Danmark | Danmark-er-vort, Immigration, Terror, Crimes, EU, Unemployment, Demographics, General Statistics, Economics, Economic-History, ...

Danmark
3. januar 2014

DERFOR

Storbritannien fratager Jihad-krigere det
britiske statsborgerskab
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STORBRITANNIA/JIHAD-KRIGERE. «Ingen vei tilbake for ‘briter’ som reiser til Syria for å
krige», det er det tydelige budskapet fra Storbritannias innenriksminister Theresa May. I
de tilfellene det er mulig så vil ‘britiske’ muslimer som er på jihad-krig møte stengte
dører på flyplassen i…
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Jens Mammen & Co er totalt latterlige, det
samme er UVVU
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I en stort opsat artikel i Weekendavisen,
Opinion, den 27. december 2013 hævder
forfatterne Jens Mammen & Co 1), som
også er indklagerne mod Helmuth
Nyborg i forbindelsen med hans
forskningsartikel fra 2011, at Jørn Ebbe
Vig af Den Danske Forening betegnes
som foreningens økonom og statistiker.

Dette er en rygtebåret løgn, der har kørt i
adskillige år ‘i de bedste selskaber’.
Jens Mammen & Co går som uvederhæftige
legebørn selvfølgelig skridtet videre:

DEN NYE DYDSTERROR

“…At Jørn Ebbe Vig ikke har ønsket at stå som medforfatter eller
bidragyder (mit: til Helmuth Nyborgs artikel) er ikke mere
overraskende end, når medicinalfirmaer ikke ønsker at stå som
medforfatter til artikler, som de har plantet hos læger, der af den
ene eller den anden grund har ladet sig friste til en sådan
fordækthed…”

DET ER IKKE SÅ SVÆRT
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Jens Mammen & Co fantaserer og udsender fortsat deres
udgydelser uden mindste grundlag af sandhed og fornuft i
’Vildledende og fordækt’ 27. december 2013. De bruger endog en
fri men falsk kobling mellem min indsats til noget med
medicinalindustrien og landets læger med det ene formål at gøre
min indsats til noget fordækt i læserens bevidsthed.
Sandheden er jeg har bidraget med en multiplikation og et vejet
gennemsnit til det, som UVVU-sagen og
ditto vurderingen omhandler for såvidt angår Helmuths artikel. I
min metier anses et vejet gennemsnit og en simpel multiplikation
ikke for at være forskning. Begge operationer drejede sig om IQgennemsnit, men kunne lige så godt have omhandlet
gennemsnitlig legemshøjde. Metoden havde været den samme.
At fortolkningen af resultaterne, der kom ud af den pågældende
multiplikation og af det vejede gennemsnit kan give andre
videnskaber end min grundlag for ræsonnementer af
videnskabelig karakter herunder vise nogle udviklingslinier ved en
simpel projektion er set utallige gange tidligere i andre
sammenhænge.
Ville Jens Mammen & Co og/eller UVVU virkelig ‘have skudt
fasanen’, skulle de have slået på, at et barn kan forstå, at når
flere og flere med lavere IQ-gennemsnit indvandrer til landet, så
falder IQ-gennemsnittet i landet som helhed. Det er så enkelt, at
den lille dreng i ’Kejserens Nye Klæder’ kan følge med.
Men det kunne afgjort ikke gå an at gå denne vej, for så var
sandheden kommet frem i hvert fald for andre end de
gennemsnits-begavede. Og formålet at ramme Helmuth Nyborg
og hans forskning i IQ skulle netop realiseres, uden at sandheden
om landets udvikling/deroute kom frem.
1) Professor emeritus Jens Mammen (AAU), lektor Morten Kjeldgaard (AU) og
undervisningsadjunkt Jens Kvorning (AAU).
J. E. Vig, 1. januar 2014
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