
ER DER DA INGEN GRÆNSER …..? 

“ ..Der er idag områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og
efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 procent…” “…
danskere bør ikke være i mindretal i boligområder i Danmark…” 

Dette er Folketingets flertals (V, DF, LA og K) voldsomt 
betænkelige holdning. 

Indvandrere og deres efterkommere i flere generationer skal altså 
tælles og sorteres. Hvor mange er de? Har de vestlig eller 
ikkevestlig baggrund? Er de første, anden eller tredie generation i 
Danmark?  For vi skal have styr på dem. For der må aldrig være 
noget boligområde, hvor de er flest. 

Så uanset om de taler dansk, betaler skat, arbejder og bidrager til 
det danske samfund og har et rødbedefarvet dansk pas, mener det 
danske Folketings flertal, at der skal være boligområder, hvor nye 
danske medborgere og deres efterkommere i flere generationer 
ikke må bo!  Det er altså de blå politikeres opfattelse, at nogle 
danske statsborgere ikke skal have mulighed for frit at vælge, hvor
de ønsker at bo. Kære læser: Læn dig behageligt tilbage og tænk 
dette igennem. Havde der stået “ jøder ” istedet for “ ikkevestlige 
indvandrere og deres efterkommere”, ville du næppe være i tvivl. 
Det er jo racisme, som vi kender den. Havde der stået “ muslimer 
“ istedet for “ ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere “ - 
og det er jo det, det blå flertal tænker - burde du heller ikke være i 
tvivl. 

Det er stadig renlivet racisme. Men i pæn sproglig indpakning. At 
initiativet er Dansk Folkepartis, kommer næppe bag på nogen. 
Deres fremmedfrygt er massiv. Deres frygt for, at det de opfatter 
som danskhed, ikke vil overleve i et samfund baseret på åbenhed, 
ligeværd, religionsfrihed, gensidig respekt og multietnicitet, er 
påtaget og  ubegrundet. Pænt pakket ind drejer det sig om 
antimuslimske holdninger.

Det er ærgerligt, at politikere i V, LA og K følger med DF længere 
og længere ud i hampen. Det er forstemmende, at angsten for at 



miste opbakning fra et støtteparti, er stærkere end demokratisk og 
politisk ordentlighed.

SKAL VI TIL AT VÆNNE OS TIL, AT DER FOR V, LA OG K 
INGEN GRÆNSER ER FOR, HVAD DE VIL VÆRE 
BEKENDT.
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