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INDMELDELSE
På www.danskkultur.dk kan du læse meget mere om foreningen og melde dig ind i den.
Du er også velkommen til at kontakte de ovennævnte for
'at
få flere oplysninger.

Som medlem modtager du gratis foreningens publikationer
og støtter samtidig arbejdet for et sundt Danmark.

GRUNDLOVSFORENINGEN
DANSK KULTUR
FORENINGEN TIL VÆRN OM
DANSK KULTUR OG IDENTITET

Danmarks kulturelle opløsning
Siden 1980'erne har Danmark undergået en kulturel opløsning uden
fortilfælde. Det er der flere grunde til:

Gru ndlovsforen ingens vi rksom hed
Det er kulturopløsende forhold som de nævnte, Grundlovsforeningen
Dansk Kultur modsætter sig. Udgangspunktet er følgende principper:

1. Det er et folks indlysende ret at værne om sit land og sin frihed.
tusinder af indvandrere fra Mellemøsten og Nordafrika. Deres samfundsopfattelse baseres på islam, klantænkning og sharialov, hvad
der ikke kan forenes med dansk demokrati og levevis. De samler sig
i ghettoer, hvor dansk lov og ret ikke gælder, de belaster alle samfundets institutioner, og de koster os årligt 38 milliarder kr.

2. Indvandring accepteres kun, hvis den tjener danske samfundsinteresser og ubetinget respekterer dansk kulturs forrang for fremmede
kulturer.

3. Fremmed kulturimperialisme og kolonisering skal modarbejdes.
4. Dansk kultur - med rødder i vikingetid og formet gennem historien,

men også en trussel mod grundlæggende, danske værdier såsom
åbenhed, tillid, frisind, hæderlig og ligeværdighed mellem kønnene.

kristendommen og folkelige bevægelser - er et uopgiveligt gode.

5. De værdier og menneskesyn, der udspringer af den kristne og den
hellenske kulturarv, skal forsvares.

racismeparagraf (S 266 b) sigter angivelig på at beskytte mindretal,
men bruges i realiteten til at forhindre kritik af islam. Paragraffen tillader ikke atføre sandhedsbevis, hvis ytringen kan krænke muslimer.

6. Kendskabet til dansk historie og til danske traditioner og værdier,
såsom skikke, tonekunst og sangskat, skal udbygges.
7

og af flugten til privatskoler. For første gang i danmarkshistorien forlader børnene folkeskolen med ringere kundskaber, end deres forældre havde, da de gik ud af den. Samtidig stiger antallet af funktionelle
analfabeter. Forfejlet skole- og integrationspolitik er årsagen.

.

Politikerne, skolen, kirken og de offentlige institutioner har pligt til at
fremme dansk kultur i ord og gerning.

8. Ytringsfriheden skal styrkes, og censur modvirkes.

9. Danmarks Riges Grundlov må ikke tilsidesættes til fordel for internationale konventioner.

EU{raktater bidrager også til opløsningen. Det skaber mistiliid til politikerne og demokratiet, når en traktat, der er forkastet ved folkeafstemning, alligevel ratificeres i en sminket udgave trods både juridisk
og folkelig protest.

I lyset af kulturopløsningen og principperne er det Grundlovsforeningens
formål at styrke danske normer og værdier. Det sker på to fronter:

.

Grundlovsforeningpn værner om Danmarks nationale identitet og
kulturarv og bekæmper al ideologisk og religiøs fanatisme, der undergraver vores demokrati, menneskesyn og levevis.

EU's konventioner og deres accept af EU-domstolens politiseren.
Regeringerne retter ind efter konventionerne og dommene trods
Danmarks retslige forbehold og FN's tvivlsomme legitimitet.

.

Foreningen forsvarer danskernes grundlovsbestemte rettigheder og
modsætter sig indskrænkninger af ytringsfriheden, trosfriheden, forsamlingsfriheden, ejendomsretten og den nationale suverænitet.

'fV2. Under
for islam og foragt for danskhed præger både DR og
dække af "politisk korrekthed" svigter pressen desuden sin pligt som
demokratiets vogter til at bringe sandfærdige oplysninger.

irunOlovsforeningen Dansk Kultur er politisk uafhængig. Den udgiver
bøger og hefter, afholder foredrag og møder, deltager i mediedebatter
og Øver lobbyisme over for politikere. Foreningen yder desuden støtte til
aktiviteter, der er i overensstemmelse med dens formå1.

