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Lenin tar plats på
BOKMÄSSAN

Bokmässan i Göteborg slår snart sagt varje år rekord. Publikrekord. I år slog 
man ett annat slags rekord. Ett rekord det kan vara svårt att hitta det rätta 
ordet för.
Rekordet – hur vi nu skall benämna det – 
har att göra med den monter där diktatorn, 
tyrannen och massmördaren – därför det 
var vad han var – Vladimir Iljitj Lenin 
(1870-1924) visas respektfull vördnad. 
En vördnad som ingenstans på mässan – 
Strindbergsåret till trots – visades vår egen 
August Strindberg (1849-1912). 

Således fanns det inte någon Strind-
bergs Barnhörna, där det delades ut gratis 
Strindbergsballonger och gratis Strind-
bergskarameller och där man kunde inför-
skaffa en Strindbergsmask eller bli märkt 
med en Strindbergsstämpel.

Allt sådant med vilket Lenins sär-
skilda Barnhörna lockade Bokmässans 
yngre besökare. Vilken snäll farbror 
Lenin måste ha varit, måste Lasse, Lisa 
och deras kompisar ha bibringats en 
föreställning om. Det var naturligtvis 
tanken bakom detta att ha en särskild 

Lenins Barnhörna med diverse gratis-
erbjudanden.

Och det stora Leninhuvudet som fanns 
uppställt såg ju inte särskilt farligt ut. Bara 
som gamla farbröder kan se ut.

Propagandamästaren alla kategorier 
Josef Goebbels hade inte gjort det bättre. 
Möjligen att han hade satt en tomteluva på 
Leninhuvudet. Något att tänka på till nästa 
års Bokmässa.

Hotelldirektör Diding
& Jan Myrdalsällskapet

Det är nu inte Bertil Falk – Svenska 
Mässans och sedan också Bokmässans 
upphovsman och mångårige primus 
motor - som står bakom Leninmontern. 
Bokmässan har bara sålt utrymmet och 
därmed gjort sig en slant – en slant som 

man naturligtvis hade haft råd att avstå 
från. Bakom montern står hotelldirek-
tören och multimiljonären Lars Diding 
hemmahörande i Varberg (1) och Jan 
Myrdalsällskapet.

Den excentriske hotelldirektören och 
sällskapet har gjort sig bemärkta genom 
att efter fattig förmåga ta upp den fallna 
manteln efter Sovjetkommunismens sam-
manbrott. Det handlar då inte om stor-
slagna projekt typ massmord på männis-
kor med gentemot dem själva avvikande 
åsikter. Den nu 84-årige Jan Myrdal skulle 
heller inte kunnat bidra värst mycket till 
en sådan i allt väsentligt fysiskt krävande 
hantering. Och Diding lär ha förlorat det 
mesta av sin mandom under de år han var 
hemfallen åt grav alkoholism.

De båda kamraterna har i stället valt 
att i all blygsamhet återuppliva den tra-
dition, som är förknippad med det den 
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Västvärlden är på väg 
att importera sin

UNDERGÅNG
JOEL HERRING

Kommunikationschef för 
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www.globalfaith.org

Det finns inget ställe på jorden där 
en betydande muslimsk befolk-
ning lever, som inte också drabbas 

av våld och splittring inspirerade av islam. 
Detta gäller både muslimska enklaver i 
västerländska demokratier och muslimdo-
minerade nationer världen runt. Där islam 
finns uppstår alltid våld och oroligheter 
bland medborgarna.

Gäller detta alla muslimer? Svaret är 
nej. Precis som alla katoliker inte avstår 
från att äta kött på fredagar under fastan 
är troheten mot religiösa principer i islam 
inte helt obruten. 

Emellertid har varje religion sina 
allmänt accepterade lärosatser, som är 
grundläggande för tron. För islam är själva 
striden något centralt: jihad. En ständigt 
pågående strid, som inte tillåter passivitet. 
Det slutgiltiga målet är att hela jordens 
befolkning underkastat sig islam. 

Vad  betyder detta för Förenta 
Staterna? 

Obamas administration har 
förbundit sig att acceptera tiotusentals 
”flyktingar” från Syrien och Irak. Färska 
rapporter pekar på att detta antal kan 
komma att öka exponentiellt under den 
närmaste framtiden.

Förenta Staterna ha redan tagit emot 
hundratusentals muslimska immigranter 
från hela världen och hittills har deras 
integrering i det amerikanska samhället 
skett i snigelfart om ens alls. 

Och från europeiska regeringar har 

varningar kommit  om att terrorister (med-
lemmar i ISIS och al-Qaeda) har smugit sig 
in i den ström av muslimska migranter som 
nu invaderar Europa.

Dessa varningar är viktiga men förbiser 
det betydligt större problemet, nämligen 
att med massimporten av muslimer följer 
också import av en ideologi helt inriktad 
på att krossa värdlandet. Islam kommer 
inte för att smälta in. Den kommer för att 
ta över.

Enligt somliga bedömningar är 
omkring 70 procent av de de ”flyk-
tingar” som anländer män i mili-

tärtjänstålder. Krigsflyktingar flyr från 
sina länder tillsammans med fruar och 
barn medan migranter, som ger sig iväg av 
ekonomiska eller andra skäl, oftast skickar 
en far eller son i förväg för att bereda vägen 
för resten av familjen. Men alla dessa män i 
militärtjänstålder i stor omfattning  kallade 
”ensamkommande barn”?

Det finns säkert en del flyktingar bland 
de folkmassor, som nu översvämmar 
Europa, men de är lika säkert en minoritet 
och sannolikheten för att alla dessa unga 
muslimska män, som kommer från mus-
limskdominerade nationer, skulle ha för 
avsikt att kulturellt integreras i Europas 
samhällen är lika med noll.

Under den kommande t iden 
kommer USA att bli ombett att 
acceptera ”vår andel” av ”flyk-

tingar”. Märkligt nog  kommer majoriteten 

av dessa ”flyktingar” att vara muslimer. 
Detta trots att det är de kristna och icke-
muslimska invånarna i regionen, som verk-
ligen befinner sig i fara med tiotusentals 
människor, som redan har mördats eller 
förslavats under den nu pågående pogrom, 
som kräver underkastelse under islam.

Det har sagts att just därför att en grupp 
sunnimuslimer flyr undan utrotning som 
hotar från en grupp shiamuslimer – eller 
vice versa --  betyder det inte att någon sida 
är oskyldig i konflikten. Skulle de förföljda 
bli fler än förföljarna kommer de genast 
att angripa sina före detta bödlar. De flyr 
från varandra, men inga av dem är verkliga 
flyktingar.

Om detta verkligen är en flyk-
tingkris med hundratusentals 
människor, som flyr från sina 

krigsskövlade länder är det viktigt att fråga 
sig varför detta sker just nu. Det syriska 
inbördeskriget har pågått i många år. ISIS 
har opererat nästan lika länge. Den rimliga 
slutsatsen verkar vara att upphovet till 
denna migration finns någon annanstans.

Som välinformerad läsare bör ni ha 
hört termen ”civilisatorisk jihad”, varmed 
avses den process genom vilken muslimer 
har för avsikt att översvämma värdlän-
derna med immigration och dra fördel av 
västerländska värderingar, religiös tolerans 
och frihet.

Den pågående vågen av muslimer 
till Europa är inte en spontan reaktion 
på försämrade levnadsvillkor i Mellersta 
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Östern. Det handlar istället om en nog-
grant orkestrerad migration, som ska göra 
de existerande muslimska enklaverna i 
Europa så mycket större, att värdländerna 
når bristningsgränsen.

 Den samhälleliga splittring som 
därmed följer kommer att få infödda 
européer att kräva ett stopp för migratio-
nen med alla nödvändiga medel. För det 
Muslimska Brödraskapet (på vars order 
denna ”migration” började) är det en situa-
tion, där de bara kan vinna.

Det idealiska vore att européerna 
kommer att bli så störda av inflö-
det av islamister, att de kommer 

att stödja ökad aktivitet för att fälla Assad 
och därmed  starta  ännu en ”arabisk vår”, 
något som  vore att skänka Brödraskapet 
den avgörande juvelen för deras planerade 
kalifatkrona.

Det man då kan räkna med är, att ”civi-
lisatorisk jihad” kommer att vinna ännu 
större framgångar  än den skulle ha gjort 
med hjälp av migration och hög nativitet. 
De scenarier, som öppnar sig för Väst-
världen, är katastrofala och jämförbara 
med att ge Typhoid Mary  (1) obegränsat 
europeiskt interrrailkort.

Vi kontrollerar ankommande vid 
gränserna för sjukdomar, efter-
som vi inte vill tillåta importen 

av infektioner, som vi har liten eller ingen 
naturlig immunitet mot. I fallet islam 
importerar vi själva infektionen och vägrar 
sedan att sätta smittbärarna i karantän på 
grund av missriktad tolerans.

Tyskland har förbundit sig att acceptera 
miljoner islamska ”flyktingar” under de 

kommande tio åren – 800 000 bara i år, 
följda av en halv miljon fler varje följande 
år – i förhoppning om att inflödet av ny 
arbetskraft kan kompensera för den  låga 
nativiteten hos infödda tyskar. 

Kombinera migration på så extrema 
nivåer med en regering som älskar mång-
kulturen så högt, att den åtalar sina egna 
medborgare för att de uttalar sig mot den 
rådande politiken och man har vad som 
behövs för en invasion. 

Under vilka omständigheter har någon 
nation över huvud taget tillåtit ett inflöde 
av en annan kultur på så extrema nivåer 
och kunnat behålla sin nationella suverä-
nitet? Jag ska ge er en vink ... Det har aldrig 
någonsin hänt.

 Om inte Tyskland lägger om kurs 
kommer landet att  vara muslimskt inom 
15 år, och infödda tyskar kommer att leva 
under sina nya muslimska herrars styre, 
som dhimmis (2) i sitt eget land.

Kom ihåg att det inte finns någon garanti 
för att man förtjänar asyl bara för att 
man ansöker om den. Alla förövare av 
attentatet mot World Trade Center var 
asylsökare, när de anlände till USA. Hur 
fungerade det?
 
__________
!)  Mary Mallon, född i Irland, den första 
person som identifierades som smittbä-
rare av tyfoidfeber i USA.
 
(2)  Dhimmi – jude eller kristen som lever 
i en muslimsk stat.

Se detta på You Tube

htts//m.toutube.com/watch?v=44vzMNG2fZc

P1 morgon
mejlar DSM

Hej!
Jag är inte prenumerant
 på tidningen DSM 
men får den ändå 
skickad till mig.

Var snäll skicka
inte fler nummer.

Vänligen

Anna Hernek
Programledare 
P1 morgon, Sveriges Radio

DSM svarar
Anna Hernek,

Du är en offentlig person. 
Dessutom anställd av 
det statliga företaget 
Sveriges Radio, vars uppgift 
är att förmedla information 
till lyssnarna på ettobjek
tivt/sakligt sätt.

Det är i dessa dina båda 
egenskaper du fått 
tidskriften DSM dig 
tillskickad. Din reaktion 
på detta är anmärkningsvärd. 
Du bör fråga dig om du 
är lämplig att ha den 
befattning du har.

Vänligen
Jan Gillberg


