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Muslimsk racisme
Der er nogle som siger at Danmark er ved at blive et multirreligiøst samfund. Det
er åbentlyst forkert. Danmark er på ingen måde ved at bliev et multi-samfund.
Danmark er ved at blive et todelt samfund. Dvs. et polarisert samfund med to
adskilte befolkningsgrupper. Vi har et flertal af kristne danskere og så et stort
og hurtigt voksende mindrtal af muslimer som i det store hele nægter at blande
sig med flertallet. F,eks. er blandede ægteskaber utænkelige for muslimer, da
kernen i Islam er skellet mellem rent og urent
I et sådant 2-delt polariseret samfund sker der oftest det at fronterne bliver
trukket. Og da Islam på forhånd er en religion med ganske skarpe fronter.
Således findes der findes angiveligt store grupper som åbenlyst jublede over
terrorbombningen af World Trade center i New York. F.eks. skulle der være
udbrudt jubelscener blandt flertallet af elever på et stort Københavnsk
gymnasium.
Der findes grupper som mener at vestlige kvinder selv er skyld i at blive voldtaget
hvis de klæder sig udfordrende på, dvs. f.eks. undlader at bære tørklæde.
Der er skoler hvor de få tilbageblevne danske børn ikke tør have svinekød på
madpakken fordi de så kaldes lortespisere af flertallet af eleverne, ligesom der
er skoler hvor de kvindelige lærere hånes og nedværdiges af de muslimske
drenge og derved tvinges til at forlade skolen.
Vi kan også nu opleve et i Danmark ellers næsten glemt fænomen, nemlig
åbenlys racisme.
Det er da vist noget helt nyt i Danmark at en ung pige som ekspederer i en
døgnkiosk kan opleve at blive kaldt ”Hvide luder” og ”kristne svin som skal
hænges op på et kors”. Som bekendt var der også en intellektuel muslimsk
gruppe som for nylig uddelte korancitater hvor rettroende muslimer opfordres til
at myrde jøder hvor de end findes.
Men kære lytter, nu skal du virkelig høre en nyhed:
”I Berlingske Tidende kunne man 8. november læse om en skole på Nørrebro:
”Et forældrepar blev af skoleledelsen opfordret til ikke at indskrive deres barn;
det ville ikke gå, eftersom familien var jødisk.”
Lad os lige tage den en gang til: ”Et forældrepar blev af skoleledelsen opfordret
til ikke at indskrive deres barn; det ville ikke gå, eftersom familien var jødisk.”
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ER det ikke fantastisk at vi nu i Danmark er i en situation hvor vi accepterer
åbenlys racisme af denne slags.”
Et almindeligt dansk forældrepar af den jødiske tro vil indskrive deres barn i en
dansk folkeskole, men opfordres til ikke at gøre det fordi barnet vil blive udsat
for racistisk chikane af sine åbenbart muslimske skolekammerater. Tænk nu
hvis skoleledelsen havde begrundet sin opfordring til forældrene med at næsten
alle eleverne på skolen var nazister og derfor ikke ville acceptere en jødisk elev.
Så var der fornuftigvis straks være opstået et ramaskrig, skolen ville være
nedlagt og man havde sat alle mulige foranstaltninger i gang. Hvorfor sker det
så ikke i dette tilfælde? Hvorfor er det bedre at begrunde sin racisme med Islam
end at begrunde den med sin nazistiske ideologi? Islam er jo mindst lige så
meget en politisk ideologi som det er en religion.
For nogle år siden blev der arrangeret store fakkeltog mod den halve snes
mentalt forstyrrede mennesker i Danmark som kalder sig nazister. I forhold til
det så burde den halve nation da komme på benene når det kan konstateres at
vi nu kommet i en situation her i landet hvor det kan være nødevendigt at man
som jøde holder sig væk fra en kommunal folkeskole..
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