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Kungliga bröst och
tryckfrihetens gränser
När Se och Hör i veckan
publicerade de
smygtagna nakenbild...

Author: Lars Hedegaard
”Vestlige lande dummere dag for dag” lyder overskriften på professor Helmuth
Nyborgs bidrag til denne udgave af Dispatch International, og det er ikke just
noget opløftende budskab den internationalt kendte og i visse kredse forkætrede
intelligensforsker kommer med:
Når mange europæiske lande de seneste årtier har modtaget en masseindvandring
fra områder, hvor den gennemsnitlige intelligens – den såkaldte IQ –ligger
betydeligt under f.eks. den danske normal, kan det ikke undgås, at den danske
gennemsnitsintelligens vil falde. Det er den allerede begyndt på, rapporterer
Helmuth Nyborg, og det vil ifølge alle ædruelige fremskrivninger fortsætte i de
kommende årtier, indtil vi når det punkt, hvor befolkningen ikke længere er klog
nok til at kunne bære et demokrati eller en velfærdstat.
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har öppnat ett
disciplinärende mot den
italienska fotbo...
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När den adopterade
flickan kom till skolan
hade någon ritat ett
hakkors vid hennes
elevskåp. Polisen...
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Unægtelig et nyt og radikalt
andet syn på den
indvandring, der eller er
blevet diskuteret vidt og
bredt de seneste årtier.
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SPROG

For intelligensforskere er
der næppe noget
opsigtsvækkende ved
Helmuth Nyborgs resultater
eller de konklusioner, han
drager af dem. Men
diskussionen har været
henvist til videnskabelige
specialtidsskrifter, som
ingen almindelige mennesker læser. Mainstream-medierne har ikke villet røre ved
den.
For Dispatch International foreligger der to muligheder: Enten er professor Nyborgs
forskningsresultater forkerte eller misvisende, men så må folk, der mener at vide
bedre besked, fortælle, hvad der er galt med dem. Eller der er ikke noget at
udsætte på Helmuth Nyborgs forskning, og er der ikke det, hvad skulle så være
argumentet for, at den almindelige befolkning ikke må kende den?
Det er måske ikke pænt, at virkeligheden er, som Helmuth Nyborg beskriver den,
men virkeligheden kan umuligt blive pænere af at den holdes skjult.
Konsekvenserne komme vi under alle omstændigheder til at leve med.
Man kan endvidere spørge, om det er særlig pænt eller næstekærligt over for vore
efterkommere, at vi tillader en udvikling, der højst sandsynligt vil ødelægge deres
liv – og i hvert deres muligheder for at leve i en demokratisk velfærdsstat, som vi
kender den i dag.
Har vi ret til at træffe et sådant valg på vore børns og børnebørns vegne?
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