Side 1

Medlemsbrev september 2019
Ændret fokus
Ifølge sin formålsparagraf har Grundlovsforeningen Dansk Kultur til formål at styrke dansk kultur, identitet, demokrati, ytringsfrihed og ligestilling ved:
Stk. 1: At øge kendskabet til danske traditioner og værdier - såsom personlig frihed, skikke,
sprog, historie, tonekunst og sangskat (herunder salme- og højskolesangbogen).
Stk. 2: At sikre dansk bygningskunst og bevaringsværdige by- og landskabsmiljøer.
Stk. 3: At forsvare dansk levevis og religionsudøvelse i truslen fra islam.
Stk. 4: At fastholde Grundloven af 1953 og forsvare de deri givne frihedsrettigheder.
Stk. 5: At forsvare de værdier og menneskesyn, der udspringer af den kristne kulturarv.
Stk. 6: At forsvare dansk, national selvbestemmelse mod internationale organisationers undergravning af den.
Stk. 7: At sikre ligeværdighed mellem mænd og kvinder.
Stk. 8: At oplyse politikere og presse om foreningens standpunkter.
Stk. 9: At drive publikations- og PR-virksomhed for foreningens formål.
Så omfattende og detaljeret en formålsbeskrivelse giver let anledning til diskussion om foreningens aktiviteter og prioriteringer. På sit seneste møde har bestyrelsen derfor understreget, at foreningens formål kan udtrykkes summarisk som følger:
Der er noget, som Grundlovsforeningen Dansk Kultur er klart for, og noget andet som den er
klart imod. Foreningen er for at forsvare alle sider af dansk kultur og imod alt det, der truer eller
undergraver kulturen.
I de senere år har foreningen brugt mange kræfter og penge på at bekæmpe det, der truer eller
undergraver dansk kultur – dvs. primært indvandringen fra de islamiske lande. Effekten heraf
kan diskuteres, men i hvert fald har andre fulgt trop. Siden Dansk Kulturs stiftelse i 1999 er der
kommet både foreninger, blogs og politiske partier til, der arbejder for samme modstand mod islamiseringen, som foreningen gør.
Samtidig har folkeskolen, gymnasiet og de højere uddannelser svigtet formidlingen af dansk kultur til fordel for dels ingenting, dels en rubricering af alle værdier som rene socialkonstruktioner
og dels en luftig internationalisering. Alle tre ting efterlader børnene og de unge uden kulturelt
ståsted og historisk bevidsthed, men til gengæld modtagelige for kulturelle modefænomener og
politisk indoktrinering.

Side 2
I lyset af at mange andre aktører som nævnt har taget tråden op og at uddannelsessystemet svigter fatalt, har bestyrelsen besluttet at ændre foreningens fokus fra modstanden mod islamiseringen til en øget indsats for kendskabet til dansk kultur. Vi vil naturligvis ikke afstå fra at kritisere
hverken regeringer, partier eller organisationer, der virker for at give endnu flere muslimer adgang til Danmark, men vi vil fokusere mere på at fremme kendskabet til dansk historie og kulturarv, værdier og traditioner, normer og levevis.
Virkemidlerne i denne forbindelse er ikke fuldt afklarede på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen
modtager derfor gerne forslag fra foreningens medlemmer. Alle er velkomne til at maile eller
ringe til formanden, Axel Artke, eller til bestyrelsens øvrige medlemmer.
Axel Artke.

Tlf. 28569993.

Mail: formand@danskkultur.dk

Interview om indvandring:
Axel Artke er blevet interviewet om indvandringen af Niels Jørgen Lindtner til hans radio, Radio
Lindtner. Interviewet kan høres her: http://radiolindtner.dk/aa.html eller på:
https://www.youtube.com/watch?v=X8XwgSUY7dk
Årets generalforsamling:
Den 27. april 2019 afholdtes vor årlige generalforsamling.
Traditionen tro indledtes generalforsamlingen med et offentligt møde, hvor historikeren og samfundsdebattøren Morten Uhrskov tildeltes årets kulturpris og holdt foredrag om "Identitetspolitik og befolkningsudskiftning". Morten Uhrskov påviste med tørre tal, hvordan europæerne i
lande som Frankrig, Tyskland, Sverige og Danmark ville komme i mindretal i deres lande, fordi
mængden af indvandrere fra Mellemøsten og Afrika forøgedes som følge af såvel familiesammenføringer som højere fertilitet. Udskiftningen af befolkningeme vil være en demografisk
kendsgerning inden udgangen af dette århundrede. I Sverige vil det ske langt tidligere. Europa
vil dermed for tid og evighed være forvandlet. EU fremmer indvandringen, fordi den medfører
en opløsning af nationalfølelser og letter etableringen af en føderal, europæisk stat à la USA.
Foredraget kan ses her: http://medie1.dk/prd051dk.htm
Vi har fået en del ansøgninger om støtte, og langtfra alle har kunnet fremmes. Iblandt de formål,
vi har støttet, er Generation Identitær og Mosbjerg Folkefest 2019.
Referatet i sin helhed er udsendt til medlemmerne i foråret.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
info@danskkultur.dk
http://danskkultur.dk/
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https://www.facebook.com/groups/dansk.kultur/
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