
BEDSTEFORÆLDRENE MENER ……..

“ DE SKAL HJEM, SKAL DE ! “

Eufemistisk retorik er farlig. Et sprogligt greb som bevidst benyttes 
af politikere af alle slags til at få ubehagelige budskaber til at se 
tilforladelige ud.

... 

Et særligt kynisk, væmmeligt og afstumpet eksempel står Inger 
Støjberg og blå blok - S,V, DF, K og LA - for med holdningen til 
både de 800 somaliere og mange andre med flygtningestatus i 
Danmark. De skal hjem, hedder det. - HJEM! - Ufatteligt, for 
ministeren og de blå ved jo godt, at mennesker med 
flygtningestatus ikke har noget hjem. De har kun det, de efter års 
ophold her med spirende håb kalder for deres hjem.

Mennesker med flygtningestatus er beskyttede af internationale 
konventioner. Som reaktion på anden verdenskrigs rædsler og 
flygtningestrømme besluttede FNs medlemslande, med Danmark 
som et af de første, at mennesker på flugt fra krig, forfølgelse og 
terror er et fælles ansvar. At det enkelte menneske overalt har krav
på - og ret til - beskyttelse mod overgreb fra stater og 
myndigheder. Til jer blå politikere: I skulle tænke på, at også for jer
og jeres famile gælder denne beskyttelse, hvis I skulle få brug for 
det. Og så skulle I et øjeblik tænke på, om I kan bevare deres 
selvrespekt, når I - hver eneste en af jer - for altid skal leve med at
have tvangsudsendt mennesker til en uvis skæbne. Den respekt I 
sikkert gerne ser, at vi andre har for jer, er allerede væk.

Et andet uhyggeligt eksempel på forførende men farlig retorik: “ 
Når flygtninge kommer til Danmarks grænser, skal de vendes rundt 
“. VENDES RUNDT!? Det lyder pænt, men meningen er selvfølgelig, 
at de uden videre skal afvises. Tænk på - blå politikere - hvor 
brutalt det må opleves af et menneske efter mange ugers farlig 
flugt, at være så tæt på at nå i sikkerhed, og så at blive “ vendt 
rundt “ - afvist! Tænk på - blot et øjeblik så det ikke bliver for 
ubærligt - hvordan dansk politi og danske myndigheder i 1930erne 
ved den dansk-tyske grænse vendte jøderne om. Sendte dem 
tilbage til en uvis skæbne og efterlod Danmark med en skam, som 
aldrig kan bortvaskes. Tænk på, om det I har ansvar for nu, ikke er 
lige så forfærdeligt?< /p> 

Det er mere ærligt og hæderligt, at sige det lige ud: Vi vil ikke have
jer her. Skrub af. I er ikke velkomne.

TROR I VIRKELIG, AT JERES MÅDE AT HANDLE PÅ VIL SKABE 



VENNER AF DANMARK? MON IKKE DE TVANGSUDVISTES OG 
AFVISTES BITTERHED I STEDET VIL FØRE TIL HAD ?
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