slet ikke i et socialistisk, ateistisk samfund.
Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti deltog og Martin Breum var vært.
Men det vil hykleriske kulturradikale med deres drømme om en Verdens mangfoldighed og
multietnisk samfund samt dens velsignelser ikke være med til. Det var en 100 mands debat. En
ener og to nuller.
Det drejer sig om at iværksætte aktiviteter, der kan udskyde tiden til Afgørelsens Dag. Den dug,
hvor muslimerne er flest.
Det er nødvendigtatopstille en plan, der skal bremse, forhindre og senere stoppe eftergivenhed
for islamiske krav, der sigter på at skade Danmark ved at favorisere muslimens tro, islam.
Det drejer sig om at stoppe alle særrettigheder for muslimer. Lovgivning, der skader Danmark,
skal revideres. Det gælder også menneskerettighederne, der på sigt skader Grundloven. Det er
særrettigheder, der er tale om, når de diskriminerer danske interesser, både psykisk og fysisk.
Således er et bederum fysisk diskrimination. Men bederummene er også psykisk diskrimination,
idet vi føler os mindreværdige, når vi skal anerkende, at muslimen skal skubbe os til side, fordi

de skal have plads

til

et bederum.

I planen skal der indgå tiltag for alle områder, hvor muslimer kræver særrettigheder. Det er:
Halalmad, bederum, separate rum for mænd og kvinder, påklædning. Krav om kultisk renhed
skal tilsidesættes (det er udtryk for diskrimination), afviste asylansøgere skal hjemsendes inden
72 timer, medarbejdere på kontorer, der behandler ansØgninger om asyl og statsborgerskab skal
sikre at ville udvise troskab over for Danmark og dansk Grundlov. Grænserne skal lukkes, vi
skal genopbygge Porten til Norden, som den var i Dannevirke 740-1200.
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plan -"9 5 - l0 hovedaktiviteter' som skal
Disse punkter, krav eller ønsker skal sættes op i en
indvandrere, som har til hensigt at
regulere forholdet mellem fastboende dansk"r" og tilrejsende
være i landet for at erobre det.
tilskynd"r
Afviste asyransøgere skal ved passende bollg og understøttelse
i:,:"J::
De skal have en
Danmark.
vedrører
der
hjemland, er det ikke noget,
1^
|
Å
^-^^1 ^^
som ligger på højst 25% af niveauet i eget hjemland.
Lrr v (r
udsigtsløs
uLl)ItstJrKrJ tilværelse,
fra det danske samfund, hvis de begår
Asylansøgere, flygtninge og andre tilråjsende skal fiernes
D.;[ut
,trtbegtr de urovligheder, så får detkonsekvenser.
'å.
kulturradikale
regnskaber om omkostningerne for indvandringen. Det
Åbne rv6rrrr\sv
aa,Lrlrw
jo
t?t::11191:ll,li1t^'::.:,*l
må vi å at bringe til ophør. o.t er
rr6rrvser
hemmelighedskræmmeri
I lvllIIrIw
på trods af kulturradikales og muslimers
Danmark skal støtte danskerne og give dem selwærd
bestræbelser På at nedgøre os.

il;;*å;;ltilJ;;;r

il:T;:T*

il;t""rt;*

at den måske aldrig oprinder.
Hvad vil vi opnå: udsættelse af Afgørelsens Dag så længe,
oprinder Afgørelsens Dug, så ved
Herved mislykkes kulturradikalism-ens folkelige-selvmoia.
af deres muligheder ved den
muslimerne, hvem de skal takke: Dem selv foi opdagelsen
europæiske kulturradikalisme.
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Epilog
Utroligt, hvordan et overraskende citat kan inspirere. Og det endda, når idemanden, Albert
Einstein,bag citatet med stor sandsynlighed er kulturradikal. Ja, kan få 6n til atfare i blækhuset,
nåh, nej

til

computeren.

Nu er det op til læseren at vurdere, om den foreliggende beskrivelse giver et troværdigt bud på,
hvordan 3. Verdenskrig udkæmpes, og hvordan 4. Verdenskrig gennemføres.
Albert Einstein fremsatte sin relativitetsteori i 1905. Georg Brandes (1842-1927) må have kendt
relativitetsteorien. Måske har han koblet brandesianismen sammen med relativitetsteorien. så
Elias Bredsdorff kunne formulere kulturradikalismen i Politiken i I 955.
Thomas Bredsdorff nævner intet om dette i "oplysningen" fra200a Q).
Det sidste ord er nok ikke sagt, og den sidste påstand er nok heller ikke formuleret under disse
emner: Kulturradikalisme, relativisme og relativitetsteori. Måske er endog kulturradikalismen
mere i slægt med nihilismen end med relativismen?
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Appendiks 2

Filosoffer

Hændelser på vej mod formuleringen af den tidlige kulturradikalisme
Kilde: Idehistorie (3)
1. Erasmus af Rotterdam, side l86t ,0466-1533).
Den humanistiske ideologi kan beskrives med ordene: individualisme, rationalisme og tolerance.
Individualisme: Ethvert menneske har en egenværdi og et formål i og med sig selv. Derfor har det
ret (ikke et ord om pligter) til en selvstændig udviklingaf sit tanke- og følelsesliv og må selv
komme til sandhedserkendelse. Rationalisme: Man kan nærme sig det fuldkomne menneske, fordi
mennesket er forsynet med en fornuft, et naturligt lys, så vi kan udvikle vor erkendelse. Tolerance:
Alle bør have ret til den frie åndsudvikling. Det afgørende brud mellem Erasmus og Luther ligger i
deres forskellige syn på menneskets frie vilje. For Luther blev mennesket frelst ved erhvervelsen af
Guds nåde og kraft. For Erasmus blev mennesket frelst i kraft af sine egne evner.
2. Protestanterne tog med Melanchton (1497-1560) afsæt i Paulus' ord i Romerbrevet, at mennesket
med fornuften havde fået indplantet et naturligt lys, som skulle være dets rettesnor, side 2306-16,
18410-20. Mange mener, at kimen til naturrettens udvikling ligger her: Folkesuverænitet og
menneskerettigheder osv. Her starter galskaben. Med fornuften ville man opstille naturlige
grundlove for alt. Som legemers bevægelser følger lovmæssigheder, sådan kan menneskbånd også
følge lovmæssigheder, mente man.
3. Niels Hemmingsen (1513-1600)
Mange mener, at kimen til naturrettens udvikling ligger her: Folkesuverænitet og
menneskerettigheder osv. Med fornuften ville man opstille naturlige grundlove for alt. Efter Den
protestantiske Naturret mener man, side 230tt-+, dt det ved hjælp af fornuften er muligt at opstille
nogle naturlige grundlove for alt menneskeligt samfundsliv. Fortaler herfor er Niels Hemmingsen,
side 230. Jeg mener: Det kan hvert enkelt menneske gØre for sig selv. Men ikke for andre. Der
hopper kæden af!!
4. Fruncis Bacon (1561-1626), side 210-212.
Han vil med naturvidenskaben beherske naturen. Han koncentrerede sig om iagttagelsesmaterialet.
Nye erkendelser kun gennem erfaringer: Empiri.
5. Når vi slutter os sammen i et samfund, Hugo Grotius (1583-1645), er det imidlertid ikke alene,
fordi, vi med fornuften kan indse, at vi ikke kan undvære andre menneskers hjælp, men også fordi
vi ligefrem har en medfødt samfundsfiølelse (apetitus societas), side 231e og 231rc. Fortsæt med
læsningen23lro til 2321'. Se endvidere: HjernenfØr,nu og i fremtiden, Peter K. A. Jensen (2), side
19, hvor dannelsen af familier er forudsætningen eller resultatet af hjernens udvikling.
Den vigtigste bestemmelse i naturretten er, atløfter og overenskomster skal holdes, side 232t-2.
Overhovedet må al samfundsdannelse forudsætte en - eventuelt stiltiende - pagt mellem
samfundets medlemmer, side 232'-0, Hugo Grotius (1 5S3- 1645).
6. Thomas Hobbes (1588-1679) slog til lyd for, at samfundet måtte vælge en suveræn, som det
måtte give al magt i hænde, både når det drejede sig om at udøve den religiøse og den verdslige
myndighed. Derved undgik man, at der dannedes partier i staten, som bekæmpede og ødelagde
hinanden, sådan som Hobbes selv havde erfaret det i England. Dette kunne være plukket ud af
koranen, hvor øverste myndighed er Allah. Allah er både politisk (verdslig) og religiøs myndighed.
I Den islamiske Erklæring slår Alija Izebegovic fast i kapitel II i Den Muslimske Verdensorden,
afsnit 4: Alt, som deler folk i dette samfund, hvad enten det være sig ideologiske årsager (sekter,

39

studiegrupper, politiske partier og andet) eller materielle årsager (udbredte forskelle i finansiel
status, social rang og lignende), er i modsætning til dette princip om enhed og må som sådan
bekæmpes og bringes til ophør. Se den islamiske Erklæring af Alija Izetbegovic, (12), Sarajevo
re70).
7.Ifølge Baruch Spinoza (1632-1677) er forudsætningen for at erhverve et overblik over
tilværelsen, at vi far mulighed for at udvikle vor fornuft og erkendelse. Dette er kun muligt, hvis vi
ikke bliver tvunget til på forhånd at antage meninger, vi ikke har nået at erkende. Med andre ord, en
r0-1s.
Altså må der
fri åndelig udvikling ei nødvendig for at forstå, hiad der er ret og rigtigt, side 236
i samfundet være åndsfrihed dvs. tanke-, ytrings- og trosfrihed - ellers bortfalder det grundlag, som
samfundet hviler på. Heraf kan vi i dag udlede, at det er en rettighed at have fordomme og at
modtage uhildede oplysninger. Fordomme er en beskytelse af individet, indtil fornuften har klarlagt
situationen, så det vides, offi den intuitive afvisningaf det nye skal opretholdes, eller om fornuften
kan give begrundet berettigelse til en måde at anerkende det nye på.
B. Spino za så, hvordan religiøs intolerance både fra katolsk, calvinistisk og lutheransk side gav
anledning til evindelige stridigheder og kampe, der ødelagde alt sundt samfundsliv og hæmmede al
åndelig udvikling. (Det samme ser vi autonome, venstrefløjen og kultunadikale gØre i dag i vort

land!!).
Al1e meningerbør derfor anerkendes og tillades i staten, undtagen meninger, der tilsigter at
ødelægge staten, f.eks. de, der tilsigter landsforræderi, oprørsforsØg m.m.
Det er imidlertid ikke nok, at statsmagten tillader den frie, åndelige udvikling, det må også være
dens opgave at beskytte de enkelte individers frihedsrettigheder mod overgreb fra fanatiske
religiøse og politiske grupper, som med voldelige midler generer mennesker i deres frie åndelige
udvikling. Om det så gælder censur i medierne kan man kun antage som en selvfølge.
Med dette punkt peger Spinoza hen imod den kommende kultunadikalisme. Spinoza påpeger, at det
ikke er individerne, der har pligt til at underordne sig samfundets ideologi og religion, tværtimod er
det samfundsmagtens opgave (læs pligt, forfatteren) at beskytte den frie, åndelige udfoldelse og de
mange meninger i samfundet så meget som muligt. Spinoza er filosofisk liberalist i sin yderste
konsekvens. Individerne har ingen pligter, kun rettigheder. Det ved stenkastende autonome og
muslimer.
Septemb er 201 I er Ayan Hirsi Ali i samtale i DR. Hun siger: "Baruch Spinoza formulerede i
1650'erne grundlagetfor Oplysningstiden ved universitetet i Leyden: Opgør med religionen og den
moderne stat"
8. John Locke (1632-1704) fastslår:
De eneste religiøse retninger, staten ikke kan tolerere, er sådanne, der tilsigter at tage den politiske
magt ved vold. John Locke kendte ikke til begrebet kulturvold, hvor volden består i at nedtræde
andre folks værdier og traditioner, sådan som kulturradikale gør det i dag i alle vestlige lande.
John Locke og Thomas Hobbes beskæftigede sig også med børneopdragelse. Der er ikke tale om, at
børn skal tugtes til at tilpasse sig et samfund, hvor rammerne for menneskets udfoldelse på forhånd
nøje er afstukket af gejstlige og verdslige myndigheder. Derimod drejer det sig om at opdrage bøm
til selvstændigt tænkende mennesker, der er indstilletpåat samarbejde på lige fod med andre
mennesker om fælles problemer. Dertil duer udenadlærte, indterpede og døde lærdomme ikke. Det
gælder tværtimod om at udvikle forstanden hos barnet ved at lægge vægt på forståelsen, ved at
opøve iagttagelsesevnen og ved at passe på, at de lærdomme, der bliver indpodet, svarer til
udviklingen af barnets fornuft, erfaringsområde og interesser, side 239 -240.Børn skal ifølge ham
ikke have holdninger og værdier. Det frygtes at indsnævre deres ultimative frihed senere i livet. Det
er rendyrket kulturradikalisme.
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9. Montesquieu (1689- 17 55), side 255 2-t - 2551-s .
Lovene er opstillet ved, at mennesker gennem fornuften har indset, at det er nødvendigt at opstille
regler, som samfundsmedlemmerne må rette sig efter, hvis deres samarbejde skal fungere effektivt.
Er en forfatning og en lovgivning udarbejdet rigtigt, og er der taget behørigt hensyn til det
pågældende samfunds særlige omstændigheder, vil den virke som en velsmurt maskine.
10. Voltaire (1 694-1778), side 254a.
Det gennemgående tema i Voltaires forfatterskab var hans angreb på kirken, som han betragtede
som bolværk for al bagstræb, overtro, hykleri og barbari og som hindring for al sund menneskelig

kulturudvikling.
1

1. J. J. Rousseau (1 712-1778), side 260 e - 2617 .
tænknin g søgte Rousseau, ud fra sin grundopfattelse af mennesket, at begrunde de

I sin politiske

politiske retsprincipper. Han påviste, at forudsætningen for, at en stat skal kunne bestå, er, at der
udvikles en fællesfølelse eller nationalfølelse, der skal være drivkraften for menneskets sociale
indstilling og handlemåde, og som skal få dem til at handle i helhedens interesser i stedet for at
handle efter egne umiddelbare særinteresser, som kan være i modstrid med helhedens. Det vil med
andre ord sige, at den fælles drivkraft: fællesviljen skal fa mennesker til at ville det, de skal gØre,
for at staten skal kunne fungere retfærdigt. - I den fuldkomne stat vil der derfor ikke være brug for
tvangsmetoder, fordi mennesker her af egen fri vilje vil gøre det, der er til gavn for helheden. Se
endvidere, side 26f og262s.
12. Adam Smith (1723-1790), side 269.
Tre ting spiller en rolle for produktionen: arbejde, kapital og jorden. I dag ved vi, det er kapital,
!
mennesker, materialer og energi.
13. E. Kant (1724-1 804), side 2824-6 .
"Du skal handle således, at man altid behandler menneskeheden såvel i sig selv som i enhver anden
som formåI, aldrig blot som middel".
Kulturradikale forsøger at omsætte Oplysningstidens landvindinger på det naturvidenskabelige
område til også at kunne bruges til at formulere og begrunde egne ideologiske vanskabninger. For
eksempel friheden til at tilintetgøre sig selv, menneskerettigheder osv. I dag kan vi se, at
kulturradikalismen på denne arrogante måde er endt med atfh sat 3. Verdenskrig i gang som en
kulturkrig. På den ene side den røde (kommunister) og den grØnne (muslimer) fløj mod alle os
andre frie og selvstændige mennesker på den anden side.
Forhold som gensidige pligter og rettigheder blandt mennesker i et ordnet samfund er ligegyldige
og uønskede begreber for kulturradikale. Det ultimativt kulturradikale menneske svæver i
drømmenes grænseløse frihed. Alt er tilladt. Intet snævert bånd må stramme. Værdien i folkeligt
sammenhold for sikkerhed, stolthed og trivsel er ukendt blandt kulturradikale og socialister.
Ultimativ frihed med rettigheder og kollektivt ansvar med pligter er gensidigt hinanden
udelukkende begreber for kulturradikale.
14. Albert Einstein (1 879-1 955), Relativitetsteori:
Teorien omvurderer grundbegreber som rum, tid, længde, masse og bevægelse, og som omformer
verdensbilledet; teorien bryder med forestillingen om et absolut rum og en absolut bevægelse.

Om skriftet: 'oDet folkelige Selvmordoo
Albert Einstein (1942) har sagt: Jeg ved ikke, hvordan 3. Verdenskrig vil blive udkæmpet.
Men jeg ved, at4. Verdenskrig vil blive udkæmpet med stokke og sten",
Ud fra det citat af Albert Einstein (1942) opstiller forfatteren et scenarium, der peger hen imod,
hvordan fremmede folkeslag i Danmark med hjælp fra kultunadikale eller 5. kolonne gruppers
hjælp kan gennemføre en succesfuld erobring af vort land ved en kulturkrig. Lige her og nu.
Afhængig af hvem du er, så er dette skrækscenarium en afslutning på det folkelige danske kultursamfund. Eller er det begyndelsen på en ny Verden for det enkelte frihedshungrende individ,
den kulturradikale,, kulturrelativisten. For danskerne, så går de "Det folkelige Selvmord" i møde.
Fremtidsvisioner interesserer alle læsere. Der er forventninger til noget godt eller dårligt.
Der findes ingen absolut eller objektiv sandhed i Verden. Du kan gøre og skal kunne gØre, som
det frie menneske, du er, eller har krav påat være, nøjagtig lige, hvad det passer dig. Du h4r
intet ansvar og ingen pligter. Du har kun rettigheder. Det lover kulturradikalismen dig. Dine
rettigheder er at finde i menneskerettighederne.. Alle ting, som måtte binde dig, såsom fysiske
grænser og bånd, er ugyldige. Ligeså er alle moralske grænser, såsom ideologiske, nationale,
familiemæssige, hjemstavnsbånd, venner, skolekammerater,, også erklæret for ugyldige.
Er der noget, der hedder både pligter, ansvar og rettigheder i et civiliseret kultursamfund?
Betyder det noget.
Det er det,, som dette skrift handler om.
Findes der ud over de indadskuende ideologiske menneskerettigheder i det splittede kulturradikale
samfund også et udadskuende samfund med menneskepligter og medmenneskelige forpligtelser
for mennesker fra din familie, barndom, ungdom, voksenliv og alderdom. Det er med dem,, du
kan leve i et gensidigt, folkeligt, forpligtende og udviklende samfund.

Den planlagte erobring af vort land finder også sted for erobring og nedlæggelse af alle andre
europæiske og vestlige kulturer. Da det sker simultant og under et i hele verden, kan man som i
Albert Einsteins citat opfatte den igangværende proces som 3.og 4. Verdenskrig.
Sammenrendet af kulturradikale og muslimer må aldrig ødelægge den vestlige samfundsform.
Deres sammenhold skal afslØres, og på denne baggrund skal de slås tilbage. Her bestemmer vi.

Vi skal stoppe De kultunadikale i at begå et folkeligt selvmord på Danmark og danskerne.

