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Nr. Strafbar Bestemmelse comment_text
1 Ja 266 b Han må da være Muslim, for århundreders indavl lyser ud af ham.
2 Nej Jammen så skal de bare sendes hjem kort proces de vil jo ikke samfundet 

noget godt
3 Nej Hvorfor lader danske dommere ,islamistnazierne kalde os vantro .
4 Nej Ja hjem til luksus i Danmark - bøh hvor er det slapt - de har vendt Danmark 

ryggen og en kort straf herhjemme så er de ude i det virkelige liv igen 
😞😪  de er uønskede  og skal retsforfølges og fængsles i et 
arabisk land !!!

5 Nej Sådan venstrefløj, barnebrude og pædofile vinder!
Stor sejr for Danmark💪

6 Nej De skal ikke ind i Danmark.
7 Nej Hej Pernille du har fuldstændig ret ud med dem. Men de botnake de forstår 

ikke en skid
8 Nej Ud med dem alle de laver kun lort for os dansker føj for sartan hvor er de 

ækle 😩😫😖☹👎
9 Nej Konservative kommer med forslag / renovering. Venstre kommer med 

forslag hjælp til Enkeltmands virksomhed DF er totalt fraværende. 
10 Nej Møgkælling
11 Nej

Smid lortet  ud de  er så hjernedød  ,  kan  de ikke  opfører  sig  pænt  ud  ud
12 Nej Ufatteligt at politikerne ikke gøre noget ved , de kriminelle udlændinge , de 

skal sendes retur til deres hjemland 😡 
Hvorfor er det , at de skal have den ene chance efter den anden ?
Ham her Pernille , omtaler , er jo dybt seriekriminel 🤮😡
Hvorfor skal vi Dansker , finde os i sådan IDIOTER 🤮👎🤬

13 Nej Et folkefærd der har underkastet sig islam, et islam som kræver død over 
alle som ikke vil underkaste sig islam, et islam hvor pædofili, vold mod 
kvinder er tilladt hører slet ikke hjemme her, heller ikke derhjemme hos dem 
selv idet islam er had til alle vantro. I deres 5 daglige bønner beder 
muslimerne om at vi skal brænde i helvede, i deres bønner nedgør de os. 
De skal helt ud!..

14 Nej Send dem retur hvor de kom fra
15 Nej Flødebolle.
16 Nej Han skal ikke til Danmark.
17 Nej Benny Niels Danielsen . Ham

Der, den lille klovn som ALDRIG har taget en uddannelse eller haft et 
arbejde skal sendes helt derud hvor de ikke kan finde hjem igen, sammen 
med kugle klovnen og de andre Cirkus klovne fra dette LATTERLIGE parti 
🖕

18 Nej Hold nu k—t. Hvor er vores straf til sådanne unge mennesker   De bliver ved 
så længe de har lyst. Ingen straf. Forfærdeligt   Men desværre vil  de blive 
ved med den tåbelige livsstil   Hjem med dem 🤮

19 Nej Tag jer nu sammen i blå blok og få stoppet diktator MF.
20 Nej Inger havde ifølge al fornuft ret i det hun gjorde. Hvordan kan det forsvares, 

at love i Danmark alene skal følges af danskere, men ikke af indvandrere? 
Fuldstændig en rød klud for mig. Skal vi virkelig bøje os i støvet for pædofile 
skiderikker? Se at få dem smidt ud af vores land!
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21 Nej hele regeringen skal ud af klappen de opfører sig sgu som enevældige 
herskere=Diktatorer. kan sgu ikke passe at regeringen pisser på grundloven 
og dansk lov i det hele taget. GÅ AF METTE OG NEDLÆG DEN 
KRIMINELLE REGERING. 

22 Nej De røde partier går åbenbart ind for grundlovsbrud. Hvem er det lige der har 
råbt højest omkring Inger Støjberg. De ræverøde. 

23 Nej dengang var de radikale med SS HITLER det har de glemt
24 Nej Ja og de kommer jo ind i folketinget via Enhedslisten, og falder så til patten. 

Og bliver omvendt til Socialdemokrakter.
25 Nej Hvordan kan man dog tale for at få flere af de idioter ind i landet kun Morten 

østergård er så dum
26 Nej De skal ikke Ind i vores land, de skal hjem hvor de kommer fra, der skal 

være eet Danmark til vores børn og børnebørn
27 Nej Han er lige så falsk som andre social idioter så gril ham.
28 Nej Den so!(mette f) skal ikke slippe så let, bare fordi at hendes dovne 

“sugarboy” er justitsmedister i fantasi land. Vi skal have danmark tilbage, og 
fjernet kolbøtterne fra magten

29 Nej Hvad kan man forvente af dem
30 Nej Nej, det da ligemeget. Det er system-danmarks vælgere og Mettes trofaste 

lejesvende. De må alt.
31 Nej De radikale, Enhedslisten Alternativet skal straffes for at være 

landsskadelige. 👎😡
32 Nej

Det er noget Iman Østergaard har fået igennem. Det muslimske radikale 
venstre er en katastrofe for Danmark. Mette Frederiksen sagde i forbindelse 
med valget,, ikke statsminister for en hver pris,, endnu en løgn :-(

33 Nej Hvorfor gjorde i ikke noget ved det, dengang i var skødehunde for LLR 
regeringen?

34 Nej Hvad laver de i Aarhus? Få dem da ud af landet, heller idag end i morgen!
35 Nej Sådan Mette ... ingen grund til at deltage i et program hvor abdel er vært ... 

ham holder TV2 kun for at bevare sit muslimvenlige image..... han er 
komplet inkompetent særlig ud i den muslimske verden... 💪💪💪

36 Nej Lars Løkke og alle de banditter i jakkesæt inde på borgen skulle selv tvinges 
ud og arbejde i en grusgrav til de faldt om.de har sku da ødelagt alt for De 
der arbejder hårdt i dk.

37 Nej I KOMMER FANDEME TIL AT STÅ TIL ANSVAR HVIS DER BLIVER 
LAVET FLERE FORHASTEDE LOVFORSLAG EFTER ØNSKE FRA 
DENNE REGERING!!!!

OG FÅ SÅ STOPPET DEN EPEDIMI LOV DER I ØJEBLIKKET ER TIL 
HØRRING ELLERS ENDER DET RIGTIG RIGTIG GRIMT....

38 Nej Dere får takke politikerne som på Død og liv vil ha disse til landet....
39 Nej Hold kæft hvor er i langt fra den virkelige verden....

Ikke nemt at have nogen form for respekt for sådan en gang uvidende 
teenagere.... 😣

40 Nej Ja dette vil jeg bakke op på og send de kriminelle og indvandrere hjem det 
er kun de rige kan komme op til os og lave ulykke , og hjælpe de gamle 
mere hjeme hos dem selv og hjemløse de har brug få hjælp her i Danmark 
det mere jeg .
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41 Nej Han er en skændsel. Men hvad er alternativet til en statsminister når nu DF 
ikke har en formand der har nosser  til at stille op som statsminister. Ja 
alternativet er de røde væmmeligboer. Så blir der først åbnet for utilpassede 
Migranter 😡😠

42 Nej Det skal være lovligt at have våben i private hjem. Og hvis man slår en ihjel i 
sit hjem burde det være straf frit, hvis tumpen ikke er inviteret.

43 Nej De skal aldrig til Danmark igen ...
44 Nej LUK LORTET - SKYD DE UNGE :)
45 Nej GLOBALIST SVINDLER !
46 Nej Kællingen har sgu da knald i låget !
47 Nej Bloker da sådanne tosser. Anmeld dem til Facebook politiet.

Men lad dem da sejle i deres egen sø af verbale fækalier
48 Nej Ud med konen
49 Nej Rettelse: Står det i Koranen er det Islam.

Står det ikke i Koranen, så er det ikke Islam.
Så enkelt er det.
En retroende muslim følger Koranen til punkt og prikke. Gør han/hun ikke 
det, er vedkommende ikke muslim.
80% af Koranen er dedikeret til bekæmpelse af de vantro. Det omfatter alle 
ikke-muslimer - inklusiv de nyttige idioter på venstrefløjen.

50 Nej Og kvinder er jo såå uskyldige 🙄
51 Nej Der er åbenbart mange der lever i en osteklokke som ikke fatter hvor farligt 

det er med den muslimske indvandring  og al den hensyn vi danskere skal 
have til dem og det er meget forkert  at vi skal det de kunne være blevet 
hjemme og kæmpe imod  istedet for stikke halen i mellem benene  for at 
invidere andre lande

52 Nej Skønt foto. Og ja tak det skal da bruges til undervisning. Vores unge skal 
høre hvor tosset vi blev behandlet af de muslimer. 

53 Nej Hvis de absolut skal ind i Danmark, skal de jo fængles og børnene skal jo 
ikke i fængsel. Børnene skal omprogrammeres af gode danske forældre

54 Nej Der bliver ikke gjort noget Pia.
Og det ved de. Dummere er de så heller ikke. Islamiseringen fortsætter👳

55 Nej
For en islamist som Erdogan er kvinder ikke rigtige mennesker og derfor må 
mænd gerne mishandle dem efter behag. Efter Erdogans mening har denne 
Musa sikkert bare opført sig som en "rigtig" mand.....føj for pokker 😠😠😠

56 Nej Seriøst hun er blevet syg i skallen😡
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57 Nej En skovl er en skovl og en spade en spade. Og kan folk ikke tåle, at de selv 
skal hente kosten, så er det ikke mit problem. 😉

Og ja jeg kan virke hård i kanten. Men er det ikke, når folk kommer ind på 
livet af mig. 

Og brænder jeg for et emne, blir jeg mega klar i mælet. 
Bla at i vil lade kommunerne tage flere børn væk uden grund. Er direkte 
ondskabsfuldt. 🤬
Ja, der er børn der trænger til at komme væk, men så nøjes med at tage 
dem. Og ikke på opfundet løgne og gisninger. Fordi en ukompetent 
sagsbehandler skal vise hun har magt. 🤬🤬

De to kamphaner i nat, viser jo bare tydeligt hvad politik er. Mudder kast om 
magt.

58 Nej Fordi hun er og bliver en kylling
59 Nej Hold kæft man Ida det var et selvmål, din dumme kost 😂😂😂😂😂
60 Nej

Det er utroligt hvad de halaldrenge kan få lov til havde det været vores 
unger så røg de ind i skyggen med det samme, er myndighederne blevet så 
bange for dem så er det kun et spøgesmål om tid så er vi underlagt den flok, 
jeg skammer mig over at den lovgivende forsamling er en flok vatpikke 

61 Nej EU et sandt DIKTATUR. Ud af lortet 😡😡😡 🤢🤮
62 Nej Nu er hele 61 ud af 78 smittede i Aarhus somaliere 🤬
63 Nej Vil det betyde noget, hvis muslimerne bliver i overtal i Danmark ?
64 Nej Send dem i deres hjemlands fængsler!!

Så er problemet løs!!
65 Nej Og hvad for en sikkerhed det kan ikke være den her i landet for den er en 

mangelvare
66 Nej De skal tilbage til den muslimske verden,ikke her hos de vantro,de elsker os 

jo ikke kun vores penge.
67 Nej Det har alle virksomheder i Europa! Stop dit fake nationalistiske bavl!  Er der 

ikke en voksen til stede i dit nær univers, der kan hjælpe dig?
68 Nej Syge mennsker...🤯

Page 4



pol_had_sample

69 Nej
Så lad os dog en gang for alle, få gjort op med racismen i Danmark. 
De som ønsker at leve dansk, de som ønsker at følge dansk lov, de som 
ønsker at gøre en indsats for Danmark og det at være dansk, skal blive. 
De som ikke ønsker Danmark og det at være dansk, skrid dog a helvede til, i 
som vil lave om på vores , Danskernes hverdag, I ER DE SANDE 
RACISTER, skråt op med jer, skrup ud af Danmark, og lad os danskere leve 
det liv vi gerne vil leve her i Danmark.
Vi er mange som er trætte af jeres hykleriske fremfærd, i forlanger shairalov, 
halal slagtet kød, særbehandling, familiesammenføring, lov til at have børn 
som ægtefælder, tolke betalt af det offentlige, os danskere, i forlanger 
bederum, kønsdele badeanstalter, kalder vore kvinder for luder, bedrager 
staten for moms og skat, har bander som skyder vildt omkring sig, kører i 
fyrer biler, registreret i Sverige, i lever som blommen i et æg, i ter jer som i 
har lyst til, i styrer områder i Århus, Odense, Korsør, København, i opfordrer 
folk til ikke at stemme, fordi demokrati ikke er et eksisterende ord for Islam. 
Hvad fanden bilder i jer ind, i kalder os for racister, i få i hoved og røv, og så 
sviner i os til.
Hvorfor bliver i her, hvad vil i i Danmark, når i har det så hårdt og skidt. 
Hvorfor rejser i ikke hjem, hvor i kunne leve som i vil, uden påstået racisme, 
hvor i kan leve efter jeres hellige lov Islam. 
Fri os for jeres klynke, KALD OS IKKE FOR RACISTER, i er et ynkeligt folk 
som kun vil de som ikke ønsker Islam det værste. 
I ER DE SANDE RACISTER, i ønsker kun død og ødelæggelse, mit råd, 
slås til i dør i jeres hjemlande, lad være med at ødelægge Danmark.

70 Nej Spring dem bare over og stem ja ,de  røde vil få hele Danmarks befolkning 
efter dem 🇩🇰🇩🇰🇩🇰

71 Nej De skulle prøve at kikke på indvandrer kvaterer der ville de højeste smittetal
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72 Nej Forstår den pige godt. Hun er et barn og har lov at naiv idealisere dig og din 
rolle. Du er desværre en landsforræder og skal væltes! Du arbejder godt for 
immigranter og ikke for danskere. Du regerer modsat det,som du blev valgt 
på og som du lovede. Du lovede at føre stram udleninge politik og gør det 
modsatte. Du har lavet flere lempelser og har givet flere penge flere gange 
til immigranter også til de udviste kriminelle selv om de ikke vil DK og ikke 
arbejder og er kriminelle og er udviste kriminelle- på bekostning af 
danskerne!
Der er over 1100 personer i udvisningscenter Og de koster penge at give 
dem mad,logi, el, varme, vand personale , medicin og medicinsk omsorg. De 
har fri udgang og går ud og laver: vold, tyveri og ødelæggelser. Befolkning 
boende omkring udvisningscenter har klaget masse over deres kriminalitet 
og der sker intet. Naboer har bygget 4 m højde hegnet omkring deres huse 
og deres gårde for at beskytte deres familier og ejendomme. 
Der stiger hele tiden tal på person kriminalitet i DK.  I 2020 i de 1. 3 kvartaler 
var over 800 voldtægter og gruppe voldtægter sammen. De voldtager vores 
helt unge piger i alder ned til 9 år- ikke deres piger.
De efterlader de piger efter nogle timer gruppe voldtægt forslåede og 
blødende og skal opereres akut for at rede deres liv og de aldrig får børn i 
fremtiden.  De får angst og depression bagefter og er bange for at komme 
ud af huset i flere måneder selvom med familie og på den måde mister de 
skolegang og deres ungdomstid. Når de endeligt kommer ud i byen og ser 
gruppe unge immigranter på gaden( de går altid i grupper), som opfører sig 
selvsikkert og larmende og dominerende så er de bange, græder og skynder 
sig hjem. 
De glemmer aldrig deres angst og hvordan de så ud efter den vold de har 
overlevet.  Deres familier og nære venner glemmer det heller ikke.
Mette F kalder sig Børne statsminister men forsvarer ikke de børn og unge 
og aldrig taler om det og arbejder ikke på at ændre strafferammerne for 
person kriminalitet. 
Mette F er landsforræder og den regering skal væltes . 

73 Nej DF er et landsskadelig parti.
DF ødelægger Danmark.
DF dur ikke til politik.

74 Nej Gu er den sgu da ej. I er så fulde af løgn. Korrupte landsforræder. Du er en 
falsk ashkenazi zionist, der viderefører Lars Løkke Rasmussens syge 
agenda han underskrev med World Economi Forum. Indførelsen af den 4. 
Industrielle revolution. 

75 Nej NEJ FANDEME NEJ    !!!!  Peter bare gi`dem dernede ,de tror jo "vunne" 
hvad de er !!! Magt-liderlige og diktatoriske efterhånden . Go`dag 
🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰😉.

76 Nej Send dem nu hjem for fanden i svagpissere inde på borgen i ævler og ævler 
og får millioner i løn og intet sket 
Hvis det var en normal arbejdsplads var i fyret for længe siden pga 
inkompetance

77 Nej Føj hvor er jeg træt af vores vattet regering! Få nu alle de muslimer UD af 
vores land! 

78 Nej Statsborgerskab skal kun gives til folk, der har gjort sig fortjent til det, og slet 
ikke til muslimer, der hader vores demokrati og levevis. Og det skal diktator 
Erdogan og hans tænketank slet ikke bland esig i !!!

79 Nej Hvorfor skal vi finde os i de , indavlede idioter 🤢🤮😡
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80 Nej De somalier er vel blevet lige som alle andrer så lade værer med det had
81 Nej DETTE ER MAJESTÆTS FORNÆRMELSE, OG AF OS ETNISKE 

DANSKERE. 
82 Nej Tænk også på fremtidens børn - stop med statsborgerskaber til muslimer. 

Ingen ønsker, at deres børn eller børnebørn skal tvinges i Islam uniform.
83 Nej Giv migranterne 2 år til at blive selvforsørgende, magter de ikke opgaven - 

så ud på røv og albuer...
84 Nej Det kan da ikke overraske nogen🤬🤬 mange pensionister har mindre og 

leve for🤬🤬 HVA MED DEM❓
85 Nej Hvordan vil i prøve at forklare de Tomhoveder det.?  Alle sammen har et IQ 

som en toårige, intet siver ind i deres tomme hjerner, ingen Respekt. Og ved
 du hvorfor Inger Støjberg..?   Fordi vi har en Regering og politi der har 
rygrad som kogt Spaghetti.. 😉😉✌✌👍🇩🇰🇩🇰

86 Nej Det er de røde imod  de går ind For bedre velfærd For  udviste  asyld 
modtager

87 Nej Gør noget ved problemet Gør noget steden for at kæfte op. typisk Danske 
vatnisser 

88 Nej Ja spin kommer i mange former, endnu engang er statsmedisteren til grin
89 Nej 💕Tillykke med 24 år DF 🍀🇩🇰
90 Nej En flere timer lang samtale med en herboende syrisk “flygtning” har 

overbevist mig om, at islam er så dybt indgroet i dem, at islam står over alt 
andet. Deres eget liv, deres families liv og ikke mindst vores liv. 

Vi, danskerne, kan tåles så længe vi ikke kritiserer den forbandede 
totalitære ideologi, som de er så fuldstændigt besatte af. 

Vores ydelser vil de gerne modtage, men ikke vores islamkritik.
91 Nej I skal bare lukke røven for i følge af jer der er det racismen og hitler 

paragraffer der gælder og ingen skal have lov at leve eller mærke glæden 
når man er muslim shit er lede onde klamme og ingen hjerne celler 
🖤👹👿🤬 Pernille Vermund Nyeborgerlige.dk

92 Nej Lad endelig de utilpassede unge, jonglere rundt i uddannelser. 
Få hellere et job, med det I har nået, og begynd at bidrage til samfundet, 
som I bare nasser på. 😢

93 Nej igen en syg person. luk nu de grænser . og igen forsent
94 Nej Bliv væk fra Danmark
95 Nej Psykiske syge
96 Nej narhoved radikal tosse
97 Nej nej, men send for helvede selvsagt samme dumme politikere derned hurtigst 

mulig, så kan de bruges som nødhjælpsarbejder og lad os så slippe for at se 
nogen af dem i DK igen.

98 Nej af med dilleren og så på et fly hjem
99 Nej Hun er hånlig mod alle, det værste statsminister til dato og hun burde have 

lært ved at se på de fejl andre gjorde, men hun fortsætter og gør det værre. 
På den måde er det træls at betale skat. Forære snylteturister danske 
skatteyderes penge, enda give dem ekstra. Føj Mette Frederiksen, lad os 
slippe for din regering, du har skadet nok

100 Nej UD UD MED HAM 
101 Nej Danmarks Riges Grundlov, hvorfor kun den burde vi ikke have  en for de 

Fattige.?
102 Nej Hvad laver den tosse i folketinget
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103 Nej Nu Vil socialdemokratiet  hæve skater  her  i Struer og Holstebro så 
pensionister igen bliver ringer stillet   typisk med De røde pamper til 
socildemokrater

104 Nej Jeg er ligeglad hvad du kalder dig. Du er en racistisk rødhåret kriminel. 
#UdMedStøjbjeg

105 Nej De kriminelle skal retur og så er den ikke længere 
106 Nej De skal ikke ind 🤬
107 Nej STØTTE OG TILLID REGERINGEN

Hvordan støtte ens regering selvom den har lavet nogle mindre fodfejl i en 
længere svær og presset tid ?
Jeg har stadig tillid til Regeringen...!
EPEDEMI-LOVEN :
Men er enig med det Parlamentariske Folketingsflertal, som har fået sendt 
Epedemiloven ud til En ny kritisk reviderings-skrivning og en ny bredere 
Demokratisk forhandlingsrunde, som kan gøre den mindre tvangsbetonet og 
mere Human og nænsom, men stadig bevare nogle Myndighedsmæssige 
handlingskompetencer og -ansvar.
COVID19 MINKAVLS-AFVIKLINGEN :
Mht denne som for mig at se er absolut god og nødvendig, må vi efter min 
mening i Rød blok/Midtbane-Venstrefløjen holde sammen om at bevare 
Regeringsmagten og -ansvaret for at sikre Sundhedsansvarlige, Socialt 
ansvarlige og Miljøansvarlige løsninger i resten af Regeringens mulige tid 
før et tvungent Folketingsvalg.
Denne Minkavls-episodes roderi skal der selvfølgelig undskyldes for, rettes 
op på og erstattes/kompenseres ordentligt for.
Men den er for mig at se, trods sin alvor, i "bagatelstørrelse" sammenlignet 
med Anders Fogh Rasmussens Regerings føren hele Nationen bag lyset i 
og føren landet ud i krig i Irak (hvor ca. 8000 Danske soldater siden 2003 
har været udsendt & 8 soldater er omkommet, et ukendt antal er blevet såret 
og et endnu større antal er blevet PTSD traumatiseret.)
Vi må heller ikke glemme de Konventions-stridige og 
Menneskeretskrænkende overgreb der er blevet begået i Lars Løkke 
Rasmussens tid overfor sagesløse Flygtninge som var retsløse overfor 
Ingers Støjbergs og hendes ministeriums overgreb, såvel som daværende 
Statsministers og Regerings dækken over det.
Vi må heller ikke glemme at Det Blå Flertal sad bekvemmeligt og ikke 
regerede ved "et bredest muligt demokratisk flertal" men kørte deres 
asociale og ulighedsskabende, privatiserende, skattevæsens- ødelæggende 

108 Nej Facebook opslag gør intet, der skal lovgivning til, det betyder opstramninger 
så den slags folk ryger på første fly hjem

109 Nej Altså i Hizb ut-Tahrir's syn så skal DK jo være en del af det 
verdensomspændende kalifat, så de er fint tilfredse med at promovere 
islamismens dyder her i landet.

110 Nej SNAK SNAK, orker ikke ordet CORONA, danskerne skal rette ind, de fleste 
smittede er somalier, send dem hjem, de gider kun vores penge, de gider 
ikke arbejde eller rette sig efter vores love.
FAT DET DOG

111 Nej Ud med dem og det kan ikke gå for stærkt . 
112 Nej Det ser vi mere til....så længe vatrulle politikere  sidder med hænderne i 

skødet :-(
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113 Nej Mod dumhed kæmper selv guderne forgæves, manden er jo ganske enkelt 
for dum! Trist at han ikke forstår at hans parti er en død sild! 

114 Nej
vi skal ikke have sverige tilstande her i DK alt hvad de radikale står for er i 
mine øjne landsforrædderi at ville ødelægge vores dejlige lille land er forbudt

115 Nej DF din gamle ged, jo hårdere man stanger, jo større smerte i egen pande... 
pas nu på hastigheden !!!

116 Nej  Hun er intet Vær det må være den Pensionnhun vænter på 😡
117 Nej For satan hvor de hygger alle de røde svindlere minister biler grøn/el nej 

hvorfoer dog det gælder kun tyende og de svage som kun har arbejds 
indskomst dem kan de tryne føj et socialdemokrati får aldrig min stemme.

118 Nej Jeg har sagt det flere gange, Danmarks undergang,  røde djævle🤮🤮🤮
119 Nej Typisk muslimsk tankegang 
120 Nej

Flertallet af udlændinge i Danmark er ikke kommet hertil som flygtninge. 
Mange tyrkere og pakistanere er kommet hertil inviteret herop som 
gæstearbejdere af et erhvervsliv som skreg på billig, ufaglært arbejdskraft 
fordi danskerne ikke gad tage det monotone, lavtlønnede arbejde i 
industrien. De arbejdede men assimilerede sig aldrig og deres børn har følt 
sig fremmede i vores kultur, at deres verdensbillede blev til "dem og os" eller 
rettere: dem mod os. Som borgerlige håber jeg at I klart vil se også de 
negative ting ved erhvervslivets efterspørgsel af arbejdskraft udefra. Hvis 
man ikke tilhører en kultur hvor man gerne gifter sig med etniske danskere, 
så skal man slet ikke være her. Uanset hvad man kan og uanset hvilken 
timeløn man er villig til at gå for. Der skal et loft over antallet af udlændinge i 
Danmark. Ellers holder Danmark op med at være dansk.

121 Nej Vi skal betale mere til EU Vi skal garanter for andre landes lån i EUEN som 
vi ikke er med i Vi skal også betale for den 3 verdens problemer og Alle de 
snyltere der komme her op og snupper a Kassen

122 Nej Det er nemlig sandt ud af landet med dem
123 Nej Nej, der er snart ingen motivation til at drive virksomhed 24/7 - 365 hvor det 

kun er staten der stjæler det hele. Man kommer på et tidspunkt til den 
konklusion det er livet for kort til. Penge falder ikke ned fra himlen. Er der en 
eneste fra de partier som kan drive en bolsjebutik på hjørnet af Vestergade 
uden det hele bliver sat til? Det er nemt at bruge penge. Det skal man ikke 
være ret gammel for at kunne finde ud af. Det er dansk ejede virksomheder 
der får en lussing. Udenlandske og multinationale rejser jo bare hvis ikke de 
kan lide lugten i bageriet. Danmark har nok ikke den store betydning for 
dem. Det ender med at Danmark ikke ejer noget som helst og så bliver det 
udlandet som bestemmer eller gå bankerot. Pille ved udenlandske og 
multinationale virksomheden er Danmark alt for sårebare til. Hjernedød 
politik.

124 Nej Hun er total umoden til: st være  Folketinget  Hun er ikke voksen nok  utroligt 
Hun ikke er i endhedslisten  o stedet  for

125 Nej Vi kommer ikke ud Danskerne er alt dumme lallehoveder😊🤮
126 Nej gu skal de ej  de skal under spærregransen og ud med dem for altid
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127 Nej Endnu en løgn bliver opdaget her, hvad var det lige man sagde for nogle år 
siden?? Det der blev sagt til bekymret borger vedrørende EU?? Vi skulle 
tage det ganske roligt fordi planen var at det ikke var de danske lønninger 
der skulle ned men derimod de andre landes lønninger der skulle op, 
hvornår går det op for folk at EU er i fuld gang med at bedrage de 
almindelige borger så eliten kan tjene flere penge
UD AF EU OG DET KAN KUN GÅ FOR LANGSOMT, LAD OS KRÆVE AT 
FÅ EN AFSTEMNING OM VI SKAL UD AF EU ELLER BLIVE I DEN 
BEDRAGERISKE ELITE KLUB

128 Nej
Hvis i ikke har opdaget, så er det klima og fjernelse af børn og flere penge til 
indvanderer som bliver prioteret, og det koster, det er til at 🤮 sig over

129 Nej CORONA ASLAN
de etniske der
tog til fremmedfjendske A
hjemtog corona

130 Nej Så hvorfor ikke indkvartere dem på d'Angleterre? De ville blive så 
grundforvirrede over den ekstreme gæstfrihed, at de med det samme ville 
blive klaphat-flagende mønsterborgere. Gad vide hvor mange 
integrationsproblemer vi havde, hvis strategien var ekstrem gæstfrihed? 
Hvis alle blev mødt med: "Hold kæft hvor er vi glade for  at I kommet. Hvis I 
vil gøre alt hvad I kan for at blive gode samfundsborgere, vil vi gøre alt hvad 
vi kan for at I føler jer velkomne. Aftale?"

131 Nej Gamle sure levebrødspolitikere som der ikke er brug for mere,
132 Nej Børn blir vist ud og forbrydere får lov at blive  🤮
133 Nej Alle ved jo Danmark er en gavebod,,,Det tager jo 1 sec,,,så ved alle at 

METTE Forhøjet deres (løn) med 2000 kr  pr mrd....såå nu Kommer der 
10000000 Afrikaner også !!   ( man kan da ikke bebrejde hende for at 
forsøge) Da Danmark selv tager imod Terrorister!!

134 Nej Fatter ikke at hun kan blive ved med at forsvare sig med samme dårlige 
undskyldninger og totalt manglende situatationsfornemmelse. Det virker som 
om alt preller af på hende, på bedste psykopatiske vis.

135 Nej i er sku tosse, for hun gør det godt. i kunne ikke gøre det beder.
136 Nej Jamen "hurra" for minoriteternes krænkesyge...for fanden hvor er jeg træt af 

dem og helt ærligt, de rammer sig selv i nakken, da de istedet for opbakning 
bliver lagt på hadehylden, som er ved at være overfyldt🤢🤮

137 Nej stoler ikke på dig eller venstre det der er i vente for alle dansker er 
undertryggelse multig muslimer i landet og mega fattigdom til alle menig 
dansker skal betale for coroption og andre landes berigelser danskerne kan 
bare betale for ingen ting de får intet ud af det og macron har allered udtalt 
at han ikke går af vejen for en krig mod usa idiot tror i ikke vi ved hvad vi 
ikke skal stemme

138 Nej Der var ingen somaliere eller andre "grupper" i Østrig i marts. 
Men de DANSKERE som var der, blev smidt i karantæne, og bebrejdet 
belysning af hele samfundet. Og kaldt uansvarlige.
Så nu er det bare den næste gruppes tur. Uansvarlige somaliere i Århus. Og 
andre uansvarlige muslimske grupper som satser mere på Allah og Eid, end 
på ansvarlighed. 🤢

139 Nej Alle jer mindre begavede mennesker der har valgt at stemme på en tosse 
som Morten Østergaard må sku alligevel sidde tilbage og tænke ahhh det er 
en ommer😳.
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140 Nej Dæmonisering af Nørrebro

Inger Støjberg der åbenlyst foragter mange af indbyggerne, deres religion 
eller politiske orientering beskriver i dag Nørrebro, som en intolerant sort plet 
på landkortet. Dermed udvisker IngerStøjberg igen en grænse mellem den 
sædvanlig proportionsløs propaganda, fra de mere ekstreme national 
konservative partier og den borgerlige liberale propaganda. Hun 
dokumentere, at der retorisk ikke er forskel på hvad næstformanden i 
Venstre siger og mener, og hvad Rasmus Paludan står og råber fra hvert et 
gadehjørne.

For dem der har øjne i hovedet, vil de ved selvsyn kunne se Nørrebro som 
et tjekket, multikulturelt kvarter, der er populært hos studerende, tolerante og 
kreative typer. Kebabsteder og indiebutikker ligger side om side på 
hovedgaden, Nørrebrogade, og aftenåbne barer putter sig langs 
sidegaderne. Madelskere tager til Jægersborggade for at besøge eksklusive 
spisesteder og smarte kaffebarer. I nærheden finder man de grønne stier på 
Assistens Kirkegård, som snor sig forbi prominente grave som H.C. 
Andersens og Søren Kierkegaards.

Det multikulturelle er dog en torn i øjet på Inger Støjberg, Rasmus Paludan 
og Nye borgerlige. At gøre livet surt og anstrengt, for flere af bydelens 
beboere, er således et erklæret politisk mål. Inger Støjberg går personligt 
både til grænsen og over grænsen af, hvad der er tilladt i forhold til 
menneskerettighedskonventionen. En politik der har store menneskelige 
omkostninger og også kræver dødsofre.

Når Helles Angels, Rasmus Paludan, Nye Borgerlige, Inger Støjberg, 
Rasmus Jarlov retter deres aktiviter og opmærksomhed mod området, får vi 
en række stort opslåede episoder i medierne, der er tragiske. 

141 Nej Vraiment bizarre
142 Nej Stakkels kvinder - at være tvunget til at leve med sådanne gamle 

formørkede mænd.
143 Nej partiet der er kommet med det forslag er jo helt væk fra vinduet aldrig har jeg 

hørt magen til lort det vil koste kassen og forurene meget mere🙈🙈 idioti 
men hvad kan man forvente andet en de  halvhjerner der sidder i regeringen 
& støtte  partierne    😡👊

144 Nej Danmark er helt til grin overfor disse forbrydere, desværre har vi også en 
dårlig dommerstand og en dårlig regering.

145 Nej Kælling
146 Nej Hvis de ikke gider lære dansk,  må de rejse hjem.
147 Nej Ja, ja afsted med dem
148 Nej Fantastisk at høre en der er med til at skabe et dem og os samfund. De får 

fantastisk løn, plus orlov med fuld løn og kan gå tidligere på pansion. Jeg 
brækker mig af folk der ikke kan indse at politikere ikke er fem potter pis 
hver for den danske befolkning. De er total værdiløs. De er deres egen 
lykkes smed
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149 Nej det er da, fuldstændig undsvag at så lille et land som Danmark skal tage 
300 fra Lespos, når store lande som Norge vil tage 50, Tyskland og Frankrig 
100, hvorfor i alverden skal vi så tage 300,  I har, altså ikke et pengetræ på 
borgen, og I kan hjælpe dem hvor de er, de skal ikke hertil, jeg har gidt hørt 
de står på Lespos og siger de vil ind i de europæiske lande, men det skal de 
ikke bestemme, det kunne jo også tage hjem hvor de kom fra, det næste vil 
vel så være at alke de afrikanere der er i Libyen også brænder deres lejr 
ned, for de hører hurtigt det er det de har gjort på Lespos og at  det er vejen 
ind i Europa,

150 Nej Skrækkeligt kvindemenneske, som ved sin person og optræden skaber 
mere splittelse og had , end det modsatte.

151 Nej Ja det er sørgeligt at vores dommer holder med sådan en forbryder 
👿😈🤬🤬

152 Nej
Hold da fast hvor der bliver brugt oceaner af ressourcer på de fremmede. 
Det sidste jeg hørte her til morgen, er (at personer i Slagelse, som 
formodentlig får fri process) lægger sag mod Danmark for Ghetto plan. Hvor 
meget mere skal vi finde os i??? Ud af Danmark med dem omgående. Disse 
ekstremister egner sig ikke til at bo i vort demokrati. 👉👉👉👉🤔🤔🤔

153 Nej Jeg tror at Enhedslisten har vist hvor utilregnelige de er og at det er bedst 
bare at ignorere dem  - som et vanskeligt barn.

154 Nej Islam viser sit sande djævelske ansigt igen igen. hvor mange uskyldige 
europæere skal slagtes inden man finder ud af at disse følgere af den 
sygelige oldtidsideologi bare ikke hører til i europa 

155 Nej
Ja det kan der bruges penge på 😵føj for S.... DE SKAL BARE UD AF DK

156 Nej Ad at MØ vil stå med den racist og snakke om racisme . Den tøsse dreng 
opføre sig som en klovn og så er folk bare ærlige

157 Nej Så styrer den voldspsykopat sig da i fremtiden? Han bliver løsladt som en 
helt. 😖Retssikkerhed og for hvem. Det er krænkende. Stakkels offer. 😢

158 Nej
Intet nyt under solen.... totalitær stat
Socialdemokratiet støtter ikke det antifascistiske arbejde efter 1935, hvor 
Hitler kommer til magten
Da Tyskland overfaldt og besatte Danmark den 9. april 1940, blev der på 
socialdemokratisk-radikalt initiativ dannet en samlingsregering (samarbejdes 
politikken)
Under besættelsen accepterede de også grundlovsbrud
Socialdemokraterne og sundhedsmyndighederne har også en dunkel fortid 
sammen i mellemkrigstiden og derefter
Mette og Kaos
Mette og totalitær stat
Mette = Trump de klynger sig til magten

Google: Berlingske
Statens Serum Institut testede vaccine på kz-fanger i 1944

Lex Mette
Mette og Bananrepublik
Mette vil allerede have sundhedsmyndighederne til at skære i og skamfere 
små drengebørn
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159 Nej De som er udvist skal ikke afsone i DK de skal hjem hvor de kom fra,
160 Nej Fuldstændig enig og begynd at lave indskrænkning af islam i Danmark de vil 

jo ikke leve i et demokrati så alle dem der ikke har ret til at være her ud med 
dem

161 Nej Du er et klamt mennneske Morten Østergaard. Sælger de danske værdier 
for ussel mammon! FØJ

162 Nej Ud med dem nu
163 Nej Send dem hjem til østergård
164 Nej Helt klart UD af Danmark
165 Nej Good for you, du er ved at vågne op. Det drejer sig ikke om virus men om, at 

indføre Hitlers New World Order. Mette er købt, jo før I vågner, jo bedre. Vi 
“konspirationsteoretikere” har ventet længe nok på, at I kan se, at kejseren 
er nøgen og jeg personligt, er dødtræt af, at vente på jer. I er så 
hjernevasket af medier der er ejet af NWO.

166 Nej De er jo hjerne døde Danmark er rigelig ødelagt i forvejen 😡😡
167 Nej Er Nysgerrig.

Hvad er det for socialt bedrageri I snakker om?

Efter Mette Frederiksens 5 FATALT FORRINGENDE REFORMER i 2013 
hvorefter det for ALVORLIGT SYGE blev noget nær umuligt at opnå 
sygedagpenge eller førtidspension og kommunens folk bliver belønnet med 
bonusordninger, refusionsordninger og endda IS-kager om sommeren for at 
proppe alvorligt syge over i torturforløbene kaldet ressourceforløb på en 
fattigdomsydelse kaldet ressourceydelse, som medførte FLERE DØDE end 
der kom i arbejde - 

Nåh ja, og så efter den blå regerings efterfølgende 3 FORRINGENDE 
REFORMER, hovedsageligt myntet på INDVANDRERE der snød 
statskassen.

Hvad eller hvem I himlens navn er så tilbage?

HVEM er det I vil være efter nu?

De eneste der snyder statskassen nu er vel 
- de raske der tjener sorte penge ved siden af! 
- de raske på almindelige dagpenge som rejser til udlandet uden at melde 
ferie!
- de raske som er fyret og hæver både fratrædelsesordning samt dagpenge 
samtidigt!

TÆNK på hvor mange penge landet kunne TJENE på at gribe tingene 
intelligent an isf. spilde over 148 mia. på hamrende uintelligent 
arb.markedspolitik!

168 Nej Få dem losset ud af Danmark hurtigst mulig ....
169 Nej Ud af det cirkus
170 Nej Rasisme er satme grimt lige hvem det kommer fra. Under 1 % af muslimer i 

dk er radikaliseret.
Resten arbejder.
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171 Nej De skal intet have Somalierne
172 Nej Ud med dem 😠😠
173 Nej Nej de handler ikke i panik, de handler på vegne af storebror Kina. De røde 

svin
174 Nej har delt   .. .Peter Hottenroth  Man kan ikke lukke grænsen. Det er 

symbolpolitik." Hold nu bare kæft, dit fjols. De har jo lige gjort det. Og det er 
så også en kollektiv læreproces, kammerat. Alt det, de radikale ikke vil 
have("Det er symbolpolitik"), kan gennemføres ved et fingerknips, hvis bare 
viljen er der. Symbolidiot! Vi vender alle dine dubiøse venner på grænsen, 
muslimer, asylanter, migranter, internationale gangstere, og hvis interesser 
du ellers mener at skulle varetage på bekostning af folk og 
fædreland...............................https://politiken.dk/indland/art7704616/Radikale
-kr%C3%A6ver-redeg%C3%B8relse-om-
gr%C3%A6nselukning?shareToken=UoFksSAAL61w

175 Nej Ja, lukning af grænser, skal være permanent, samt afvisning af 
asylansøgere.
vi får vist rigeligt med at tage os af danskerne og firmaerne og ikke af 
Nassere fra andre lande

176 Nej Du skulle straffes Pap ,du er medskyldig i at alt det her sker og tålereres ,du 
var alt for slap som justitsminister ,du har altid bare snakket ,og helt vand ud 
af ørene

177 Nej Du vil først “skændes” om det nok det er endelig for sent. Migranterne i den 
lejr har selv sat ild til for endnu hurtigere at komme op til tåber som du 
Østergaard! Nej ikke flere!

178 Nej De kommer kun til EU for at rane og stjæle...….. alle dem fra DF ;) ;) :D
179 Nej Tulle tør sgu da intet når det kommer til stykket, han er da bare uLøkkes lille 

logrende hund
180 Nej Rablende sindsyge
181 Nej Lad dem sende 1 is terrorist tilbage også send 1500 tyrkere retur
182 Nej Jo, S og deres røde lejesvende mener jo, at vi borgere bare kan gå ud i 

haven og plukke penge af pengetræerne. Som altid. 
183 Nej

De er fuldstændig hjernevaskede. Se ham med mikrofonen....helt væk....og 
det er de allesammen. Lidt vildt at tænke på at det er fremtiden.. det er 
desværre allerede for sent at stoppe islamiseringen af Vesteuropa, og 
flertallet af vælgerne vil åbenbart gerne have det sådan. Multikulturelt 
samfund....ihhh åhhhh vi er allesammen bare venner siger Morten ø og co. 
Vi skal bare spise halal, tildække vores kvinder som kan være i et rum for 
sig selv, omskære vores babyer, afskaffe ytringsfriheden og den frie presse, 
aldrig krænke en muslims ære eller deres allah og holde ramadan.. det da 
det mindste vi kan gøre for vores kære gæster der beriger vores kultur med 
deres istedet. forandring fryder. kvidrer Morten ø videre ...

184 Nej Sæt dem i livslang karantæne der hvor de har hjemme.
185 Nej Dit afskylelige venstreorienterede menneske Du forsvarer barnebrude, og 

teenagepiger der er blevet tvangsgift med mænd der kunne være deres far. 
Nu har i venstreorienterede usle mennesker set jeres mulighed for at hænge 
en populær højreirenterede politiker ud og så gør i det med støtte fra DR, 
der vil gøre alt for at holde sagen varm! Føj for satan hvor er i 
nederdrægtige og USLE!!

186 Nej Ud med dem.
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187 Nej Hvorfor var du så ikke i Washington og fejre USA's frihedsdag den 4. juli? 
USA er en langt vigtigere partner for DK end det selvforherligende og 
gældsramte Frankrig?

188 Nej Hvor for SEDT DF ,,,,DEM IKKE HJEM,,,,,I HAD 8 TIL DET,,,,.
189 Nej Jeg støtter IKKE løgnere og lovbrydere. Som for eksempel Inger Støjberg.
190 Nej Foreslå muslimerne at flytte til muslimske lande
191 Nej Der er kommet alt for meget kriminalitet, til vores engang fredelige LAND. 

Det er vores Ordensmagt Politiet, der må gives frie tøjler, det duer ikke med 
vores blødsødne måde, overfor voldelige indvandrere

192 Nej Er du syg i hovedet,hjælp vores egen først,det er på sin plads. Men du kan 
sende et bidrag af din fede ministerløn.

193 Nej Stop med at indhalere lim eller  hvad det er du fylder maske  med,og prøv at 
se virkeligheden som vi andre ser og oplever den,Radigale med fleres store 
berigelse af vort samfund.

194 Nej NB viser sit sande ansigt... Antidemokratiske bøller!!! Tak fordi de i den grad 
blev nedstemt

195 Nej De vil da skide  på Danmarks regler. De gør som det passer dem Send dem 
ud  af Danmark Der hvor de kan gøre de ting de gør i Danmark De vil ikke 
være DK. Folketinget må da snart vågne op  sov er pillen er brug op. 
🤒🤒🤒🤮😈

196 Nej El og de radikale er meget skadelige for den danske befolkning. 
Hovedparten af deres vælgere er udlændinge/ og kriminelle. Uden ville de 
ikke komme over spærregrænsen. Så dem kæmper de for og skifer hul i 
danskerne.

197 Nej
De gider da ikke.. de er dovne.. de kom for at nasse.
I mit gammel firma skulle 9 syrer have chancen at få arbejde.. de kom med 
masser af undskyldninger for at de ikke kunne varetage simpel arbejde.  6 
gad nok ikke arbejde. Tre startede to dage senere om morgen.. til middag 
var der kun en tilbage.. knap 2.5 måneder senere var der ingen tilbage.. de 
finder hurtig på undskyldninger for at dovne derhjemme.. og vi dansker 
bliver jagtet rundt i manegen. Det får ingen konsekvenser at syrerne siger 
fra.. men danskerne risikerer at blive smidt ud af systemet, når man ikke gør 
hvad der bliver sagt fra de offentlige.. hvad med at skrue bissen på , så de 
dovne indvandrere lærer at man ikke får noget uden at yde.. 😠😱😡

198 Nej Genindfør Dødsstraffen ved særlige drabstilfælde som med den sag med 
totale psykopater som Peter Madsen her og flere andre der bare sidder og 
rådner op på vores regning og så er man fri for alt det her og spare så også 
systemet for en masse penge.!!

199 Nej Nye borgerlige er jo et godt parti- hvordan de har fået Lars Boje ind, det er 
mig en gåde. En mere sociopat

200 Nej Så gerne at Mette og hendes lakajer for en domstol ......
201 Nej Ud af landet. Med hele familien
202 Nej Ja hvis de ikke skulle forsørge alle vores alt for mange svin vi producerer, så 

VAR det nok ikke gået så galt. Men nu er PENGE jo det vigtigste i vores 
fuldstændig latterlige verden. Håber karma snart tværer os mennesker helt 
ud!
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203 Nej Enig med Pernille . De skal IKKE ind i Danmark igen . De har haft deres 
chance for et godt liv , som de så har fravalgt , til fordel for islamisk stat . De 
må dømmes og blive hvor de er og aldrig lukkes ind i Danmark igen . 
Kommer de tilbage som illegal , er de ikke berettiget til at få økonomisk 
hjælp fra staten og hvis de bliver fanget , kan de sendes ud af landet . Nu 
må vores politiker lade være med at være så svage og blødsødne . Det her 
kan de ikke byde den danske befolkning . 😠😠

204 Nej De brune skal gå forrest, thi det er dem, det er mest synd for. Det er denne 
tåbelige racisme, som har simret i lang tid i staterne. BLM er erklæret 
Marxister. Idiotien vil ingen ende tage.

205 Nej Jakke nazist
206 Nej Jeg er kommet meget i tvivl. Syntes jeres indvandrer politik er dalet en del 

siden Pia er stoppet. Der skal virkelig gøres noget meget snart, hvis vi ikke 
skal miste vores land til dem som hærger København i øjeblikket. Giv nu 
politiet vandkanoner og våben med gummikugler i, og lad os erobre vores 
land tilbage.

207 Nej Folkepensionister  som er gift  får meget mindre  men dem piser sf og de 
røde på

208 Nej De røde lejesvende er bange for fakta og bryder sig ikke om det når de ikke 
kan styre narretivet.

209 Nej Fuck dem ud med dem vi hader dem
210 Nej landsforræderne inde på sinkeborgen og deres vælgere elsker dem 

jo🤮☠🤬 R.I.P. 🇩🇰
211 Nej Send dem nu hjem...
212 Nej Hjem med dem de er umenneskelige
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213 Nej så meget for kvinders ligestilling i Uffe Elbæks hykleriske Alternativet parti, 
og hans spidskandidat Siddique

 https://fightthepowerwithfreespeech.blogspot.com/2019/01/uffe-elbk-og-
alternativet-s.html

Wednesday, 16 January 2019
Uffe Elbæk og Alternativet 's islamistvalgmøde i Albertslund; kvinderne blev 
hjemme 

Uffe Elbæk omfavner Allah; Alternativet holdt vælgermøde for herboende 
pakistanere ved en næsten kvindefri seance i Albertslund. 

Muslimske mænd havde ladet konerne blive hjemme, da Uffe Elbæk og 
Alternativet kom forbi. 

Uffe Elbæk og Alternativet melder sig nu ind i valgkampen. Alle Allahs sejl er 
sat for at støvsuge de muslimske stemmer i Danmark og ikke mindst i 
hovedstadsområdet. Derfor ser Uffe Elbæk og Alternativets top stort på 
tidligere løfter om at "boykotte alle debatter, hvor der ikke er kvinder med", 
som Alternativet ellers lovede i 2016. 

Lørdag 12. januar 2019 dukkede Uffe Elbæk og hans nyudnævnte politiske 
ordfører Rasmus Nordqvist op til et pakistansk vælgermøde i Danmark. På 
scenen ser man de to toppolitikere samt Alternativets muslimske 
spidskandidat i Storkøbenhavn Sikandar Siddique, der er mest kendt i 
offentligheden for sin støtte til Hizb ut-Tahrir. 

Yderst til venstre ses Sajid Rajput, der er præsident i en pakistansk forening 
funderet i Kashmir i Pakistan.

214 Nej Hvorfor skal der overhovedet være disse elendige kriminelle udlændinge her 
i vores land, hvorfor skal vort surt optjente velfærd smadres af fremmede 
barylere der kun skaber lort for Danmark, hvorfor er de fredet af hele 
retssystemet i Danmark.
Jeg forstår ikke at vi Danskere finder os i det, tænk på alle de milliarder det 
koster os og ikke mindst, utryghed 😡😡😡😡😡😡😡🇩🇰

215 Nej Lad dem nu bare vaerer der .og hjelp de gamle hjemme i DK
216 Nej Muslimerne griner, og volden stopper sku ikke !
217 Nej alle de involverede ministre ud på røv og albue 
218 Nej Vil partiet fortsætte ud ad bondevenstre vejen, og skide højt og flot på 

vandmiljøet, eller har det givet stof til eftertanke, at selv tidligere inkarnerede 
V-vælgere, nu har vendt jer ryggen?
Venstre blev stor, da Uffe hev partiet ud af gylle suppen, og tog partiet ind til 
byen. Siden Anders Fuck Rasmussen er det gradvist rykket tilbage, for så 
de sidste 4 år, at have vist sig fra sin værste side. Esben Lunde: en 
ubegavet bonderøv, der agerede nyttig idiot for BL.

219 Nej De skal sendes hjem hele bundet
220 Nej Ud med de uhyrer, de hører ikke hjemme i Danmark 🥵 håber der bliver 

taget sig “ kærligt af manden i fængslet “ 🤣🤣
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221 Nej Det kunne være rigtig godt hvis den magtsyge Statsminister lige have 
trukket vejret en ekstra gang inden hun brød grundloven og derudover 
bragte politiet og forsvaret i en dårlig position.

222 Nej Den regering og deres medløber (den grønne Imam Morten Østergård) er 
komplet ukompetente til deres job. Hvorfor skal det være et STORT problem 
i deres øjne før de vil gøre noget (lidt) ? De kan ikke se at dette problem 
med uintegrerede indvandrere bare bliver større for hver dag. De er nogle 
krystere, som ikke TØR gå imod Islam. Hvis ikke vi stopper det nu - så bliver 
vores børnebørn fremmede i DERES EGET LAND. det må vi stoppe NU. 
Islam overtager Danmark indefra, hvis ikke vi stopper det NU. De kan udføre 
deres tro m.m. hjemmefra og helst i deres eget land. Islam hører ikke til i 
Danmark.

223 Nej Det eneste, de små pikhoveder har respekt for, er en reel og øjeblikkelig 
udvisning fra DK.

224 Nej Hvornår begynder Danmark at sende alle de Tyrkere hjem der er i Danmark 
det burde være sket for 
Længe siden de skal ikke være i Danmark og de skal aldrig-aldrig med i 
EU 🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰

225 Nej MERE PALUDAN OG MERE ÜBER HYKLERI

Jeg præsenterer hermed følgende hadprædikanter der har besøgt Nørrebro 
på det seneste:

Imam Bilal Philips 
Går ind for vold mod kvinder og drab på homoseksuelle.
Holdt oplæg for tusindvis af tilhængere på Nørrebro, inviteret af islamisk 
Trossamfund.

Resultat: Ingen hærværk, ingen vold mod politiet, ingen afbrændte biler, 
ingen granater, ingen våbenfund.

Sheik Yassin 
Prædiker om drab på homoseksuelle 
Holdt oplæg på Nørrebro for flere hundrede unge.
Inviteret af VIOMIS(viden om om Islam på gadeplan) 

Resultat: Ingen hærværk, ingen vold mod politiet, ingen afbrændte biler, 
ingen granater, ingen våbenfund.

Kemal Al Mekki 
Går ind for slaveri og drab på frafaldne muslimer 
Holdt oplæg for flere hindrede unge på Nørrebro 
Inviteret af islamisk trossamfund 

Resultat: Ingen hærværk, ingen vold mod politiet, ingen afbrændte biler, 
ingen granater, ingen våbenfund.

Haitham Al Haddad 
Går ind for stening af utro kvinder og Sharia 
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226 Nej Dette er simpelthen noget af det mest onde og afstumpede jeg har set. 
Manden må være psykopat . En kryster der håner og truer en hjælpeløs det 
er slemt det her. 

227 Nej De skal så absolut IKKE tilbage til DK! De har fravalgt Danmark og de 
værdier vi står for. Nu må de tage konsekvensen af deres valg. Fratag dem 
statsborgerskabet og lad dem blive straffet hvor de er.

228 Nej Jørgen Nielsen er en guttermand 🌹 En kernesocialdemokrat, et 
ordentligt og ærligt menneske og en god kammerat.

229 Nej Ja ud af E U 
230 Nej Men kære Mette hvad bliver der gjort ved det, er det ikke sådan, at vi alle 

syntes at de fleste af dem skal ud af landet, i hvert flad forbryderne og det er 
vel 80%. jeg kan love dig at vi er milioner dansker der ønsker dem hen hvor 
pepperet gror😡

231 Nej 193000 efterkommere!! Det er skræmmende!! Men de laver jo heller ikke 
andet!! Men de skal ved gud ikke have statsborgerskab!! De skal rejse 
hjem!!

232 Nej Hun er da hel gal hun ved ikke en skid om noget sådan en dum tøs
233 Nej Hvad er det for noget med at konfiskerer folks guld kæder som er lovligt 

købt og har haft om halsen i 40år. Få hun mener vel ikke bare en bestemt 
grubbe. Hun er sgu ikke for klog. Sikke noget at komme med fra en 
statsminister. Socialist tag fra de rige og giv til staten.

234 Nej Først den dag, desværre, at vi vælger et andet flertal på Borgen og smider 
alle de utilpassede migranter AF HELVEDET TIL.

235 Nej
Du er da helt ved siden af. Det er snyltere og nasserøve han vil af med. 
Samt voldsparate psykopater. Ballademagere og idioter. Han siger det han 
siger for at provokere folks sande natur frem. I øvrigt er vi en del der mener 
at DU er en stor klaphat.. ikke sandt Rasmus Paludan og Steen Maagaard

236 Nej Vi har et retssamfund, som alle skal rette sig efter, hvis de skal være i vores 
land, gælder vores love. Hvis det er et problem for dem, kan de pisse hjem 
hvor de kom fra

237 Nej Pernille Karlsen: Emigranterne skal være Selvforsørgende! De er ikke flygtet 
fra noget! Det er kun rigtige flygtninge vi har pligt til at hjælpe i gang med 
deres nye liv her!!! 🇩🇰

238 Nej De er skingrende sindssyge Pia, de skal hjem hele bundtet med et kæmpe 
Los bagi😉

239 Nej Hun har et udtryk og en opførsel som Hitler på en partidag i Nürnberg. 
Syg høne.

240 Nej INGER STØJBERG du er bare toppen af proppen og du gør det bare så 
godt og hold endeligt de asylansøgere langt væk fra Danmark..❤🇩🇰🌹🇩🇰

241 Nej Jo det er, og så til dem der SMIDER 🔋 BATTERIER på gaden og andre 
steder.... LAD VÆR.

242 Nej
Magen til kollega mobbende , usympatisk fyr, skal mand lede længe efter...
Og som altid..
Halv sandheder , propaganda og varm luft..🙈🙉🙊

243 Nej Ja Tak of så send de andrer Hoveder Hjem til Perkistan 👎
244 Nej

Ham Erdogan, skal helst ikke blive sur, så åbner han fod slusen, og lukker 
flygtninge og migranter, op mellem landene.🥶🥶🥶🥶🙏🇩🇰👍🐒😿

245 Nej Han skal blive hvor han er, det er det land han hører til , IKKE DANMARK. 
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246 Nej Der sker jo ikke en skid..!!
20 år i spjældet og så ud af landet!
Alle straffe skulle femdobles - det skal gøre hamrende ondt at bryde 
lovgivningen, ikke det blødsødne fis der er nu! 

247 Nej Undskyld men hvad skal hun her i landet , vi har ik nogen der er efter de 
sorte. 😡 mon ik hun snarer skulle spærres inde.

248 Nej Jeg tror ikke på at børnene er psykisk syge.  Nej det er regeringen der ér 
dybt psykotiske

249 Nej For hver iskriger de sender til dk, skal 10 tyrkere den anden vej
250 Nej Et meget sørgeligt Danmark at de socialistiske og Venstre ekstremistiske 

tosser har skabt... det er jo dem der der render rundt sammen med deres 
fascistiske gruppe Antifa og siger at den almindelige dansker er racist... 
FØJ..

251 Nej Nå nej vi har sørme da heller ingen problemer med dem fra de muslimske 
lande

252 Nej
De 95 % af demonstranter burde ikke være i danmark, hvem har slæbt dem 
ind i landet, de har skylden for denne tåbelige forsamling, de vil skide på 
danskerne hele bundtet, både Muslimerne og deres tåbelige danske følgere, 
dvs, Landsforræddere, få nu sendt de mærkelige mennesker ud af landet, 
og Landsforrædderne for en domstol, mindst 10 års fængsel.

253 Nej Sleske mandsperson
Skam dig
Du er den mest arrogante 

254 Nej Kan det virkelig være rigtigt, gælde fra 2040, om over tyve år, er det det DF 
vil gå på valg med, HA Ha jeg håber sgu virkelig de får et klap i røven, og 
mister 175000 stemmer, sådan en klaphat, er det virkelig det de vil tilbyde 
de nedslidte, lad dem mærke vor vrede, og give dem det katastrofe valg de 
vil have.👎😡🇩🇰

255 Nej De røde må ikke vinde på det punkt. Hold ud Kristian. Hjem med 
bekvemmeligheds flygtninge. Og kriminelle

256 Nej De har inet med danske børn at gøre. De er født dernede i sandkassen af 
syriske terrorister og derfor skal de naturligvis blive nede i deres eget land. 
Vi har rigeligt af disse nasserøve i landet i forvejen.🤮

257 Nej Han skal aldrig ud igen og hans kone er lige så syg i hovedet som ham....
258 Nej .. Uha, uha. 🙄..

Hvad skal vi bruge en Statsminister til, som kravler ned i et Musehul, når 
hun møder ( Pernille), det ser Forfærdelig ud...
Hun kravler helt ned i stolen / Bider Negle..

SYGT at se på.. 🤒.
259 Nej Peter 

Kan du og dine ikke udregne en snedig plan, for hvordan vi overlever det 
her? 
Vi etniske lyserøde er snart i undertal, hvordan skal vi overleve i det?

260 Nej De jammerlige klankulturmedløbere fra B, Ø og SF skal du ignorere. 
261 Nej Kvindehader bliv væk
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262 Nej I er landsforræder I er en klaphat Og når vi sender folk hjem øøtil deres 
egne land på et tidspunkt .Så bliver du tvunget til at rejse med så I kan få 
det godt med alle dem der dernede. I skal smides i spjældet for 
Landsforræderrig. Og det er livstid lige er nøglen skal smides væk I kæmpe 
nar.

263 Nej
Gider du ikke stoppe med at afføre på min tidslinje med dit ligegyldige 
**9o**?? Jeg er komplet ligeglad med om mine børn vil få halal eller ikke-
halal. Jeg giver dem sguda bare en madpakke med - hvorfor fanden vil du 
blande dig i hvordan de ansatte på institutionerne i det hele taget arbejder? 
Lad dem sguda selv bestemme hvad der passer dem din racistiske so. Hold 
gerne mig og min religion ude af ligningen. Er træt af at blive spyttet på 
ligemeget hvor hen jeg kigger. Du er psykisk ustabil Mette. Du skal til 
psykolog. Du lever i et urealistisk konstrukt af din mentale begrænsning. Du 
er ikke normal. Se din måde at tale på og opførsel. Dine små 
ansigtsbevægelser og den seriøsitet du udviser i et pokkers ligegyldigt emne. 

264 Nej Mange muslimske mænd er desværre kvindefjenske og sexistiske. De 
mener, at hvis kvinder ikke går med tørklæde er de urene.

265 Nej Mimi bød selv op til dans og svinede ham fra første færd og iøvrigt er alle i 
etablerede det mest usmagelig jeg nogen sinde har set i en parti leder 
debat, føj i skulle skamme jer, men fortsæt endelig jeres mobning af 
Rasmus pauladan, så vi helt sikker på han bliver valgt ind
I øvrigt er det forbudt at moppe, i burde os politi anmeldelse så
Føj 😈

266 Nej Den person som sagde det er sgu ikke voksen nok til at sidde sådan et 
sted🤬det må da få nogle konsekvenser🤬🤬🤬

267 Nej Jeg synes han skal sendes hen hvor han kommer fra men jeg tro ikke 
kommer til ske

268 Nej Du glemte igen pensionisterne, er du fuldstændig tonedøv.
269 Nej de har ikke opholds tiladelse men nægter at rejse hjem
270 Nej Vi kan ikke bruge EU til noget som helst. EU er en klub for forhenværende 

nationale politiker, der kun er interesseret i at skovle så mange penge til sig 
som overhovedet muligt, og de er så virkelighedsfjerne at det skriger til 
himlen..Altså fuldstændig ubrugelige politikere 99% af dem. Kun Peter 
Kofod kan bruges.

271 Nej Du er helt væk, du kan sgu ikke sende asylansøgere til Grønland,  men vi 
kan sende dem til Gentofte

272 Nej Ud med dem, der kan sendes ud og de andre lange straffe,  bøder og 
konfiskation af bil.

273 Nej De er ikke iranere kære Søren Pape. De er herboende arabisk talende folk, 
hvilke oprindelsesland har fået støtte fra Iran til deres ugerninger. De savner 
ham og hans penge. Smid dem alle ud af DK for iranernes skyld. Iranerne 
var på gaden idag( ca 2 timer inden) mod iranske nedskydning af ukrainsk 
fly, som de forsøgte at skjule.

274 Nej Hej synes det er utroligt hvad denne blod røde regering får igennemført 
under denne såkaldte Pandemi 🤢 Udrydder et helt erhverv 😡 lidt sent 
Pape får øjnene op eller gør han ? alt imens der stadig bliver givet 
statsborgerskab til folk der ikke vil vores land og. Vores skikke 😡 Vi er på 
vej til kommunisme. Vi bliver dirigeret af EU og snart så er Danmark fortid 
🥵🥵
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275 Nej Totalt ud i hegnet værne om flygtninge de vil alligevel ikke noget godt, fat 
det nu røde tosser

276 Nej Vidste ikke vi boede i muslim land.🤔🤔🤔😡😡 føj forsatan
277 Nej Hvis de gjorde det ved mine børn.... så skulle jeg bures inde for ikke selv at 

tage affære😡 satan utroligt. Hvorfor får de lov til at gøre uden der sker 
noget😩

278 Nej Ka du ik Li flygtninge så lade værre med at erklæret krig i demokrati navn En 
flok kartofler aber

279 Nej Nej til flere migranter 😞 de skal hjælpes i hjemlandet
280 Nej Det er 110300 for meget.

Det er griskhedens åndssvage cirkus, af pengegriske personer på taburetter 
.
UD PÅ RØV OG ALBUER MED DEM.

281 Nej Hele Danmark's landsforræder 🤮 🤮 🤮
Kom nu med svar hvem er din diktator??? Hvem snakker du for??? Hvad 
handler det samarbejde med Bill Gates om som lille Lars startede i sin 
tid??? Kon nu med svar eller gå af, du er ikke god for Danmark

282 Nej M M der er ikke en regering der tager sig en dyt af forfølgelse og mord på 
kristne  , EU giver også blanke F og FN er kolde i R  hurra hurra det kører 
for islameringen WW  fy for H jeg græmmes

283 Nej Så har hun opgivet med, at være børnenes minister. Svigefuld kvinde.
284 Nej Haha - ‘klimabenægtere’😂😂 Man kan sgu da ikke benægte 

klimaet😂😂😂 Hvor har de mennesker dog gået i skole henne?🙄 De kan 
jo ikke en gang formulere sig🙄 

Man kan i øvrigt ikke undskylde fakta - selvom ‘faktabenægterne’ (De 
Radigale) helt sikkert ville lappe - selv sådanne undskyldninger baseret på 
løgne - i sig🙄
DET faktum siger jo i virkeligheden ALT om De Radigale🙄

285 Nej Det er jo bare sådan,, når nu ham den hjerteløse feje og usle klaphat bliver 
buret,, så skal vi føde på ham så længe han er fængslet.. 😠😈
Næ,, alle mine kære med Danskere 🇩🇰., han skal smide ud af Danmark og 
det skal sgu gå meget hurtigt.
😈😠👍😈😠👍😈😠👍😈😠👍

286 Nej NYVALG NU  DE RØDE ER BINDE GALE.
287 Nej Gå i kødet på de radikale, så de kommer til at fortryde at de støtter den 

magtfuldkomne regering. Og få så lige Tulledrengen til at trække sig fra 
Arne pensionen for at lægge max pres på landets diktator.

288 Nej Danskheden har trange kår i Danmark! - Muslimer, sorte og lgbt+++ har 
totalt overtaget dagsordenen blandt politikere og medier! - Det rene fup og 
nonsens. Vi skatteydere skal betale.

289 Nej Nej vi lever i røde Mette F’s diktatur og er der ikke en voksen der kan få den 
røde rejekælling stoppet, Tak. !!

290 Nej Morten små drengebørns forhud matter. Forstå det dog, ellers får du aldrig 
min stemme.

291 Nej Så send det kriminelle lort hjem for helvedet , istedet for alt det snak der, for 
vi sgu intet ud af 🤬🤬🤬
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292 Nej
Hvad fanden har de usle politikkere gang i?,nu har de besluttet at udslette 
dansk minkavl,uden nogen fornuftig grund,det er magtmisbrug af værste 
skuffe og hvor får de,de 7,8 km fra?.Lad os få stoppet de landsforræderiske 
magtmisbrugere inden de har ødelagt vores ellers så dejlige land.

293 Nej Hvad kan man ellers forvente af en diktator 
294 Nej At Erdogan er sindssyg, kan der ikke være tvivl om, men han er livsfarlig og 

han skal ud af NATO pronto og det gælder øvrige demokratiske fora Tyrkiet 
er i, ud af klappen, så længe han er det. Så kan han lege Sultan/Diktator og 
for min skyld kan han godt gå i seng med Russerne. Jeg har sagt det flere 
gange, lad være med at bruge jeres penge og ferier i Tyrkiet, så længe 
Erdogan ved magten.

295 Nej Han har nul og niks for hjerne, totalt pap hovede
296 Nej Du er jo ikke andet end menneskeligt affald.

 Så æd da din kage og bliv endeligt kvalt i det. så har vi lidt at fejre. Med 
kage✌

297 Nej Det er simpel ikke sandt🤔Hvis I gerne vil velfærd først vil I  bla. ikke bruge 
over 100 mia. På invandre🤨 
Tæppebombe Danmark med muslimske indvandring😡  
Helt fremmede der kommer til Danmark som aldrig har været her før og 
søger asyl får bedre forhold end ældre dansker på plejehjem som har 
bidraget hele sit liv i Danmark og deres forfædre også.

298 Nej Så skel dem ad  den ene skal bo i Ålborg og de anden familie skal bo i 
Gedser eller send hjem til det land de kommer fra

299 Nej Vi kan konstatere at vi "regeres" af en flok tøsedrenge.  Man tør ikke gøre 
noget for at fastholde DANSK kultur, men lader stå til overfor den 
tilbagestående Islam..
Det starter med at de skal forsørges, så vil de ha' halal, så vil de bygge 
moskeér.  Politikerne tør ikke lovgive mod lemlæstelse af små drenge, og de 
tør vel heller ikke forbyde bønnekald.

Vi må ved næste valg vise dem at vi ikke accepterer Islam i Danmark..
300 Nej Ad helvedet til med den mamba!

Ytringsfrihed bør kun omfatte etniske danskere, i Danmark!!!
Og ikke for alle de røvere og banditter fra fremmede himmelstrøg!!!

301 Nej I er alt for slappe inde på borgen. Den islamiske indvandring skulle aldrig 
have været tilladt. Jeg ved godt at det ikke er jer alle, som er skyld i den 
situation Danmark er bragt i, men de tonedøve og skyldige politikere skal 
ikke have lov til at ødelægge vores land. 

302 Nej
Inger støtter terrorismen!
Vidste jeg sku ikke om dig rødhætte.
Kom ind i kampen og kæmp for retfærdigheden istedet for at støtte israelske 
soldater der skyder løs på piger under 16 år fordi de tror at de har “kniv” på 
sig. Føj hvor er du bare beskidt Inger Støjberg. Har sku altid syns dårligt om 
dig, du har kun gjort det værre denne her gang din terrorist støtter!

303 Nej Med de stenalder-hjerner de løber rundt med, skal det jo ske!
304 Nej Nej bare flygtninge og migranterne får flere penge uden at lave en skid , 

eller bidrage med andet end kræve mere og mere og vil have muslimske og 
Siria love i vores land føj føj
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305 Nej
Morten Østergaard sådan folk som hende der skulle ikke ha noget taletid i 
Danmark, rasekrig er fuld igang. Håber en dag vi bliver fri for sådan nogen 
typer som kun skaber had mellem folk i dk.. Snart skal enhver dansker have 
tilladelse for at kunne bevæge sig sig rundt i verden. Kan huske mohammed 
tegning for dansker i udlandet skulle sige de var svensker. Så e. Skam

306 Nej Stemmefisker!
307 Nej 8 min uden at Mette bruger ordet “folkesundhed”😱det må være en ny 

rekord..! Hvor hun dog bare har en attitude som en snot forkælet lille 
teenage tøs der ikke kan få sin vilje... FØJ

308 Nej Tyrkiet gør det igen! denne gang er det Syrien der bliver besat! tidligere tog 
de den nordlige del af Cypern!
 Erdogan ser sig selv som den nye store leder af en nyt Osmanisk rige som 
også vil omfatte Europa! 
 Det nytter ikke med fordømmelser mm. Det eneste sprog den slags forstår 
er at ramme dem på pengepungen! 
 Stop for alle rejser til Tyrkiet alt handel med Tyrkiet indefrys konti. Forbyd 
indrejsende fra Tyrkiet! 
 Næste step kan være stop alt udbetaling af offentlige ydelser til folk med 
tyrkisk statsborgerskab!
 Så vi i se en brat og hurtig tilbagetrækning fra besatte områder!

309 Nej Overfør de argumenter til islamisk indvandring. Hvordan kan hun være så 
kognitiv dissonant

310 Nej Der er sgu nok en grund til at folk ikke gider at ansætte muhammedanere!

https://www.youtube.com/watch?v=b9SIcIvuKWQ
311 Nej Jo jo ...mette fikser det den blå regering ikke magtede.... sej tøs
312 Nej Dem i EU tror at,bare alt får en grøn farve så er det både økologisk og 

bæredygtig og det tror idioterne så at,borgerne hopper på !!
313 Nej Først en elendig sociallovgivningen i 2013 nu snæversynet og asocial, Mette 

Frederiksen vil ikke fjerne gensidig forsørgerpligt. SKRIGESKINKEN HAR 
VÆRET DER IGEN. Fy for satan 😡😡

314 Nej De skal følges til flyet og så skal der ståes vagt til det er lettet de skal ikke 
være i vores Danmark ud med dem

315 Nej Du ikke rasist, hvad de så, de dobbeltmoralske er de 🙄
316 Nej De skal ud af landet hvad er det dog for politi og dommere vi har  men de 

tjæner vel en masse penge ved de balademagere 
317 Nej Han skal ud og det skal alle indvandrere som ikke kan opføre sig ordentligt, 

begår du kriminalitet så er det ud 1 gang det sker 👊
318 Nej Ham og hans lige. Er ikke velkommen i Danmark de bidrager med intet, 

andet end dårligdom.  Jeg er ved at være så træt af at høre om 
torskedumme muslimer og alt deres ballade.  Det værste er at vores 
politikere ikke kan se, at de ødelægger vores samfund.
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319 Nej MORTEN, hvis I må have et svar. Men fuldstændig latterlig måde at stille 
tingene op på. Der er råd til begge dele og det ved I godt. Det er en HELT 
anden sag at I ikke synes at flygtninge skal behandles anstændigt. Ingen 
VÆLGER at blive flygtning. Det er en rædsom skæbne der rammer mange 
mennesker om de vil det eller ej. Skal mennesker i nød hjælpes ? Ikke hvis 
det står til DF. Hvad skete der lige med Danmarks ansvar ifht 
kvoteflygtninge....  👎 Det er forfærdeligt at det er kommet så vidt. 
Racismen blomstrer overalt i disse år. Det er blevet legitimt at synes at 
asylansøgere må tage “et andet sted hen” 😱😢💔

320 Nej Islamisters skik og brug med, at voksne mænd kan gifte sig med 9-årige 
piger, den islamiske skik og brug er til stor fare for folkesundheden for 
pigelige del af jordens befolkning. 
Derfor skal adfærdsforstyrrelsen islam udryddes totalt.

321 Nej Godt råd, pas på jeres udtagelser omkring vores kulturberiger, der sidder en 
horde af danskerfjendtlige Politianklager, og en så radikale Dommerstand, 
klar til at dømme deres landsmænd, hvis der i debatten falder et forkert ord 
der støder ondskaben ISLAM, pas på 
derude.🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰💥💥💥💥💥

322 Nej Kom til DF og bliv værdsat for din personlighed og dit fantastiske arbejde 
Inger, du er jo ikke savnet i venstre mere, så op i rø... med uLykke 
Rasmussen og de andre skvatpisser og kom over til Kristian 👍💪💪 
Du er den sejeste kvinde, der nogensinde har været i dansk politik 
❤💐❤💐

323 Nej Virkelig godt ! Han er en mand der evner politik. Venstre med en blodrød 
radikal Jan E. Jørgensen , er som tro kopi af radikale fjolser , der beviseligt  
er så langt fra den virkelige verden, og hvis de får lov , laver Danmark til et 
nyt  Sverige . God vind fremover.

324 Nej De skal ud af Danmark og det skal være nu. De har intet at gøre i et 
demokratisk kristent land. 👎👎🙏🇩🇰🇩🇰🇩🇰 Danmark for danskerne. 
❤❤❤🇩🇰🇩🇰🇩🇰

325 Nej Vi er medlem af NATO. De såkaldte " danske statsborgere " der har kæmpet 
for islamisk stat gør sig dermed  skyldig i landsforræderi. Fratag deres 
Danske statsborgerskab øjeblikkeligt, når de er blevet dømt. Vi i Danmark er 
ikke forpligtet til at tage sig af deres slyngel afkom.

326 Nej Lige mine ord, de sørger kun for dem selv , sæt dem alene ud i nattelivet og 
blive voldtaget og slået  ned   , før vågner de ikke op

327 Nej muslim brokker rejs dog hjem
328 Nej Ja lad os dog glæde os over vores etniske unge er en flok idioter ??
329 Nej De skal Ud af vores Land, de er analfabeter, de har kun deres sindsyge 

religion i hovedet. Hvis bare Regeringen tog ansvar og smed dem Ud af 
Landet Ingen nåde. Bare UD UD UD. :-(

330 Nej Hvor dum har man dog lov til at være som politiker?
331 Nej Landsskadelig tosse.
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332 Nej
KÆRE LARS OG RESTEN AF NB....
DER ER EN AGENDA21 DER KØRE......DK ER IKKE FRIT MERE......SÅ 
SELVOM METTE BLIVER SAT AF - FORTSÆTTER DET, SAMT ANDEN 
INDSTANS OVERTAGER......FAT DET NU.........DET HER 
HASTER.....HASTER AF H TIL...MM ALLE FÅR MUNDKURV PÅ - SOM 
MSM DER INTET OPLYSER OM DEMONSTRATION I KBH - SAMT MM....

KOM NU IND I KAMPEN - DET ER KRIG 
😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

KRIG MOD FOLKET...............🥺

VÅGN OP DANMARK........🙏🇩🇰

GUD BEVARE DANMARK 🇩🇰🙏
333 Nej Hun er ikke spændende og afslører igen hvor afstumpet hun er....
334 Nej stol aldrig på en minister som siger folket skal stole på et folketing som bare 

gør som det passer dem både med virus og stor forbrug af spindokter for at 
have nogle at gemme sig bagved.

335 Nej Islam er fandens religion, og byrde forbydes.
336 Nej Vi skal have indført pas kontrol igen!!!!! og inden der skabes flygtninge, skal 

der informeres om dette i diverse lande, der venter kun nød og elendighed 
for de flygtende immegranter!!!  Når en EU  flygtninge kommisær, ønsker 
Danmarks grænser åbne, er det for selv at blive fri eller ofre for deres eget 
system betale for egne fejl!!!  Flygtninge strømmen har vi selv og det med 
EU, selv  skabt ved at udstationere tropper i deres lande !!?? Humanitær 
hjælp OK!!!!  Telt og andet, hvis det er muligt og ikke konfiskeres af landets 
herskere !?🌵🌵🌵🌵🌻🌻🌻

337 Nej Nej de skal ud og hjem , men når muti siger Mette skal støtte så støtter hele 
Danmark hurraaaa for Mette ?

338 Nej Forhelvede det er afviste asylansøgere der bruger deres børn som skjold 
😡😡 de skal tvinges til rejse hjem og det gør de da slet ikke ved at 
forbedre deres forhold

339 Nej Vi skal have meget hårde straffe i Danmark 🤬 syntes sku i politiker er 
noget svage og til grin på det område 🤷 ♀

340 Nej Hvis de er så vel  integreret, hvor kommer så alle de kriminelle bander  fra?, 
og alt hverdags terroren fra.

341 Nej Danmarks politikere skal til få nosser og hår på brystet det eneste rigtige er 
som Ungarn præsident gør og han  lefler ikke for EU han er helt kold

342 Nej
Hun skal smides ad h...… til, og så skal vi ud af det EU cirkus nu! Hun giver 
ikke en døjt for danskerne. Alt handler kun om hendes egne ambitioner og at 
hoppe og springe for Merkel og co. Det er utilgiveligt og landsskadeligt!

343 Nej Hjem hvor han kommer fra😡😡😡😡
344 Nej Hvorfor er det kun skinddøde der bakker op om S politik? De er vel reelt de 

eneste der er bange for den her virus.
345 Nej Regeringen er nok den mest indvandre tro regering så jeg kan godt forstå at 

det er sorte penge vi alm. dansker skal leve af for dem vi tjener el får 
udbetalt har den regering haft snablen i Mette er ikke en skid bedre end 
Helle T hun har også snydt og bedraget D.K.
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346 Nej Ali Salman skal bare skride hjem til hans muslimske paradis i mellemøsten.
347 Nej Nu må der simpelthen sættes en stopper for deres tyverier, vold og 

voldtægter, der er ikke krig herhjemme og lår de er kriminelle, så UD med 
dem og de skal følges ud, så vi er sikre. Hjælp dem i nærområderne slut!

348 Nej Den Borgmester er jo syg i sit hoved.  De skal ikke have stemmeret.
349 Nej Der er efterhånden så mange i Danmark at kampen er tabt..... og når vi ikke 

en gang kan samles om at beskytte Danmark, så er der ikke meget håb 
tilbage. 
Islame vinder ....... hvis vi ikke står sammen.

350 Nej
De Frie Radikaler prøver at Redde Røven på deres Kriminelle Statsminister.

351 Nej Totalt vildledende - Man bliver jo ikke dansker, bare fordi vore 
landsskadelige folketingspolitikere tildeler dansk statsborgerskab! En hund 
der bor i en kostald bliver sgu' da heller ikke til en ko, uanset den er 2. - 3. - 
4. eller 5. generation der har boet i den samme kostald!

352 Nej
Kære Jan

Pas nu på hvad I mener, for historisk set, så får DF jer til at tænke noget 
andet og trække i land.

Hvis den holdning fra DF overrasker dig, så bed jeg ikke hvor du har været 
de sidste mange år. Der er intet nyt i at DF vil bryde internationale 
konventioner i deres jagt på mørkglødede mennesker. Ja og et Danxit.

Nu er socialdemokratiet også i gang med et voldsomt flirteri.

Så summa summarum, så er der ingen af jer, der tør sætte DF på plads. 
Tværtimod.

Vi er 80 pct af vælgerne som IKKE har stemt på DF. Tag nu konsekvensen 
fra begge sider - sæt DF udenfor døren. Uden for indflydelse. Jeg ved godt 
at man skal kunne tælle til 90, men så må I søge et samarbejde andet steds. 
Ingen kan alligevel føre blokpolitik med DF. Det skylder I vælgerne.

Hvornår indser vores øvrige folkevalgte, at DF ikke er løsningen. DF er 
problemet???

I 20 år et vort land blevet ledet af et røvråber-parti.

Vis nu noget visionært og mandsmod. I lader jo DF styre jer og ser måbende 
på, at vort land bliver bombet tilbage til stenalderen.

Så stop klynkeriet og sæt nu de tosser på plads. Taburetklammeriet er ved 
at drive vælgerne til vanvid. Så skid eller hop af potten...

353 Nej Ja, den har du ikke-lægeligt endnu,hvis i ikke snart får sat skik ,og prop i 
hullet med hensyn til alle de arabere.

354 Ja
§ 267

Hvad med at sætte en reket op i hans sorte araberrøv som kan skyde ham 
hjem

355 Nej De er helt væk 👿👹
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356 Nej HELT ENIG FOR DE HØRE IKKE TIL HER I VORES DANMARK NEJ DE 
KAN BLIVE I DERES JORDHULER

357 Nej Ja Hvor Herre til hest..og en gæld vi komme til at slog med i mange år 
fremover. ...
Radikale er det eneste af disse patier som har forstand på økonomien i 
Danmark og hvad der kan lade sig gøre..👎

358 Nej Det samme vil ske i resten af Europa, så vi kan få de muslimer ud der kun vil 
det kriminelle og som ikke vil indordne sig i den europæiske kultur. De 
politikere der bare lefler for denne fremmed kultur skal samme vej.

359 Nej
Ja hjælp da endelig dem som intet godt vil DK , og så skid på vores egne 🤬

360 Nej De må klage  til deres iman, i Danmark, er det lovligt ❤👍☕
361 Nej vi skal takke social demokraterne for alle disse triste episoder. social 

demokraterne har taget alt for mange af de indvandrende til danmark. og nu 
hvad sker i odense er deres skyld og med deres vatpike lov givning. de ved 
det godt at flere af de indvandrer ikke er bange for fængsel og sådan slags 
ting. fordi danske fængsel for dem er lige som hotel opholdt.dansker skal 
ikke være mere naive . stram loven hårdt og lad dem ikke komme inde til 
danmark, ellers situationen vil være meget fatal for danmark. ps; social 
demoktaterne er ikke dygtige politiker, og dem de holder af dem er de 
hellere ikke  .............desværre.

362 Nej Altså vores politi  og militær er i virkeligheden en folk offentligt ansatte 
nasserøve.

363 Nej Halvhjerner tøs
364 Nej Ja han er blevet bortvist, men idioten kan bare fortsætte på et andet 

plejehjem, fandme grotesk, han burde smide ud, 💪😖
365 Nej

Og danskernes økonomi, nu skal i blive buske vagthunde , over for de røde , 
366 Nej Det viser med al tydelighed, at manden og EL er total hjernedøde. De og R 

fatter ikke en skid🤮
367 Nej Det ville være en rigtig god ide, at forbyde den organisation. Der er da 

rigeligt i henhold til Grundloven. Og så kan de ekstremister jo passende 
rejse hjem, hvor de kom fra - Libanon, Palæstina eller andre gode steder, 
hvor de kan muntre sig med deres stenalder religion - god tur - vi betaler 
stadig for en ONE-WAY-TICKET

368 Nej Smid dem ud af regeringen de har jo ikke mere hjerne end en død høne
369 Nej Hjem med dem så kan de hører gav hvor de kommer fra
370 Nej Vad med di syg så. Skal di kast rund. I nu så
371 Nej Er det Venstres formand der beder politiet “vende det blinde øje” til 

lovovertrædelser? Er det mon fordi venstre er landmandsparti, ja moral er 
godt, dobbeltmoral er .......

372 Nej Hvis der er nogen der lyver er det muslimer....de må jo gerne snakke med 2 
tunger så lang tid det gavner dem selv. Siger de undskyld? ALDRIG 😠

373 Nej Stop alle rejser til Tyrkiet.
374 Nej Imam Østergaard elsker islamister man må håbe det bliver hans endeligt 

som politiker næste gang håber jeg ikke de stemmer på ham 😈😈😈
375 Nej

Kan i som venstre blive ved med at se på vi har en regering som er en 
løsgående penge misil 😢🇩🇰 Som bare går solo vej og intet høre efter sund 
fornuft og fagvidenskaben 😢🇩🇰💙 kan det her blive ved med at være lovlig.

376 Nej Yes Lars begge dybt utroværdige ud over alle grænser.

Page 28



pol_had_sample

377 Nej Ihh, hvor er det splitter kommunalt.
En ting er jo at snyde sig til stemmer - noget helt andet at holde hvad man 
lover.
De har jo bestemt sig for at forære Danmark væk til muslimer -

378 Nej Han er dsvære tilbage , inden Politiet er landet i lufthavnen .... 😡
379 Nej Ud med hende😡👉
380 Nej Find dem har de dansk pas så tage det fra dem og ud med dem 
381 Nej Det skal  være  så forbudt snot dumme  kinesere
382 Nej Og muslimer
383 Nej Ja, det er vanvid, men DF er nu også et bløddyr, hvad angår indvandringen. 

Glemmer aldrig år 2015, hvor muslimer væltede ind over grænsen og 
stavrede afsted på motorvejene. Det accepterede DF. I skulle i dagene i 
forvejen have truet  med et mistillidsvotum i Folketinget over for Lars Løkkes 
regering, hvis de krydsede  grænsen, og krydsede de, skulle 
mistillidsvotummet havde været eksekveret . Det ville have givet respekt 
blandt alle bekymrede danskere over islamiseringen af vort land.

384 Nej Der er altså også mange etniske danskere som svindler systemet 😬👿
385 Nej Det var helt bevidst gjort, at Mette Forræderiksen smadrede Mink industrien 

i Danmark, også selvom hun godt ved, at hun bryder loven. Og bruger 
FALSKE C🐍🐍🐍🐍A som undskyldning! Hun har haft det her planlagt 
længe. 

Ordren kommer ovenfra. Regeringen følger en dagsorden, og den hedder at 
smadrer verdens økonomien. 
Mink industrien har ca 6000 ansatte. Hvad skal de lave nu? 😳

Mette Forræderiksen tilhører globalisterne/internationalisten/marxister. 
Hun er en landsforræder af den værste slags. 👿 
Hun tilhører samme klub som Hillary Clinton, Biden (hvilket er derfor hun 
allerede lykønskede ham) Obama og EU "eliten" 
Sjovt nok er der valgfusk og TRUMP AFSLØRER snart nogle sandheder, 
som ingen ønsker at høre. Vores danske regering er KRIMINELLE, de har 
lavet statskup mod Danmark. 

De er særdeles velorganiserede og har infiltreret de fleste nationer i verden. 
De har infiltreret medier, undervisning , politik , forsvar og politiet. Desværre 
er de fleste ikke vågnet op endnu. Så selvom mine ord er hårde, så er vi 
mange i Danmark, som ikke finder os i det bedrag, der foregår lige nu. 
SERIØST VÅGN OP DANMARK 🇩🇰 og kæmp nu for vores land før de her 
psykopter fuldstændig ødelægger det.

386 Nej Kan iranere, der sørger over et medlem af den iranske statsmagt, have 
flygtningestatus i Danmark??? Og andre mellemøstlige personer som sørger 
over dette drab, bør også have deres opholdstilladelse op til revidering. Er 
man flygtning fra dette regime bør man glædes , ikke sørge. Og hvis vi ikke 
regerer på dette, så har vi ikke hold i virkeligheden.

387 Nej Der sidder børn i Danmark der ikke kan få medicin så de kan få det bedre... 
Det er åbenbart vigtigere at redde den mellemøstlige verden.... Fy for en 
skefuld 😭😭😭
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388 Nej Dem og deres ære. De har ikke har ikke noget , at have det i , at se på til en 
bandit , det er sygt og ret uintelige  ,at tro de har ret til deres handlinger. 
Hvad hvis vi gør det samme mod dem, Ja så være det ikke længe så er de 
udryddet, skal vi så få gjort noget ved sagen.

389 Nej Regeringen vil ikke forklare, hvorfor hadprædikanter er kommet til DK alle jer 
der stemt for klima og rødtblok tak.virkninge kommer nu...               

                                                                                                          Mette 
Frederiksen, i er nu kommet til magten for enhver pris Morten Østergaard og 
Pernille Skipper kommer til at forringe dansk udlændingepolitik og desværre 
alt vores velfærd!!                            

                                                                                                           Hvor skal 
pengene komme fra?? Du og Jeg skal betale den ekstra regning når 
flygtninge kommer til vores lille land Danmark Jeg elsker mit fædreland... Så 
længe det er vores land!! 
Kære venlig-bore.😢💙🇩🇰

390 Nej Ny borgerlig lige med zionist facister og det er lige med fjende af dk.
391 Nej Socialdemokratiet....

Den dér er simpelthen FOR billig!!!
Tænk at i får jer selv til at slå på tromme for et luftkastels-projekt!
I HAR JO IKKE SAT EEN ENESTE ØRE AF TIL DET HER PÅ 
FINANSLOVEN!!! -VEL?!?!
Det er sgu godt nok virkelig lavmålet!
Ikke jeres dybeste slamskraber, for HVOR ER PENGENE TIL ARNE?!?!

Jeres direkte afskyelige uærlighed, er en meget betydelig faktor i 
politikerleden! 👊

392 Nej Støjsenderen brød loven, lige så vel som Mogens, hun brød loven for at 
virke standhaftig, samtidig med at hun er med i et parti, som ikke vil træde 
ud af de konventioner, der gør pædofili validt på dansk jord.
Det burde du vide, medmindre du er fatsvag, eller uærlig.

393 Nej KUNNE MAN FORVENTE ANDET FRA DEN SIDE, DISSE UTILPASSEDE 
ISLAMISTER LAVER EFTERHÅNDEN SÅ MEGET VOLD AT DE BURDE 
INDFANGES OG SENDES RETUR.

394 Nej Det kan godt være at nogen synes jeg er ligeglad med børnene 👹det er jeg 
ikke 
Men nu til de alvorlige store ploblemer her i Danmark som. Regeringen 
gerne vil have opmærksomheden fra 👹👹
Nemlig EU og Bankunionen ????  Hvad går vores politikere at laver ??
Vil de undgå Folkeafstemning om Bankunionen ???  
Skal vi være med til at betale for Grækenland pg Italien EUGæld så 
Tyskland ikke skal betale ?????? 👹.  Så må alle Danskerne Vågne op 
👹👹.   Og EU kan uden videre. Lukke banke i Danmark  👹
 Så vågn op alle I Danskere og hold Øje med hvad de røde Partier Laver 
😪😪😪😪👹👹👹👹

395 Nej Dejlig søn du har. Håber han bliver sosialdemokrat.
396 Nej Du kan kun regne med usa 4 år mere, så  kan en eller anden vanvittig 

populist blive valgt og splitte sit land og verden ad igen. Sad but true.
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397 Nej Jeg har stemt på DF siden de kom ind i folketinget men må desværre 
fravælge DF for at lade min stemme gå til NB de er stærkere i deres jagt på 
muslimske illegale luksus emigranter og de her boende muslimske 
indvandrere de er de næste frontløbere i mod islamiseringen af Danmark .

398 Nej Radikale oh alternativet er gift for Danmark og vores sikkerhed .
Kvalmende at se de radikale. 
Som forsøger at fjerne grænsekontrollen så de kan få flere af deres 
kernevælgere i d i landet .
Og nyde godt af vældfæren .
De siger at de er flygtet fra vold og diktatur .
Men de starter med at stille deres bede ur .

399 Nej Det håber jeg meget , vi har ikke brug for flere kriminelle indvandrere og så 
belønne dem med Dansk Pas. Det skriger jo til himlen .

400 Nej Ud af landet med dem
401 Nej Hvornår bliver han tvangsindlagt, for han er jo psykotisk, sådan en forræder 

idiot skal sgu ikke være i folketinget
402 Nej Ja fanden raser mange steder stop det vanvid jeg hved godt at om skæring 

blev forbudt jeg spørger hvorfor. Blev det ikke forbudt at børn blev gift med 
hvad jeg syntes en flok perverse pedoflil svin

403 Nej ha ha idiot, hvad med habitdrengene der har stjålet med arme og ben de er 
åbenbart helt klart moralske og etiske i deres arbejde fantatisk udtalelse fra 
en dement minister

404 Nej dem der kommer hertil og  ikke gider bidrage til vor samfund send dem hjem 
vor de kommer fra

405 Nej De skal ud og hjem inden vi for bogerkrig i Danmark den satans imam 
Østergaard er kun ude på at ødelægge alt hvad der var Dansk han er farlig 
for Danmark

406 Nej Det behøver ikke være så dyrt, cellen kunne jo se således ud.

Ups læs lige hvorfor hun er i fængsel, snakker vi om menneskerettigheder i 
danske luksusfængsler.

https://jyllands-posten.dk/international/usa/ECE4707604/teenager-faengslet-
for-skolepjaek/  

407 Nej Folketinget består af svagpissere som har berøringsangst over for islam. 
Sørgeligt og sygt.

408 Nej Sådan et svin har ikke noget at gøre i Danmark. Ham og han’s slags skal ud 
af landet. Og det kan kun gå for langsomt. 

409 Nej Det skal stoppes øjeblikkelig, de kan rejse hen, hvor de kom fra og der kan 
de jo så bræge det de vil.

410 Nej Der er kun en ting at gøre ved landsforrædere 🔫⚰
411 Nej de skal bare ud af vores lille danmark.
412 Nej Det araberdrengene i bund og grund siger i interview’et er, at de kontrollerer 

området, og at de gør fuldstændig hvad der passer dem!
413 Nej Nej det gør vi heller ikke. Det er sgu dig der den største provokatør. Føj, rejs 

dog væk til muhamed land, og bliv der, med alle dine RV (venner) 😡
414 Nej For hulen hvor er vores Politikere Dobbeltmoralske 😨😤
415 Nej Nej Esther ! Det er Socialdemokraterne, de er med et grimt ord fra 2 

Verdenskrig , landsforrædere .
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416 Nej
Imamen bør stilles for en domstol for at undergrave det danske demokrati -
landsskadelig virksomhed-og udvises -Men den vattede socialdemokratiske 
borgmester i Odense er ikke hård nok i filten til at sørge for at få ham smidt 
ud -Han snakker om.det er psykisk terror👎Socialdemokratiet lefler for de 
radikale muslimer og pleaser dem i håb om at gøre dem til en del af jeres 
vælgerbase, i sælger ud af vores værdier og vores kultur..på den bekostning

417 Nej Rent hykleri taget i betragtning at i ikke har noget imod at dybt 
radikaliserede IS krigere render løst omkring i Mellemøsten. Dem vil i ikke 
tage hjem til fængsling. La nu være med at sige at de ikke kommer til 
Danmark. Levakowich er taget fire gange i Danmark efter udvisning.... Tag 
nu fat om nælden og indfør nødret og dødsstraf for landsforræderi og bur 
kriminelle migranter inde til de kan sendes hjem.

418 Nej Det er vel ytringsfrihed det der det er vel ikke være ind at tegne Mohamed 
med en bombe på hoved så tag og grin af det

419 Tvivl De fucking aber for smidt det lort ud nu de ødelægger vores land jeg er klar 
lad os lave en anti-gruppe imod ingen moskeer i danmark lad os brænde 
lortet ned. alle de nynazister og skinhead der er i DK er ikke til en skid tag 
jer sammen kom ud på gaderne og stop det abe-lort nu er der fandeme krig 
og jeg står gerne i første række.

420 Nej Føj Lars Løkke,rejs dog til Malmø,hvis du ikke får nok “kulturberigelse” i 
Danmark.😡

421 Nej Fanget skriver i - hun har selv tilsluttet sig sekten
422 Nej skide socialdemokrater sagde egon Olsen. man fristes til at gi ham ret.de 

snyder og bedrager folket, og Mette smuutsnakker folket på plads åben nu 
øjnene DANSKER kom på banen

423 Nej De skal ikke have så meget som en ben til jorden, de skal bare ud, de har 
intet at gøre her i landet.😖😖😖😖.

424 Nej Helt enig. De skal ud ved første dom. Men der skal ses på den elendige 
blødsødende dommer stand. Hvorfor er de alle så glade for dem fra de 
varme lande??? 😭😭

425 Nej Vi har meget at takke de berigende ny tilkommer for... sikken en kultur 
berigelse det er ... 🤨

426 Nej Han skal da bare ud af Dk det kan ikke gå for hurtigt.
427 Nej Hvorfor alt det regnbue halløj, homoseksuelle er jo helt almindelige 

mennesker, så op med vores alle sammens dannebrog. 🇩🇰
428 Nej Hvorfor er det svin ikke blevet udvist for længe siden, han har både 

forbindelser til terrorister og har lykønsket terrorisme på den måde at de 
havde fortjent at blive udsat for et terrorangreb.

Bare det at han har opfordret til drab på jøder ved at sige "Der er en jøde 
bag mig, kom og dræb ham" Dette burde være rigeligt til at udvise ham og 
fratage ham hans Danske statsborgerskab.......

Han vil blive ved med at udbrede sharia og ekstrem islamisme, og det kan vi 
ikke have i Danmark.

429 Nej HOLD UD Lars....kør på få ryddet op i den børnehave...I er åbenbart de 
eneste der er de voksne✊✊🇩🇰🇩🇰
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430 Nej Nu gik jeg lige her og roste vores statsminister for at udvise handlekraft ved 
bl.a. at lukke grænserne.... men bare rolig 🙈 det er rent bluf så 
vældfærdsmigranter og andre der kan sige asyl kommer naturligvis stadig 
ind i landet....jeg føler mig holdt for nar, men er ikke overrasket

431 Nej
Flygtninge!! Ordet i sig selv betyder jo, en person der er flygtet pga. Krig 
eller personlig forfølgelse, når så der er fred, hvor de kommer fra er de ikke 
flygtninge længere, uanset om de arbejder eller ej, og så SKAL de sendes 
hjem. De er stadig muslimer som ikke vil indordne sig, men kun indføre 
Islame af bagvejen. De SKAL ud af landet, og hvis de ønsker at komme 
tilbage som immigranter, skal de søge derfra hvor de bor. De er kommet 
hertil som illegale indvandrere og det ændrer sig ikke fordi de arbejder. 🤮

432 Nej Thomas Larsen, du udstiller dig, som en landsforædder, som de andre røde 
lejesvende

433 Nej hvis vi skal få orden i danmark , skal halvdelen være politi ,med alle de 
overfald, alt det snyderi, danmark er ikke hvad det har været, alle tænker 
kun på at  rage til sig

434 Nej Enig Peter Kofod. Skal de oprindelige danskere have udgangsforbud, så 
indvandrerknægtene kan te sig som de har lyst til i gaderne?
Send dem og deres familier hjem.
Vi er jo ren til grin i vores eget land.

435 Nej Ja, der er nogle der er gået under jorden i Odense, fordi Black army, lokker 
de hjemløse til at sælge stoffer for dem, ellers får de tæsk. Det er hverdag i 
Odense.
De sataner, smid dem ud af landet.😿🥶🥶🥶🙏🇩🇰

436 Nej Ud med dem
437 Tvivl De er en flok idioter hele flokken🤮 Så primitive kan nogen, da umuligt være 

i 2020..
Der burde kun være en vej for dem og det er UD af Danmark!

438 Nej Danmark er efterhånden styret af magtsyge kællinge og homoseksuelle 
🤢🤢🤮🤮🤮

439 Nej
Når  man  læser det  her shit, så tænker  jeg  på hvordan  boligmarkedet  er  
blevet nettop  ødelagt af  Venstre,  boliger  i  DK er  alt  for  dyre  og  Ventre  
vil kun  gøre  det  værre. Men  som lystløgneren  Jacob  er, kunne  man  
spørge  hvorfor du  ikke  tager  afstad fra  din  pædofil  kommune Vejle  Give  
 ?  Er  det  fordi  legoland  ligger  der, Læa mange penge. Det  er  så  
grotesk  at  nettop  mens  Venstre  var  ved  magten, Begik Politiet  flest  
overgreb  mod  børn  op  til  30 om  året  og  og  over  30  drab / 
nedslagtninger.  Men  når  man  som  jeg  har  siddet  på  TV 2  i  KBH  og  
se  Nettop  Jacob  mor  komme  på  arbejde  med  blå  øjne, så  kan  der 
man  ikke  tror  andet  end  venstre  er  et  facistisk løgne  parti  !!!

440 Nej
det tror jeg fanden, de kommer herfra hvor jeg bor, og danskerrne hasr lige 
sendt 15o millioner mere herned til dem, saa nu er fanden da helt loes.

441 Tvivl Nej ..!
Fordi I henter Falske stemmer.
Jeres Mandater er hentet blandt ANTI DEMOKRATER..

Derfor skal de erklæres Ugyldige..!!!!
442 Nej Står der .: statsministeren er en ged ? 😉
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443 Nej Forrædder
444 Nej Nå hr. Søren Sahlholt det mener du  og hvad så med deres fætre kusiner 

onkler mostre bedsteforældre   jo lad dem bare komme herop  
Ironi kan forkomne  tror også at sahlholt gør det

445 Nej Skide islam krigere(teorister) skulle have hovedet smidt i svinegylle ikke at 
det gør nogen forskel:de bruger det aldrig

446 Nej Ja de kommer med en ny sundheds reform ,husk lige da reformeret skat 
,som kostede samfundet milliarder,af skatte kroner  som gik over velfærd , 
pensionister,mange andre.der er stadig ikke styr på det.og det har ingen 
konsekvenser for dem,de kan blive ved med at udplyndre alm 
menesker,gamle og børn.og give til toppen i samfundet. Nej de er lystløgner 
,de siger alt for at få en nye plyndringstogt blandt den fattige del af 
befolkningen.nej stem dem ud

447 Nej Morten Østergaard er en hykler og resten af partiet ligeledes.De beviser kun 
hvor upartisk de er i denne sag.De stikker hinanden i ryggen efter 
behov.Judas partiet er en passende beskrivelse for de syge radigale tosser 
der alt for meget indflydelse har haft længe nok i retspolitiske beslutninger 
og medierne.

448 Nej Manden er super dhimmi og landsforræder.
449 Nej Det er det eneste fornuftige at gøre. De skiderikker skal bare overhovedet 

ikke til DK. Og hvad ville alternativet være? At de kom hjem og (måske) fik 
en straf, for derefter at være frie borgere. No Way, om der skal rende folk 
rundt i gaderne, så med al magt,vil bekæmpe alt hvad vesten står for. Nogle 
gange tror jeg ikke, at vi forstår den trussel vi står overfor

450 Nej Så komme der desværre endnu en byrde til det arbejdende folk. 
Østergaard og hans kammertjener Sofie står klar ved grænsen til at give 
dem en guffer.

451 Nej De bør dømmes en militær lov da vi jo ligesom er i krig mod dem.....de har 
taget et valg og det er at være i krig mod os vantro - så de bør absolut ikke 
blive gamle i DK....

452 Nej MORTEN Østergaard burde anmelde for landsforræderi han kæmper imod 
det land han siger han kommer fra end at kæmpe for vores land og kan 
denne MORTEN Østergaard ikke tåle at vi skal og vil have at hans 
kammersjukker skal ud af landet og det står ham fri for han kan jo rejse med 
dem hjem

453 Nej Alternativet er en flok lalleglade veganer 😂🤭
454 Nej Fortsæt 💪 og fuck de landsforrædre.  De må skamme sig 😉
455 Nej Løkke og Kristian er garanter for fortsat indvandring og islamisering af 

Danmark. Kun med Inger Støjberg som partileder kan det danske folk gøre 
sig forhåbninger om ikke at blive udskiftet og islamiseret...!

456 Nej Selv EU- professoren har set hvor løgnagtig Mette er,👎😢hun blæser på 
danskerne.
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457 Nej Det her handler for mig at se hovedsageligt om amerikansk indenrigspolitik!
Denne løgnagtige præsident (har nu passeret
15000 løgne i hans præsidentperiode)
'blev ikke valgt af et flertal af den amerikanske befolkning (hans opponent fik 
3 millioner flere stemmer) - og blev kun præsident gennem RUSSISK 
INTERVENTION (Mueller rapporten).
Han har nu åbenbart prøvet samme beskidte tricks med Ukraine og Kina...
Til gengæld vil et flertal af den amerikanske befolkning nu forståeligt have 
ham stillet for en rigsret (53% ifølge CBS survey)...
Hans patologiske falliske narcissisme gør, at han megalomant finder, at han 
véd mere om alting end alle mulig andre - uden han har sat sig ordentligt ind 
i nogetsomhelst!
Han mener at han er så "SMART", at han står over loven!
......
Men for
1. At sende røg over rigsretsagen, så har US-first nu 0myrdet en leder i et 
andet land (hvis der var noget ærligt i det her - hvorfor så ikke angreb på 
den Saudiske WAHABISM - som er kilde til megen mere usympatiske 
organisationer som Al Qaida, IS osv. - men her støtter US-first jo med 
masser af våben!)
Nej strategien er (noget han urimeligt bebrejdede Obama for - i sin tid -
Ogp husk det!
"Det er altid de andres skyld"
(gentag 25 gange)..
1. Gennem at styrke de mest reaktionære kræfter i IRAN - evt. håbe på 
tåbelige angreb herfra..
2. SÅ STYRKER HAN DERIGENNEM DE REAKTIONÆRE KRÆFTER I US-
FIRST! HANS BASIS!
3. OG
skaber en ANGST-HAD cirkel i verden - som vi ved -
ÆDER SJÆLE OP!

458 Nej Han er ligestil at brække dig over,gamle røvhuld .🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
459 Nej Når der kommer til klimaforandringer lyder det sku da ellers meget som om 

at Ny Borgerlige kører på mavefornæmmelser. Fordi man kan jo tydeligt 
hører at manden ikke aner noget der om.
Er det ikke bare på tide vi dropper denne form for politikere?
Demagoger der lukker lort ud for at prøve at vinde en stemme eller to?
Nye borgerlige - dumhed og langt fra fakta

460 Nej
Og danskerne har brug for at der kommer til at rulle hoveder nu de har brudt 
loven og så er jeg sku ligeglad med de har lavet loven om efter og nej det 
var ikke en fejel som stadsminister skal man holde loven man er ikke hævet 
over loven selv som stadsminister hun og hendes kompanjonger skal 
straffes efter loven mener det er straffeloven paregraf 150 som giver op til 3 
års fængsel få nu bevist at ingen er Højer stillet en loven der må fandeme 
være en grande og det må selv Inge vide hun har jo selv problemmer med 
barnebrude som jeg syndes var regtig gjort af hende da dansk lov siger man 
i dk ikke kan være gift under 18 år uden kongebrev og hvis man har samleje 
med mindreårig er man profil og skal have dom som sådan og sådan er det 
bare få nu rytter op i den regering inden befolkningen må går det
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461 Nej Naive politikere, der ikke har kunnet forestille sig, at de såkaldte flygtninge 
bringer deres krig med til Danmark. Det er ikke kun libanesiske klaner men 
også klaner fra Mellemøsten og Afrika.

462 Nej Inger jeg beder dig, kan du ikke forbyde halal kød. Det piner mig. Og få så 
muslimer ud af EU. Den stakkels franske lærer bad netop mussibærn om de 
kunne gå. En ung mand beder børnene om at udpege læren, de vil lide af 
resten af livet, ved at vise dem deres lærer, som de så overværer 
likvideringen af..

463 Nej Så få dog den socialist ud af Borgen, én gang for alle
464 Nej DF er blevet for slappe og blødsødne 🥴
465 Nej Dem der sejler disse mennesker til Europa skal da stilles til ansvar for det. 

Ellers stopper det aldrig
466 Nej Ja! Jeg tror desværre at Morten er en lille ulv i fåreklæder der ikke helt er 

klar over hvor landsskadelig han er. Han svæver på den sky som islam-
tilhængere har lavet og han har totalt mistes fodfæstet i den Danske muld.

467 Nej Det hele er koordineret Velasques

Også politisk. Længe inden du blev født

Det kapitalistiske regime står overfor et kæmpe kollaps

Med mindre at den lille gruppe elitære psykopater på globalt plan for held til 
at depopulere os massivt

Og tvangschippe os alle

Bankerne er ejede af disse psykopater der definerer nugældende 
verdensorden

Hvis de ikke stoppes effektivt nu, slår de os enten ihjel eller kører os alle 
massivt ud over klimakanten

Så du Jonatan Spang Tæt på sandheden igår

Jeg tror desværre han oprullerede den fulde sandhed

Kun satire kan komme så tæt på sandheden

Selv journalister er ejede, af de store bladconcerner som er ejede af eliten

Vi befinder os midt i et dødsensfarligt pyramidespil, under dække af 
demokrati

Demokratiet er nu blevet til et højrefascistisk diktatur

Jeg tror Mette Frederiksen har købt ind på denne agenda 21/30. Har du?
468 Nej Hvor er det flovt at DK finder sig i at blive udnyttet af folk som kun er her for 

at skabe ballade og nyde godt af de sociale goder 
Smid nu det lort ud af DK og lad os få vores ellers så skønne land tilbage de 
er kun udgifter og urostifter
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469 Nej Han skal bare blive der hvor han er, han har valgt Danmark fra, så nu skal 
ikke sidde og klynke den tøs 😠

470 Nej Vores magthaver er totalt berøringsangst overfor islam og alt det skidt som 
smadre vores lille land.. hva med de trådte i arbejdstøjet og fik styr på vores 
land inden det er for sent... NB er for Danmark og de får et kanon valg 
næste gang... måske med Inger Støjberg i hus🇩🇰🇩🇰

471 Nej Narre røv Mullah Morten Østergaard
472 Nej Man får fornemmelsen af,at Regeringen må tro at befolkningen er mindre 

begavet eller idioter,tænk at de bli'r ved med deres bortforklaringer og 
dårlige undskyldninger lige op i fjæset på befolkningen..De må simpelthen 
ikke ha nogen skam i livet,og deres samvittighed eksistere overhovedet 
ikke..Deres støttepartier viser virkelig deres hykleri på højt plan..

473 Nej
JEG ER SÅ TRÆT AF DETTE MASSE hysteri, og folk er sgu så nemme at 
gøre bange, for helvede prøv nu at kigge på tallene, og alle de andre tal der 
er kommet frem!! Og man nu til besindighed, sandsynligheden for at dø af 
det er sådan ca 1/9946 og dødligheden er ca 0,01, %, vor herre Gud, der 
dør flere af influenza hvert år og hop nu ikke på denne frygt/skræmme vogn 
så staten atter engang finder opbakning til at lukke vores land ned og 
smadre økonomien igen igen, vi er slet ikke rustet til det!!
Istedet så isolere dem der er i farezonen og hold os kørende.

LARS BOJE ......... få nu DR op til folkeafstemning, tror sgu der er bred 
opbakning i befolkningen til at afskaffe det lort!!!
Det er så sindsygt at man skal betale for noget man ikke bruger/hører/ser, 
som i aldrig, og nu over skatte billetten, svarede sgu da til at man skulle 
betale DR som blind og døv.
Jeg fatter ikke at vi bor i et land hvor så mange borger ønsker noget 
afskaffet og man så i stedet bare vælger tvunget betaling over skatten, der 
kan man sgu tale om ikke at lytte til befolkningen, men sådan er politik jo i 
bred forstand i dag, politikerne er stoppet med at lytte til de folk som har 
valgt dem ind🥵🥵🤮

474 Nej
Hvad med Anders Fogh ? den mest kriminelle  der har optrådt på 
Christiansborgs bonede gulve der kan selv Lars Løkke ikke være med selv 
om han er landsforræder er han ikke så stor en af slagsen som ham han 
afløste .Så det var en ommer og det som i syntes er forfærdelig det ville 
være en beslutning ,som en rigtig leder ville tage for at rede menneske liv og 
da i ikke ser det fra den vinkel må det være fordi i ikke mener der er nogen 
fare for andres helbred eller der ikke er noget Corona pandemi eller hvad 
hvis det pludseligt sker at svin kvæg eller fjerkræ er blevet smittet. så må i 
op med labben til en kæmpe undskyldning .Og det ser mærkeligt ud at rundt 
om Danmark lukker man for mink vores nabo lande er ikke så forgabte i det 
lille rovdyr det er ikke in at klæde sig som i stenalderen eller i døde dyr det 
er nogen år siden Briget Badot gik imod drab på sælunger og det blev 
forbudt . Så lige lidt at tænke igennem og overveje endnu engang .

475 Nej Afsted med overboen til et udrejse center !!!'
476 Nej Husk mundbind........hvor dum har selv du lov at være.Kolding vil være dårlig 

tjent med sådan en klovn som dig i borgmesterstolen!
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477 Nej Stol aldrig på en radikal politiker - de er neoliberale, og jeg mistænker 
Østergaard for at hive sig selv i fjederen mens han læser Nietzsche og Ayn 
Rand når han er på toilettet... 

- Nietzsche var en megaloman psykopat der ville bolle sin søster, og Ayn 
Rand døde fattig som en kirkerotte, og levede det meste af sit liv i armod. 
Noget at tænke over.

478 Nej de tror sgu de er på ferie i de fængsler. de sidder der af en god grund. for 
min skyld kunne de sgu sidde i et sort hul. så de skal ikke klage. 

479 Nej Få nu radigale venstre ud af folketinget til valget, se det vil være konstruktiv 
sammenhold

480 Nej
Pædagoghjælp og dialogkaffe er da vejen frem for sådan en flok amøber...
Og en lille rejse til udlandet på borgernes regning👎👎👎👎🤔🤔

481 Nej Ja og send dem ud af landet
482 Nej Vi ender med selvtægt, når vores skiftende regeringer kun tænker på egen 

vinding og at alt skal være efter EU og alle andre fordummende 
sammenslutningens forgodtbefindende, det er ved at være farligt at være 
dansk, hvis ikke man sidder i folketinget, for det er jo dem der giver til alle 
udenfor landets grænser, så dem sker der intet. Vi andre kan bare gå under 
jorden og gemme os for banditterne

483 Nej Han skal  udvise  nu ,der er da noget  galt  her i Danmark
484 Nej den socialslimer !!
485 Nej Dum dummer Lars 
486 Nej Sikke da en gang forplumret vrøvl hun, Rosa Lund, kan lukke ud.

Du burde anklages for landsskadelig virksomhed.
Kirkebesætterne respekterede ikke et demokratisk samfund og du er bare 
en forbandet medløber.

487 Nej Helt ærligt vi har modtaget 38 asylansøgere!!! Hvordan går det lige til ????? 
Og nu må borgere med udenlandsk herkomst besøge koner/ samboende 
mm mens grænserne i vid udstrækning er lukkede og al ferie mm frarådes 
pga forskellige tiltag lande imellem kan forekomme. Kom nu ind i Kampen. 
Hvor mange skal slås ihjel fordi udefrakommende kommer herind i dette 
land og vi andre må ikke komme ud pga af smittefare.  Den her virus er 
dødelig - den er ude af kontrol i ethvert land ligemeget hvad man tror. Tag til 
Kina min Far og kræv hvad end det skal være for at nedlægge Verdens 
Økonomier ned - Tabe ansigt vil de helst ikke - men jo flere krav jo mere må 
de give sig

488 Nej Ud med det svin og alle de andre fjolser.det danske militær har været i de 
lande for at beskytte den danske befolkning(har været brugt fra Folketinget 
som argument for at udsende soldater)så kan jeg ved Gud ikke forstå man 
ikke BESKYTTER befolkningen mod så radikale muslimer.

489 Nej Var mere på sin plads hun kom en tur i spjældet for ikke at overholde 
grundloven, fatter ikke hun kan beholde sin job, 2020 mest utroværdig 
kvinde.

490 Nej Dette parti skal ikke have indflydelse. Håber de ikke bliver genvalgt.🥘
491 Nej Ja for Pernille vermund er ikke selv en magtgal ko
492 Nej Pia for faen. Det er da ikke nyt. Mena befolkning og deres røde radikale r.. 

sli.... Politikervenner vil ha dks befolkning og religion udskiftet.
493 Nej Vore frihedskæmpere kunne gå til angreb mod Tyske svin for få årtier siden - 

 hvor er frihedskæmperne nu ......
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494 Nej
Tak for Du bliver ved,men så længe vi har alle de Røde Partier, der IKKE vil 
se Sandheden i Øjnene er det svært, men vi andre må stå sammen og vi 
støtter op om Dig.  Vi skal IKKE have det som i Sverige, hvor de forsøger at 
overtage Landet.  Det undrer mig at de andre Partier ikke går mere sammen 
om dette, og får disse Muslimer ud af DANMARK, der tror de kan komme 
her og bestemme noget som helst, det beviser kun deres DUMHED.

495 Nej kællingen er total gak 🤔
496 Nej Syge hjerne gør idiotiske ting
497 Tvivl Hvis jeg var en af islams raske drenge ville jeg da gøre det samme. Det er jo 

bare en færgetur til EU, så er der penge, bolig og alle de vantro du kan 
slagte... Ren slaraffenland.

498 Nej Hvornår tager Menneskerettighedsdomstolen fat på at se på etniske 
erupæers menneskerettigheder???
Vi har en Islamisk invation og må ikke kæmpe for Vores LAND og returnere 
udefrakomne og hele deres familier

499 Nej Stop med at lukke flere ind og send dem hjem, så vi kan få demokratiet 
tilbage til DK igen. Det/de breder sig som ringe I vandet og der vil med tiden 
komme en borgerkrig. Skal befolkningen her i DK have skåret halsen over 
før i tager handsken op ad lommerne?
Vi skal UD af det EU-Cirkus - det har kun været roden til alt ondt!!
Kulturberigere - hvor herre bevares.
Dine landsmænd lever i frygt hver eneste dag.

500 Nej Ja ud med flødedrengen christian 
Og lars lykke 
Og ind med Inger 
Som statsminister 
👍👍

501 Nej Og muslimsk indvandring prioriterer venstre aller højest.Og bruger gerne 34 
milliarder på.

502 Nej DANMARK BLIVER MERE OG MERE SYGT, OG BLIVER STYRET AF 
ELITEN I ET KONSORTIUM BESTAAENDE AF,- ELITEN
Repræsentationen,-i Udvalget sidder
Toppolitikere, systemets topembedsmænd, Dansk Industri og LO 
forbundene, Højesteretspresidenten,Representanter for organisationer som 
Institut for menneskerettigheder for andre landes borgere rettigheder i 
danmark, røde kors og lignende pladderhumanister ombudsmanden og 
selvfølgelig Kongehuset der deler medaljer ud til dem alle for at cementere 
magtens elite. Disse Elitens soldater møder op i den internationale 
Bilderberg gruppe, hvorfra der kommer gode raad, ligesom kammeraterne 
paa blegdamsvej i frimurelogen taler sammen. Der er ogsaa repræsentanter 
fra den fjerde magt der via mediestøtten faar hundrede af millioner kroner i 
støtte der ikke maa omtales som bestikkelser. DET er disse der styre 
danmark, og det er disse der sælger ud af vores forfatning ved at overgive 
mere og mere magt til FN og EU,s ideologiske politik der omhandler 
Migration.
DET er saadanne magtfulde personer der kan lukke eller aabne dørene for 
politikere og borgere,-I MIT tilfælde har de lukke alle døre og frataget mig 
mine nationale og internationale rettigheder.
Og det er det jeg paa mine FB sider skriver om under den rets og fredløse 
www. Systemkritikeren.dk svend-erik oxholm madsen.
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503 Nej Han må vel hakke på noen, nå som han e blitt Xi`s lille puddel og har helt 
glemt uigurenes skjebne, de har det nå bare lækkert sier DRdogan til Xi.
Han demonstrerer på klareste vis av islam er i krise, hans reaksjon er 
latterlig. Vi kan ikke ha en slik person som alliert i NATO.

504 Nej Så må i fange dem du ved jo hvem de er du ved de muslimer.. og det 
betyder at du  så ved hvem de er så få dem fanget

505 Nej Sådan Mette du skal ikke bøje dig for den musling
506 Nej Morten Østergård og co siger at han skal ha hans rettigheder og få en fair 

rettergang ...Men når han så laver terrorhandling i Danmark, har de uskyldig 
ikke nogen rettigheder ? Smid dem ud med faldskærm i Mellemøsten og 
husk resten af hans familie skal med ..

507 Nej Sørgeligt , med den kvinde rejs ned til dem
508 Nej Nej og man må heller ikke sige Skipper er et fjols og enhedslisten nogle 

fatsvage imbecile individer....så det gør jeg ikke
509 Nej Islam ud af Danmark, vi ønsker fred
510 Nej Det var da det mest pinlige forsvar af din nu voldtægtsanklagede undersåt.

Når man har fået en konsekvens... EU er godt nok dødens pølse, men til 
den løn, kunne han nok lige klare konsekvensen.
Kammerateri af høj kaliber🤢

511 Nej Nej til islam i Forsvaret
512 Nej Nej, vi har en grundlov som alle skal rette sig efter, hvis de ønsker at bo her, 

ellers kan de fravælge et land som Danmark og rejse til et muslimsk land, 
hvor de føler sig bedre tilpas. De er ikke blevet tvunget her til. Derfor kan de 
rejse når det passer dem.

513 Nej Rasismen kommer fra de lande hvor Indvandrerne kommer fra, ingen er 
mere RASISTISKE end indvandrerne, ser vi jo utallige gange.

514 Nej Lad dem endelig blive hvor de er
515 Nej Bestemt ikke ,de må ha en skrue løs dem der siger noget andet ,tá hjem 

hvor i kommer fra ,der er ingen der har bedt jer om at komme til vores dejlige 
land og lænse os for penge ,hjem med jer og det kan ikke gå for stærkt ,så 
vi kan blive fri for jer ,vi kan godt selv bruge vores penge som vi har arbejdet 
for, så ud .

516 Nej Hvorfor ikke skydevåben når du er i gang med også at stikke fingrene ned i 
denne populistiske sæk

517 Nej Du er beviste på at mangfoldigheden lever . Tag den i racister/ 
landsforræder,  tag venligst det første fly væk herfra .

518 Nej
smid ud hurtig de dum fascister, luk alle islamistske institutioner og mosker.

519 Nej Jeg ved det heller ikke,men der er da ingen der gider nogen overtatoverede 
grimme kællinger.😁😂

520 Nej Det bliver igen igen de selvstændige som må til truget ,så bliver de røde 
sataner jo glade .
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521 Nej

Man udviser moderen som er fra Filippinerne. Så regner man med at hun 
tager barnet med som jo ikke er 100 procent dansk. Hvis faderen så vil 
fortsætte med at være sammen med sin familie så kan han bare flytte med 
til Filippinerne. Man henviser jo direkte i brevet til at de kan jo bare være en 
familie i Filippinerne. De facto smider man jo dermed faderen ud også. Det 
er så kynisk og umenneskeligt at det trodser enhver beskrivelse. 
Råber og skriger politikerne ikke på mere arbejdskraft og på at man ikke har 
noget imod indvandring af folk som vil yde for samfundet? Men det gælder 
måske kun lyshårede vest europæere? Jeg har arbejdet sammen med 
filippinere. De er hårdtarbejdende ordentlige mennesker. Hvordan skader 
det Danmark at denne kvinde kan få lov til at blive i landet sammen med sin 
familie??? Stem på politikere som vil ændre disse umenneskelige regler.

522 Nej Hold da kæft nogle amatører der sidder i den regering 
Vi er til grin i vores egen land 🇩🇰 nu må det sku stoppe 😡😡😡

523 Nej Imamer
De skal selvfølgelig udvises for livstid

524 Nej Islamiske lande formodes at starte med at skære h bånd, udvise jers 
ambassader og afskære importen af   jers produkter.

525 Nej så få da stoppet de muslimer, ud af Danmark, det skulle allerred havde 
været i går for det kan da ikke passe at de kan slippe godt fra at true 
politiker?.

526 Tvivl Denne politiker bruger 
Ordet demokrati for at  smadre Danmark.
Pernille , EU og islam vil smadre Danmark.
Så mærkeligt virkeligt,
Hvorfor bor hun ikke i Øst-Pakistan?

527 Nej Og  hvorfor  er  Libanon  et  presset  land  i  dag?  De  var  blot  nyttige  
idioter  for  Islam  -  ligesom  EL  er  i  dag  i  vores  Danmark.  Libanon  var  
før  et  fredeligt  kristent  land,  men  var  så  dumme,  at  åbne  døren  for  
Islam.  Godt  hjulpet  af  deres  nyttige  idioter  på  venstrefløjen  fik  Islam  
greb  i  landet  og  skabte  alle  de   konflikter,  vi  ser  i  dag.  Vågn  dog  op  
inden  i  skaber  det  samme  Danmark.

528 Nej Disse tildækkede kvinder kan da ikke bestride et job , ergo må de forsørge 
sig selv , de skal bestemt ikke have nogen form for dagpenge 
👿👿👿👿👿👿👿👿👿

529 Nej Midt i en pandemi krise kan du lige få presset ansvaret over på Muslimerne, 
jøsses kvinde. Ps. I ligger stadig og roder rundt nede ved spærregrænsen, 
så måske i skulle sadle om🤡😂

530 Nej Hvad fanden sker der Løkke. 
Er alt tilladt for lykkeridderene fra MENA landene ? 
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/politi-tillod-burkaer-til-omstridt-
fredagsboen
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531 Nej Læs Berlingske fra weekeenden om den indiske kvindelige skoleleder, der 
bringer sine ghettoelever op på 4 X landsgennemsnittets tests. Ingen 
mobiltelefoner, ingen computere. Disciplineret eller man ryger ud. Ro. 
Respekt. Fantastsisk. Katederlæreing og tavler, blyanter og kollegiehæfter. 
That's it. billigt. Det VÆRSTE man kunne gøre for fokeskolen er at snde 
flere penge. Flere penge til idiotiske møder, hjernedøde projekter. De skal 
bare lære at læse og skrive, for Christ's sake. DEt kan lade sig gøre i en 
bambushytte i Uganda!

532 Nej De skal omgående sendes hjem. Samtidig gælder det også afviste 
asylansøgere 🤞🤞🤞🤞

533 Nej
Du milde !!!!! .... hvis man skal sætte sin lid til at den slatne komplet 
ubrugelige siddende regering, får fingeren ud af rø...... så tror jeg det er 
nemmere at vinde i lotto, og Tesfay er da fuldkommen håbløs, men "jagte" 
chikanere og gøre tilværelsen og famillie livet til et helvede og smide gode 
anstændige lovlydige ( pære danske ) statsborgeres udenlandske 
ægtefæller ud af landet, som ikke har gjort en kat fortræd, og da bestemt 
heller ikke har til hensigt at gøre det, men som til gengæld virkelig vil 
Danmark, og opføre sig foreskriftsmæssig og bidrage positivt til samfundet, 
og som i øvrigt ikke koster staten en krone, kort sagt vi vil bare leve et stille 
og rolig famillieliv, men de skal bare ud af landet hurtigst muligt synes 
tanken at være, det er billedet af Danmark anno 2020 .... ud med de "gode" 
behold alle de "dårlige" der koster os kassen at forsørge, vore skattekroner 
går til opretholdelse af tilværelsen for disse uro og ballademagere .... fy for f 
..... det kan pisse mig af, når jeg så samtidig tænker på min lille søde rare 
stilfærdige thailandske kone, fik 14 dage til at forlade Danmark, og hun har 
intet gjort forkert, og agter jo selvfølgelig heller ikke at gøre det, dette pga en 
fuldkommen stupid familliesammenførings lovgivning, for "os" blandede 
ægtepar, en urskov af regler paragraffer og pis og lort stilles der i vejen og 
spænder ben for "os" men de mellemøstlige banditter får tilsyneladende frit 
lejde, men det kan den fatsvage regeringen jo åbenbart ikke se noget 
problem i, men nok fordi Mette.F. har mere travlt med at pudse glorien, og 
bane vejen for hendes egen fremtid

534 Nej Racist
Højre ekstrem

535 Nej VALG NU. Ud med den sort/røde regering.
536 Nej Ud med alle de gamle horerbukke de siger et hul er et hul om så det i røven

 på en muer arbejds man 👹👺🤷 ♂
537 Nej Er det ikke muligt at få Sikander ud af det folketing. Uanset hvad han siger, 

så er vi racister...
538 Nej Hun skal fjernes, haster, koster millliarder for hver hun enevældigt 

bestemmer, vi har ikke råd til denne dame, de eneste som har haft reel 
glæde af hende, ja, desværre igen, det er Muslimer, de kan da gløde sig 
over stor økonomisk fremgang og fortsat import af Migranter, så der bliver 
brug for endnu flere Moskeer her i landet, det giver da beskæftigelse, måske 
hovedsaligt til udenlansk arbejdskraft.

539 Tvivl Der skal simpelthen ikke være muslimske mænd og kvinder i Folketinget. De 
ødelægger danske værdier.🤮🤮

540 Nej hjerne døde politikere
541 Nej Kom Venstre med altanertiv, når de råber op
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542 Nej Tak fordi du viste kulør. Tak fordi vi her op til valget, ved at du rent faktisk er 
vanvittig blå og Løkke borgerlig.

543 Nej Skøre kælling fra Danmarks overflødige Parti. Vil du ha flere herop,fint med 
mig,bare du selv forsørger dem.

544 Nej ja de SKAL HJEM
545 Nej Hun er syg den kælling der slæber sin pis unge med.
546 Nej Ja lad os da lade de traumatiserede børn blive,som ingen indflydelse har 

haft på deres tossede forældre som ville ned og bo i kalifatet. Og lad os 
endelig få den her psykopat hjem så han kan komme ud i Bilka og fylde 
mælk på hylderne 🤢 hvis han ikke er for traumatiserede til det og ender på
 kontanthjælp og måske får et skåne job hvor han arbejder med utilpassede
 unge 

 ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂  ♂
 ♂  ♂  ♂

547 Nej Send alle , som har de voldelige tendenser , til Sibiriens vildmark , skaf selv 
mad !!!!!!

548 Nej
Pernille skipper det er hvad din hjerne ka række til pt, og se hvad fanden du 
gøre med børn og familie ældre, du er da virkelig en knaldhat, fik du også 
det igennem for at støtte Mette, jamen knaldhat så har du grise køer, så 
derefter støtter du ikk regeringen, du er det værste menneske der findes, 
virkelige en klam so, og du har børn, hjerne har du ihvertfald ikk, 😡😡😡

549 Nej Nej nej nej, hvorfor for sådan en tøs taletid🥴
550 Nej Nej nej nej nej ,hvad er det dog ...

De er jo så langt ude...de  lyver,bedrager og tror befolkningen er debile....nu 
må det simpelthen stoppe .

551 Nej Hvad skete der med den stramme invandre politik og Arne og 
pensionisterne - den gik tabt i den klimavenlige rus og tilfredstillende af de 
islamvenlig venner i aftale/håndfæstningen for at komme til magten !

552 Nej Forrædere som jer radikale skod der ligger under for islam og muslimer 
burde slet ikke have stemmeret. I vil kun have flere af disse skod til landet 
som ikke vil Danmark og de danske værdier. Det Radikale Venstre er lig 
med lands skadelig virksomhed.

553 Nej De er totalt  syge i hovedet
554 Nej Danske muslimer må nu engang stemme som de vil - du er ikke blot en 

dårlig taber men også en rigtig dårlig demokrat - føj
555 Nej Mette F er landsforræder og derfor ændrer hun ikke sammen med justits 

minister lovgivning og straffe ramme for kriminalitet og særlig for person 
kriminalitet. Mette F elsker Afrika og gør alt, hvad  hun kan for at ikke straffe 
dem og beholde dem alle sammen i DK  også de udviste kriminelle!.
Vælt dem regering, så kommer chance for at stoppe deres kriminalitet og 
udvise dem sammen med familier!

556 Nej Ud på gaden med de betjente. De bør ikke sidde på kontoret.
557 Nej Hvorfor skubber S så de svageste ud af København?? Fordi 

overborgmesteren er jyde og ikke høre hjemme i København??
558 Nej Der skal noget til for at lukke munden på LL. Når han føler sig angrebet er 

han der som en mis. Gå nu til ham han skal ikke have det sidste 
ord.🌹🌹🌹

Page 43



pol_had_sample

559 Nej Jeg ved ikke hvad de fejler nede i EU - men det er noget i nærheden af svær 
hjerneskade eller lignende. 

EU SKAL sikre EU ydre grænser. Ikke finansiere angreb på dem. Så bare se 
at få hyret nogle STORE skibe, der kan bringe ALLE de lykkeriddere tilbage 
hvor de kom fra. De skal ikke ind i Europa. 

560 Tvivl En sjælden gang har macron sagt noget fornuftigt !! Det er en spade for en 
spade !! Islam er ondskab og burde slettes over jordens overflade 

561 Nej Kom nu alle danskere stem DF. Det er Deres sidste chance.ellers bliver vi 
overrendt af muslimer i Danmark

562 Nej Den politiske terror har igen ramt os danskere. Flere er fyldt op med had, og 
mange er blevet vildledt. Mine tanker går til de muslimer der skal blive kigget 
skævt på, fordi de har en statsminister der bestræber sig på at skabe splid i 
stedet for at samle folket.

Et fejt angreb på mennesker, der lever deres frie liv, er et angreb på alle os, 
der tror på demokrati og frihed. Men de mørke kræfter skal ikke vinde. Du er 
en mørk kræft i vores Samfund Mette. Jeg ville skrive at du skulle passe på 
at alt den magt du har fået ikke skulle stige dig til hovedet... Men det er for 
sent.

563 Nej Stop jer selv og hjælp dem hvor de er, Danmark knækker snart midt over 
med alle dem I vil modtage

564 Nej Ja det er da også utroligt at de ikke bliver indkvarteret på et fem stjernet 
hotel med egen butler. Ironi kan forekomme

565 Nej Hold nu kæft i røde lejesvende,
566 Nej Vakkere tøffe patriotiske kvinner har nok Viking blod i årene klem
567 Nej Ja de har intet at gøre her i DK. de beriger absolut ikke DK positivt
568 Nej Håber fanme at Morten Ø får sådan en lussing fremover, han er da noget af 

det mest ( næst efter Lars Løkke) magtsyge menneske 😡🤮
569 Nej Ja det kvindemenneske burde ikke have sin gang på jorden og i 

socialdemokratiet. 🤔🐧🇩🇰
570 Nej

Socialister/kommunister ønsker magt for magtens skyld. Se på Rusland og 
Kina. Det er dér socialistdemokraterne vil hen - absolut magt til staten 😡

571 Nej Er du blevet nazi nasser??
572 Nej Jeps sådan nogle utilpassede bande medlemmer skal ha ha et stort spark i 

rø--- og ud af Danmark i en vis fart, ærligt og redeligt.🙄😩👍
573 Nej Hvem tager Morten Østergaard seriøst dem der har en lav IQ 🙄
574 Nej "Pakistans dødelige blasfemilov" på DRTV..der kan man se hva' religion gør 

ved knoppen..massepsykose.
575 Nej Svineri og fuldstændig  psykopatisk adfærd de bør sættes i psykiatrisk 

forvaring . Det skal stoppes med alle midler , forældrene sjal straffes 
økonomisk fordi de ikke har kontrol med hvad deres børn laver, de unge 
skal straffes 😡😡😡

576 Nej Du har tabt al sympati fra mig, da du åbentbart sætter Muslimer højre end 
den alm dansker, tænk på hvem der betaler din løn. Og når de kommer til 
magten ved hjælp af en som dig, så tro da ikke at du får lov til at blive 
siddende på fløjen.. I deres øjene er du bare en nikkedukke de kan bruge til 
at fremme deres egen sag på bekostning af danskerne. Så velkommen til 
din nye Sharia verden.

577 Nej landsforræddere
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578 Nej
Polittisk magtmisbrug af værste skuffe. 

Politikere har ikke forudsætningen for at drive noget som helst. Og da slet 
ikke medievirksomheder. 

Dansk Folkeparti er et nepotistisk, centralistisk, socialistisk og populistisk 
parti af værste skuffe. Man kan kun håbe på at såkaldte borgerlige vælgere 
snart vågner op og forlader jer samtidig med at Socialdemokratisk vælgere 
finder ud af at realpolitisk så er Socialdemokraterne faktisk et bedre valg for 
dem. Så kan I blive efterladt på stationen med landsby-tosserne: Kristian 
Thulesen Dahl og Kim Christensten.

579 Nej Enig ud med dem, har de dansk statsborgerskab, så tag fra dem og op i rø... 
med konventioner 😡der må kunne findes en paragraf der kan bruges, så 
som landsforræder eller landsskadelige

580 Nej De burde anholde den flok idioter der ønsker at de er her og jeg håber at 
både MØ, Skipper og de andre spader har en god smag i munden.

581 Nej er du i det hele taget klar over at det er Danskerne der betaler din løn?at det 
er det Danske folk du skal representere? du har sku da ikke fattet det man 
kan se det på dit tomme smil der kun går indad befolkningen griner du af og 
da spec. de Danske folkepensionister deres penge deler du rundhåndet ud 
til migranter så de kan sende ennu flere penge hjem det har du desværre 
ikke fattet eller så er du for dum til at se og forstå det :(...

582 Nej RV er en skændsel - igen sætter i fremmede som ikke må være i DK over 
Danskere - skam jer🤮

583 Nej Din bøsserøv Naser, hvorfor sælger du din ære ? Lige meget hvad bliver du 
ik dansker, fucking skændsel

584 Nej 2 mongoler
585 Nej han skal YT!
586 Hun kan være helt rolig i Danmark smider de ikke muslimer ud kun Asiater 

og deres børn for i Danmark er staten racister imod især mennesker der 
kommer fra ikke muslimske lande

587 Nej
Dem der demonstrerer her i landet hvor vi har et fantastisk politi. Må jo være 
skingrende sindsyge.( bare se på den kvinde i den røde klud ) 😏😏

588 Nej Hun kan jo ikke svare på de spørgsmål hvis hun ikke har alle spindoktorene 
med, hun må jo være spejlblank

589 Nej Ud af Danmark og hjem og passe Geder og Kameler.🐐🐪🐫
590 Nej Støjberg er jo en patologisk løgnhals. Men det kan hun jo også roligt være. 

Takket være DF får det ingen konsekvenser.
591 Nej Fuldstændig enig.

Og alle jer som ikke er enig, I går dermed ind for barne brude, og er ikke en 
skid bedre end en pædofil.

592 Nej de skal have frataget deres statsborgerskab, og det skal resten af familien 
også, og så skal de ud af landet

593 Nej Håber inderligt at Københavns kommune bliver vredet rundt og sparket til 
hjørne. Forbandede teknokrater. 😠

594 Nej Det var groft og uretfærdigt, chaufføren må fatte at han er i Norden, og ikke i 
Islamabad, når det er meget varmt, har man ret til at have en top og shorts 
på.

Page 45



pol_had_sample

595 Nej nemt de skal slet ikk ind her send det skidt tilbage 
596 Nej Ud med dem og forbyd Islam i DK.
597 Nej Send dem hjem igen retur hvor de kommer fra.
598 Nej Lad nu Morten være hvor han hører til, nemlig hos de andre Psykopater

Og ikke i Danmark.
599 Nej Det er sikkert ikke bedre her i landet, med den regering vi har. De holder jo 

hånden over de sata..r. Så er de ligeglade med etniske danskere.
600 Nej Gå de i krig selv om de er Danske statsborger , så er det ikke nødvendigt at 

tage dem tilbage til Danmark , de har jord i hovedet rejser de ud og slås ,det 
er ikke deres krig lad dem blive dernede .

601 Tvivl Fy for helvede,kan vi så snart få ryddet op I de indvandrer og lukket vores 
land,samt alle moskeer nedlægges,må være slut med knæfald over For 
muslimer og islam
Dette viser tydeligt at De aldrig kan blive én del af Danmark
Men at de For evigt er tabt Til én morderisk religion 😈 giv mig mit land 
tilbage stupide politikere, I bærer den største skyld af alle 😡😡😡😠😈

602 Nej Hvornår smider man disse tyraniske  idioter bag lås og slå. Man er ikke 
bedre end terroristerne. Hvornår lærer de samtidig at krig og vold ødelægger 
og smadrer. Jeg tænker disse top ledere der har disse tanker og 
terroristerne kan slå sig sammen bag lås og slå væk fra alle andre og slå 
hinanden til plukfisk der

603 Nej
Dum, dummere, Inger Støjberg. Når nu lærde og kompetente folk har bevist, 
at maksimum 100.000 personer blandt ikke-vestlige indvandrer har kunne 
stemme, så rækker det jo næppe til at disse personers valgdeltagelse har 
været til fare for demokratiet. Selv efter du er hoppet af som sk 
integrationsminister, så fortsætter du med at sprede løgn, misinformation, 
had, fiflen med fakta og føre den almindelige borger bag lyset. Skam dig.

604 Nej Lad dog idioten blive væk ..... helt væk ... hjem til sig selv hvor han kommer 
fra

605 Nej Er der virkelig plads til alle de svine bønder i Danske fængsler.
606 Nej Generelt er vi danskere snothamrende NAIVE(flertallet), og ikke mindst 

Regering samt Deres uduelige støttepartier. At vi vil være det bekendt over 
for vores kære afkom...........Vi burde skamme os.

607 Nej Danskerne er totalt til grin lige meget hvilken regering vi har 😠😠😠😠😠 
bliver ikk bedre før vi gør oprør og stopper med at gå på job, til de makker 
ret og så skal vi os ud af EU i en hulens fart, alt er gået over gevind med 
den flok idioter på borgen som os går ind for EU og kysser migranterne i 
måsen, lige så slikker de røv på de udenlandske opkøber og alle mulige ude 
i verden,
Vi danskere ser bare måbende til og stemmer selv samme idioter ind igen 
igen

608 Nej Er det beder i Danmark tror jeg sku ikke politikerne sover eller er total 
inhabile de fatter 0 af havd der sker

609 Nej Der skal slet ingen indvandring være, de kan blive i deres eget land
610 Nej Det er jo det samme overalt i de lande, hvor man har impoteret 

afro/muslimer, hvorfor og hvordan skulle DK kunne undgå det, det er jo 50 
års vanvitig migrations politik, der står bag.
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611 Nej
Hold kæft dit fjols du er sku da for dum men du skal jo støtte en bon 
kammerat du har jo ingen mening selv bare du toner frem på skærmen er 
man da ved at brække sig du har mange meninger om mink men når venstre  
 bryder loven så er du sku lige glad fis ud på et lokum og ytre dine meninger 

612 Nej Det skal stoppes, men hvem skal gøre det? Der er for mange grønne og 
venstreorienteret i Danmark, de har fået alt forærer og vil give alt til de 
nassere syd for Alperne, og er skide lige glade med dem der har opbygget 
DK. 🧨👍🇩🇰.

613 Nej Hold kæft MØ og fortæl hvad du har imod etniske danskere og Danmark, og 
hvorfor du ønsker at skifte den danske befolkning ud

614 Nej Ved i ikke vor for i går til bage. Så skal jeg fortælle jer det , det er for dig jers 
vælger går til de to nye nazist partier ny borgerlig og Rasmus Paludan fy for 
satan 😉

615 Nej Nu er jeg rød om hjertet, men Jeg tror Lars forøger at give tilbage, til de 
muslimer der har ønsket ham en glædelig jul 

616 Nej
De skal under ingen omstændigheder tilbage til dk. De har haft deres 
chance. De er landsforrædere i mine øjne og vil ikke os europæere godt. 👎

617 Nej Hvor er den politiske OPPOSITION henne...i dette misfoster... af et 
UHYGGELIG SOCIALISTISK-ENEVÆLDE vi er vidner til i dag...hvad mon 
den politiske korrekthed's opposition har... forhandlet sig frem til ? siden den 
har iført sig "mundkurv"...på bekostning af... DEN DANSKE 
BEFOLKNING'S...GRUNDLOV'S SIKREDE FRIHEDER...Den Danske 
befolkning bliver holdt for nar...af de 4 enbårne besættere... Brosten, 
Mølbræk, fætter HØJBEN og den enevældige DIKTATOR-INDE !!

618 Nej Moren er lands foræder dem skød man i 1945 lad dem bliver der hun ligger 
som hun selv har redt

619 Nej Du er bare en vat pik pape, du gør ikke en skid, lige som Tyra f. Ta at gå af 
sammen med hinde, så gør du Danmark en god  gerning, 😜

620 Nej 😩 Latterligt og idiotisk... Handske eller blot en hånd til hjertet med et tak og 
så er den kamel barberet. Hvor svært kan det være. Jeg tager Corona 
uderst alvorligt, men her må jeg flove mig over at være dansk. Skam jer i 
den hadske magthavende børnehave ... Føj 🥺

621 Nej De skal ud af Danmark
622 Nej Men det tør den almene muslim ikke.
623 Nej Utroligt at det er DF der kan vække alle de naive røde venstreorienterede, 

der nu gudskelov har skiftet brosten ud med tomater.
624 Nej Typisk Radikal tudefjæs-historie.

Dét at blive Dansk statsborger er en ære og ikke noget man bare trækker i 
en automat.

Find dog noget reelt at kæmpe for - fx. de svage Danskere der betaler 
prisen for den alt for store indvandring😏

625 Nej føj, DF forbliver et af de mest anti-frihed partier 🤮🤮
626 Nej Desværre tror jeg at støttepartierne lader sig nøjes med Mogens Jensens 

afgang, da de godt ved at et valg nu ikke vil genindsætte en rød regering. 
Den totalitære kommunisme har sat sig på Danmark. 😪

627 Nej De skal hjem.
628 Nej Ja ud med dem de er ligeglade med at sedder i fængsel  det er jo et 

luksushotel for dem
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629 Nej Danskerne er ikke en skid bedre, alle snyder hvor de kan😠
630 Nej sen dem hjem
631 Tvivl Systemet er rådden, og alt i idiotiske kommunal-kællinger gør, er at 

ødelægge utallige børn og unges liv.

Jeg har sat det som mit livs ultimative mål at destruere jer som intet godt gør 
for verden- og det hele starter med Revolutionen!

632 Nej Er så glad for at nogen tør stå op mod psykose mette!
633 Nej ja ja di er jo redig gal  .så undskyld den 
634 Nej Ja den regering og deres støttepartier ønsker kommunismen til landet føj 

tænk at nogen er så gak gak at stemme på de landsskadelige partier føj 🤮 
Danmark i forfald big time 🇩🇰

635 Nej Radikal Ungdom🤣🤣🤣
Deres sten er ikke engang faldet ned i pungen endnu🤷 ♂
Kæmpe tabere ligesom Morten Østergaard 🥇🥇🥇

636 Nej Er de udvist så er det ud af landet og hjem til hvor de kom fra med det 
samme 👍

637 Nej Den hvide ubarberet røv nede i mængden er det zenia stampes eller Morten 
Østergaards 😳

638 Nej
Det må der øjeblikkelig sættes en stopper for. Det er helt urimelig, at etnisk 
danske skatteborgere skal til at forsørge en række madammer , der nu bare 
kan vælte ind over vores grænser. Samtidig kan vi se på, at bl meget andet 
må ældre sidde og mangle hjælp til helt basale ting for at få en hverdag til at 
hænge sammmen og i øvrigt få et anstændigt liv. Nu må venstre fløj 
partierne stå deres prøve og så må vi se om de lever op til en fortsat stram 
udlændingepolitik . Jeg tvivler. Kan det her udløse en folkeafstemning ?

639 Nej Første tegn.....? Hjernedøde ko 🙄
640 Nej hvad med nazisternes ret til ytringsfrihed, da de blev nægtet en march i 

Roskilde - hvad er forskellen????
641 Nej Send dem hjem til Morten Østergaard... han har jo masser af tid og plads til 

dem nu ‼
642 Nej Hvordan mon de f...... Mussvin ville reagere hvis vi ikke længere må sige og 

skrive Ramadan. Det kunne f.eks. hedde "tiden uden mad i dagtid"
643 Nej Ud fra det synspunkt er det jo ubegribeligt de så vælter ind i Europa, ville 

normale mennesker gøre det, og hvorfor må vi ikke hade dem, hvad er der 
at respektere (  intet absolut intet )

👳 ♂🧔👳 ♀😡
644 Nej Hvad gør man ikke for sin hund 🥰
645 Nej Der kan ikke være meget tvivl om at det bliver rødt efter valget men i bund 

og grund tror jeg faktisk det er godt for når Østergaard og co har bragt dk i 
knæ vil selv de mest blåøjet væmmeligboere være blevet overbevist om det 
vi andre længe har råbt og skreget om og så skal i bare se DF NB og 
Paludan storme ind mens de røde partier måske skraber nogle få tusinder 
stemmer hjem jeg tror det vil blive et historisk valg vi får om 4 år

646 Nej Svenske ISIS-kvinder?
Journalisters leg med ord, er rendyrket idioti.

647 Nej Få dem dog sendt hjem.vi er ikke tjent med at have dem her.
648 Nej Sindsyge menneske, forlad landet omgående skiderik
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649 Nej Vi må i Danmark have nogle kriminelle tyrker som sidder i vore danske 
fængsler, og som koster danske skattekroner, returner dem hjem til Erdogan 
og Tyrkiet.

650 Nej flere af din tybe pernille du gør det godt
651 Nej Kriminelle udlændinge skal UD. Kæmp for det.
652 Nej Send idioten hjem til kamelerne
653 Nej Kære Gud I himlen.  Fri os for  voldelige vantro muslimer.  Beskyt Danmark 

for disse  falske individer.  I Jesu navn Amen 🙏❤
654 Nej Har lige set dig i TV-2 nyhederne. 

Så fik du lige scoret nogle billige point, selvom du er helt blank. Selvfølgelig 
skal den kinesiske ambassadør, ikke indkaldes til et møde med 
statsministeren. Den kinesiske ambassade ved allerede, at i Danmark er der 
ytrings frihed. Og at de danske myndighedder ikke kan blande sig, eller 
henstille til noget som helst. 
Du er helt OFF som man siger og ved intet om. hverken udenrigspolitik eller 
sikkerhedes politik. 
Det beviser bare endnu engang min tese om SF, at i ikke er et rigtigt politisk 
parti. Men en interesse organistion for overbetalte akademikere, der 
fejlagtigt tror de er socialister.
Og du står for mig som en af de værste, det har jeg sgu længde haft lyst til 
at fortælle dig. 
Og nu er det fandeme sagt !

655 Nej Ud med islamisk det hører ikke hjemme i D K
656 Nej Muslimer regerer 🤔 regering og dronning Margrethe er kun pynt 😥

Snart er der også gule veste i 🇩🇰
657 Nej

Ja fratage bare dem deres statsborgerskab,  de ved udemærket hvad de er 
gået ind til. De er uønsket elementer her i Danmark.  Så mangler vi  bare så 
mange andre tusinde migranter at de rejser eller bliver tvagshjemsendt.

658 Tvivl Ja det forfærdeligt som de opføre sig som det passer dem, der alt for mange 
her, de gør ikke noget for at integrere sig, alle kvinder er hættemåger det 
ikke at blive dansk 🙄🙄.  Hvad laver de her op??? De vil ikke være danske 
så hjem med dem.

659 Nej De er jo sindsyge og intet andet...
660 Nej

Mon ikke det mere er politikere som MØ Stampe og Skipper, der med deres 
forræderiske holdning til det danske samfund, for dem er det vigtigere at alle 
mulige nassere fra Mellemøsten skal have i pose og sæk 🤘🇩🇰
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661 Nej
Bare det overvældende flertal i Folketinget for en reducering af CO2 
udledning i Danmark med vanvittige 70 % VISER! - at det er fremmede 
magter der styrer Danmark og de vil bla. drive dig ud af dit hus og din bil. De 
vil gøre det umuligt, at blive i dit hus og det vil de gøre med påbud om 
isolering af dit hus, så det bliver et nul energihus og det inden en given dato, 
ellers får du dagbøder af måske 10.000 kr. De vil forbyde kul, gas, olie, 
benzin, diesel og skovene er de ved at fælde, så du i fremtiden ikke vil have 
den energikilde til rådighed. De vil udstyre brandbiler, politibiler osv. med 
elmotorer, men med så begrænset rækkevidde, at de ikke kan servicere 
landområderne, det er et problem, men så har de løsningen, flyt ind i FNs 
"Sustainable settlement megacities" der er moderne koncentrationslejre. I 
landområderne, som de selv beskriver det, skal der være INGEN eller meget 
lidt menneskelig aktivitet. Folk der kan bo på landet og være 
selvforsynende, kan de ikke kontrollerer, derfor vil de gøre det umuligt at 
leve på landet, bla. ved helt vanvittige krav til affaldssortering med 10 
forskellige skraldespande, der kommer til at koste spidsen af en jetjager, så 
folk ikke længere har råd til at bo på landet. FN står bag det hele og dikterer 
nu det meste, der vedtages i alle danske kommuner, der nu alle er 
hjælpeløst viklet ind i FNs edderkoppespind, der i hovedtræk består af 17 
verdensmål med FNs Agenda21 som værktøj. Hvem står så bag FN, EU, 
WHO osv. - satanister, nazister, Rothchild, Rockefeller, Soros osv. "These 
people will kill us and make holocaust look like a childs play" quote Mr. Chris 
Hedge "Agenda 21 is the plan to kill you" quote Mr. Davis Icke. Når Nye 
Borgerlige begynder at tale om "Agenda 21" og den trussel agendaen udgør 
for vort vidundetlige Danmark, så begynder jeg at tro på, at Nye Borgerlige 
ikke kollaborerer med fjenden, ligesom alle de andre gør.

662 Nej Manden har et billede af massemorderen Che Guevara hjemme på sin væg. 
Det siger vel alt om hvem der er ulækker. Selvmål igen fra enhedslistens 
side. 💩💩💩

663 Nej Enig de skal overhovedet ikke være her i Danmark når de alligevel vil have 
deres religion som det de rejste fra så hjem med dem nu

664 Nej Jeg syndes det er godt vi har politiet, mange gange syndes jeg de er for 
blødsødende, men det er jo vores lov der siger at de ikke må behandle 
forbrydere som i udlandet. Udlændinge som møder vores politi får det bedre 
end i deres hjemland. Politiet gør deres arbejde godt.

665 Nej bliv der hvor i kom fra i kom med intet og vil have alt nul retur billet til jer 
FARVEL...…...………..

666 Nej Nu må det være slut Muhamed Østergård Kommunist Skipper og Pia Olsen 
dur ikke

667 Nej islaml er landsforræderi f... Dem 
668 Nej Kvinder er dovne! De pjækker
669 Nej Så kan de lære det👋👋👋kriminelle  samfunds taber👋👋👋👋så 

mangler vi bare resten🥳🥳
670 Nej Det er frygtelige sager vi er vidne til på vores plejehjem..MEN det hænger i 

høj grad sammen med Jobcentrene for du bliver i den grad presset ud i "et 
eller andet "og hvad er så nemmest det er at tage en Sosu uddannelse.. Det 
hører man så tit ..Så bliver jeg "bare" hjemmehjælper.. Det skal der sættes 
en stopper for LIGE MED DET SAMME 😡😡 Hvad laver sådan en syg 
afstumpet Klam idiot ellers ved vores ældre stakkels borgerer ..Jeg mangler 
ord 🥵😡
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671 Nej Åh! hvor det er mit ønske, at denne så syge magtkvinde må blive styrtet.
Uforståeligt i mit univers, at hun ikke selv kan finde døren ud sammen med 
den sølle Mogens Jensen - og tag endelig Heunicke med.

672 Nej Sådan Inger hjem med dem 
673 Nej Han skulle sparkes

Ud af landet.
674 Nej Radigale venstre. Ordet Venstre har de stjåled. Østergård har intet med V 

siden. Han er mer H end H selv! Og Mette har allerede bleved smittet af 
ham. Ud af landet og auropa med alle fremmede kulturer. Både Arabien og 
Afrika har mange land med fred. Og når vår regering uddeler 
statsborgerskab til fremmed kultur er det en form for tyveri af fremmed 
befolkning!! ( Flyktninger) skal retuneres!!!

675 Nej
Tænk, at sælge sit eget land til muslimer for stemmer som levebrødspolitiker.

676 Nej
Der er mange måder at foretage en befolkningsudskiftning på. 
Socialdemokraterne gør det på deres måde. Hvem mon de så regner med, 
at der skal forsørge hele bundtet, når der ikke er flere arbejdsduelige etnisk 
danskere. Dem de slæber hertil hører vist ikke til dem, der bidrager til den 
såkaldte velfærdsstat . Men det er selvfølgelig vælgere.

677 Nej Nej.  Hellere retur med de der  er her. 
678 Nej Jamen så kan han da bare skride og få et andet pas et sted. Spasser!
679 Nej Næ i skal bare se at få dem ud af Danmark.
680 Nej 3 et halvt år tilbage...Så ryger i ud af folketinget på røv og albuer...
681 Nej Hun er en slange
682 Nej Islamister skal ikke aksepteres, det skal ikke finde sted,  men straffes, og 

udvises,  vi får aldrig  fred så længe den slags aksepteres
683 Nej ja lad ham snakke med dem og at sende dem hjem hvor de kommer fra.
684 Nej Send dem dog hjem til deres sønderbombede land, der er brug for masser 

af hænder til at opbygge det hele igen og efter den gang arbejde er de nok 
ikke i stand til at slås indbyrdes, da de er blevet trætte af for en gang skyld 
at lave noget for at få penge til mad, har i landet laver de jo ikke andet end 
uro og ballade og bliver derudover belønnet med en pose penge hver 
måned som de så takker for med deres syge opførsel. Hjem til deres 
kameler med hele bundet, der kan de slås og skændes så meget de har lyst, 
men vi skal da ikke belønne dem for deres hærgen og ballade.

685 Nej Pernille Vermund er med til at nedbryde moralen i vores alle samens 
samfund. Hun tror at samfundet er hendes helt alene hun aner ikke hvad 
demokrati er hun er i mine øjne en samfundsskadelig  traktor racist.

686 Nej Der er da ingen normalt tænkende, der tager den efter min mening 
lalleglade klaphat alvorligt. Lad nu ham og hans potrygende partifæller ryge 
ud til næste valg. Det er katastrofalt, at de kan skabe sig sådan for VORES  
penge.

687 Nej Har danskerne da endnu ikke fattet hvad det går ud på......det er squ da 
manden der er eneherskeren og forlanger hvad konen skal vise sig i. 
Kvajpander.

688 Nej Ud med med 🤮🤮🤮🤮🤮
689 Nej En gang social demosut og aldrig mere, pampervældet er tilbage i Danmark 

😥 fra Anker til Nyrup de mest utroværdige, der har været, men respekt til 
dem der stemmer på dem, længe leve demokratiet 🇩🇰🌷
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690 Nej Der bliver ikke så maneg indlægninger. Det er da klart , alle skal jo arbejde 
til de dør, og dem som ikke kan klare det og som er nedslidte, er vel for 
dovne og for syge til den tid

691 Nej Ud af VORES land !!!
692 Nej Skal bare lige være med her😳

Først og fremmest, føler jeg med den lille pige og hendes familie😔
Det forfærdeligt hvad der er sket😢
Og mine tanker går til familien😢🙏❤

Undre mig lidt over hvad du ævler om Lars, hvordan får du bevæget dig ud i
 udlænding politik igen over der her tragedie ?

Hvordan kan du gå fra at sige noget fornuftigt,hvor man sidder og tænker 
sååådan endelig en der vil gøre oprør mod :

Drikke-kør-bil-dræbe (minimal straf)

Være påvirket (af lattergas) i dette tilfælde) -dræbe og få minimal straf

Aaaalt forfærdeligt der sker med børn hvor man får minimal straf,
Om så der nogen svin der misbruger dem, så er de før ude end ham der slår
 på sækken i en brandert nede i byen..

Eeeeendelig troede jeg et split sekund at der skulle skrues op for straffen for
 disse ting(min kærestes far havde et skænderi/slåskamp med en på Læsø 
for 20 år siden, 
Sjovt nok kørte samme mand 4 timer senere ham ihjel på landevejen da han
 var på vej hjem,
Lagde en andens mands pung(han havde stjålet en time før et andet sted) 
for at give ham skylden..
Han blev fanget,
Og den retfærdighed du ævler om gav manden 9 måneders fængsel fordi 
han var beruset😳  ♂
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693 Nej barnerøver 

basilisk 

bedrager 

billige

 bavian 

bisse

bjergbisse 

bladanblander 

bondebarbér 

brandstifter 

brutale 

bilbølle

bums 

burgøjser 

bæst 

brilleabe 
694 Nej Næææ de tager afsted som raske unge mennesker ,og hvad for vi hjem ???  

 så nej bliv hjemme og gør en forskel her i stedet for , luk dem lande inde og 
lad dem sloges for deres eget ,det bliver jo bredt d til hele verden på denne 
her måde ,det kan ikke slås ned uanset ,hvordan og hvor meget ,så lad dem 
klare sig selv ,eller er det meningen ,hele verden skal gå til ,pga af de lande 
ikke kan finde ud af det ,

695 Nej Ja Søren, det skal vi...!
Ligesom vi også skal have en god forklaring på, hvorfor EL i sin rolle som 
regeringens vagthund, lægger sig på ryggen for at tækkes "sorte Mette" og 
hendes formynderiske, totalitærstatsliderlige, perfide demagogik...

696 Nej Det skal Tyrkiet ikke være ked af, EU er et stort mafia foretagende og 
Danmark skal bare ud af den klub.

697 Nej landsforræder er hvad de er
698 Nej Ikke flere. Og hjem med dem vi har
699 Nej Enhedslisten er jo,disideret landsskadelige, de burde forbydes ved lov, 

autonome tabere...
700 Nej De skal selvfølgelig betale deres egen Moskeskat. Det må da være logik for 

burhøns, bare ikke for Alternativet.
701 Nej Er alle muslimer diktator ?

Jeg vil gerne høre det fra folketinget at i vil smide Tyrkiet ud af NATO
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702 Nej En flok vat nisser 🤮 bliv endelig ved med at give dem modstand NB 
💪💪💪🇩🇰🇩🇰🇩🇰

703 Nej I må jo huske på, at for opportunister, og popularitets politikere, er alt der ser 
godt ud på papiret og skaffer vælgere det hele værd!

704 Nej Har I ingen selvrespekt!?
Helt ærligt!! Voksne mennesker, - der ter sig som en flok skrigende 
teenagetøser...JøssesKorsIRevyen!!

705 Nej
EU er jo til for at forsørge afdankede politikere. Mon ikke Lars Løkke selv 
skal derned når han snart er færdig i dansk politik. Der er jo alt de han lever 
for, floder af billig sprut, korruption og uhæderlighed i alle afskygninger.

706 Nej ud af Dk.
707 Tvivl Først så skaber de krig i deres egne lande (herunder bla. Saudi-Arabien, 

Iran, Bosnien, Afghanistan, Israel) og nu vil de gudød'me gøre det samme i 
vort lille land? Så stopper festen sgu. Vi bruger allerede hvad, 42, milliarder 
om året på at betale asyl til de utaknemmelige psykopater, og dette beløb 
kan nærmest ikke engang måle sig med hvad vi giver for at de kan stå og 
lave alverdens hærværk. Dertil har  vi til og med haft brugt over 40 år på at 
lære dem gode manerer, men, det er desværre de færreste, som der har 
gidet at høre efter. Prøv engang bare at undersøge terrorist-forsøg i KBH og 
omegn; Listen er LANG.

708 Nej I er alt for blødsøden, genindføre dødsstraf for landsforræder,
709 Nej

Det er da oss vældig vældig flot Ulla, sikke en kæmpe indsats!!! Hvad med 
om de indre grænser og landsdele også blev styrket? Skal vi fremadrettet 
forholde os mere og mere til fredagsbøn rundt på div torve miljøer, ala 
Christiansborg Slotsplads!!
Nej Ulla.... Du og resten af de fatsvage, inkompetente og dybt dybt naive 
klaphatte på 'Borgen' - I er med til at underminere landets sikkerhed, 
integritet og værdifølelse, I er med til at gøre landet usikkert, I er ved at 
ødelægge landet og I mister en hel dansk befolkning. Så drop dit PIS med 
sikrings opgaver i syd, det er for sent, men det fatter du vel ikk en skid af!!!

710 Nej Ja Mette, du er ikke rask - jeg vil anbefale i afgiver jeres afsked med det 
samme - sikke en omgang diabolske løgnere og bedragere i allesammen er. 
Forkasteligt.

711 Nej Hun har sgu altid været syg i potten.
712 Nej NEJ, vi har ikke brug for hverken nye afgifter eller nye skatter, men en 

reducering af samme. Men lur mig om ikke Socialisterne vil plukke den 
danske befolkning yderligere. Banditter i habitter.

713 nej Hold nu for fanden op med at kalde dem islamister! Der findes kun ÉT islam 
men derimod INTET, som hedder islamisme!

Det er et ord, som de politiske "korrekte" har opfundet(på lige fod med 
islamofobi) for at skabe en fortælling om at islam ikke har noget med islam 
at gøre!

De er MUHAMMEDANERE eller MUSLIMER, IKKE islamister!

Du går i de politiske "korrekte" løgnagtige ærinde ved at kalde dem det!
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714 Nej Mette er jo lige glad her er det jo kun De Radigale der bestemmer man 
skulle snart tro at hun var bange for at De Radigale ville ta tronen fra hende  
han må blive hvor han hører til og det er ikke Danmark vi kan ikke bruge det 
afkum

715 Nej
NEJ DE SLAL UD AF DK  SAMMEN MED HAM  LANDSFORRÆDER FØJ

716 Nej Hun er snot dum islam siger at islam skal være lov så når en muslim er en 
regilion mener de det både er lov og tro  så hun er snot dum

717 Nej Og hvis I havde været en ludo brik, var i slået hjem. 🤗
718 Nej Den er god med den valgsnak hvorfor helvede gjorde i det så ikke da i 

havde magten for der var der jo flertal for det 
I er nogle fitterøveslikkere 
🤡🤡🤡⚒🤡🤡🤡

719 Nej Går det an at være så dum i hovedet...de sidder bare og spiser frokoster og 
hvad ved jeg rundt i København og træffer beslutninger efter som snapserne 
glider ned...

720 Nej Har vi overhovedet et borgerligt alternativ ? #tilbagetilrøderne. DF har alle 
dage været  social demokrater i ulveklæder, og nu er V på vej ud af samme 
tangent. SUK!

721 Nej Tak til Morten Østergaard og hans kompaner har vi sådan noget l....inde for 
dørene.men de er jo sådan en berigelse !!!!

722 Nej Den mand (Trump) er så syg
723 Nej BBC er jo dem der indoktrinerer de unge til at være hjernedøde.
724 Nej Morten Østergaard skal nok få Mette Frederiksen til at  fordømme USA, og 

jo, Jacob Ellemann gør nok også, han er jo næsten Radikal
725 Nej Sådan i helhed med klimaproblemer, børn der blir mishandlet i 

institutionerne, gamle der ikke blir vasket, syge der blir sanktioneret osv osv, 
ikke for at være negativ
Er det jo bare en “død” ting, synd du laver din person om, du ser sku bedre 
ud i T-shirt g cowboy bukser 
Håber ikke du blir hjernevasket på borgen  og blir en tørvetriller som de  
andre pampere, som bare er egoister og suger systemet for egen vi dings 
skyld, ja undskyld mit 🤮

726 Nej Ja hun er dement når det kommer til det emne.🤮🤮🥴
727 Nej De skal ud af DK 🙁☹😣😩👎😖😫✈
728 Nej Ud med dem alle der har lavet det her lort
729 Nej Stop med at tude over det vi her her for at holde røven oppe på dig og dine 

medborgere. Du lever ikke i 1800 tallet men i det 20 år hundrede. Verden og 
når jeg siger verden så mener jeg også Danmark selv om det er et meget 
lille land så bliver hele verden multi kulturel og Danmark er forgænger på 
alle områder og også på dette så stop dig selv og stop med at tude kom 
videre. 

730 Nej De skal ikke til Danmark 👿👿
731 Nej Det er mig stadig en gåde, hvordan sådan nogle AFVISTE scum, kan rende 

frit rundt i Danmark, de skal låses inde, ind til de kan blive smidt ud af 
landet, længere er den bare ikke

732 Nej Ud af klappen med dem det kan ikke gå for hurtigt 👋👋👋👋
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733 Nej Ked af at sige det men tror snart vi i begyndelse med selv trægt i  Danmark 
se på vores fængsler de er fyldt op med kriminelle ikke dansker vi ikke kan 
komme af  med som TAK ford at de får i hovede og røv som de fattige 
dansker må betale for så som gensidigt forsørgelsespligt 👹😭 og så videre 
🤔🤔

734 Nej De må jo være spærret inde til de kan/vil sendes hjem. 
735 Nej DE ER UDVIST, ALTSÅ UD, DE SKAL IKKE BESTEMME OM DE VIL UD, 

DE SKAL UD.
736 Nej Han er en ulækker klam lille mand med en meget snævert synet  hjerne.

Du er vores nye håb Mette Thiesen.🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰
737 Nej Ud med dem allesammen hvis de ikke vil Danmark....
738 Nej Nej og atter nej de skal slet ingenting have, de snylter nok på os herhjemme, 

de må tage et arbejde eller rejse hjem.
739 Nej så skal dk også her slave for saudi fyrster
740 Nej Smid dem ud af hele Europa.
741 Nej Hmm og hvem skal vi så takke for at have lukket disse voldsparate idioter 

ind i vort land🤔kan det mon være jer levebrødspolitikker 😏🤔
742 Nej Hun er selv en kæmpe racist og kæmper ikke for lighed, men for 

særrettigheder for sorte. Har læst en del af hendes udtalelser (før jeg blev 
blokeret); hun er helt væk, som i outer space-væk 🤯

743 Nej Rasmus er ikke binde gal og heller ikke skør, han er nazist, og alle den som 
støtter om ham er nazister,,,,

744 Nej Før havde jeg da en lille smule sympati for de berørte parter, men nu rager 
det mig en høstblomst om de må gå for hus og hjem, og vedrørende de 
medlemmer af Folketinget der deltog i demonstrationen, mener jeg skulle 
jages ud af Folketinget på røv og albuer 🤮🤮🤮

745 Nej 🇩🇰. Tænk Sig Hvor Dumme EU er fortæller igen igen der Ikke Blir Gjordt Nok 
For At Sende Utilpassede hjem 😡
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746 Nej Håndvask og stemmefiskeri! 

Du og SF har støttet op HELE vejen omkring regeringerns corona politik og 
de diktatoriske tiltag. Ikke ét partí har heller pippet om at Danmarks 
Stadminister nu har været ude og lykønske en person som vinder af det 
amerikanske valg før stemmerne er korrekt optalt. 
Dette viser for mig, at I fuldt ud anerkender de samme bananstatsmetoder 
som Mette og Magnus. 

Nu har landmænd protesteret sammen med minkavlere og det sætter lidt 
gang i suppen på Borgen. Ikke jeres kernevælgere godt nok, men der fiskes 
nu i rørte vande! 

Hvorfor i himlens navn har I ikke sammen med Sophie Løhde tilbage i 
foråret krævet at få at vide hvilke myndigheder, som krævede nedlukning? I 
bakkede ikke Løhde og sandheden op der! Du sad pænt og tav om det 
væsentlige!  I har bakket op om regeringen hele vejen - men rører på jer nu 
fordi jorden er begyndt at brænde! Kø v. håndvasken!

Vis at I er hvad I engang var: For demokrati og frihed!
Hvis der overhovedet er noget substans i jer, så KRÆV vores grundlov 
tilbage, stil MISTILLIDSVOTUM til regeringen og kræv retsopgør!

Den lovgivende, udøvende og dømmende magt skal være strengt adskilt i et 
demokrati og det er de ikke mere hvis I vedtager den - undskyld mit dansk - 
rådne, forræderiske epidemilov! Vi vil have grundloven tilbage og helst helt 
tilbage fra da Anders Fogh startede smadringen i 2001! Det var dér 
undermineringen af retsikkerheden startede! 

Grundloven tilbage:
NEJ til Epidemiloven

747 Nej
Mette.. Du udtrykker over for tv2 at man kan være tryg ved 
myndighederne!!!! 

Nej.. Vi kan ikke være tryg ved vores Regering og dig som statsminister 

I burde uden tøven stå vagt om danskernes sikkerhed... men nej.... I vælger 
at lade Landet blive overrendt af stærkt radikaliserer Muslimer og Isis kriger 
.. I bøjer jer for nogle konventioner som vi straks burde udtræde af og så 
ellers begynde at smide dem ud som INTET har at gøre i Danmark...

Men jeg vil gerne takke politi og PET som gør hvad de kan for at beskytte 
befolkningen med de midler de har og de har jo også fået færre midler siden 
i trådte til ! Og med tanke på at de skal sætte liv og lemmer til pga af jeres 
uansvarlige politik... 👎

748 Nej De sku ud af Danmark Øjebliklig UD
749 Nej Ufatteligt at der er så mange naive  vælger der hopper på han evigt lyvende 

om hvor forfærdeligt indvandre og migranter så kaldte flygtninge har det i 
Danmark,  han er en stor hykler som ved der er stemmer i det
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750 Nej Tror ikke han ved han er dum. Det er der mange. Rigtig rigtig mange der 
ikke kan se, men fortsætter med at tromle derudaf dum og blind.

751 Nej Ud af EU de skal sgu ikke bestemme hvem der skal bo her i vores land
752 Nej Jeg syntes vi skal tage mindst 50,000 fra Afrika, de skal alle være islamister, 

iss tilhængere ingen hindring, alle skal have dansk statsborgerskab senest 
tre måneder efter ankomst, have 20,000 om måneden, kvinder med børn 
skal have ekstra 5000 kr om måneden i børnebidrag, alle skal have ret til 
ikke at arbejde. Pengene til at forsørge dem skal tages fra pensionister, 
hospitaler/børnhaver/skoler og plejehjem.

753 Nej Ja ja men hun sørger jo for at de kommer alligevel,så retur med alle de 
kriminelle Tyrkere vi har her i landet,men det tør hun jo ikke for Muhammed 
Østergård.

754 Nej Mette Fredereriksen er da en stor løgnhals men så kan folk sgu lade være at 
stemme på sådan en selvglad madam

755 Nej Og det halve af Odense, de er overalt, der er ikke noget ved og holde påske 
og jul mere, når det eneste man ser i bussen, og andre steder, er de 
hættemåger. Vi er træt af dem.🙈🥶🤬🤯😡

756 Nej Socialdemokrater er og har altid været utroværdige 😠
757 Nej

Lad dem dog skyde hinanden. så vi kan få fred, så send resten ud af landet.
758 Nej Uslinge  der  gør  sådan  noget
759 Nej Igen styrer de Radigale 😤
760 Nej Erdogan er en ny Hitler. Manden er skingrende skør, han ender med at 

starte en krig. Tyrkiet skal ikke være en del af NATO. Desværre vil hverken 
eu eller rejselystne danskere ikke erkende det

761 Nej Det er et udrejsecenter - de skal slet ikke være der så længe, at dem når at 
begå kriminalitet. UD med dem

762 Nej Ind og bure. Psykopat og patetisk løgner er hvad hun er. Hende er der ingen 
der kan stole på.

763 Nej Skod samfund efter hånden og det EU lort ka de stik og den borg har da 
godt og grundig fået smadret så meget

764 Nej
Den syge-syge kone - må sgu´ vige pladsen for en anden intelligent person!

765 Nej Man starter INGEN ballade ved at lave en tegning.
Muslimer der ikke kan indordne sig efter danske værdier skal bare ud af 
landet første gang de begår noget krimminelt

766 Nej De er forfulgte i deres eget land fordi de er kriminelle så derfor skal EU 
benytte sig af frontex til at sende dem tilbage 

767 Nej De skal tag at holde op med det pjat , det er ikke til at holde ud at høre på 
sådan nogle barne røve 

768 Nej Hjem med dem alle...
769 Nej DF I er til grin, I styrer kun imod afgrunden. Lad bare Morten få roret. I kan 

ikke engang få kriminelle indvandrere hjem
770 Nej en flok landsforrædere! der har gjort Tyskland og Frankrig lykkelige på 

bekostning af deres etniske borgere! 
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771 Nej NB har ført krig mod DF fra dag et. De fire folketingskandidaters fortid i 
konservative og LA fornægter sig heller ikke. Begge partier hadede Dansk 
Folkeparti. I 2015 stemte Pernille, Peter, Lars og Mette stadig på mere af det 
samme, ingen af dem havde opdaget, at Danmark var ved at blive 
transformeret til et kalifat. 🤔 Er det troværdigt? Ingen af dem havde nogen 
som helst mening omkring islam før NB opstod............. Var skattelettelser 
og personlig vinding virkelig vigtigere end kampen mod islam? Mette Thisen 
kom først til i 2017 - var hun virkelig så naiv, så hun ikke migranter på 
motorvejen og den tiltagende islamisering? Lars Boje Mathisen skiftede i 
2016 - havde han heller ikke bemærket migranter på motorvejen og 
islamiseringen? Fra den ene dag til den anden var de alle uden skyld i 
afviklingen af Danmark, trods det at de år efter år havde lagt stemmer til. Et 
nyt parti uden fortid, historie eller skyld. I snart 5 år har NB svinet DF til og 
det stopper ikke her. For NB var og er kampen mod Dansk Folkeparti 
vigtigere, end kampen mod de røde partier - HVORFOR? Fordi de røde 
partier ikke giver stemmer.

772 Nej Man kan vel sige at DF er grænse psykodiske.
773 Nej men kære venner de er her allerede flere af dem og vores uduelige politiker 

tier, ham derv sidder i kørestol, de to søstre der ville til isis
774 Nej jeg får det så dårligt hver gang jeg ser og hører denne latterlige 

mandsperson der udelukkende er ude på at ødelægge Danmark og så få 
muslimsk overherre dømme i vort elskede land. døm den uvaskede svindler 
for højforræderi og send ham ud af landet evn. til saudi arabien der ville han 
passe fint ind

775 Nej Absolut totalt god-nat....sådan en flok aber skal bare rundt i 
døren....👺👺👺🇩🇰🇩🇰🇩🇰

776 Nej Hvornår stopper i landsskadelige Rosa Lund?! Prøv dog at se hendes 
agenda!!

777 Nej De forstår ikke for de vil ikke forstå. Kan de ikke lide ytringsfrihed, så står 
det dem jo frit for at udrejse fra Danmark.

778 Nej så få da for fanden stoppet dette sindsyge vanvids politisk korrektheds pis. 
er fandeme så træt af at der konstant skal tages hensyn til de skide 
udlændinge især muslimer. vi skal sgu ikke ændre vores kultur og vores 
børnebøger hvad fanden sker der lige. buycot Gyldendal og deres syge 
læggen sig på maven for den syge voldelige ideologi .

779 Nej De Ragigale,  Fock og Gejl Partiet og Enhedslisten er helt ude i hampen
780 Nej Han må gå rundt i en hashtåge, syg tankegang mv.
781 Nej De har ingen rettigheder, og skal ud med den første flyver, de skal ikke 

engang i fængsel, danske skatteydere skal ikke betale for deres 
fængselsophold, spild af penge, bare følges hjem, helt hjem, ☠☠☠

782 Ja § 266 b, stk. 1 Der er ikke andet bøvl med de sorte sataner 
783 Nej Som om at ytringsfriheden bare ikke kan sive ind i nogle tomhjerners 

hoveder.  I Danmark er der ytringsfrihed og den er ikke længere.  At i ikke 
kan lide det.  Fair nok.  Men bare ærgerligt Sonny boy

784 Nej Sikke et fejt og kujonagtig et menneske han er 🤬
785 Nej Moskeer krænker og provokerer mange danskere, så byg dem i de lande, I 

muslimer kommer fra.
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786 Nej Jeg tror helt sikkert at liste Ø skal holde mere sammen med de Radikale end 
at tage afstand til de Radikale selvom der forskellige økonomiske holdninger 
de to partier imellem. De anstændige skal holde sammen nu hvor landet 
"oppositions" leder endda er blevet en forfærdelig  populist der fremmer 
farlige for omgivelser tendenser og er lige så Asocial som selve den 
nuværende forfærdelige formand af folketinget ….

787 Nej UD ✈
788 Nej Er det ik forbudt  til folk der slet ik må være i landet inden længe er hele den 

syge verden på vej til DK hold nu kæft
789 Nej Vi skal have rullet alt tilbage, inklusive de dominante totalitarister der sidder 

alt for mange af i Floktinget, der udnytter befolkningens passivitet - men 
situationen er ændret nu - de får kam til deres hår!

790 Nej Se nu at få den venstreorienterede heksejagt på Inger afsluttet. Ingen gamle 
muslimske mænd, så længe de er i Danmark, skal have lov til at gifte sig, og 
hvad der deraf følger, med "kuvøseguf" - kan det blive mere ulækkert - hvad 
de gør i deres egne hjemlande, er jeg faktisk ret ligeglad med - men i 
Danmark - ALDRIG!

791 Nej Hjem med dem
792 Nej Giv ham til ofrene eller send ham hjem til Gaza....Han har intet med 

Danmark at gøre🇩🇰🇩🇰
793 Nej Hvem F gider hendes nærhed🤮det kan da kun være alle hendes migranter 

og andre nassere på det danske samfund.
794 Nej Troede det var en selvfølge at der ikke kom flere Migranter til danmark i 

denne tid, men ak nej, regeringen fortsætter med udskiftningen af den 
danske befolkning, intet kan stoppe dem, er spændt på hvor mange 
Kvoteflygtninge de nu slæber til landet, 500/1000/2000, SAS har jo god 
plads og så hjælper de jo også dem med at fylde flyene op, måske med stor 
rabat, landet har da virkelig brug for i denne tid at få en masse Muslimer til 
landet , med eller uden corona virus.

795 Nej
Du fik lige plantet et rygte på din kollega Martin Lidegaard. Dejligt at se at du 
ville gøre alt for at fælde dine egne kollegaer. Sindsyge kvinde menneske. 
Du vil gøre alt for at komme til magten og få udryddet alle mænd.

796 Nej Hun er sikkert et rigtig godt menneske, mange vil sikkert sige tossegod !
797 Nej Send dem hjem
798 Nej Hvorfor er vores toppolitikere så feje, at de ikke tør bakke fuldt og helt op om 

YTRINGSFRIHEDEN?? Er de bange for at blive vraget af vælgerne? Er de 
intimiderede - altså bange for islamisternes hævn, hvis de ikke giver 
Paludan det meste af skylden for 'balladen' - Lars Løkke du opfører dig som 
et skvat.

799 Nej Erdogan er en islamist politiker, og han truer alltid Europa på denne måten 
for å tjene mer penger for å støtte en bedre økonomi i Tyrkia. Og det hjelper 
noen islamske terrorgrupper også.

800 Nej Hvem er alle? Selvom I sociale tabere i Folketinget importerer 700.000 
immigranter er I ligeglade...sålænge det ikke går ud over jer selv og jeres 
curlingunger.  

801 Nej Smut du bare over til radikale venstre, usle landsforræder.
802 Nej Imamer er ikke verdens herrer..

Moske i deres eget land.. men ikke her .. vi har Religion NOK
803 Nej Smid dem hjem så de kan deltage i deres krig i det land de nu end kommer 

fra
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804 Nej SF er gale.
805 Nej De skal hjem hvor de kommer fra
806 Nej De udlændinge der begår umotiveret vold mod etniske dansker, skal 

sammen med deres forældre og resten af familien udvises for bestandig, det 
er det eneste de har respekt for og vil få forældre til de voldelige børn til at 
tage et ansvar for deres børn handlinger.

807 Tvivl
Endnu et eksempel fra vores såkaldte "kulturberigere".. Vi må jo ikke kalde 
dem ved rette navn og race.. Men homo sapiens er det ikke... 😡😡😠😈

808 Nej
Kulturradikale hjerner fungerer sjovt. 

Man antager uden videre, at en endogam klankultur fra den tredje verden i 
det hele taget interesserer for den danske højskolebevægelse på lige fod 
med danskerne selv, fordi man har et ønske om, at det skulle være tilfældet. 
Ønsketænkning bestemmer altså over virkeligheden.

I øvrigt er det dokumenteret via opinionsundersøgelser (se link), at den 
asylmigration, der har ført til islams tilstedeværelse i Danmark, aldrig har 
været ønsket af et dansk befolkningsflertal. 
Man ønsker således, at et uønsket fremmedlegeme optages som integreret 
del af en kulturkristen dansk oplysnings- og dannelsestradition. 
Det er helt tømt for mening. 

https://www.bt.dk/blogs/socialdemokratiets-slogan-i-1988-ville-overraske-
alle-i-dag-svend-auken-var-stolt-af

809 Nej Lige i øjet, du må jo være snigskytte Pernille! Det burde ikke være for meget 
at bede folk om at se på tallene inden man danner en mening.

810 Nej Forbyd islam i danmark
811 Nej Det stikker da helt af , at man skal forsvare at vi i DANMARK at vi IKKE sex

 m børn !!! Vi skal ikke finde os i mere nu !!!’NOK ER NOK - hvis tyskerene 
er dumme nok til at acceptere det - så det der de PÆDOFILE skal hen og 
ikke i VORES dejlige land 🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰 INGER du burde få dronningens største
 medalje , samt en kæmpe statue , for din kamp 💪❤

812 Nej Nå, nu må muslimer ikke organisere sig i uddannelsessammenhæng. Pænt 
klam melding fra Mette Frederiksen. Det kan en statsministerkandidat da 
ikke tillade sig.

813 Tvivl Typisk den slags aber 👍😲
814 Nej De eneste der er utålelige og mindrebemidlede er socialdemokrater, for hver 

gang de er ved magten sælger de enten ud af gode danske firmaer eller 
forærer danskernes penge til udlandet, Africa, EU, forhøjelse af tilskud til 
imigranter, men pensionister, hjemløse, ældrepleje, og meget mere, de får 
ikke en krone, men de får flere afgifter og skatteforhøjelser. Det er S politik 
de tænker kun på sig selv og deres, skidt være med dem der forsørger dem. 
👎👎👎👎👎😠😠😡😠😠

815 Nej De radigale kan ingen forstå.
816 Nej Islam er jo efterhånde rene stamme krige som aldrig vil høre op med den 

ideologi som bygger på totalitær styre og undertrykkelse skabt på frygt 
igennem terror!

817 Nej Luk røven psyko diktator
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818 Nej Andre steder og andre Venstrefolk skriver at udrejsecentret skal ligge i  
Rønne. 
Det er skrammende at Venstre er så fladpandede og fyldt med løgn

819 Nej De vender det hele på hovedet, det er sgu da Islam der er skyld i alle 
kriminelle handlinger.

820 Nej platuglen fra Pakistan er en nar
821 Nej Eu er ludere overfor islam 🤢🤢🤮🤮🤮🤢🤢😡😡😡😡
822 Nej det skal stoppes med hård hånd og hjemsendelse til tomhjernen og slænget 

vågn op på borgen hellere i dag end i morgen 
823 Tvivl Der skal ikke nogen muslimer i vores land, de bringer ikke noget positivt til 

landet.
824 Nej igen igen skal vi udsættes for islams klør også i direkte terroristen som vi 

alle hader herhjemme. Kæft jeg er godt gal i skalden over det her, jeg 
kræver fanme de ansvarlige fængslet for Landsforræderi

825 Nej
De kriminelle skal ikke ud på nogen Ø de skal helt ud af landet, og det skulle 
de havde været dagen efter de brød den danske lovgivning, spørg NB.

826 Tvivl
for helvede Danmark har via USA og NATO begaetfrygtelige 
krigsforbrydelser da folk flygter derfra forstår du ikke det sexy blond og folk 
drukner i havet det er frygteligt men den proffesionelle tyv nasser det 
grimme magtsyge pengegriske rovdyr drotning Margrete der ikke betaler 
skat er en kriminel forbryder der begar socialt bedrageri imod de andre der 
betaler skat mens hjemløse fattige sigoynere tigger Pa gaden og blir 
behandlet som lort af jeres ynkelige superegoistiske usympatiske sorte 
facistiske krigsgalningemaskine hjerte x milliarder Pa krig død tragedier 
ulykker river og tears mens der er 6800hjemløse i Danmark kunne du tænke 
dig at være sigoynere og sove i grøndslsparken en vinternat uden mad og 
penge nei well du mangler empaty i dit hjerte Pernille afskaff i ngehuset en 
flok ubegavede talentløse proffesionelle tyve og nassere lad os smørrebrød 
hele kongehuset med kollektiv lort fra vores fucking private røvhullet amen 
pluss afskyelige setiedyremorder kødjagtsblod drotningmargrete pas pa du 
ikkrdruk Inger i massefoækedyremorderblod og til helvede med det 
frygtelige afskyelige magtsyge drugsslavery hvor seriemorder forbryderne 
de demoniske psykiatriske læger der med organiseret ondskab ødelægger 
psykisk syge sarbaremennesker med selvmordstragedier bla yahah hassan 
Dina al erhayem Rasmus Rasmussen og mange flere jøder sigoynere 
homosexuelle psykisk syge handicappede bumser narkomaner ludere skal 
ikke stigmatiseret af arrogante succesfulde karriere røvhuller der um tænker 
Pa sig selv jeg skal smide liberalismen ind i helvede ilden og brænde dem til 
aske dog ikke jer fordi jeg er ikke pyroman heldigvis ...gudallah bevare 
Christiania Danmark Færøerne Grønland baba Bangs en blind spakone fra 
Ungarn har spaet at muslimerne kommer til at overtage Europa og at USA 
angriber rom og hele verden bliver kommunistisk i8 ar ...see what happend 
jeg stemmer Pa enhedslisten Johanne Schmidt Nielsen men hun er ikke i 
politik meredæsvære jeg stemmer kun Pa kvinder aldrig mænd...

827 Nej Dk er et paradis for kriminelle desværre 😡
Lad os komme ud af EU. De gør ikke noget godt for os.

828 Nej NEDLÆG ALLE MOSKER I DANMARK.
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829 Nej Det er DØD uansvarligt! 🇩🇰  105 hjernevaskede, potentielle mordere 
render frit rundt! Godt de render rundt i hovedstaden, hvor politikerne selv 
klumper sammen. Så er vi andre da fri for både dem og dem. 🥱

830 Nej Du skal bare ud som statsminister !!!! 
Blå eller rød, sådan styre man ikke et land!!
PS smid da Mogens ud (dødvægt) svag og gamle.

831 Nej I politiker ,svigter os dansker ,gang på gang.
Hvorfor skal vi betale for at flytninge skal rejse hjem ? Det giver ikke 
simpelthen ikke mening.

832 Nej Ham der RP skal bare lade være med de dumme ting han er i gang med 
mod muslimer. Han viser sig som klovn for at få plads i folketing.

833 Nej Både Løkke og Mette er lusede socialister 🤡💩
834 Nej 🤬🤬 UD af EU NUNUNUNU.
835 Nej Ud af eu......
836 Nej Selvfølgelig skal de ikke ind i DK igen. Tag jer sammen politikere!
837 Nej Jeg synes SF skal udfases i stedet, pak jeres kommunistiske pjat væk og 

tag til østeuropa, i har brug for at lære af deres erfaringer.
838 Nej Ulve hører ik til i Danmark 🤨
839 Nej Bliver så harm over at hører sådan noget, de pensionister de har været med 

til at danne vores fædreland, og de immigranter har ikke. De ældre bliver 
skåret i forvejen og snydt for så meget, det er så til grin,. De burde skamme 
sig.
Øv altså 🤬

840 Nej Hun er en skændsel for Danmarks ældrebefolkningen, hun har intet gjort for 
den befolkningsgruppe hun sidder på tinget for og får sin gode løn og 
pension, hvad er hun dog for et usympatisk menneske, håber en ny regering 
vil tænke sig om når der bliver sat af til diverse ministerier 🙈

841 Nej Få navn og personnummer på hver og en og send dem tilbage til 
sandkassen

842 Tvivl De er ikke flygtninge de er migranter der kun går efter penge i vesten og de 
latterlige lave straffe, der skulle laves en lov og de kun måtte tage til et 
andet muslimsk land, så kan de voldtage hinanden og og vi slipper for at 
vores fængsler er fyldt med dem

843 Nej Fandeme sørgerligt at se hvor mange danske mænd der sidder her og 
klager over at en dansk minister prøvede at redde nogle børn fra en flok 
pædofile stoddere der absolutet intet har at gøre i vores land. :/ 

844 Nej Hvordan kan formanden for venstre gå imod sine egne folk det betyder jo 
han ingen hjerne har

845 Nej De skal bare stoppes Danmark er for Danskere lad os få Danmark tilbage
846 Nej Lad os alle bede til at imamernes hukommelse er kort så Muhammed 

Østergaard ryger ud ved næste valg. Men at NB ikke vil støtte (et alt for 
dårligt "pensionstilbud") går mig også harm! Kan/vil i overhovedet gøre 
noget for: ældre, nedslidte, syge, børn og unge? Eller er i for små-
borgerlige? Er det det i kalder sammenhold?

Page 63



pol_had_sample

847 Nej
Hvorfor bliver Danmark ved med at modtage sådanne "hulemænd" der gifter 
sig med 12-13 årige piger. Hvad kan de bidrage med til Danmark udover at 
deltage i fredagsbønnen og være på offentlig forsørgelse. Seneste vanvid 
jeg har hørt, er om en syrer der har fået eller får familiesammenføring med 
de fleste af hans 17 børn, men kun en af tre koner. 😡

848 Nej SÅ VÅGN DOG OP FOR H...... DANSKERE
849 Nej Enhver som stemmer på EL, de alternativt begavede og de Radigale, burde 

holdes indespærret på en lukket afdeling, iført spændetrøje. Eller bare 
behandles som landsforræddere burde behandles ⚰

850 Nej I bund og grund er de skyldige nok "Banditter i habitter"
851 Nej Kriminelle udlændinge skal udvises
852 Nej Indvandrer skulle slet ikke have lov at være i folketinget...🤨
853 Nej Send dem til de lande der ikke har flygtninge eller tilbage hvor de kom fra 

👍👍👍👍👏👏👏👏
854 Nej Den fase af fanatisme, som islam bringer med sig, har Vesten overstået for 

århundreder siden. Islam har derimod ikke. Islam har ikke kapacitet til 
udvikling. Den er og vil altid forblive det, som den var for 10 århundreder 
siden. En ubevægelig verden, som aldrig er kommet ind i industrisamfundet. 
Ikke engang de rigeste lande som Saudiarabien. De har olie og utrolig 
mange penge, men de fremstiller ingenting. De køber alle produkter færdige 
fra udlandet. Det er faktisk symbolsk for deres kultur, ikke industri, men 
handel, ‘il suq’.’
Man siger, at kontakten mellem forskellige kulturer beriger begge 
parter.......hvis der er gensidig respekt og vilje til at leve sammen, ja. Ellers 
er det ingen berigelse, men en krig. En krig, hvor det mægtigste våben er 
demografisk, alt sammen til deres fordel.
Og hvad gør Europa?
Europa eksisterer ikke. Man har aldrig set en mere dum politisk konstruktion 
end dette Europa. Det er et uhyre. Det er ikke engang i stand til at stoppe 
indvandringen af personer, der arbejder for ti procent af prisen for en 
europæisk arbejder og dermed ødelægger Europas økonomi. Det er ikke mit 
Europa!
Hvad er Deres Europa?
Et føderalt Europa kun bestående af de første 6-7 medlemsstater, hvis 
præsident bør være leder af den europæiske bank således at han har både 
den politiske og den økonomiske-finansielle magt og en Højesteret som i 
USA. Bryssels Europa med 28 lande og 28 forskellige sprog er en 
dødssejler. Et Europa som vil udstrække sig til Ukraine… Latterligt. Det kan 
ikke engang forsvare sig mod den islamiske fanatisme.’�
Hvordan ender det med islam?
Når vi når til selvmordsbomberen, til martyren, som for troen lader sig 
sprænge i luften blandt civile, er sammenstødet mellem os nået til sit 
væsens maksimum.

855 Nej I bedes venligst undlade at samarbejde med de Radigale!!!!
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856 Nej det viser endnu engang hvor stor en svagpisser Ellemann er ,en rigtig 
vatnisse som sin far,det morsomme er Nye Borgelige satser alt på Ellemann 
og ifølge Nye Borgelige så kommer der stramninger i hidtil uhørt omfang på 
indvandrer området,det kommer aldrig til at ske med Ellemann, intet kommer 
igennem det skal Marin Geertsen nok sørge for ,ikke en eneste konvention 
bliver brudt når V sidder for bordenden ,så det Nye Borgelige påstår  er de 
videste løgne det sker aldrig,må jeg ikke lige her indskyde at S har leveret 
den hårdeste linie i årtier,mens V og Løkke famlede rundt i Marrakesh og 
underskrev den landskadelige aftale

857 Nej De der ønsker dem må selv betale for dem..de ødelægger vores land og det 
eneste der sker er at vi  flytter krigen hertil. Kære politikker vi lever ikke i 
minister biler med skudsikre glas og kæmpe gage.. i har Aldrig prøvet en 
Dansk hverdag.. stoop med at ødelægge vort land

858 Nej Islam er islam. Ikke den Disney udgave medier, resten af centrum-venstre 
og “radikaliserede” borgerlige forsøger at sælge 
https://www.danmarksfremtid.dk/tema/islam-er-islam/

859 Nej Vi må jo ikke sige neger mere.
860 Nej Ud af landet med det LORT
861 Nej Er det hvad Nye Borgerlige har at byde ind med?

For at blive på samme niveau kan man spørge om det er det hedeste der 
sker i en blondines hoved? Ja , det er nok det tætteste hun kommer på 
klodser og kugler.

862 Nej Mon ikke det er fordi man ikke vil udvise udvise manden.
863 Nej Ud med de evnesvage tabere.
864 Nej forbyd islam i danmark
865 Nej De skal tvinges del og rejse hjem,
866 Nej Man elsker desværre Kina så højt, at vi sælger os selv ud. Den naive 

befolkning ender med at få os alle til at underkaste os et et beskidt diktatur, 
som vil eje hele verden. De er godt på vej til det. Så skal det lige nævnes at 
jeres så højt elskede statsminister vil passe på menneskeliv i den ene hånd, 
ved at lukke Danmark ned. I den anden hånd lefler man for Kina. Har alle 
glemt, hvor mange af de grimme virusser kommer fra. Nu falder alt i pris 
såsom virksomheder, ejendomme og andre ting. Det passer som hånd i 
handske for Kina, som står klar til nye opkøb.

867 Nej Mette Frederiksen du burde prøve at leve for den pension vi ,der har knoklet 
hele livet for at Danmark er hvor den er i dag , føj for fanden hvor i burde 
skamme jer , men alle de indvandrer kan få i hoved og røv ,Ja jeg er Sgu gal 
😡😡

868 Nej Han er lige så dum som kuglestøderen, men de er jo også fra det samme 
parti. Utroligt man kan bruge sådanne mennesker på borgen.
Ikke noget at sige til at der findes politikerlede 😒😒

869 Nej Hva med du gik over til de Radikale, du er jo lige så utroværdig som dem.
Føj for satan, håber du får sparket af dine partifæller...

870 Nej retur med dem
871 Nej SEND DEM HJEM
872 Nej Gud hvor er danskerne snot domme ud med svinet
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873 Nej
Husk nu alle de kronisk syge i jobcentrene! Giv dem valgfri flex eller 
førtidspension NU. Det skal der være plads til med alle de velfærdsmilliarder.
I kan ikke være bekendt hvis ikke så rødt et flertal kommer med noget for de
 stakkels mennesker.
Så kom nu Jacob! ❤👍

874 Nej Intet nyt under dronningen. De hader den demokratiske proces og kan ikke 
vendte til det store re-set kommer. Så er slut med alle de fri-tænkende 
patrioter og sandheds søgende idioter. Vaccine eller sult og isolation. Det er 
intet mindre end vanvittigt, hvad vi er vidne til. Det samme sker tilfældigvis 
over hele planeten. Intet at se her!!!!                                    I stiller jer bare 
op i vaccinations køen for desillusionerede tåber.                             Tag et 
glas fluorideret vand mere, så glemmer i det friheds pjat, sådanne nogle 
sølvpapirs hatte😂                                                                                      
Spøg til side, tak til alle jer der kæmper en hård kamp, imod dette 
diktatoriske system, respekt Lars Boje Mathiesen.                                           
          De skal bringes for retten.

875 Nej Hvem fa.... Stemmer på de tåber ,det er vores skyld at de sidder der,vi ligger 
som vi selv har redt,med ham imamen

876 Nej Kære stupide Rosa Lund: den nationalsocialistiske socialdemokratiske 
forbryderbande og dens socialistiske medhjælper bande bør stilles for en 
folkedomstol og dømmes til landsforvisning, samt fredsløs

877 Nej Racistiske borgerlige. Hvad med "de etniske" danskere svindlere skal de 
ikke også smides ud som man gjorde i gamle dage.

878 Nej Så er nok dælme nok ... land skik følge eller land fly .... ud og hjem med det 
første fly . Så enkelt må det være

879 Nej Godt Pia ikke flere til Danmark send heller de andre ud af Danmark
880 Nej Fy for fanden en diktator 👎👎👎
881 Nej Så sejl dem retur hvor de kom fra😡😡
882 Nej De kan rådne op hvor de er
883 Nej Ud af Danmark med dyret
884 Tvivl

Han og hans numseskyllere (muslimer) skal ikke dukke noget som 
helst...blot tage ned til arabien hvor de og deres tosse religion islam hører til.

885 Nej Hvis Muhammed Østergaard fik en 5er hvergang han er dum at hører på så 
blev han hurtig millionær. 🙄

886 Nej Det er pest eller kolera, synes absolut ikke at løkke skal have 4 år mere og 
Mette har ødelagt så meget da hun var minister, så hendes troværdighed er 
også i bund, virker som Trump og Clinton, kunne man ikke få nogle som ikke 
har lavet lort i det for menig mand? Tror det ville være bedst at sætte sit 
kryds ved SF.
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887 Nej

Lars Boje Mathiesen 
Ik vær en af dem der opildner til ting og sager! Self skal vi ha “kald til bøn” i 
dk for grundloven siger at vi har religionsfrihed i Danmark !
Altså man giver plads til alt andet end islam! Hvorfor? Veganer er der plads 
til selvom deres mad ikke altid er lige godt, racister er der plads til selvom de 
ikke burde findes på jordens overflade, nazister er der plads til selvom de 
overtog en kæmpe del af Danmark, politikkerne er nogle usle løgnere og 
bedragere som alle burde smides ud af Folketinget og erstattes med simple 
normale borgere men dem er der stadig plads til, dyr har mere rettighed til at 
være her end islam, gay parader, homoseksualitet er mere vellidt set end 
islam. Altså hvor mere dobbelt moralsk kan dette land blive??? 
Ja der blev kaldt til bøn, så folk kan be om bedre tider! Hvad er problemet??
Ja de kaldte til bøn og det burde hele Danmark gøre! Både kirkerne og 
moskeerne og synagogerne og alle Allahs huse! Og Allah er ordet for gud 
på arabisk til de uvidne!
Altså har du et problem med en religion har du et problem med alle andre 
religioner. For med religionsfrihed kan du ikke ekskluderer noget og noget 
andet ik ... alt hænger sammen og bare du udtaler dig på den måde, 
indikerer hvor lidt du ved om essencen af islam og hvor meget propaganda 
lort du har i hovedet. 

888 Nej Dyrt stemmekvæg ,de skal bare hjem 
889 Nej Gør klima afgifterne, indkomst bestemt.

Dem der har mest, sviner mest. 
Og skulle vi så ikke slette de, Radikale Venstre Imamer af landkortet. 
Jeg foreslår, vi starter med - Minaret Morten..! Han hyler stærkere end 
Mekka, og forstår mindre end, en flok evnesvage kameler - for nu at blive i 
hans eget elskede, mellemøstlige modersmåls-arabisk.

890 Nej Du er den direkte vej til planetens undergang! For ikke attale om den 
kæmpe omvæltning du påkræver Danmark for dens velfærd. Lad os 
overbefolket denne jord så hurtigt som muligt, og samtidig gøre det på en 
måde der vil nedlægge psykiatrien herhjemme med stress og 
depressionsramte pasienter. Dit vamle usle fjols af en dommedags 
skabende landsforræder

891 Nej Danmark er som Nordkorea eneste forskel er at i Danmark er Diktatoren en 
kvinde. 

892 Nej Hvorfor helvede skal vi fodre på dem kan drikke sidde deres forbrydelser af 
hjemme i deres eget land

893 Nej Der er en grund til det 
Det er kort og godt 
Ny borlige 
Særligt Mette T og Pernille V 
Der opfører sig som tosser og nogle af de mindre begavede  støtter de laver 
den slags hjernedøde ting 

894 Nej Man kan da altid debattere, men der skal da aldrig ændres på den ret.
Det er da kun religiøse fanatikere der kan være imod.

895 Nej Det er sikkert indvandre som har fået dansk statsborger skab
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896 Nej
Det kommer mig i hu at socialdemokraten Dan Jørgensen var en kæmpe 
modstander af at disse små  piger ofres til at være " madras " for gamle 
sultne mænd og samme Dan Jørgensen kæmpede engang for at dette 
måtte aldrig ské fremover - HVOR er f.eks. Dan Jørgensen blevet af i hele 
dette her spil.  Jeg håber og tror på at der må være retfærdighed til og jeg 
håber at de personer der syntes at det er i orden at give små piger til gamle 
savlende mænd vil ændre mening - tænk på i hvor mange familier der er en 
lille pige - får du slet ikke ondt i hjertet - det gjorde jeg i hvert fald da jeg så 
dokumentaren hvor den lille arabiske pige klamrede sig til sin mor og skreg 
NEJ - NEJ - NEJ , men hendes nødråb hjalp hende desværre ikke og så er 
jeg bedøvende ligeglad med at lov skal overholdes - det er jo ikke vores 
danske grundlov der menes overtrådt og hvad sker der i øvrigt omkring 
menneskerettighedskonventionen - har de passet deres arbejde....

897 Nej De Radigale. Hvad andet kunne man forvente fra den kant. 
kønskifte på noget så ligegyldigt som trafiklys!
skal der ikke være en indianer for rødt lys, en kineser for gult lys, og en 
grønlænder for grønt lys?

898 Nej  Nej , Danskerne støtter IKKE Inger Støjberg , det gør fjolser kun ! 😡🤢
899 Nej Hun er kugleskør.... og mega rasist.... 

et rigtig dårlig eksempel for ikke etniske danskere
900 Tvivl Fuck muslimer ulækre mennesker!🖕🖕
901 Nej Ingen islam i DK !!!
902 Nej Disse skal indgå i den danske kultur. Vi skal ikke støtte deres islamiske 

sharia skoler. De blæser på den danske kultur.
903 Nej Forsæt det gode arbejde og få de møgunger væk fra torvet, væk fra DK.
904 Nej Danmark har råd til skattelettelser til de stenrige i whisky bælter, der har 

flere dyre biler som Mercedes, Porsche og Ferrari til 3-5 mill stykket.
905 Nej Og så er der dansker det tar Afrika virussen med fra Dubai med, glemme du 

ikke det, kan du ikke bare holde dig til din rødvin og fri os fra dit fæs
906 Nej Så lad dem alle sammen få corona, og så ud af landet!
907 Nej

MELD DIG IND I NYE BORGERLIGE OG GØR DANMARK STÆRK IGEN
 .MEDLEMSKAB KOSTER KUN KR. 300 OM ÅRET ❤🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🐸🐳

908 Tvivl Skyd hele flokken de er ikke værd at samle på og lad os komme ud af EU 
omgående så vi ikke skal ligge under for hitlers søster Merkel 

909 Nej Hvis ikke staten strammer BALDERNE og gør noget ved de gentagne 
kriminelle handlinger fra folk ned indvandre baggrund, er ej bange for at vi 
kommer til at et dansk oprør der vil minde om en borgerkrig, det kan godt 
være at musserne mener de er seje, men hvis først vikingen vågner og går 
bersærk er det ikke god at  vide hvad der sker, 🇩🇰⚒

910 Nej
Hvor er det trist at det foregår her i Danmark, der er alt for lidt konsekvens 
over for de utilpassede unge indvandrere, de skal bare udvises øjeblikkeligt, 
det er ikke nok at snakke om det, det skal bare være konsekvensen når de 
ikke kan indordne sig efter dansk lovgivning og kultur. Gør nu noget ved det.

911 Nej Sure gamle ........
912 Nej Hvad med folkepensionisterne, der bliver ikke sagt et kvæk om dem. Masser 

af muslimer skal have, men dem der har mindst bliver forbigået. Er der 
noget jeg har misforstået.

913 Nej Så er der håb for helbredelse for alle de røde ræve/landsforræddere.
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914 Nej Vi skal slet ikke, have migrantet ind i landet, som om vi ikke har nok, af det 
rakkerpak, .... Ud med dem 😡

915 Nej Vi skal ikke tage en eneste vi har nok af de utilpasset klaphatte, hvad med 
om de kære politiker begyndte at tage sig af de svage og syge dansker, det 
er sku det vi betaler skat til, Men det kan de røde ikke finde ud af, måske der 
ikke er meget i øverste etage her

916 Nej Han kommer da aldrig ud af danmark ,det kan det lorte land da ikke finde ud 
af og landsforræder i folketinget vil da helle ikke af med dem syd .

917 Nej Jeg tænker de Radikale også skal mærkes som Nazityskvenlige og for at 
være landsforrædere. 

918 Nej De er demente, de ved ikke hvem han er. 😆
919 Nej I bliver mere og mere syge i DF godt jeg og mange andre har skiftet

Parti for i er der helt væk 
920 Nej

det bliver USA der styrer ingen tvivl om de ting måske de nazi jøder i USA  
som er i krig med de kristne det var ren gys de viste på dr 2 de sloges imod 
regeringen og der var mange små børn som blev dræbt hvad er grunden til 
alt det djævelskab ?religions krig eller Amerikaner mod hinanden 

921 Nej "Arbeit Macht Frei"...
De forbandede lusepustere, usle socialdemokrater og totalitærstatsliderlige 
niddinge!
De var Quislinge under de 5 forbandede år, fra 1940-45, og stod i den 
forbindelse bag noget af den mest usle samarbejdspolitik, der var set i 
nogen af de tyskbesatte lande.
Senest i går så vi i nyhederne, hvordan en socialdemokratisk statsleder 
nærmest går i spagat, for at tækkes den 'Store nabo mod syd' og 
underbygge, hvor perfid og småtskårent, diktatorisk hele det gamle 
hæderkronede arbejderparti (Der er knap så stuerene, som de så gerne 
skyder enhver anden i skoene.) er gået hen og er blevet...

Bogen "Fra Socialstat til Minimalstat" har gjort langt større skade på 'Den 
Danske Model', end hvis den havde fået titlen "Mein Kampf"... 😡😤
#NokErNok
#GivMigDanmarkIgen
#mørketid
#IkkeIMitNavn
#Solidaritet
#ModUretErModstandPligt

922 Nej Mellemøstengaard “ løsningen er at vi alle står med kage og smil og tager 
imod alle 3.5 mil migranter”.    Rettelse ,  de stakkels forfulgte og 
krigstraumatiserede ( som vi jo alle ved , de alle sammen er 🙄)

923 Nej https://ekstrabladet.dk/112/mor-filmede-og-deltog-i-sexovergreb-paa-
datter/8338270

Hvorfor snakker du ikke om det her din, rynket gris 
924 Nej Hun er totalt inkompetent.
925 Nej Husk nu, at en asylansøger, migrant, eller andre der kommer ind i landet er 

en potentiel stemme på de røde.
Derfor ingen grænsekontrol.
Taburetten et vigtigere end Danmark.

Page 69



pol_had_sample

926 Nej
Ja det må være de 3 aber der sidder i folketinget  ikke se ikke høre ikke tale

927 Nej De er ikke opdraget og det er sådan nogen der er skyld i borgerkrig i deres 
hjemland

928 Nej - Folk er jo lige skøre på begge sider af det her.

- Jeg vil appellere til den del af befolkningen, som kan tænke to 
sammenhængende tanker og sige: Bliv nu væk fra hans demonstrationer. 
Lad nu være at give ham den opmærksomhed.

- Lad ham stå der på sin egen mærkelige, ynkelige måde.

- Han skaber splid i vores samfund, og det er det eneste, han ønsker. 

De her folk, der sætter brand i gaderne, de agerer jo som nyttige idioter for 
ham. Jeg forstår ikke, at de ikke har mere mellem ørerne, end at de ikke kan 
se det, siger Søren Pape Poulsen.

- I øvrigt så er man jo fløjtende bindegal i kasketten, når man kaster sten og 
andre ting efter politiet. Det er jo ikke normalt, siger han.

https://www.dr.dk/nyheder/politik/pape-om-paludan-bliv-nu-vaek-fra-hans-
demonstrationer

929 Nej Send dem hjem 🤜

930 Nej TO BRUNE SVENSKERE - HEDDER DET .
931 Nej Muhammed Østergaards vælgere skal vel have indfriet valgløfter
932 Tvivl De skal have klokkeværket skåret af med en sløv kniv de er ikke menneske 

men syge i hovedet. -- næppe strafbar, sml. TfK2020.288V
933 Nej Niks, han skal ikke til Danmark og vartes op.
934 Nej Det er også måden at ødelægge vores land.først og fremmest skal i maner 

ud af vores land
935 Nej ndej selvfølgelig skal Jyllandsposten ikke undskylde vi har ytringsfrihed og 

giver det et dårligt omdømme blandt kinisere så kan vi måske blive fri for alle 
de kinesere der gerne vil hertil og arbejde for løn som en dasker ikke kan 
leve af

936 Nej Hvorfor er der ingen der tør sige det som det er,!!!!!! at det er ISLAM og 
INDVANDRER, der ødelægger Danmark! De skal ud, og hjem! Længere er 
den ikke

937 Nej Hvad laver han her. Send ham retur til tyrkisk fængsel
938 Nej Kære Inger, synd at du går, jeg så hellere at den nar formand, trak sig. Du 

vil ALTID have min støtte til det du gjorde, vi skal ikke acceptere børn, bor 
sammen med deres gamle gift mænd. pædofili er ikke tillad i DK og same 
regler glæder vil også dem.

939 Nej Jer er også humanist 😍 Men ikke en naiv faktaresistent dansker af 
slagsen. Jeg dømmer ikke mennesker efter deres farve eller religiøse 
overbevisning. Men alene mennesker på baggrund af deres adfærd og 
handlinger 😔 Livets valg har konsekvenser 🇩🇰🍀

940 Nej Hvad så, når muslimer ikke repesketerer vores danske levemåde og vores 
love? Dem ønsker jeg ikke indenfor Danmarks grænser!

941 Nej Hvor dum må man være for, at komme i FT?
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942 Nej Træt af den udlændingeelskende regering 
943 Nej hun er syg at høre på
944 Nej Kvinder bliver et stadig større samfundsproblem - i hvert fald de såkaldte 

“feminister” - sindssyge kællinger !!! 🤮🤮🤮
945 Nej Ja fuldstændig enig de vidste hvad de gjorde så må de også tage straffen 

for det vi vil ikke have dem til Danmark
946 Nej vi nå håber at de extra procenter kommer fra venkåbe partiern som er 

socialdemokraterne, de radikale gale,sf, enhedslisten eller alternativ
947 Nej De er gudskelov yt...de har lavet skade nok på vores samfund og velfærd.  

De giver lidt skattelettelser til den alm dansker og tager så med den anden 
hånd det dobbelte . De hytter deres egne og vi kan jo se al den elendighed 
de efterlod da de røg ud .

948 Nej Ja, ud med dem!
949 Nej 🤮 Den mandsling og hans parti giver mig kvalme ... 🤮🤮🤮
950 Nej Sej fortaler for de dumme blondiner. 🤓😖
951 Nej Så hvornår begynder tvangs vaccineringen af folket er det først når fase 2 

kommer til september.
Er det også der i skal indføre flere sindsyge love..
Sikke dygtig du er Mette klap dig selv på skulderen din korrupte satan.

952 Nej Bondefanger
953 Nej Det danske folketing og stor fødevare kæder bøjer sig for Islam hvad fanden 

sker det lige. Ret in hvis du vil bo i Danmark eller rejse hjem.  I Danmark 
løfter vi i samlet flok .

954 Nej Hvorfor ska man pas på med og tag kontakt hvis man ser ham? Indvandre 
er jo. Ikke farlige påstår regering...vi ska jo ha flere ind og dem vi forsørger 
 med gratis su og kontanthjælp er da intergretere i systemet med bolig og 
statsborgerskab osv så  hvad er problemet siden man ik må lave kontakt 
hvis man evt ser dette rare individ som sikkert kan blive i Danmark og sikkert
 for et par mdr i sommerferie lejre med Playstation og tv osv og gratis mad 
og penge for at side der... Det kan da ik være lovgivning eller retssystemet 
eller regering eller loven der galt med for den er da perfekt med nutil dags  
hvor disse søde rare intergretere individer som absolut ikke er rasister mod 
dansker .. Men som de synes er ok at Voldtager danske piger  overfalder 
danske ældre. Køre phykisk på vores unge danske mænd, det er da 
velintergrete individer som regering og venlige naive dansker har lukket ind 
fordi man har troet på løgne om at man kan hjælpe volds phykopater til at 
ændre sig 🥱🥱🥱😴😴😴

Men held og lykke med det, det går så godt jo i alle EU lande 
🤔🤮🤢🤮😵🧐😡😠🤬☠

955 Nej Det har været dyrt meget meget dyrt , hvor skaffer hun alle de penge fra, 
foreløbig er der ingen der har fået en øre, jamen se hun har ingen dem de  
haaaaar hun foræret til EEEeeUu

956 Nej Send alle  hjem
957 Nej Moské Morten kan komme med det næste månelandingsfartøj fra Israel. De 

kan måske bruge arbejdsvillige immigranter på månen, det går jo ikke for 
godt her.

Page 71



pol_had_sample

958 Nej I skulle ganske enkelt skamme jer, man sender folk ud for at hjælpe 
befolkning som så bliver angrebet af mennesker der overhovedet ikke 
ønsker at være en del af vores samfund, nøjagtig det samme gør i når i 
hjemtager islamiske kriger og deres familier, en direkte hån mod de soldater 
i sender i krig for at bekæmpe de mennesker, vel og mærke med livet som 
indsats og ødelagt liv bagefter, i er efterhånden en flok nikkedukker der 
styres fra EU.

959 Nej Det eneste der er sindsygt her er dig dit sindsyge kvindemenneske.
960 Nej Nej ikke flere til danmark. Og hjem med dem vi har
961 Nej Fantastisk og nu kan udviklingshæmmede i Danmark, ikke få Lov at bo, hvor 

de har boet i 11 
år. Nu skal de sendes ud uden hjælp, Bo for sig selv, hvilket de ikke kan 
klare. 
Er det det er Danmark vi ønsker?

962 Nej GAMLE dame, troede hun var pensioneret, mener aldrig tidligere hun har 
været sådan 😠😠😠😠

963 Nej Nej her har du/I stemt forkert, så nytter det ikke at komme her bagefter og 
sige, at det var forkert, det er et nyt parti, som stemmer sammen med “de 
ældre”, så det kan du skyde en hvid pil efter deres stemmer
Du orker jo ikke, at høre efter dine medlemmer, i kør jeres egen løb.
Få nu ham messersmidt smidt ud af hovedbestyrelsen og dermed sat på 
porten, han er en svindler og bedrager, han har jo ikke fået ryddet op efter 
sig i EU.
ELLERS TABER DU VALGET OG I RYGER HELT UD VED NÆSTE 
VALG......

964 Nej de skal ikke tilbage før den Danske regering har givet en undskyldning til de 
danske, som en tidligere regering opfordrede til at kæmpe med tyskerne, og 
som senere med dødstrusler blev tvunget i den tyske hær, og da de kom 
hjem blev beskyldt og betragtet som landsforrædere. Hvorfor skal IS krigere 
have det bedre??

965 Nej Hun er ikke andet en ussel racist, hvis bare de kunne stå ved det
966 Nej

Man bliver skam osse sendt hjem, selvom man er alvorligt selvmordstruet 😢
967 Nej Køn er han ikke 🤡🤡
968 Nej Hvad Fanden sker der for den Danske Naive Røde  Regering.?

Det kan da Simpelthen bare ikke være Rigtigt, at Vi skal blive Ved med at 
gøres Totalt Til Grin over for indvandere af vores  Egne Folkevalgte 🤮
STOP DET DOG..!!!

969 Nej Han er bare ikke rask i gryden Han skal intet ha at sige Hvis paludan ikke 
må så han da slet ikke

970 Nej Ja, vil mene man godt kan tillade sig at indskrænke rettighederne for 
forbrydere der tilhører denne  kategori, rendyrkede psykopater. De bør ties 
ihjel, uden ret til kærlighed, eller anden form for socialt sammenværd.  

971 Nej Jan Nielsen mener du det er kvinders egen skyld at de bliver voldtaget og 
nedværdigende på grund at alle kvinder skal gå med tørklæde selvom man 
ikke er muslim.

972 Nej ud med lorte.✌
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973 Tvivl Tak Naser - endelig er der en politiker, der tager problemet alvorligt. Vesten 
bliver ikke, med rette, taget alvorlig i de lande (muslimske), hvor 
overgrebene finder sted. Vi er kræmmernationer, der ofte sælger vores sjæl 
for ussel mammon. Vi kan, hvis viljen er til stede, stoppe myrderierne og 
overgrebene - men... vi er mere optaget af at hjælpe muslimer.

974 Nej Det er SÅ flot, SÅ smukt, at Danmark på så kort tid har fået et 
SocialDemokrati, der total stiltiende accepterer både Støjberg, Paludan og 
DF NB's konstante provokation og hetz mod muslimer/ikke vestlige. Vi ser 
det online over og konstant
 Støjbergs grundlovstale på Facebook..SERIØST ?
 Paludans mission på gaderne og nettet!!!!!  Mens der intet sker fra 
SocDems side. Der holdes bare fast i udlændingepolitikken og 
konsekvenserne er åbenlyse, OSSE dem der er pga covid19!!! 
  Umiddelbart virker det som at den politiske magt/V-s , lever af at fastholde 
de hen her hetz, denne udlændinge'politik', og de her VÆLGERE på dette 
fokus og IFØLGE KOMMENTARSPORET, fuldstændig latterlige ynkelige 
racistiske niveau
     S E R I Ø S T  ‼
  DET HER VÆLGERSEGMENT taler aldrig om andet end det som 
politikeren fylder på dem!!!   Dette segment bruges jo åbenlyst til at føde 
hele den politiske linje ‼‼‼

975 Nej 95 % af klaphatterne på kold bøttefabrikken.
976 Nej Få nu bare tvangs lukket landets islamistiske terror reder i stedet for så 

meget snik snak!!!
Islam er en dræbende ideologi som I negligere.

977 Nej SMID DEM HJEM ,
978 Nej De skal ud af landet
979 Nej HUSK også at få fjernet den vanvittige ting at man får 1 Pension Pr POST 

man har..............   DEN er virkelig den mest sindsyge.,.
980 Nej De tror de kan tillade sig alt, de er en skændsel, håber det snart går op for 

de partier der synes de er en berigelse for Danmark.😡
981 Nej I denne sag viser venstrefløjen sit sande ansigt. Alt hvad der sker i den 

muslimske verden er ok. Hjernedøde landsforrædere alle til hobe. Inger 
Støjberg du har min støtte 100%

982 Nej Er du blød i hovedet dit møgsvin.
Du kan selv rydde op efter dig. 
Din falske kælling.

983 Nej Mette Frederiksen siger et og gør det modsatte, nok et bevis på utroværdig 
socialdemokrati, som bukker sig for den yderste venstrefløj.

984 Nej Dybt skammemligt.
Når bare een kriminel indvandret får lov til at blive,så kører rouletten bare. 
De er jo så godt klar over,at her er de på offentlig forsørgelse,uden at give 
noget igen,og heller aldrig kommer til det
Så bare ud med dem straks.

985 Nej Hun er en led sæk
986 Nej Pape, hvad vil du så med alle de ondskabsfulde, hjernevaskede psykopater 

du siger du have tilbage til Danmark??
Hvis du spørger befolkningen siger de fleste NEJ‼
De skal ALDRIG komme tilbage‼😡
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987 Nej Det kan siges meget kort, disse mennesker skal ikke til Danmark,og disse 
mennesker er ikke danske for så havde de ikke rejst fra Danmark og ned til 
mordere og andet skab.

988 Nej Forbyd dem i DK👎👎😡😡
989 Nej Nej til terrorisme islamisk nazisme
990 Nej I skulle starte med, at få dem, der opholder sig her i VORES EGET 

KRISTNE FÆDRELAND, sat på porten, så vi kan få vores fædreland, 
tilbage igen, som før jer Politikere, fik lukket sluserne op, og lod os 
overbefolke af alle de udyr.  !!!!!! 🤡🤡💩😝😫😤🤮

991 Nej
Han er det mest udanske overhovedet. Skide sharia-skurk. Hjem med ham.

992 Nej Danmark er ikke for Danskerne mere  😢😢😢😢😢😢
993 Nej Hatten af for Enhedslisten, i er som bekendt så bredtfavnende, at i gerne 

lukker alt revl og krat ind i landet til evig forsørgelse af det danske 
skattekvæg.

Om de er mordere, voldtægtsforbrydere osv. betyder intet for jer, tænker 
ingen på den fremtid i dermed byder jeres egne børn ? 

Ikke en af jeres medlemmer ønsker selv at have en uintegrerbar økonomisk 
indvandrer på evig kost og logi, jeres godhed stopper omgående når i selv 
skal betale for jeres falske godhed.

Den brede omfavnelse stopper selvfølgelig samtidig med, at man har en 
anden mening end jer, sådan er det. 

994 Nej landsforrædder
995 Nej

I snakker og snakker der sker ikke en skid vad med at vi kommer ud af EU 
var og stop indvandring til Danmark af muslimer .. er det ikke det i står for

996 Nej tror ikke der er nogen med fornuften i behold der ikke ved hvem disse 
hærværks udøvere er. det er imam mortens nye venner og vælgere .

997 Nej Hvad med tænke på de stakkels dansk som gerne vil bo i Danmark med 
ders ægtefælle. I behandle den dårlig og og hjelp vil i ikke. Se nu og hjelp 
dem i sted for alt det andet pjat og mund hakke rig

998 Nej Der er heldigvis meget få, som tager Alex alvorligt, men grim i munden er 
han da!

999 Nej Stol aldrig på en Venstre politiker eller de der stemmer På partiet venstre. 
LYSTLØGNER.

1000 Nej Dum som en dør🤬🤬
1001 Nej Vores syg og ældre og andre kan aldrig få hjælp og nu er der slet ingen 

penge til velfærd på grund af den  Landsforrædere til statsminister som 
Danmark desværre har nu svineri uden lige imod den danske befolkning 
klamt Danmark i forfald big time føj 
👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎🇩🇰🤬🤮

1002 Nej Det ville være en kæmpe gevinst at du havde røget ud Stampe, mere 
nederdrægtig politiker end dig, skal man lede længe efter.!.,
Pia er dygtig og saglig.!

1003 Nej Nu må man begynde at udvise utilpassede muslimer,vi har fået nok af deres 
onde ideologi 

1004 Nej Enhedslisten er kun for pladderhumanister
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1005 Nej
Hvordan kan flertallet açceptere at regeringen lukker samfundet ned for os 
danskere.

Alt i mens selvsamme I henter iraker og parkistanere tilbage til Danmark 
med særfly fra Erbil betalt af den danske stat uden at disse iraker og 
pakistanere bliver undersøgt for Covid-19 (Corona-virus).

Samtidig kan udenlanske arbejder rejse frit fra og tilbage til Danmark uden 
at de bliver undersøgt for Covid-19, ikke nok med det, så transporterer 
politifolk asylansøger fra Danmarks grænser til Sandholmlejeren i 
Nordsjælland uden at disse asylansøger bliver undersøgt for Covid-19.

I den forbindelse samtlige danske statsfinanseret medier, at de gode 
beslutninger skyldes Mette Frederiksen, mens de dårlige skyldes 
embedsfolk.

Til de folk der ligger under for Mette Frederiksen og resten af partierne i 
Folketinget, skulle ma tror at der har bredt sig en kollektiv “Sindsyge”.

1006 Nej
Stem nej til EU!  EU er kun til for at afdankede politiker kan malke videre! 🥃

1007 Nej Gå af Mette se dig omkring vi dansker respekter dig ikke mere du fald for 
Danmark så skrid fra din stilling tænk du bliver der når vi så mange der 
væmmes  over dig du så klam et menneske 

1008 Nej Tøsedreng 🍅
1009 Nej

Er helt enig. Men vi kaster væk meget på klimaidiotiet pgså. Det vil 
ødelægge landet med tiden. Det er de "røde djævler", som forestår denne 
samfundsnedbrydende politik. Hvad er det som foregår indeni hovedet på 
disse tosser??? Almindelige mennesker bliver fatigere og fatigere, og endnu 
værre skal det blive, når industri og folk skal flåes af endnu flere afgifter for 
at finansiere denne megaidiotiske symbolpolitik. Klimakrise eksisterer ikke, 
men en smule klimaforandring. De "røde djævler", synes ikke det går hurtig 
nok med at ruinere land og folk. Men det er måske bedst at få det overstået. 
Men DF, har jo også gået med til denne katastrofale klimaaftale. Hvad 
fanden har i gang i???!!!!!!! Har i helt sluttet at bruge hjernen???

1010 Nej UD AF LANDET !!!
1011 Nej Kære Venstre, jeg har stemt på jer de sidste mange år, lige siden kære Uffe 

Ellebældemann Jensen tabte valget, men nu er min stemme også væk, som 
i meget langt væk. I har Inger som næstformand, hvor er  jeres opbakning i 
medierne, hvor er jeres stramme udlændinge politik, i er efterhånden lige så 
latterlige, i jeres politik som Muhammed Østergaard og Diktatoren Mette 
Frederiksen, jeg kan ligeså godt, stemme på disse to idioter, som at stemme 
Venstre ved næste valg, for i er nu en stor trekløver, derfor får NB min 
trofaste stemme til næste valg, og tro mig, den kæmpe sejer LLR, hev ind 
ved jeres sidste valg, den bliver, mindst lige så lille, som den DF fik, for 
nøjagtig et år siden. Til jeres næste valg

1012 Nej Medløbere skal konfronteres...
1013 Nej de har også skevet vi overtager jeres land fornydelig og det gør de hvis ikke 

stopper med at få flere ind og de krimille ud
1014 Nej Had og racisme er det eneste, der kommer us af munden paa den kone.
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1015 Tvivl
En ting jeg ikke fatter. Hvordan kan flertallet af politikere sove om natten? - 
hvorfor har de ingen samvittighed? - hvorfor er de ligeglade med etniske 
danskere?. De må jo være syge i hovedet, siden de elsker den daglige terror 
begået af "mennesker" fra Mellemøsten eller Afrika. OG HVAD MED JER 
KÆRE VÆLGERE - ER I OGSÅ GODT TILFREDSE MED UDVIKLINGEN. 
DET ER JO JERES SKYLD, AT VI HAR DET SÅDAN I DANMARK.

1016 Nej
Åh nej.- Jeg er meget ked af at velfærdsydelser  i fremtiden går mest til 
disse seksuelle immigranter fra varme lande.-

Det er RIGTIG synd at ham den 92 årige som ikke kan få, hvad han ønsker.-
Jeg kan IKKE forstå at statsborgere ikke går forud for andre.-

1017 Nej NEJ de skal sendes hjem ✈ .
1018 Nej Send dem hjem hvor de kommer fra,  luk penge og madkassen  NU.
1019 Nej FORBYD SF, EL og B 
1020 Tvivl Danmark ligger allerede i kisten, dræbt af landsforræderne - inklusiv de 

afgrundsdybt naive feel good typer, der stemmer rødt - og det I tror er lyden 
af fyrværkeri, er lyden af sømmene der hamres i låget.
Invandring er ikke nødvendigvis en forringelse, men er det indvandring af 
folk, som kører med en "software" som f. eks. islam, som ikke kan 
sameksistere med humane vestlige værdier, så er det en dødsdom for 
staten. Og vil man vide, hvad verdens bedste system afløses af, fordi de 
fleste i dette land er nogle intellektuelle pygmæer, der ikke ved selv det mest 
basale, kik på de arabiske og andre islamiske stater. Hvor mange hint har 
man egentlig brug for.

1021 Nej Klart at de radikale er rystede. 
De eneste der stemmer på dem er jo etniske danskere så det er hele deres 
vælger portefølje. 

1022 Tvivl Hold da kæft syntes du ikke at der er vigtigere ting at tale om, vi er total 
invaderet af  islamister der ikke vil os noget godt, det står du bare og lader 
ske og taler om løbeture. Du er en total fiasko. M.h.t. fremtiden så var der 
overhovedet ikke noget problem omkring ældre hvis du ikke lige syntes at 
det er vigtigere at give pengene til islamister der vil udslette os.

1023 Nej mine  øko  høns  galede  i vilden  sky  da  jeg  nævnede  dit  navn,  de er  
Allergiske  ovefor overfor venstreorienterede  retarderede  medlemmer  af  
folketinget

1024 Nej Og du er alt for syg oppe i dit dumme hoved du tror vel aldrig nogensinde at 
folk retter sig efter alt dit sindssyge mund lort ?

1025 Nej Jamen mere politi hvad sku det hjælpe? Så skal vi også ha flere 
fængsler,domstole kun flere udgifter lige hvad der brug for,nej det helt gal 
tankegang de mennesker skal sendes tilbage hvor de kom fra ,de vil ikke os 
noget godt,så forstå det dog,Glistrup og andre havde ret ,Danmark for 
danskerne .🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰

1026 Nej Fortsæt kampen, de skal IKKE styre Danmark, UD
1027 Nej

Er det dansk at BIDRAGE  med ramadan som Muhammed østergaard siger. 
Gu ved hvor ham østergaard kommer fra.??? Dansker er han ikke. Men 
LANDSFORRÆDER

1028 Nej Du burde straffes på det groveste, du er en skændsel for vores grundlov.! 
Mage til en diktator, i vores fantastiske land.
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1029 Nej Giv nu Danmark en afstemning om vi skal blive eller Ud af EU.
Jeg mener vi skal UD og det kan ikke gå stærkt nok ud af det REGIME som 
EU er blevet.

1030 Nej
Sikke nogle mavesure egoister der følger dig, de fik ikke de muligheder, så 
skal andre da heller ikke, tænk der er en pædagog iblandt modstanderne af" 
børn i folketinget". Det er et underligt samfund vi lever i 🤔

1031 Nej De skulle sendes tilbage, hvor de kom fra.
1032 Tvivl Du er så forbandet blondine. Vælt på din cykel og slå dit hoved. Så kan det 

være den blev bedre. 
1033 Nej Han er da over alle grænser-han skal have livstids straf,hvis han bliver 

fanget.Maden består selvfølgelig af koteletter og bacon.Intet ændre sig 
inden det rammer en politikers barn.Ja-Ja,han er bare en af de Radikales 
kulturberigerer,så nu sidder de og klapper i deres små hænder,FØJ og 
holde hånden over ikke integrerede muslimer.

1034 Nej Utroligt alt det hårdt og flotte arbejde du har lavet, kan de røde, pille ned på 
Morten Østergård  bare ødelægge,  han er ikke Dansker

1035 Nej Jakob Ellemann har indtil nu været en sympatisk mand og partileder. Men 
der er da sket noget her, gad vide hvem det er der sidder og trækker i 
trådene. Kan det være Lars Løkke den gamle sjuft. Eller Støjberg 
lovbryderen.🤫 hykleri er det da i den grad. En oppositionsleder der bakker 
op om en demonstration med ulovlige CO2 bomber af traktorer og 
efterfølgende ikke har taget afstand fra nazi plakater.

1036 Nej Mennesker der er tildækket vil jeg ikke have omgang med,de kommer ikke 
ind i  mit hjem uanset hvilket ærende de har. Jeg er 84 år og kan snart få 
brug for hjælp så vil jeg gerne vide , hvem jeg lukker ind

1037 Nej Hold kæft hvor er hun dum, kan vi ikke snart blive fri for at høre på den 
dumme ko.😎

1038 Nej Og tyskerne ville have nogle kommunister, og politiet gav dem listen med 
dem allesammen -

1039 Nej Hun er desværre mere end normal dum , hun burde ikke være i det danske 
folketing , hun dur simpelhen ikke , men det gør resten af tinget faktisk heller 
ikke og så kan man sige at det gør resten af danskerne heller siden de har 
stemt på sådanne en flok tåber.  De eneste der har stemt rigtigt er dem der 
har stemt blankt , ikke dem der ikke har stemt for dem mangler vi , for de vil 
kun nyde og ikke yde. 🥵🥵

1040 Nej Folk forstår åbenbart ik forskellen på nazist og razist det sørgeligt og være 
så uviden 🤣👎

1041 Nej Det er sgu da ikke flygtninge men migranter og de skal sendes retur til deres 
hjemlande...

1042 Nej Du er jo binde gal Mai. 
1043 Nej sådan det skulle Danmark også gøre ved dem der siger de er Dansk 

statsborger for man er ikke dansker hvis man  går i krig for IS
1044 Nej Tag og send dem hjem, vi har ikke brug for dem og de er ikke velkommen i 

Danmark, hvis de ikke vil følge vores lov og kultur og opføre sig ordentligt, 
så er det bare ud af Denmark
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1045 Nej Britiske medier har navngivet dem ‘Terrortvillingerne’, og det siger ikke så 
lidt.

Nej tak, de skal bare holdes ude af Danmark, da de er til stor fare for 
sikkerheden herhjemme. Om jeg begriber hvorfor man endnu ikke har 
oprettet en international domstol i nærområdet, som kunne tage sig af disse 
ekstremister.

Men, endnu en grund til, hvorfor vi ikke skal give statsborgerskab til hvem 
som helst - folk kan få beskyttelse i Danmark efter behov, og så må de 
sendes retur, når der igen er fred i hjemlandet.

1046 Nej Enten tager de røde klovner sig sammen nu....ellers vil de tabe så mægtig 
stort til næste valg......det håber jeg så også de gør....
Muslimsk politik...føj

1047 Nej Stol aldrig på en romkugle snapper !!!
1048 Nej Op i r......med disse såkaldte veganere.
1049 Nej Dem fra DF er helt syg i hovedet de bliver hved med provoker med deres 

racisme politisk. Selvfølgelig skal de give hånd det er Borgmester der stå 
foran en og fordi men bliver dansk statsborger punktum.

1050 Nej Ud af EU det kan sku ikke gå for hurtigt får di bestemer sku alt det eneste di 
tænker på er alle dem der kommer ind i Landet så skide di på deres egen 
man skulle sku tro at det er fordi de gerne ville være moslims alle sammen 
for det er sku ved at være for meget di gør alt for dem folks i skal til at vågne 
op

1051 Nej Jeg vil synes godt om...!!! hvis alle de fremmede arbejder som ikke skal 
være i Danmark bliver sendt ud med øjeblikkelig virkning... Og de skal ikke 
have en straf i Danmark.. og hashen bliver legaliseret i Danmark..

1052 Nej DF har været med til at islamisere Danmark, I støttede LLRs bestræbelser 
på at hæve andelen af muhammedanere i landet!

1053 Nej Den där tokstållen Erdogan borde väl själv undersökas.ja alla de där 
islamisterna 😠

1054 Nej Jeg er fuldstændig enig Pernille !! 
Sæt ALT IND på at få væltet den sindsyge regering og kvindemenneske !! 
😡😡😡

1055 Nej Elisa Vestergaard Bulow, det er sgu børn helt ned til 5 6 år, så luk da lige 
røven din tosse

1056 Nej hvorfor skal en muslim sidde i vores regering når han ikke vil Danmarks 
bedste ud med ham

1057 Nej Ud med dem, der kun er sortseer/ kritisere og vil ødelægge🍀🇩🇰
1058 Nej Ud med dem igen
1059 Tvivl Der burde være jagede kristne rundt om i Verden som vi kunne åbne dørene 

for, her i Europa, i stedet for horderne af islamister. Det burde vi tale meget 
mere om...sådan set!

1060 Nej
Håber virkelig at Mette Frederiksen står fast over for Muhammed Østergård

1061 Nej Han er for meget og syg i hovede. 😡😡😡
1062 Nej Religion SKAL IKKE styre noget som helst. …Religion er en privat sag og 

skal IKKE påtvinges andre...….. Voldlige-religions-psykopater kan INGEN 
have respekt for, når de viser deres grimme ansigt i form af VOLD. 🤒
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1063 Nej Ja post alle de penge der bruges unødvendigt på indvandrere , som 
forlængst skulle være hjemme nu i deres nu fredelige lande over på 
ældreområdet .Så dem der har bidraget til Danmark får noget tilbage .

1064 Nej POP OG  PLASTIK FRA DF,,,
1065 Nej Udmanorer de nisser 
1066 Nej Send den tumpe til Syrien på en enkeltbillet.
1067 Nej Hurraaaa for det multikriminelle samfund...
1068 Nej

Så så ikke så ond tale om en af regeringens venner men for fan vor så jeg 
gerne det svin sparket ud over den danske grænse hurtigst mulig 🔥🧨🔫

1069 Nej Det er ikke helt nok. En velfærdsmigrant, der har statsborgerskab er jo ikke 
dansk fordi hans pas siger det..... 🤔

1070 Nej Mica Oh er godt i færd med at udøve strukturel racisme mod os der er 
etniske danskere. Tror hun skal have et rigtigt job.

1071 Nej Så smutter jeg sku lige fra den her side. Fy for den sure gamle mand. Skulle 
vi ikke stå sammen i bussen ? Du burde skammen dig

1072 Nej Enig, de ødelægger vores land.
1073 Nej Det med at sende migranterne hjem,  det evner den røde bande slet ikke
1074 Nej I har solgt ud af de svage Danskeres værdier, hvis Dansk folkeparti er anti 

muslimsk er i pro muslimsk, der kan organiserer dem til at stemme Radikal 
mod at love dam guld og grønne skove.

1075 Nej Det eneste de politiske tåber får  slidt er deres mundtøj snak og mund lort 1 
til 3 år tidligere
en FUCKING joke tænk at der bliver klappet over det 🖕 Pernille skipper og 
følge snakker og røven går men de laver jo ikke en skidt andet end at 
snakke lorteparti

1076 Nej hvis de er indfødte danskere skal de smides i spjældet i meget lang tid .., er 
de ikke af dansk etnicitet skal de sgu smides helt ud af landet. med besked 
om aldrig at sætte deres fødder på dansk jord igen

1077 Nej Klart de røde klovne partier kan jo ikke undvære deres EU-
Socialkontor.🥴🤡

1078 Nej
Hvad stiller vi op med vores grundlov? Skal vi som samfund virkelig tillade 
sådan en magtsyg kvinde at bryde grundloven uden det har konsekvenser? 
Hvornår er det i orden at vi andre også for lov til at bryde den?

1079 Nej Sjovt dem med mellemøstlig navne er tavse . ???
1080 Nej En ting er at gå ind for en stram udlændingepolitik. Noget helt andet er at gå 

i selvsving over at et såret dansk barn får den nødvendige hjælp. I er og 
bliver de mest afstumpede psykopater ever. Fint nok at børn bliver voldtaget 
og dræbt, bare i slipper for at se på det. Føj for satan i helvede!!!

1081 Nej Ellers må vi ud og demonstrerer med DE GULE VESTE gøre oprør.
1082 Nej

I er så stupide at det det skriger til himlen, OMG, at sådan nogle stupide 
pishjerner  potentielt, kan ha i indflydelse på dansk politik er forfærdelig, det 
viser bare hvor til grin vi er, jeg græmnes ved at være dansker efterhånden.

1083 Nej De skal tilbage vor de kommer fra
1084 Nej Hvis jeg var jer så ville jeg forlade hele landet i protest og først komme 

tilbage om 10-15 år , det ville vise de skide muslimer at de er uvelkomne
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1085 Nej Hvad skulle regeringen gøre i stedet for at praktisere et brutalt enevælde?
 Det samme som regeringen i Australien, hvor regeringen hele tiden har 
borgernes velvære, økonomiske sikkerhed og landets finansielle fremtid i 
fokus. Samtidig kommunikerer landets Prime Minister og resten af 
regeringen konkret, i øjenhøjde og ydmygt overfor deres arbejdsgivere: 
skatteyderne.
I Danmark fører regeringen i stedet konstant propaganda og spin for at  
cementere sin magt og har tilsyneladende kun det næste FV på hjernen.
Vi har med en flok ministre og statsminister at gøre, hvis SAMLEDE 
erhvervserfaring på det virkelige arbejdsmarked tælles i måneder og uger. 
Ikke i år! Samtidig har mange af ministrene været involveret i 
halv/helkriminelle aktiviteter: Kollerup i svindel med almennyttige boliger, 
Pernille Rosenkrantz Theil i terrorangreb mod Anders Fogh i Folketinget, 
Astrid Krag i ødelæggelsen af den velfungerende private ældreplejesektor, 
Henrik Sass i narkoforretninger gennem sine rockerforbindelser og ikke 
mindst Jeppe Kofoeds brutale samleje med en 15 år og 1 dag ung jomfru og 
uskyldig skolepige. Han bringer i øvrigt brutalt meget skam over Danmark 
stort set i hele verden .
Endvidere har Mette bevilget Magnus Minister ubegrænsede diktatoriske 
beføjelser, som forhåbentligt han ikke vil praktisere for ellers får 
befolkningen nok.
Denne regering har ikke forstået, at både de og vi alle sammen udelukkende 
lever af Danmarks konkurrenceevne, altså de danske virksomheders styrke 
på eksportmarkederne. Hele verdens økonomi er i faretruende krise, nær i  
det militærsocialistisk Kina, hvor Corona mareridtet stammer fra. 
Den danske regering burde kaste hele deres indsats i at sikre Danmarks 
økonomiske og finansielle stabilitet i stedet for at straffe befolkningen med 
deres idiotiske Arne-show, alt ødelæggende skatteforhøjelser, kantine-terror 
og demagogisk angreb på landbruget. De burde, i stedet for konstant at føre 
valgkamp og udstille deres dilettantisme, tjene deres arbejdsgivers interesse.
Ligesom regeringen gør i Australien, Taiwan og en række andre liberale 

1086 Tvivl Selvfølgelig skal børnene hjem. Man kan da ikke dømme nogen på forhånd. 
Du er barn af muslimer, du bliver terrorist. Så du skal rådne op i en 
flygtningelejr. Så var det bedre med medlidenhedsdrab. 

1087 Nej Han er da syg i hovedet.
1088 Nej LYT TIL PIA ...  KLIMATOSSER ALLE SAMMEN.. også DF
1089 Nej Mon ikke nogle muslimske mænd er bange for at kvinderne får overtaget i 

den muslimske verden og derfor kvinder skal hakkes på. Bare en flygtig 
tanke!

1090 Nej Noget af det eneste mange IKKE  gider se, så er det Mette Frederiksen.  
Hun vil jo være som en ko på glatis.

1091 Nej Ja, det er genialt. Så kan alle østeuropæerne tage smøger med til DK når de 
alligevel kommer forbi for at lave røverier. Og med den annullerede 
grænsekontrol så er det lige i skabet. Det eneste man kan stole på er det 
faktum at Rabiate Venstre nok skal lave lort i den. Til helvede med Morten 
Østergård

1092 Nej Åh for fanden man er ved og være træt af og høre om den flok hjernedøde 
der bor der , sæt militæret ind og ryd hele lortet , og send så dem hjem , der 
er så utilfreds med og være her . Og husk for Guds skyld formanden for 
Gellerup 
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1093 Nej Det viser jo tydeligt at de ikke høre til i et civiliseret samfund, men skal 
hurtigt sendes retur til deres oprindelsesland . 👉

1094 Tvivl Muslimer er kæmpe racister mod alt som ikke tilbeder islam. Det ville være 
en KÆMPE sejr for dem at kunne pisse på kristendommen ved et 
bønnekald blæsende ud igennem højtaler i et kristent land 😂😂😂😂 Vi er 
så snotdumme i dette land ( eller halvdelen ca ( rød blok )

1095 Nej
De muslimer der render rundt og siger det er Allahs straf har den samme IQ 
som dig, så det skulle ikke undre mig at du deler det her lol. Som om vi ikke 
har nok at tage os af. Bliv hjemme Pernille, og slå lige internettet fra 😘

1096 Nej De skal slet ikke have et dansk statsborgerskab 😡
1097 Nej

DF er en decideret skændsel for den danskhed de prøver at tage æren for.
1098 Nej

Stop jer selv!!.. Tag dog og støt Inger Støjberg i stedet for.. hun har gjort det 
i andre ikke tør, nemlig at sikre gamle klamme mænd ikke kan gifte sig med 
små piger.. men det går de Radikale Venstre måske også ind for?.. 
I støtter en nu siddende statsminister der klart burde afsættes og stilles for 
en rigsret for lovbrud i minksagen men vælger at holde hånden over 
hende!!.. 
Sofie Carsten Nielsen, du er dømt ude!!!!!

1099 Nej Send dem hjem.
1100 Nej I skulle skamme jer, hvad med pensionister og de får sku ikke betalt 

tandlæge og alt mulig andet. De migranter som ikke er reelle flygtninge og 
som har levet her med alt betalt, som de ikke har haft ret til, hvad med at de 
lige betaler de enorme summer de har svinet sig til som velfærdsturister, for 
det jo reelt det de så har været. Luksusophold med All. Incl også 
lommepenge og tøj mm. Plus de så lige kan score 140.000kr pr. voksen. 
Danske hårdtarbejdende skatteborger føler virkelig at I pisse på dem og det 
gør I også👎😠

1101 Nej Og vi har slet slet ingenting til overs for blå blok og alle deres beskidte 
ukvemsord😡🌹🌹🌹🌹🌹

1102 Nej De skal hjem og bo hos Muhammed østergård så kan han også få lavet lidt 
sort arbejde

1103 Ja § 136, stk. 1 😲😲😲😲 SKYD HAM DA 😲😲😲
1104 Nej Selvfølgelig skal de ikke have 1 krone for at rejse hjem...
1105 Nej Burde man ikke udvise ham efter straf ?  det er tydeligt, at han ikke er etnisk 

dansker, måske ikke engang dansk statsborger, har vi brug for typer som 
ham i Danmark ?

1106 Nej Hvis det klasseløse samfund er lig Sovjetunionen så nej tak herfra.
1107 Tvivl

Han kan dra til helvete. Ekkel terrorist!! Få hans tilhengere ut av Europa nå.
1108 Nej Hvorfor tør man ikke at smide den terrorgruppe ud af vores land?
1109 Nej

Uenig med Peter skaarup, hold den grænse lukket, og ejer du kun et 
sommerhus for at tjene tyske Euro? Men DF er åbenbart ikke så glad for de 
svage danskere mere? NÆHH ussel mannmon tæller mere I det lukkede DF

1110 Nej Nul indsamling og økonomisk bistand men lære ulande at klare sig selv, 
tvungen prevention og send alle flygtninge og migranter hjem.
Det er det eneste der hjælper i en overbefolket verden
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1111 Nej Løsning : MILITÆRET TIL AT RYDE OP+ FJERN DE 175 
LEVEBRØDSPOLITIKERE PÅ CHRISTIANSBORG(DE 4 FRA NYE 
BORGERLIGE KÆMPER FOR DANMARK OG DANSKERNE, SÅ DE KAN 
BLIVE)

1112 Nej Lamme kost
1113 Nej Supersprederne 😂🤣😂

Du sku lidt for gammel mands klog altid Morten gilf jæger
1114 Nej FÅ nu gang i en REGERING som dur , nemlig  S V C O     og få smidt de 

RØDE djævle på porten og husk lige at det er S der bestemmer minister 
posterne

1115 Nej Plus 157 aar.....American style.
1116 Nej Gifte pensionister  tar sf røven på  de  for næsten intet i pension imens 

forflytninger mindst det dobbelte  noget forbandet svineri  i skod parti til sf  
dansk  fjendsk parti   giver  jeg ikke meget for  pamper

1117 Tvivl Det gør negerne da for det meste.
1118 Nej At lukke krigsgale fanatikere ind i landet er det rene selvmord😡👎
1119 Nej De skal have minister cykler så grønne de er🤮
1120 Nej Dødtræt af de faktaresistente mennesker, der lukker øjenene for 

virkeligheden. Hvad skal vi med politikere der ikke vil arbejde for klimaet? 
Hvad skal vi med politikere,der mere synes, men ikke kender fakta? Kristian 
Thulesen Dahl har så vidt jeg ved ingen børn? Er det derfor han er ligeglad 
med miljø og klima?

1121 Nej Lad dem endelig blive i Syrien og rådne langsomt op.. De har truffet et valg 
og det er ophold i et syrisk fængsel. Good Luck 👊👊👊

1122 Nej Send folk hjem til deres hjemland   så får vi mere end råd til de tiltag.
1123 Nej

Hvad helvede laver denne person egentligt i vores land, andet end at nasse 
på os, pis hjem hvor du hører til, det er sgu ikke i Danmark.😡😡😡

1124 Nej Hvis det er bleven bedre, hvorfor flygter folk så stadig til denne her 
verdendel. Kun tåber dyrker krig.

1125 Nej Du skulle stop jobcentret gladsaxe med chikane og mobning til sygborger!!! 
Deres ulovlige afgørelser skulle annulleres!!! Holde planen!!!
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1126 Nej

Jeg synes godt nok vi taler pænt til dig 😬 Synes dine disciple er dem der er 
værst ved os der ikke er enig med dig, og øhhh det virker sku kraftedmar 
ikke som om det er gået op for dig der er andre i Folketinget og køre dit ego 
ræs for fuld 🥴 skrue. 
Må jeg give dig en ide (ved godt du ikke læser det) men begynd at tænke på 
Danmarks vel, og ikke Socialdemokraternes vel, så ville alt se anderledes 
ud. Lad fagfolk ordne det conrad fis, så var biograferne åbne nu som Gud 
hus, eller prøv at forklare forskellen så os der kan lægge to og to sammen 
kan forstå det 🤔 måske forklare samtidig hvorfor Bilka kan sælge sko når 
skobutikken ikke må, der ligge overfor Bilka, skal jeg blive ved 😬🤔 
Slutter igen 😬for jeg ved du ikke fatter en centimeter , bare du får 👍 nok 
er du glad og tror du har redet os 🤮
Sender mine tanker på alle dem der har fået ødelagt deres liv uden Corona  
takke være i politikker ikke kan bruge den del af hoved der sider øverst på 
kroppen. Det er nemt at bevise i ikke gør, da i kun tænker på jer selv, hurtigt 
forklaring, tideliger børnenes minister der give religiøse lov at skære i 
tissemanden på små udskyldige børn, sætte pensions alderen op for alle 
undtagen jer selv, nu falder jeg i søvn 😴
Derfor skriver nogen hårdt i håb om det fiser ind hos jer, røde som blå  🤬

1127 Nej Er i helt væk fra vinduet i er ikke andet end en flok tosser  der ikke ved en 
skid om noget som helst vi skal ud af EU og det nu og helst med det samme 
håber i bliver stemt  hen  hvor peberet gror 😡😡😡😡

1128 Nej Stop øjeblikkelig Alt U Lanshjælb  og Ud med alle Muslimerne NU 
1129 Nej

Føj så klam og psykopatisk du ser ud!!!!!!!!!! Gå dog og snak med 
demonstranterne, nå ja, du skjuler dig og sidder og synger heal the world!!!!! 

1130 Nej Bare ud med alle de banditter og deres familier
1131 Nej Det er flere sorte mennesker der "Føler sig krænket af fortiden end der er 

hvide mennesker der egentlig har noget imod dem 
For mig er neger ikke et skældsord og sådan tror jeg mange har det 🇩🇰

1132 Nej Og igen Nej de skal ikke til landet.Fordi de er jo selv taget der ned. for at 
slås så nej nej og nej vi skal ikke betale til dem. og tage is til landet vil at 
være selvmord for danmark.

1133 Nej Ja de skulle have været araber/ sigøjner som jo i mange tilfældet ikke vil DK 
noget godt, men så havde de ikke haft et problem.

1134 Nej Danmarks største møg so hvordan fanden kan hun være i Dansk politik 
😡😠👊

1135 Nej Det kan vel ikke passe, at deres familie kan hente dem og de så blot får lov 
til at blive i DK....De har sympatiserer med terrorister....og så er der vel kun 
en vej for dem ....UD af DK.....

1136 Nej Venstre får en kæmpenedtur på den dobbeltmoral . Tænk at de ikke følger 
op på det de selv har stået og sagt . Sikke selvfedme de nu udviser . UD 
MED DEM til næste valg . DET glemmes ikke .

1137 Nej Hvis jeg bliver provokeret, bliver jeg nok også gal i hovedet, og det er det 
Rasmus Paludan gør, han provokerer nogle mennesker, der har en anden 
tro end ham, Vi  har religionsfrihed, det  R. B. LAVER ER REN 
PROVOKATION , der synes jeg ytringsfriheden hører op. Så har vi de unge 
utilpassede, der har en anledning til at lave hærværk, som også er forkert, 
dem må politiet tage sig af.
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1138 Nej Alle jer skide boirgmestre og folketinget sammen med migranterne det er jer 
der lænser kassen som den Danske mand knokler for

1139 Nej Var fredagsbønnen ved Christiansborgs så ikke også en demonstration 
❓🤔......da gik vi etniske hvide da ikke amok 👍😊

1140 Nej Det jo en opfordring til borgerkrig.. Så slå du bare løs .. Så får du 1/3 af den 
danske befolkning på nakken som er træt af det venstreorienteret pis der 
smadre Danmark

1141 Tvivl

§ 136, stk. 1

Helt sygt!!! I dag får den pædofile og voldtægtsforbryder mere hjælp end 
deres uskyldige ofre, hvorfor??? 
Det er syge personer der begår disse ugerninger og de skal kastreres som 
man gjorde førhen! Hjælper det ikke og de gentager deres ugerninger, skal 
de bag lås resten af livet!!!

1142 Nej Smid hele dem alle hjem .forælder /onkler ja det hele det kan jo være de 
tænker sig om men det troet jeg ikke på de har bare ikke hjerne nog til 
det.😡😡😡😡😡🇩🇰.

1143 Nej Du har fuldstændig ret. Islam ud af Danmark. Jeg orker ikke mere ISLAM 
SLUDDER

1144 Nej Det er ikke noget takke for de er ikke i mål i nu
1145 Nej Stå fast- aldrig en undskyldning- tyrkere der ikke kan finde ud af demokrati 

opfordres til at skrive hjem til Erdugal
1146 Nej Du er jo i et selskab af tossede kællinger så hvad havde du regnet med, du 

har bare været en hykler hele vejen og nu har de dolket dig.
1147 Nej Morten Østergaard du er landsforræder og en skamplet i det danske land.
1148 Nej Så for vi at se om Mette Frederiksen, er mere extrem end Angelica Merkel, 

Og aqurat ligeså landsskadelig som Morten Østergaard. 🤔

 #Socialdemokratiet #dkpol #dkmedia #DFPol
1149 Nej UD MED DET SKRAMMEL 🤬💩
1150 Nej Afviste betyder at de er afvist, og skal rejse ud af Danmark
1151 Nej Vi skal istedet få sendt alle utilpassede og kriminelle udlændinge hjem! 

Danskerne skal sgu ikke vige for disse udskud!
1152 Nej så smid dog for h..... den nar ud af vores land.. eller fang ham og spær ham 

inde til han rådner op .😡
1153 Nej selvfølgelig skal de ikke have noget at bestemme,de kan rejse hjem og 

regere med deres egne underkuede kvinder,for vi retter os bestemt ikke 
efter dem

1154 Nej Du er en landsforræder. Karma skal nok indhente dig din magtliderlige lakaj 
🤬

1155 Nej Ja selvfølgelig skal de ud af landet de skal ikke have lov til at gøre hvad der 
passer dem de er så ligeglæde.fordi de ikke får den straf som de burde 
have.  Så gør noget ved det det bliver ikke anderledes så lenge i ikke tager 
jer sammen. Hvad læver alle de menesker i Folketinget hvis der ikke er 
nogle der kan blive enenige om at passe på vores land og magt ?
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1156 Nej
Med den prioritering er alt hvad der hedder almindelig respekt for 
mennesker totalt væk, de er denundenlyneme skøre de Svenskere, men lad 
os nu se herhjemme, når regningen skal gøres op på al denne virushalløj og 
vores påduttede parallelsamfund koster os Danskere mere og mere, da 
alverdens mystiske mennesker med Dansk statsborgerskab, hvordan pokker 
de så end har opnået det, nu partu skal hentes hjem til Danmark fra deres 
ferier. Sig mig lige en gang, hvad hulen sker der lige 
😡🤮😡🤮😡🤮😡🤮Joeh, vi Danskere er totalt til grin og hvem kommer 
til at betale endnu mere af gildet i kraft af nedskæringer, os gamle 😢😢😢

1157 Tvivl Jeg bakker op for Inger støjberg ,barnebrude høre ikke hjemme i vores 
kultur, her er det så hvidt jeg ved forbudt at have sex med mindre årige, men 
loven gælder måske ikke for muslimer.

1158 Nej De skal bare ud og det kan ikke gå for langsomt.
1159 Nej Svineri at Danske borger ikke kan få en kone/mand fra udladet til Dk,var hun

 flygtning så havde hun fået lov 🤷 ♀loven stinker
1160 Nej Sådan skal det ikke i Danmark, så hellere ud med, de der ikke kan indordne 

sig efter dansk lovgivning af udlændinge, vores ejne banditter og kriminelle 
indfødt danskere, tager vi selv af vide lovgivningen her til lands.

1161 Nej Usympatisk, Dansk fjentilg islam røvslikkende idiot...
1162 Nej Nye borgerlig Dansk folkeparti at udlændinge er Skyld iAt Danmark har 

corona Prøv at se Danske unge Tager til Udlandet og Fester Det snakkede 
ikke om

1163 Nej BRAVO! Gå på dem! 💪📣
1164 Nej Kriminelle so og panikspreder.

Skrub af og bliv væk.
Du vil til alle tider være kendt som Den Kriminelle Statsminister.

1165 Nej Det kan kun gå for langsomt, de skal alle ud.
1166 Nej Bedre  kår  for  De  Asociale....  Højere  Skatter  til  De  Arbejdende,  der  

kun  ser  deres  børn  når  de  står  op  og  går  i  seng..
1167 Tvivl JA vi skal da AF med den korrupte magtsyge statsminister, vi har haft alt for 

længe, men Mette F skal passe på ikke også at lade magten gøre hende 
korrupt også...

1168 Nej UD UD
1169 Nej Ud med dem
1170 Nej det er voldtægt de bliver jo ikke spurgt  øv nogen ulækre mænd
1171 Nej Det er sgu da til grin, borgere hjælper politiet med at finde de efterlyste, 

politiet bruger resurser på sagen, for hvad ? ingenting, hvis man er under 15 
år kan man bare begå kriminalitet uden det få konsekvenser, den kriminelle 
lavalderalder skulle sættes ned, de ved jo godt det er forkert, og de udnytter 
det, hele familien skal smides ud af landet, hvor længe skal vi findes os i at 
være til grin i vores eget land.

Page 85



pol_had_sample

1172 Nej Jeg har lige set videoen.

Min fordom mod Sikandar Siddique er. 

En utrolig slimede og klam personlighed, hvor hans forklaringer ligger i 
islams vugge Taqquia, falskhed og løgn. 

Hans flotte Statement om at de18 årige kriminelle skal have adgang til 
gadejobkonsulenter er rystende.

Nej, fratag disse og andre deres overførselsindkomst og pålæg dem af finde 
sig et arbejde. 

Dansk, uagtet han er født i Danmark, bliver han aldrig. 

Inger Støjberg retorisk og som personlighed, er højt hævet over den dansk 
fødte Parkistaner.

1173 Nej Få dem nu sendt ud af landet , så er der råd til den velfærd som vi andre har 
arbejdet for ..

1174 Nej Så må de rejse hjem det skal ikke forgå i DK nu må det stoppe
1175 Nej Hold nu kæft hvor er jeg træt at den gedekne..r!
1176 Nej De skal alle have en enkel billet 😡 nu skal de så have endnu mere og så vil 

de sku da slet ikke hjem igen 😡😡
1177 Nej Få fjernet den sindssyge kvinde menneske af den post og det kan kun gå for 

langsomt, hun smadre alt frihed
1178 Nej Dem som giver sådan et afskum en advarsel gang på gang, er sku de 

samme spader som acceptere barnebrude i vores dejlige Danmark 😡 I sku 
skamme jer. Der er ikke plads til jer i vores land ! UD NU 

1179 Nej DF ud af Christiansborg.
1180 Nej Super kvinder 👍🍀🇩🇰
1181 Tvivl I dansker ha virkelig  bruge for   en stor  pik op i i jer.. i sider ser tv hele 

dagen lang kigge gennem andre s  vinduer og ryger smøger og peger finger 
, og så siger  smut med jer bla bla .. har  i over hoved  tænkt på at jeres 
land.  ikke er jers  land længer, og i heller ikke  hel dansker  noger af jer 
..men bliv knebbede af folk som os .. spredte   fler øjne farver rundt 
Danmark der findes ikke  fler blå farvet svin længe ..  men  det er multi 
national land 😝    menste vi holder hvor s familier.. Hvad gør i sex med dyr 
og gå hen og  knebber  hinanden ingen skam ingen tro  ingen ære  føj , 
hvorfor fuck blander i ikke udenom og få jer et liv

1182 Nej Fucking hjernedøde
1183 Nej Nu høre det røde galskab vel snart op  et alyeenetivet et dansk parti
1184 Nej AHH Fru Krag ordet tøsedreng duer ej .Tøsedreng er han nu ikke.Mig 

bekendt er han vores STATSMINISTER.
1185 Nej Ud ud med dem,hører ikke til her i DK.
1186 Tvivl Du er racist. Længere er den jo ikke
1187 Nej Ja nu viser idioten virkelig hvad han består af..

Hæver Kniven for at stikke den i en af Signe Egne
Fy for fan...

1188 Nej Nej nej  -  de skal ud og hjem
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1189 Nej

.Statsministeren er meget overbevisende , men det er hun fordi hun 
forholder sig til Dansk lov i et sekulært samfund. Med islam forholder det sig 
meget anderledes.!! Meget, meget anderledes. Islam, koranen og Hadith 
indeholder regler for alle muslimer, absurde regler der strider mod alt hvad vi 
har levet efter i Danmark gennem mange, mange  generationer, - og PV gør 
derfor det rigtige i at spørge ind til islamiske barnebrude ! , som er noget af 
det mest afskyelige ideologien tilbyder ortodokse muslimer. 16 år som 
barnebrud synes at være ingen alder ! - når nu islamiske regler gør det 
muligt for voksne mænd at gifte sig til piger helt ned til 2 år. Det er først og 
fremmest islam der er problemet her. - Kan vi ikke reformere religionen må 
vi begrænse den og lovgive på sådan en måde , at barnebrude aldrig mere 
praktiseres i Danmark. !( heller ikke skjult bag en religion)  - Vi kan starte 
med at sætte spotlight på Danmarks store pro-islamiske folkepartier der i 
dag er båret oppe af mange tusinde utilfredse muslimer. Kun ved at få dem 
frem i lyset og afsløre deres virkelige agenda, nemlig muslimske stemmer 
for religiøse dogmer under Sharia, -ja kun ved at få dem frem i lyset kan vi 
vende udviklingen.
ÅH hvor ville jeg dog ønske at venstrefløjens mange romantiske og uduelige 
politikere kunne se sig selv som Islam, koranen, religionen og "Profeten" ser 
dem.!! Så ville ideologien ikke have en chance i Danmark. 😀 Jeg er anti-
islam lige så meget som islam er anti-mig i alting, og derfor hader jeg 
eksklusive ideologier.  Tak til de politikere jeg deler synspunkter med.

1190 Nej Alle skal udvises hvis de har anden etnisk herkomst og kommer de til 
Danmark så skal de være frihedsberøvet i en celle 24/7 indtil udvisningen 
gennemføres, de skal ikke have muligheden for at kan begå terror....

1191 Nej Vi ved jo godt, at disse militante muslimer tror, at de kan styre DK, hvorfor 
får de ikke fem kolde tæer ud af DK?

1192 Nej Vi kan takker jer islamofilie radikale for den slags idioti. Havde i ikke ødelagt 
Danmark med import af islam havde den type problemer været til at 
håndtere.

1193 Nej Nej de skal ikke omvende os til islam og hellige krigere de skal stoppes da 
det er falsk mange muslimer bliver frelst og tror på Jesus som er vejen 
sandheden og livet

1194 Nej Hvis de ikke møder op så ingen penge og ud af landet.
1195 Nej Det latterlige kvindemenneske
1196 Nej

Helt enig og så få dem sendt til det land di stammer fra og det er uanset om 
di har fået danske statsborgerskab vi har ikke brug for dem her i Danmark.

1197 Nej De skal slet ikke ind i Danmark. 🇩🇰 🇩🇰
1198 Nej Hold nu kæft, så længe det er kommunerne der skal betale, er der ingen der 

får pension,  så endnu løgn fra venstre df radikale liberale alliance, jeg skal 
kaste op nu.

Page 87



pol_had_sample

1199 Nej

Hvis du har stemt på et af de røde partier, så er det nu, (særlig hvis du er 
pensionist) at du skal sende dem en gave. 
De røde har jo nu (ved hjælp af et par svage borgerlige partier) foræret dig 
1000 danske kroner, som du frit må bruge. 
Det må være dejligt at få sådan en gave, efter du har arbejdet i måske 50 år 
og er blevet slidt op.
Det samme får alle migranter, og kulturberigere, men de har jo også fortjent 
det, efter at have været her i landet i et par år, de fleste på kontanthjælp !
Jeg må indrømme at der er en del ironi i mit indslag, jeg forstår simpelthen 
ikke at en regering, med dens røde og halvkommunistiske medløbere, kan 
pisse sådan på deres egen etniske befolkning, men det accepterer jo et 
flertal af jer kære danske pensionister, og andre naive borgere.
Jeg hørte en pensionist ved sidste valg sige " Vi arbejdere har jo altid stemt 
socialdemokratisk"   - måske er det problemet ?

1200 Nej Udlændinger der er kriminelle har ingen ret til at bo i Danmark så ud med 
dem 🇩🇰🇩🇰🇩🇰
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