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Nyhedsbrev august 2016
Siden generalforsamlingen i april har Middelfart Sparekasse overdraget de konti til os, som den
ulovlige bestyrelse under Jørn Stouenberg havde anbragt medlemskontingenterne på. Kontienes
indestående var dog ubetydeligt, fordi Jørn Stouenberg med støtte fra Henrik Ræder Clausen og Jan
Bjerregaard havde brugt størstedelen af pengene på et forgæves forsøg på at sagsøge foreningens
næstformand, Peter Krogsten, og undertegnede. Men overdragelsen af kontiene betyder, at den
tidligere bestyrelses muligheder for at foregive at være foreningens ledelse nu endegyldigt er slut.
Som vedtaget på generalforsamlingen har vi annonceret for ”Børnenes Kulturbog” i både bladet
Folkeskolen og bladet Frie Skoler. Desværre uden synderligt salg til følge. Ligeledes med sigte på
at reklamere for foreningens bøger har foreningens revisor, Hans Peter Rasmussen, deltaget på
dyrskuet ved Bundsbæk Mølle med en bogstand. Heller ikke dette førte til afsætning. Da der heller
ikke sælges mange bøger gennem bogdistributionsfirmaet DBK har bestyrelsen besluttet, at
foreningen selv skal forvalte boglageret. Foreningens medlemmer kan derfor nu købe 10 forskellige
bøger til en samlet pris af 100 kr. Bestillingslister kan rekvireres hos Hans Christophersen.
I forbindelse med det pres på Danmark, som den massive indvandring af såkaldte flygtninge
forårsager, har Peter Krogsten skrevet nedenstående kommentar til FN’s Flygtningekonvention.
Hans kommentar udgør en højst påkrævet berigtigelse af den ”politisk korrekte” opfattelse, som den
kulturelle og politiske elite forsøger at pådutte befolkningen. Peter Krogsten skriver:
De kulturradikale og hele godhedsindustrien samt visse advokater og politikere hævder
monotont, at ”konventionerne” forhindrer os i at standse tilstrømningen af mennesker fra
Mellemøsten og Nordafrika, og at det i særlig grad gælder FN’s Flygtningekonvention.
Men for det første er konventioner blot aftaler, som en række lande har indgået, og ingen af
dem gælder evigt eller forpligter til nationalt selvmord. De gælder kun, indtil de opsiges.
For det andet er påstanden ikke rigtig. Det fremgår af følgende uddrag af Flygtningekonventionen. Den fulde tekst findes på https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?
id=71110 , bekendtgørelse BKI nr. 55 af 24/11/1954. Den er den officielle tekst, der gælder i
dag. De vigtige dele er artikel 1 og 2.
Artikel 1 definerer klart, hvem der kan søge asyl som flygtning, hvilke regler vedkommende
skal overholde for at bevare sin status som flygtning, og hvornår man ikke længere kan
påberåbe sig ret til asyl.
Artikel 1
”A. For nærværende konventions formål skal udtrykket »flygtning« finde anvendelse på enhver
person, der:
◦ (2) /..../ som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion,
nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller politiske anskuelser befinder sig
uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til - eller på grund
af sådan frygt ikke ønsker - at søge dette lands beskyttelse; eller som ikke har nogen
statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig uden for det land, hvor
han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til - eller på grund af sådan frygt ikke
ønsker - at vende tilbage dertil.” (Understregningen er Peter Krogstens).
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Kommentar: Man er flygtning og kan ansøge om asyl, hvis man opfylder en af de 5 oplistede
grunde. Bemærk at der intet står om fattigdom, overbefolkning eller sygdom og for den sags
skyld heller ikke noget om flugt fra krig. Og der står slet ikke noget om, at det er synd for
dem. Det skal også bemærkes, at det påhviler hver flygtning at bevise, at hans frygt er
velbegrundet. Og endelig skal det bemærkes, at man kun er flygtning, indtil man forlader det
første, sikre land. Hvis man derfra rejser videre til andre lande, er man ikke flygtning, men
velfærdsturist. Flygtninge i Danmark er dermed kun de meget få, der er kommet hertil uden at
have passeret andre lande først. Denne kommentar gælder ikke FN’s kvoteflygtninge.
”C. Denne konvention skal ikke længere finde anvendelse på en person, der omfattes af
bestemmelserne i afsnit A, såfremt han:
◦ (1) på ny frivilligt har søgt det lands beskyttelse, i hvilket han har statsborgerret;
◦ (2) efter at have mistet sin statsborgerret frivilligt har generhvervet denne;
◦ (3) har erhvervet en ny statsborgerret og nyder godt af det lands beskyttelse, i hvilket han
er blevet statsborger;
◦ (4) frivilligt på ny har bosat sig i det land, som han har forladt, eller uden for hvilket han er
forblevet af frygt for forfølgelse;
◦ (5) ikke længere kan afslå at søge det lands beskyttelse, i hvilket han har statsborgerret,
fordi de omstændigheder, ifølge hvilke han er blevet anerkendt som flygtning, er
bortfaldet.”
Kommentar: Man er altså ikke længere flygtning, hvis det, man flygtede fra, ikke mere findes. I
så fald har man pligt til at vende tilbage til sit hjemland. Man er heller ikke længere
flygtning, hvis man har været på besøg i hjemlandet. Nogle hævder, at feriebesøg ikke tæller,
men der står altså ikke noget om opholdets varighed. Tværtimod har man dermed igen ”søgt
det lands beskyttelse”.
”F. Denne konventions bestemmelser skal ikke finde anvendelse på den, om hvem der er alvorlig
grund til at antage, at han:
◦ (a) har begået en forbrydelse mod freden, en krigsforbrydelse eller en forbrydelse mod
menneskeheden, således som disse forbrydelser er defineret i de mellemfolkelige aftaler,
som er indgået for at træffe forholdsregler herimod;
◦ (b) har begået en alvorlig ikke-politisk forbrydelse uden for tilflugtslandet, inden han som
flygtning fik adgang til dette;
◦ (c) har gjort sig skyldig i handlinger, der er i strid med De Forenede Nationers mål og
grundsætninger.”
Kommentar: Er man kriminel i alvorlig grad, kan man ikke være flygtning. Der kræves ingen
dom først, for en antagelse herom er nok til afslag.
Artikel 2 gør rede for de pligter, en flygtning har.
Almindelige forpligtelser
◦ Der påhviler enhver flygtning forpligtelser over for det land, i hvilket han befinder sig,
herunder navnlig at han retter sig efter dets love og bestemmelser såvel som efter
foranstaltninger, truffet til opretholdelse af den offentlige orden.”
Kommentar: Flygtninge skal med andre ord indordne sig under dansk lov og ret og ikke give
anledning til offentlig uro.
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I overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning om foredrag har bestyrelsen truffet aftaler
med følgende ”tunge” samfundsdebattører og forfattere:
Professor, dr. phil. Bent Jensen. Hans foredrag har titlen ”Den islamiske kolonisering af
Danmark/Europa og elitens illusioner om multikultur”. Det holdes lørdag d. 3. september kl. 14 i
Aarhussalen (lokale 2), Skt. Knuds Torv 3, Aarhus C., og gentages lørdag d. 12. november kl. 14 i
Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, Hellerup.
Cand. mag. Morten Uhrskov. Hans foredrag har titlen ”Fremtidens identitetspolitik - blød eller
hård?” Det holdes tirsdag d. 20. september kl. 19.30 i Valby Kulturhus (lokale 2), Valgårdsvej 4-8,
Valby, og gentages lørdag d. 19. november kl. 14 i Tårnværelset i Økolariet, Dæmningen 11, Vejle.
Cand. mag. Lone Nørgaard. Hendes foredrag har titlen ”Islam i Danmark og Vesten - hvorfor
mislykkes integrationen?” Det holdes lørdag d. 1. oktober kl. 14 i Aarhussalen (lokale 2), Skt.
Knuds Torv 3, Aarhus C., og gentages lørdag d. 8. oktober kl. 14 i Øregårdssalen på Gentofte
Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, Hellerup.
Cand. mag. Poul Højlund. Hans foredrag har titlen ”Rigets tilstand”. Det holdes lørdag d. 15. oktober kl. 14 i Valby Kulturhus (lokale 2), Valgårdsvej 4-8, Valby, og gentages lørdag d. 5. november
kl. 14 i Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Sønderborg.
Professor, jur. dr. Ole Hasselbalch. Hans foredrag har titlen “Kultur og kulturel selvudslettelse”.
Det holdes lørdag d. 29. oktober kl. 14 i Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle
6, Hellerup.
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Af geografiske grunde er det tilstræbt at holde hvert foredrag både i København og i Jylland. Bestyrelsen
håber derfor, at alle medlemmer af Dansk Kultur vil møde op. Der er offentlig og gratis adgang.
Med venlig hilsen
Axel Artke, formand
Tlf. 28569993

