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23 MDR EFTER VALGET!
3/1-07 udkom im's opgørelse af folketingsvalget 8/2-05 på tryk – tusind tak for det!
så nåede jeg at undersøge det gl valg inden et nyt blev udskrevet! det var sørme
flot klaret! og: Stemmehoveri, kgl flertal
& valgt på et 3dbl grundlovsbrud – dét
er undersøgelsens redelige resultat!
Men det vi kom fra, var spalten yth, fra
Ekstra-posten nr 8, 13/12-06: 'Two to go'
Dén spalte får overskrifterne: 'Two down'
og 'One to go' i de følgende numre af Ep.
Og nu handler det om døde kronvidner!
Følg med på www.b7.dk. Alle MF'erne
kan bestille en papirudg leveret på Chrborg hos mig; skriv til: Bo Neumann, Hessensgade 15, lejlighed 209, 2300 Kbh S.
Og det er íkke friheden, jeg søger! kun en
offentlighed som er offentlig tilgængelig.

Jeg gør,
altså er jeg!
"Journalister ynder
at omtale sig selv
som
samfundets
vagthund.." skriver
Information på forsiden 3/8-07 ... en
ret pudsig betragtning! for selvreflektering er ellers ikke
det som hunde er
mest kendte for.
Utroligt hvad sådan
én kan gøre – for
en hundekiks!

Jeg føler,
altså er vi!

nister – med en åh så
bedårende-blank ministerliste i lommen?
Ingen! De lukker øjnene, tænker på taburetten og kysser frøen.
Og derfor har politistaten frit spil!

KVIK, KVAK & KVUK

BLABLABLØBBLØBE
OM BIDRAGSNYTTEVALG
FOLKEAVISER & YTRINGSRET

EN OMLØBS-AVIS

Først Pia, så Frank, så Lene..
på 14ende år holder justitsvæsenet folketingets kronprinsesser som ministre! et ægteskab
så forkvaklet som det kan blive; for hvilke MF'ere står op imod en grøn justitsminister der
en dag bliver landets statsmi-

Lige siden valget 20/11-2001 og frem til 2007 - hvor kommunereformen endelig er gennemført - har det været så som så med
oppositionens præstationer. Det demokratiske personskifte er
trukket ud – blokeret af Nyrup, Lykketoft & Jelved.
Til gengæld omorganiserer kirken sig: Kirkens ansatte breder
sig ud i samfundet; og stik modsat går det med næsten!
Det har Søren Krarup fået på puklen for; og det var meget forkert! for længe inden valget i 2001 sad der en anden præst og
profeterede udi Gud, næsten & sammenhængskraften44,20+33
"Definitionen på, hvem ens næste er, er altså, at det er den..
hvor ens medfølelse med det konkrete menneske i den givne situation fylder hele ens synsfelt"74,3 – skrev han, dvs:
A Næsten beror på præstens medfølelse med den konkrete
B og bliver til når medfølelsen fylder hele præstens synsfelt.
AB-næsten ses medføles øverst i dette hierarki af netværk:
arbejdsliv / hobbyfællesskab / venskab. For da "arbejdslivet trods
alt er konstanten i vores liv, privatlivet variablen" 104,11 udfolder medfølelsen sig i arbejdslivet.104,21; 105,22 ??? Tænk på
Italiensk for begyndere! med kurset, koret & præsten til Rom,
og vedkendelsen langs poolen: Denne servicesamfundets Morten Korch-film visualiserer præstens profeti om AB-næsten:
Næsten er dermed en følelse hos præsten for kirkens ansatte og visse sognebørn. Og Gud inkarneres af præsten38,7 "så
der ingen gud er uden næsten og ingen næste uden gud. Sådan forekommer det.."74,32 skriver tjenestemanden44,1634
For, skriver statens Gud-inkarnør: Det går "an at skille Jesus
fra den.. forståelse.. der.. var.. hans egen"40 ; og Dante operationaliserede "denne europæiske erkendelse" at friheden er
indsigt i de legale midlers utilstrækkelighed55,126 ... så læg nu
mærke til at hans parallel i det flg ikke afvises, men anviser:
"hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og
kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af
dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.
Der er nogen, der heri har villet se en parallel til den muslimske sharialovgivning. Det må i så fald være ud fra ekstreme
forestillinger om privatisering.
Men hvad tjener den voldsomme sprogbrug så til? Til at bringe næsten i centrum"72,22 den medfølte / medlidte AB-næste.
Denne kirurgiske næstekærlighed er : "det fortegn, alle øvrige
bestemmelser skal ses under"70,671,14; 2Mos 20,117 , "Den
højere retfærdighed"74,24 & plan B, sept 2001.79,3; 102,3
"Men hvad andet end cirkulærer.. har man at gribe til, når
man sidder over for et menneske, der mest af alt ligner en
hard-core udgave af barnemordet i Bethlehem?"81,2326
"Gud er ikke problemets løsning, men en måde at formulere
det på. Og vel den dristigste, der kan tænkes.. / det, der skaber lys i mørket og gør godt, selv når det smerter."82,514

Dét er Grosbøll-teologi ved biskop Jan
Lindhardt – i samme Information!sek2,17
"en central indsigt i europæisk tradition"
føler han! og det ligner da også en højgejstligs indsigt i sit trosfællesskab med Profeten præsterede også udi Skærsild, bestikkelse & kærligsine (naturligvis pga hans førsteret til na- hed! Det er magten som EU's offentlighed der lokker på afve26-30/7-2007
tionalproduktet!) evigt hengivne. 7/8-07 je! Det handler b7 nr 3 - på www.b7.dk - om.

REPRISE
TWO TO GO, 13/12-06:

Straks når Ekstra-posten nr 8 er i omløb, tager jeg fat på at researche til spalten hér
som så udkommer senere – i nr 10, 15/8-07.
Der går nogen tid, for
det vigtigste ved sagen
er at jeg bevarer roen
og ikke bliver stresset
... eller rettere: og ikke
lader mig provokere og
dermed sætter en helt
anden dagsorden – når
jeg bliver stresset.
APROPOS ytringsfrihedens grænser, så
skelnes der if rigsadvokat Henning Fode,
JP 8/10-06 mellem
"dem som helt bevidst
og velovervejet fremsætter udtalelser som
er i strid med 266b"
og "nogle stakkels typer, som ikke er i stand
til at udtrykke sig";
men hvorfor ikke bare
bruge culpareglen?
Hvis en maler hvidter
loft i tjære, så siger
culpareglen ikke 'Åh
stakkels lille maler!
tog du fejl af bøtterne?" Nej! den ringer
malerlauget op og
spørger 'Kan det virkelig passe..?' Og laugets faglige svar, det
er dommen over enhver der kalder sig
maler og tager sig betalt for at være det.
Sådan en regel er enkel, og så frister den
ikke til at spille dum.
Dén regel bør gælde
lovgiveres ytringer!
for hvad skal vi med
stakkels lovgivere der
ikke ved hvad de siger?
Men
rigsadvokaten
står med magtdelingens fejespån, så han
er selvfølgelig realist!
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TEMPLET I TIDENS TEGN
Hvordan det end gik til ... så skabte kommunevalgene en tradition for indvandrerpolitisk overbud, og pludselig en dag - 25/9-05 opfordrede det konservative landsråd landets
kunstnere til - i regeringens, demokratiets og
frihedens navn - at pisse på koranen!
Så hadefuld en chauvinisme fra landets justitsminister, vicestatsminister, udenrigsminister.. må enhver der fører sig frem med løgn
og forførelse, tage som et godt varsel – og
snart meldte politiet om stigende politisk vold!
Selv opfatter ministrene næppe deres koranpisseri som ansporing til had og vold. Til gengæld giver dronningens nytårstale håb om en
begyndende indsigt og formuleringsevne:
"Vi begynder at indse, at vi selv må forstå
og gøre os umage for at forklare, hvad det er
for nogle værdier, vort samfund bygger på.."
Men hvem kan opfylde dronningens håb?
Kan de konservative bibel-pissere det?
Nu har den konservative kolbøtte efterhånden rullet i 14 år, og dronningens besindige
ord havde jég hoppet på endnu i sommeren
2002; men to år senere var der, hvordan det
end gik til ... pludselig skabt dénne tradition:
1 De er kronvidner i spektakulære retssager,
2 retssagerne berører regeringsførelse,
3 justitsministeren er konservativ, og
4 dengang var de fire, og alle fire var de døde!
Det drejede sig da om Christian Bendtsens
pusherkompagnon, Brixtoftes privatchauffør,
det retslige kronvidne i tamilsagen og offentlighedens kornvidne i samme: Niels Ufer.
Nu, 2 år senere er der selvfølgelig 2 flere, og
tilvæksten kaster lys over begreberne, for: For
hvert dødt kronvidne i spektakulære retssager der går tæt på regeringen, vil regeringsmagten rykke sammen om domstolene:

domstole - ministre -

nister – med en åh så
bedårende-blank ministerliste i lommen?
Ingen! De lukker øjnene, tænker på taburetten og kysser frøen.
Og derfor har politistaten frit spil!

KVIK, KVAK & KVUK

ONSDAGS-RYKKEREN
FOR BIDRAGSNYTTEVALG
FOLKEAVISER & YTRINGSRET

EN OMLØBS-AVIS

Først Pia, så Frank, så Lene..
på 14ende år holder justitsvæsenet folketingets kronprinsesser som ministre! et ægteskab
så forkvaklet som det kan blive; for hvilke MF'ere står op imod en grøn justitsminister der
en dag bliver landets statsmi-

folketing

Det ligner effektiv regeringsførelse der nærmest sætter ministre og folketing til pynt & pr.
Måske det kan forklare dronningens langmodighed med sine ministres formuleringsevner,
værdipolitiske indsigt og forhold til loven? 5/2

I sin tale til det konservative landsmøde 25/9-05 gav kulturminister
Brian Mikkelsen tre eksempler på "kulturkampens nye front" Et var
sandt; og to var spin, fx at "en af landets mest populære stand-upkomike-re, Frank Hvam.. ikke tør gøre grin med Islam. 'Jeg fandt ud
af, at jeg ikke tør pisse på Koranen.. fortalte han til aviserne"Inf 27/9
Sådan udlagde ministeren det! men i Weekendavisen 7/10 forklarer Frank Hvam selv "citatets ånd.. Jeg tør ikke lave en sketch, hvor
jeg hiver min kødelige penis frem og urinerer på en autoriseret Koran." Og til aviserne havde han fortalt dette: "aldrig en eneste muslim.. har.. truet mig." "Det er ikke fordi" (jeg) "har lyst til at tisse på Koranen"JP 18/9 "Man skal respektere andre menneskers tro."Inf 7/9
Altså forledte ministeren os til kamp med at Frank Hvam [ som selv
"ikke tør pisse" (urinere) "på Koranen for åben skærm"Inf 7/9 ] end
"ikke tør piss.." "gøre grin med Islam"27/9 Det kan vi ikke leve med."
(sagde ministeren:) "Vi må forsvare demokratiet og ytringsfriheden."
5 dage senere fik han karikatur-striden! endnu 2/2-06JP var koran-afbrænding en slags "happening" i politiets øjne! men så ... 5/2-06Berl
Siden dén tale har jeg ikke stået på strøgetEpnr11 med min omløbsavis! Det er ellers med omløbsavisens vekselvirkning ml formidling
og ansigt til ansigt-dialog med enhver tilfældigt forbipasserende at bidragsnyttevalget er blevet til ... men nu er dét alt for farligt.
Så, idet jeg formoderb7nr4-5 det er ulovligt at afbrænde endsige urinere på nogen bibel overhovedet, og Henning FodeEpnr9 nu er blevet
kabinetssekretærPol 1/7-07, håber jeg at dronningen vil retsforfølge
sin kulturminister for at have opildnet til det med forledende citatfusk.

TEMPLET I NY TESTAMENTE, 1
Bevisførelsen begyndte med Johannes. Han fordømte slægtshovmod, og
folk strømmede til, angrede og omvendte sig. Omvendelsen var en dukkert i floden – så kunne alle være
med! for de omvendte sig til lighed!
Dåb forpligter jo ingen; omvendelsen
måtte følges op; og da dukkede Jesus op med folkets næste krav, lov:
Ikke lov som overdådig buffet-lovgivning som myndighederne forsyner
sig fra efter forgodtbefindende, men
lov som lovens overholdelse. For i
kraft af anger, dåb og folkets omvendelse til lighed – måtte man vel tro? at
1: 'lighed for loven' og som følge heraf
2: 'loven som retfærdighed' og derfor
3: 'lovens overholdelse' nu var mulig.
Men ligesom Johannes var Jesus klar
over at ord intet betyder; til syvende
og sidst vil myndighedernes beskaffenhed tilkende loven sine egenskaber. Så det måtte de logisk set bevise.
JOHANNES & LIGHEDENS BEVIS:
Johannes anklager kong Herodes for
at leve i utugt med hans svigerinde.
Herodes lægger Johannes i lænker,
og en dag hugger han hovedet af ham
som tak for niecens dans for hoffet.

Det bevis genkalder soldaten
Urias som kong David sendte
i døden for at få hans kone.
Déngang fik kongen kritik fra
præsterne - men straks David
angrede, udnyttede de skyldfølelsen til sikre sig et fedt liv:
Kongen skulle leve ved sværdet og de selv ved et tempel.
Men nu øvede præsterne ingen kritik af kongens brynde.
De nød det fede liv i templet,
overlod den lovlydige kritik af
hoffets magtbrynde til folk som
Johannes, og sådan blev lystmordet en kongelig beføjelse.
JESUS & LOVENS BEVIS:
"Da samledes ypperstepræsterne og folkets ældste.. hos
ypperstepræsten.. Kajfas, og
de enedes om at gribe Jesus
.. og slå ham ihjel." Matt 26,3
Ypperstepræsterne får Jesus
dømt til døden vha falske vidneudsagn ved 3 domstole! og
beviste ialt 3 gange at justitsmord var en gejstlig beføjelse.
I Matt 27,51 peges templet ud
som myrderiets årsag. Det adskiller lov og folk: 21,12-32 29/1

TWO DOWN
Sagens kerne er: Et
justitsmordsoffer (læs:
loven) står langt stærkere overfor en justitsminister som har lagt
statsminister-ambitionerne bag sig, end over for én der ideligt
udråbes til 'fremtidens
statsminister'.
DEM HAR VI haft 3 af!
og de 2 - Pia Gjellerup
& Frank Jensen - har
trukket sig ud af politik
(web-brev 2), så nu er
det Lene Espersens tur
Hvad venter hun på?
LØRDAG 13/9-03, Ekstra Bladet skriver om
den indsatte entreprenør Kurt Thorsen.
Tirsdag 16/9-03, EB:
"Thorsen er jaget vildt"
siger to medfanger.
Onsdag 17/9-03, EB:
"Thorsen slået ned
med kødhammer"
Torsdag 18/9-03: Justitsministeren hedder
stadig Lene Espersen
Hvordan går det til?
FÅ MINUTTER efter går

dommen verden rundt
via nyhedsbureauerne! skrev BT's retsreporter om domsafsigelsen på ialt 120 års
fængsel til 6 familiemedlemmer + 3 medløbere for æresdrabet
på Ghazala Kahn : en
historisk dom for meddelagtighed, bevist m
6000 teleoplysninger*
Men fatal for Lene Espersen! for: Ghazala
& Emal henvendte
sig forgæves om beskyttelse 2 gange til
kommunen + 5 gange
til politiet* – inden de
endelig blev likvideret
i Slagelse 23/9-2005.
*Møller s 18, 60; Buhr
s 68, 100, 101 og 104.
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nister – med en åh så
bedårende-blank ministerliste i lommen?
Ingen! De lukker øjnene, tænker på taburetten og kysser frøen.
Og derfor har politistaten frit spil!

KVIK, KVAK & KVUK

Sandhedens time

TIRSDAGS-RYKKEREN
FOR BIDRAGSNYTTEVALG
FOLKEAVISER & YTRINGSRET

EN OMLØBS-AVIS

Først Pia, så Frank, så Lene..
på 14ende år holder justitsvæsenet folketingets kronprinsesser som ministre! et ægteskab
så forkvaklet som det kan blive; for hvilke MF'ere står op imod en grøn justitsminister der
en dag bliver landets statsmi-

nr 34
årg 6

I talen th trækker kulturminister Brian
Mikkelsen "kulturkampens nye front"
op; det gør han med 3 eksempler:
EX 2 ER ET RENT VILDSKUD; ministeren tolker Frank Hvams 'tør ikke urinere på Koranen for åben skærm' som
om han 'ikke tør lave sjov med Islam'!
Men Information støbte kuglen: "Jeg
tør ikke pisse på Koranen – og det gør
mig vred" lød overskriften 7/9-05; og
dén skabte Information sig belæg for
ved langt inde i interviewet at spørge
den populære komiker - som tager
urnen med sin mors aske med til herrefrokost! - "Men indimellem må I da
tænke: 'det her går simpelthen ikke'?"
25/9 holder ministeren så talen th,
27/9 bringer Information talen på tryk,
29/9 agiterer lederen imod selvcensur
30/9 spreder JP's mega-oplag karikaturerne! Bravo Information! Go' hund!
EX 1 ER FORMENTLIG SAND (bortset
fra det med hån). Men hvis Brian Mikkelsen selv havde troet på sit ex 2, så
havde han næppe taget ex 1 om kønsadskillelse med. For hvis døden virkelig truede ... så havde en ærlig, dygtig
politiker sat tvangsægteskab og æresdrab som ex 1 for at danne en 'politisk
front' der isolerer og splitter den fundamentalistiske dødstrussel – i stedet
for - som det gik - at mobilisere den.
Ghazala Kahn blev likvideret 23/9-05.
EX 3: "kun én ud af 31 tegnere frygter
at tegne profeten Muhammed"Pol 20/
10-05 "Der kan også være motiver til
tegnerens nej.. som handler om helt
andre forhold end frygt"KD 17/9-05
"Tre af de 12, der sagde ja, var vores
egne, som måske følte sig forpligtet."
skrev Carsten Juste i JP 18/12-2005.
TO GANGE blev Thorsens Jesus-film
stoppet, i 1973 af folketinget og i 75
af kammeradvokaten.Berl 25/10-01
Og to filmkonsulenter blev fyret fordi
de bifaldt Information' & Weekend-avisens nedsabling (11/9-2001 + 31 dg)
af den - af dem selv støttede! - populære 'Jolly Roger': "Gud.. pjatter rundt..
mens han klasker svirrende småengle
væk. Himmelscenen ligner tv-satire."

Brian Mikkelsens kulturkamptale til de konservatives landsmøde, 25/9-05
Vi skal ikke afblæse kulturog værdikampen bare fordi de
kulturradikale nu rækker hånden ud imod os.
Der er stadig mange slag, der
skal slåes.
Et af de vigtigste handler om
den konfrontation, vi oplever,
når indvandrere fra muslimske
lande nægter at anerkende
dansk kultur og europæiske
nor-mer. //
Det er her vi har kulturkampens nye front.
Forleden kunne man se, hvordan en islamisk gruppe afholdt
et møde i et kommunalt medborgerhus. Foran døren stod
'Indgang for kvinder'. Altså en
indgang for mænd og en for
kvinder. Hvilken hån mod ligeretten, som danske kvinder
har kæmpet for at indføre
herhjemme gennem årtier.
Og en af landets mest populære stand-up-komikere, Frank
Hvam, har lige fortalt i et interview at han ikke tør gøre grin
med Islam. »Jeg fandt ud af, at
jeg ikke tør pisse på Koranen,
og det provokerede mig helt
vildt« fortalte til aviserne.
Samtidig er det kommet frem,
at forfatteren Kåre Bluitgen,
der er ved at skrive en bog om
Islam, har haft problemer med
at finde nogle til at illustrere
bogen. Danske tegnere tør
nemlig ikke lægge navn til en
tegning, der viser profeten
Muhammeds ansigt.
Disse eksempler viser, at
kunstnere er så bange for muslimske fundamentalister, at de
frivilligt bøjer nakken og tier.
Det kan vi ikke leve med.
Vi må forsvare demokratiet
og ytringsfriheden. Vi må værne om kunstnernes ytringsfrihed og fordømme og retsforfølge alle, der forsøger at
krænke den. – alt if Inf 27/9

ONE TO GO
xxx

