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LEDER Terroren i Bruxelles tvinger demokratiet til at overveje, hvem der skal ekskluderes ...

Demokratiets valg
To syriske asylansøgere udviste ”tilsyneladende stor medmenneskelighed”, da de reddede en
nationaldemokratisk tysk politiker fra en alvorlig bilulykke nær byen Altenstadt, fordi de ydede ham førstehjælp indtil ambulancens ankomst 16. marts, og i dag har Stefan Jagsch det
efter omstændighederne godt.
Det er andre omstændigheder, der får det engelske dagblad The Guardian til at skrive om
hændelsen onsdag: Takken til de to syrere kom
såmænd fra Nationaldemokratische Partei
Deutschlands, som myndighederne i Bayern
kalder ”forfatningsfjendsk og racistisk”. Det må
have været svært for NPD at få formuleret ordene ”stor medmenneskelighed”.

Begivenheden er naturligvis kun en dråbe i
det store europæiske flygtninge- og navnlig
indvandrerhav, som igen er i oprør efter endnu
en afsindig terror-ugerning, denne gang tirsdag i lufthavnen ved Bruxelles.
Men det er en vigtig dråbe, fordi den understreger dét, der tit forsvinder i det frådende hav
efter et terrorangreb: Det gør ikke enhver til
terrorist, at de har et fremmedklingende navn,
en anden hudfarve eller tro. Det gør heller ikke
enhver Hansen til ”Odins Soldater”, at et par
håndfulde højrevredne danskere har meldt sig
klar til at øve selvtægt i Kalundborg. Men det
forpligter den ordentlige Hansen og Mohammad til mere end at sige stop.

SYNSPUNKT

Er Danmark klar?
Af Flemming Pedersen
Strubjerg 21, st.th.,
9400 Nørresundby
flemmingviking@yahoo.dk
www.flemzz.dk

TERROR: Ikke overraskende

skete det igen. Lufthavnen
og metroen i Bruxelles i
Belgien er blevet bombet af
terrorister. Meget forudsigeligt - ikke lige, hvor der blev
slået til, men at det skete.
Hvor længe og hvor
mange terrorangreb vil vore
ledere læne sig tilbage og
være vidne til, før de tager
sig sammen og sætter ind
mod den slags uhyrligheder?
Hvor mange gange vil de
udtale at: ”de forfærdes, de
føler med ofrene og deres
familier, de mener det er
feje angreb mod friheden
osv. osv”. Indse dog, at de,
der laver den slags terror, de
er rystende ligeglade med
alle de ord.
De griner af dem herfra og
så langt ned i Mellemøsten,
for de ved, at der ikke sker
noget.
Vestens ledere er så svage,
at de ikke tør gøre noget. De
er bange for at blive kaldt
racister.
De er bange for at træde
nogen over tæerne. De er
bange for, at de kommer til
at overtræde en af de
utallige love, der giver
terrorister så frit spil.
De er så forvirrede, at de
ikke kan samarbejde. De vil
ikke indse, at vi er i krig.
Lad os blot begrænse os
her til Danmark. For kun et
år siden var der et terrorangreb i København. Et lille,

bitte et. Måske en prøveballon. Er det allerede
glemt? Vær sikker på, at det
ikke er det sidste. Det sker
helt sikkert igen, og i meget
større målestok.
Er Danmark klar til at
reagere på et angreb, som
det i Belgien, eller i Paris?
Jeg tror det ikke. Det eneste,
der sker, er, at alle politikere
trykker på startknappen til
deres hver især forud indtalte besked om, som nævnt,
hvor frygtelig, grusomt, fejt
det er og at de tænker på
ofrene og de efterladte.
Vi ved, at de fleste af dem,
der udøver terrorangreb,
kommer ind i Europa i ly af
flygtningestrømmen. Det er
tragisk, men det burde give
lederne et vink om, hvor der
kunne sættes ind. At de så
kaster milliarder og atter
milliarder af euro ned i
Tyrkiets statskasse, i håbet
om, at de kan frasortere
terrorister eller standse
flygtningestrømmen - det er
latterligt. Tyrkiet, der i stor
udstrækning lever efter de
samme retningslinjer, som
terroristerne gør. Tyrkiet,
der vil være fuldt medlem af
EU, når de selv undertrykker pressefriheden og som
er klar til at sende millioner
af tyrkiske muslimer til
Europa lige så snart visumpligten bliver ophævet.
Jeg er klar over, at alle
muslimer ikke er terrorister,
men har det efterhånden
ikke vist sig, at alle
terrorister er muslimer?
Et andet felt, hvor man
kunne gøre noget, det er at
udøve mere konsekvens.

Hvor mange gange hører vi
ikke om, at indvandrede forbrydere og potentielle
terrorister, efter en retssag
igen går frit rundt iblandt os
og er klar til nye forbrydelser. Og så oven i købet håner
os og vore love.
Mand jer dog op, kære
politikere, og vis, at vi her
har et land, som lever efter
en række love (måske endda
alt for mange), og at vi forventer at disse love efterleves. Og hvis ikke, så må
man finde et andet sted at
slå sig ned hvor man bedre
passer ind.
Et multinationalt samfund
er helt ok, men det betyder
ikke, at der skal være flere
forskellige parallelsamfund
med hver deres lovgivning,
hvor en gerning der er lovligt i det ene samfund ikke er
det i det andet. Det er klart,
at det vil give konfrontationer og kriser.
Nu er der nok nogen, der
vil ”trække racismekortet”.
Fred være med dem. Jeg
mener ikke, at det, jeg fremfører her, har noget med
racer at gøre, men noget
med, om man vil være en del
af et etableret samfund, og
dermed overholde de regler
og normer, der hersker i
dette samfund.
Og kære medborgere. Forbered jer på, at det sker og
lad være med at blive så
overrasket, når det sker, for
hvis vores politikere ikke får
hår på brystet og viser lederskab, beslutsomhed og konsekvens, så sker det.. i morgen... om en måned... om et
år. Det kommer!

Forskellen på Kalundborg og Bruxelles er naturligvis selvindlysende - men det er forskellen
på Altenstadt og Bruxelles også.
Det er til gengæld lige så indlysende, at det
demokrati, som pr. definition skal inkludere
stort set alle, må gøre op med sig selv, hvem det
bliver nødt til at ekskludere, fordi de hverken
kan eller vil forstå, hvad N. F. S. Grundtvig
mente, da han skrev om ”frihed for Loke såvel
som for Thor”. Det har intet at gøre med ”Soldiers of Odin” eller de jihadister, der kalder sig
”Allahs soldater”. Terrorismen forsvinder aldrig, men den vinder heller aldrig - medmindre
styrken hos de uendeligt få skyldes svaghed hos
de uendeligt mange ...

Europa vil ikke
overgive sig
Af Monika Elend
formand for Europæisk Ungdom Nordjylland,
Østerbro 31A, 9000 Aalborg, me@euro.dk og

Stefania Banu
næstformand for Europæisk Ungdom Nordjylland, Højvangsvej 16, 9400
Nørresundby stefania.dora.banu@gmail.com

TERROR: Hjertet i Europa og vores alles hovedstad, Bruxelles,

blev ramt af forfærdelige og barbariske terrorangreb.
Efter tilbageholdelsen af Salah Abdeslam i Bruxelles
18.3., der angiveligt var involveret i Paris-angrebene, kan
europæerne have følt lettet for en kort tid. I dag fylder smerte og sorg vores hjerte endnu en gang. Terrorismen har vist
sit grimme ansigt for de europæiske borgere - igen.
Vi unge europæere fordømmer det frygtelige angreb på
Bruxelles og erklærer vores dybeste medfølelse til de pårørende og venner af ofrene. Vi ønsker at sende dem om vores
tanker, støtte og bønner.
Vi ønsker også at understrege vores vilje til ikke at ændre
vores måde at leve på, på grund af terrorister, der forsøger
at skræmme os og fratage vores individuelle rettigheder og
således ikke accepterer forskellige måder at tænke og leve
på.
Vi vil fortsætte med at kæmpe for alles ret til at tale, at gøre, at skrive eller at rejse derhen, hvor vi ønsker.
Vi vil fortsætte med at forsvare vores åbne samfund med
mere effektive værktøjer end vold og had: ved fortsat at leve
sammen uanset hvor vi kommer fra, eller hvad vi tror på,
ved at styrke forbindelserne og relationer mellem vore kulturer og vores religioner og ved fortsat at leve, som vi har
før, efter vores europæiske værdier. Vi vil ikke lade disse
mennesker tage vores frihed, og vi vil ikke give efter for terror.
Vi, Europæisk Ungdom, værner vores grundlæggende friheder og værdier - demokrati, menneskerettigheder, solidaritet og fred - og vores forskellige kulturer og individuelle
baggrunde. Vi europæere, ved, at terrorismen ingen farve
har og heller ingen religion. Vi, de europæiske borgere, står
sammen, i dag mere end nogensinde.
Europa vil ikke overgive sig til terror.

Opgør på vej

Stil krigsforbrydere
for domstol
Af Jesper Petersen
journalist,
Søtorupvej 5, 4690 Haslev
mose@paradis.dk

TERRORANGREB: ”Afskyeligt
angreb. Mine tanker går til
de ramte og deres familier.
Vi står sammen med
Belgien.”
Sådan tweetede statsminister Lars Løkke i vanlig
formatløs stil umiddelbart
efter terrorangrebet i
Bruxelles.Uffe Elbæk fra Alternativet hævede ikke
niveauet. ”Det er fuldstændig ubegribeligt og uacceptabelt det, der sker i Bruxelles i disse timer. Én ting
er sikker: Det er nu vi skal
stå sammen”, tweedede
han.
Ubegribeligt? Nej, desværre ikke.
Afskyeligt? Ja, men jo ikke
mere end Vestens forbryderiske krige i den arabiske
verden i de seneste 14 et
halvt år. Baseret på løgn og
bedrag, og med død og
lidelse for millioner af civile
til følge. Vågn op af hypnosen, politikere, befolkning
og medier, og lad os få sendt
alle de ansvarlige for
Vestens uendelige ”terrorkrige” til krigsforbryderdomstolen i Haag. Og
hurtigt. I bedste fald vil det
stoppe den alarmerende udvikling, vi ser p.t. i Europa
med millioner af flygtninge
og forfærdelig terror, som
nu i Belgien. Og under alle
omstændigheder vil det give
utroværdige ledere som
Løkke en chance for at få en
moralsk platform at stå på.
Fremfor den gennemblødte
klaphat, han og mange
andre står på i dag med
vandet fossende ud af
ørerne. Mens de glæder sig
over milliardindtjeninger i
bl.a. Mærsk og den danske
krigsindustri. Mange véd
desværre ikke, at Mærsk
alene i 2003 og 2004 havde
en omsætning på 36 milliarder kr. ved at sejle materiel
for Pentagon til Irak. Og det
i høj grad var af den grund,
Danmark gik med i den FNstridige krig - ikke for at
hjælpe irakerne med at få
demokrati, hvad de i øvrigt
er længere fra i dag end da
diktatoren Saddam Hussein
styrede landet.

Af Ernst Simonsen

Stop - nu

Stationsmestervej 11, 9200 Aalborg SV esimonsen@privat.dk

Af Niels Erik Søndergård

MUSLIMER: Anden Verdenskrig var bestemt ikke nogen tivoli-

tur, men det var kun en spejderlejr i forhold til det opgør,
der på sigt er i gang mod verdens muslimer.

Rasmus Rasks Alle 95, 5250 Odense
SV n.e.s@youmail.dk

INDVANDRING: Stop den mus-

limske indvandring - nu!

