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I weekenden
d. 28. og 29. maj afholdt Dansk Selskab For Fri Historisk Forskning et enestående seminar på dansk jord,
med interessante internationale navne.
Seminaret havde titlen “Revolt Against Civilization”, hvilket også er titlen på en bog af Lothrop
Stoddard. Seminaret var et forsøg på at finde et svar på hvordan vi skal undgå denne revolte imod den
vestlige civilisation. Talerne var:
Dr. Alexander Jacob med foredraget: “Nobilitas – The Essence of European Culture”
Professor Kevin MacDonald med foredraget: “Jewish Intellectual Movements in the 20th Century”
Professor emeritus Dr. Helmuth Nyborg med foredraget: “IQ, Immigration and Europe’s Future”
Dr. Tom Sunic med foredraget “The Monotheist Mindset and its Secular Modalities; Homo Americanus
and Homo Sovieticus”
Dr. Christian Lindtner med foredraget: “Jewish Propaganda among the Ancient Greeks”
Samt Dr. David Duke med foredraget: “The Future of the Europeans and their Culture”
For flere detaljer læs: Dansk Selskab For Fri Historisk Forskning
Læs evt. Realisten – Européernas framtid i fokus på toppmöte i Danmark
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1 response so far ↓
1 danish_pride // Jun 3, 2011 at 11:42
Helt enig, det blev en succes. Det var en rigtig god dag, med en masse begavede talere. Der var
rigtig god stemning og hygge folk imellem. Noget jeg håber, vil blive gentaget her på dansk jord.
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Aside
Hvem styrer Amerika? (19.02.11)
February 19th, 2011
Folk der interesserer sig for hvordan “den offentlige mening” skabes i demokratier, vil formentlig også
interessere sig for hvem der styrer både nyhedsmedier og underholdningsmedier. Hvis en gruppe med en
bestemt politisk dagsorden styrer alle store nyhedsmedier i et land og hvis samme gruppe ydermere også
i stor udstrækning styrer produktionen og markedsføringen af film, [...]

Analyse af muslimers intelligens (18.02.2011)
February 18th, 2011
Det svenske nyhedssite www.realisten.se har, på baggrund af en artikel psykologen Donald Templer har
skrevet for magasinet Mankind Quaterly, skrevet en meget indholdsrig og interessant artikel om
muslimers intelligens. Donald Templer har bl.a. fokuseret på hvorfor der i den islamiske del af verden
tilsyneladende skete en begrænset kulturel udvikling i middelalderen, mens de arabiske lande [...]

Muslimsk kvindesyn? (12.08.10)
August 12th, 2010
Set i lyset af de mange overgreb på kvinder som indvandrere og efterkommere står bag, kan det være
interessant at se lidt på muslimernes kvindesyn. Nedenfor ses en imam tale om hvordan det er helt i
orden for mænd at banke deres koner: Læs også: Imamer forsvarer voldtægter: Islaminfo.dk Om
muslimsk kvindesyn: Islaminfo.dk

London: Betydelig overkriminalitet blandt sorte (27.06.10)
June 27th, 2010
Sorte udgør ca. 12 % af Londons befolkning, men de er tydeligvis mere repræsenteret i
kriminalstatistikkerne: Talene viser at 54 % af dem der blev ført sager imod var sorte; For røveri, 59 %,
og for skydevåbens kriminalitet 67 %. Samtidigt viser det sig, at sorte er overrepræsenteret blandt ofre
for kriminalitet. Læs mere: Telegraph:Violent [...]

Den oversete kriminalstatistik (10.03.10)
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March 10th, 2010
Danmarks Nationale Front har offenliggjort en artikel der dels sætter fokus på indvandrere og deres
efterkommeres kriminalitet og dels sætter fokus på Danmarks Statistik’s metoder i forbindelse med
udarbejdelse af etnisk opdelt kriminalstatistik. Disse metoder er særdeles velvalgte hvis man ønsker at
befolkningen skal tro at indvandrerkriminalitet ikke er et stort problem. Nedenfor ses grafik [...]

Kvinde står frem efter syreangreb (03.11.09)
November 3rd, 2009
Her er historien om en smuk kvinde, som fik ødelagt sit ansigt da hun på åben gade fik smidt svovlsyre
på sig. Hun havde via facebook fundet en fyr, David Lynch som hun datede med. Og en aften fik David
lokket hende i enerum på et hotel, hvor han efter afslag på sex krænkede hende [...]

Sverige: Pizzeria slagtede får i kælderen (07.10.09)
October 7th, 2009
Et pizzeria i Tidaholm mistænkes for at have slagtet får i pizzeriaets kælder, og fårene blev solgt til
restauranten af ingen mindre end politichefens frue. Efter at et vidne havde set levende får blive ført ned
i kælderen til pizzeria Venezia i Tidaholm gjorde politiet et besøg omkring en time senere og opdagede
tre levende [...]

USA: Obama’s Oliemand (03.09.09)
September 3rd, 2009
Præsident Obama er i gæld til dem som har hjulpet ham i valgkampen. Og den jødiske venstredrejede
George Soros dukker nu op for at indkassere pengene fra sin investering i Obamas valgkamp. Det er
nemlig således at Soros har en investering i Brasiliens statslige olieselskab ‘Petrobras’. Et selskab, som
USAs regering nu har skudt 10 [...]

De fik dansk statsborgerskab 1987-2009 (23.06.09)
June 23rd, 2009
Ifølge Danmarks Riges Grundlov ‘s § 44 kan udlændinge kun få dansk statsborgerskab hvis Folketinget
vedtager en lov om tildeling af statsborgerskabet. Folketinget vedtager derfor typisk 2-4 gange om året
love, hvor tusindvis af indvandrere får dansk statsborgerskab. Hvis man vil se hvem der har fået dansk
statsborgerskab siden 1987, kan man klikke på linkene [...]

Ny indvandrings-rekord (16.03.09)
March 16th, 2009
Udlændingeservice (tidligere Udlændingestyrelsen) har offentliggjort tallene for hvor mange
opholdstilladelser der blev tildelt i 2008. Tallet blev en ny rekord, 68.501 mod 58.503 i 2007.
Umiddelbart lader det til at væksten til en vis grad skyldes tilvandring fra europæiske lande og ikke i så
høj grad fra f.eks. Mellemøsten og Afrika. Dog er noget af [...]

Kan det undre nogen? Tal for indvandrerkriminalitet i hovedstaden (31.08.08)
August 31st, 2008
Det største og altoverskyggende problem i den danske hovedstad Siger Københavns politidirektør Hanne
Bech Hansen. Der er kommet nye tal fra Københavns dommervagt: Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i
første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra
halvandet års fængsel og opefter, [...]

Venstrefløjen bliver mere militant i Århus
August 19th, 2008
Bloggen Junikredsen har afløringer af det ekstreme venstrefløjsmiljø i Århus: I Århus er der omkring
Enhedslisten ved at blive opbygget et regulært tæskehold. Gruppen kaldes internt Århus Antifa.
Udtrykket “antifa”, der betyder “antifascisme”, stammer fra Tyskland og er ikke tidligere blevet brugt af
danske grupper. Det vides ikke med bestemthed hvornår Århus Antifa er grundlagt, [...]
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EF-domstolen undergraver dansk udlændingelovgivning
July 28th, 2008
24 årsreglen er blevet omstødt af EF-domstolen. Det danske folketing har af en eller anden grund mistet
sin grundlovssikrede status som højeste myndighed i Danmark. EU bestemmer snart alt. Læs en
interessant blogkommentar på Uriasposten. Og se denne humoristiske video:

Voldskriminalitet i Danmark mere end 4-doblet på 30 år
March 23rd, 2008
På baggrund af de seneste måneders debat om kriminaliteten i samfundet, da folketingspolitikere påstår
at volden i samfundet ikke er stigende og da de etablerede medier ikke har offentliggjort nogle analyser
over hvordan kriminalitetsudviklingen i Danmark har været igennem de sidste årtier, har vi på
Altermedia besluttet at foretage en sådan analyse. Vi har gjort [...]
To search, type and hit enter
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