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Anti-racisme: Tirsdag den 15. juni 2010 afholdte Den
Danske Forening et offentligt møde i Århus. Til mødet var en delegation fra
DNSB.
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Den røde bærme imponerede/skræmte ikke én eneste af mødedeltagerne.
Det første, der mødte DNSB-aktivisterne var en flok røde voldsterrorister, der
var forsamlet ude foran Hovedbiblioteket i Århus, hvor mødet blev afholdt.
Blandt de røde var Philip Long Agerskov, der bl.a. er sigtet for at have
begået et overfald på en national, gravid kvinde. Derudover var der også
Lasse Bergishagen Dons Poelman og den mørkhudede Caspar Sona
Stegger Lodberg. Under politibeskyttelse kunne de udgyde voldstrusler og
spille smarte uden umiddelbart at risikere klø.
Til mødet var der ca. 30 tilhører. Udover DNSB-aktivisterne var det primært
personer fra Vederfølner, der var tilstede, deriblandt Vederfølners formand,
Lars Grønbæk Larsen. Mødets tema var indvandringen og forløb således, at der
først var en halv times oplæg, hvorefter der var halvanden times „demokratisk
debat“, som DDF's formand og aftenens ordstyrer, Thomas Kierstein, udtrykte
det. Men allerede fra starten af var stilen for debatten lagt — og man må
medgive formanden, at debatten var demokratisk. Der var nemlig plads til
„uenigheder“ så længe man ville holde en sober tone — og i øvrigt kunne holde
sig fra „racebiologiske teorier“.
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I forgrunden: Caspar Sona Stegger Lodberg, der opfordrede hvide
aktivister til at tæve ham, men kun mens politiet var lige i
nærheden.
Oplægsholderen var den historieuddannede Morten Uhrskov Jensen, der har
udgivet bogen „Et delt folk“, der forsøger at beskrive indvandringen fra 1983–
2008. Det 30 minutter lange oplæg var ikke nærmere oprivende. Det han
listede op, var der såmænd ikke noget nyt i. De få tanker han havde om noget
nyt, var bestemt heller ikke banebrydende, snarere tværtimod. Dette kom især
til udtryk under „debatten“, hvor han blev spurgt om løsningsforslag. En
tilhører foreslog, at man tog statsborgerskabene fra nogen af dem, der allerede
var blevet tildelt danske pas. Her var oplægsholderen dog uenig, hvilket slog
hans demokratiske sindelag fast. Han mente man skulle „arbejde“
parlamentarisk og demokratisk, hvorfor man åbenbart ikke bare kan fratage
personer deres statsborgerskab, uanset hvor udanske de er.
I debatten om løsningsforslag faldt talen hurtig på muhamedanerne. Her slog
Thomas Kierstein sin egen, og dermed også DDF's holdning fast med
syvtommersøm; „Hvis de 400.000 muhamedanere blot var asiater, så havde vi
slet ingen problemer“. Derfor spurgte en af de fremmødte DNSB-aktivister om
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man da ikke bare ville komme ud for nogen andre problemer end dem man
netop nu oplever med muhamedanerne. Han spurgte om det danske folks
eksistens ikke ville være truet og om et harmonisk, homogent samfund ikke
ville være uopnåeligt. Kierstein gjorde straks klart, at han ikke mener at
mennesket var et racebiologisk væsen, men et åndsvæsen. Dertil sagde
aktivisten, at ånd og kultur jo netop er et produkt af forskellige mennesker.
At danskere har skabt dansk kultur, at europæere har skabt europæisk kultur
og så fremdeles. Dertil konstaterede han, at 400.000 asiater i Danmark jo blot
ville udleve en asiatisk kultur i Danmark og altså ikke en dansk. Kierstein
mente, at hvis indvandringen foregik over længere tid ville det ikke være noget
problem og sluttede af med at sige, at „et barn født af en asiatisk mor og en
dansk far er ligeså dansk, som et hvilket som helst andet dansk barn“.
Dermed har Den Danske Forening gjort det klart for enhver dansker, hvor de
står i kampen for Danmarks fremtid. De støtter raceblandingen! Den eneste
sande opposition til det multietniske er DNSB!
Avisen Fædrelandet: Om race»   Læs også den perspektiverende artikel hos
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