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“Jeg vil gøre
det trygt at gå
på gaden igen”
Fru Jensen tør ikke gå i
supermarkedet og købe ind
længere, fordi hun er bange
for at blive overfaldet. Hun
har ikke råd til en bodyguard.
Er det sådan, det skal være i
Danmark? Retfærdighed er
noget, man køber sig til?

Det mener vi ikke i Det
Konservative Fremskridtsparti. Vi mener, at alle
danskere har krav på at føle
sig trygge. En stærk
ordensmagt er vejen til et
trygt samfund. Vi vil have
politiet tilbage på gaderne.

Frank Damsted
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Detektiverne er første skridt mod anarki
Det kan ikke passe at almindelige mennesker skal betale for at føle sig trygge. Der var engang man kunne
stole på drengene i de blå skjorter med overskægget. Det kan man sådan set også stadig – de har bare ikke
længere noget at skulle have sagt.
Efter den famøse Selvbeskyttelsesakt bandt politiet på hænder og fødder og gav våbnene i hænderne på
tilfældige borgere istedet, har detektiverne varetaget borgernes tryghed. Resultatet er som man kunne
forvente. De fattige har ikke råd til beskyttelse og bliver slået ned, berøvet, voldtaget og dræbt. De rige
derimod har fået et nyt værktøj til at dække over deres forbrydelser med.
Detektiverne tænker ikke på andet end penge. Hvis skurken betaler flere penge, skifter de jo bare side. Hvis
de da ikke går linen helt ud og placerer beviser hos uskyldige. Hvem ved om vores nu forhenværende
statsminister overhovedet har gjort noget forkert? Det er da tilfældigt, at detektivernes vigtigste kunde er
bitre over at være gået glip af netop den kontrakt, statsministeren anklages for at have snydt med...
Man skal i virkeligheden ikke klandre detektiverne. Man kan ikke forvente, at de har nogen moral. Det er en
misforståelse at gøre dem til retfærdighedens vogtere. De har et arbejde at passe, og det er da logisk, at de
arbejder for dem, der giver mest i løn. Jeg skifter da også job, hvis jeg kan få en højere løn et andet sted.
Der er en grund til, at man i sin tid opdelte magten i Danmark i tre: den udøvende, den dømmende og den
lovgivende. Desværre har tiderne ændret sig og den praktiske udformning af vores samfund er ikke længere
tidssvarende. Medierne og storkapitalen har idag væsentlig indflydelse på samfundet og de regler, vi bruger
til at regulere vores sameksistens.
Detektiverne spiller desværre en væsentlig og uheldig rolle i denne fordrejning af magten. De er blevet
kapitalens stik-i-rend drenge og mediernes skødehunde. Hvor man engang kunne regne med, at den
udøvende magt var upartisk og adskilt fra de andre instanser, er detektiverne idag til fals. Som luderne pa
Istedgade udlejer de deres kroppe (og sind) på timebasis!
Det kan samfundet ikke være tjent med. Vi har ingen garanti for vores sikkerhed. Og hvad værre er
undermineres et grundliggende behov i et civiliseret samfund – troen på retfærdigheden. Når vi ikke kan
stole på en upartisk politistyrke og deraf følgende retfærdig domstol, forsvinder vores tillid til samfundet og
vi tager det første skridt mod anarki.
Derfor giver jeg min stemme til Frank Damsted. Så vi kan få politiet tilbage på gaden, og samfundet tilbage
på ret køl. Før det bliver for sent.
Johnny Sørensen (adressen er redaktionen bekendt)

Alle artikler, fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne side, stammer fra Berlingske-Posten. Artikler o.l. er beskyttet af de ophavsretlige
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Nu skal jeg fanden galme sige dig noget dit lede lortesvin Ninna Bro Jørgensen. Din retarderede kloakrotte. Vi har en
af verdens bedste Politistyrker. En politistyrke der er fri for skandaler som det amerikanske. Er du virkelig tilhænger af
diktatorstater såsom Cubas Fidel Castro. Milotsevitz Iraks Sadam Husein og præstestyret i Iran dit beskidte svin Ninna
Bro Jørgensen? Det giver respekt rundt om i verden. Så skal en hjernesyg person som dig Ninna Bro Jørgensen fanden
edeme ikke lukke sådan en gang hjernesygt lort ud. Du hører til på den lukkede psykiatriske afdeling for åndsvage
Ninna Bro Jørgensen! Du ligner en gorilla med hareskår. Du er så grim at ikke engang en mor kan holde af dig. Du er
det største beskidte svin jeg kender. Du skulle sættes i en gabestok på byens torv så folk kunne skide pisse og spytte på
dig Ninna Bro Jørgensen! Hvis folk ellers ville i nærheden af dig på grund af din ulidelige stank. Du bliver jo aldrig
vasket og skider i bukserne. Føj for satan i helvede din svinske kloakrotte!
Hvis du fortsætter med dit detektiv-venlige pis skal jeg fanden galme sørge for at du kommer til at sidde i en rullestol
resten af dine dage Ninna Bro Jørgensen. Jeg kender nogle rockere der gerne vil tjene et par tusinde kroner for at
radbrække dig og slå dig til invalid så du kommer til at sidde i rullestol til dine dages ende Ninna Bro Jørgensen! Når du
forlader din bolig vil de stå parat med knojern og stave og knipler. Og det samme gælder fandme din latterlige mide af
et klamt afkom.
Men Ninna Bro Jørgensen, jeg skal sørger for at du bliver likvideret på en human måde til gavn for både Danmark og
dig selv Ninna Bro Jørgensen! Jeg kender en gudsbenådet slagter som har været ansat på Ringsted Andelsstagteri i over
25 år og er kendt for sine dygtige og professionelle slagtninger som han har høstet mange hæderspriser for. Børge
Slagter. Jeg kender også Sjællands bedste graver Keld graver som udfører nogle fantastiske flotte grave som folk priser
i store vendinger. Hvis du henvender dig til mig Johnny Sørensen vil vi sammen køre ud til en nedlagt grusgrav uden
for Valby hvor Keld Graver så har gravet en flot grav til dig. Du får bind for øjnene Ninna Bro Jørgensenog vi tager
masker på så vi kan holde stanken af dig ud. Så tager vi hver vores pistol og skyder dig som man skyder svin lige før de
skal slagtes. Derefter vil du blive smidt i graven og dine pinsler vil være forbi Ninna Bro Jørgensen. Vi er parate til at
likvidere dig. Vi har sikret os at grundvandet ikke bliver forurenet selvom du jo både har jord og lort i hovedet Ninna
Bro Jørgensen!
Jeg ved fanden galme hvad jeg skriver om! Jeg har fået mange kongelige telegrammer hvor Dronning Margrethe
fortæller hvor begejstret hele den kongelige familie er for mine fantastiske kloge og geniale læserbreve. De bliver gemt
i et smykkeskrin og bliver taget frem ved festlige lejligheder. Mine læserbreve er guldrandede og højt skattet og
respekteret i hele Danmark. Experten har taget patent på mine fantastiske læserbreve. Jeg er Danmarks bedste
læserbrevsskribent. Expertens oplagstal bliver fordoblet når jeg har et læserbrev i. Folk ved det er kvalitet hvad jeg
skriver. Folk køber flere eksemplarer når jeg har et af mine fantastiske læserbreve i Experten. Alle mine fantastiske
geniale læserbreve jeg har skrevet i Experten er udgivet i bogform: Bogen er trykt i 5 oplag og bøgerne bliver revet
væk. Folk ved det er kvalitet for alle pengene. De køber flere eksemplarer af min bog og gemmer dem som deres
kæreste eje og tager den frem igen og igen og viser den stolt frem for venner og bekendte som begejstres over mine
geniale læserbreve. Jeg er højt skattet og respekteret i hele Valby og omegn for mine geniale læserbreve.
Så jeg vil satan knækme ikke finde mig i at se sådan en åndsvag psykopat som dig Ninna Bro Jørgensenskriver noget så
sindsygt sludder og lort i min avis som jeg giver 10 kr. for. Mine ord er guld værd! Alle er vilde med mig og mine
geniale læserbreve. Pigerne og damerne i hele Valby og omegn klapper mig blidt på min søde mølle og siger: "dine
læserbreve er guld." "Du er Danmarks bedste læserbrevsskribent." "Du er guld værd for landet." Så jeg skammer mig
over at have sådan en skændsel som dig Ninna Bro Jørgensentil at bo i samme land som mig.

Vi har en kugle parat til dig i
Tivoli.
Hvis du vil gøre dine
skødehunde en tjeneste, så hold
dem væk - Vi har kugler nok til
dem også!
Broderskabet

Den næste kugle er til dig
Broderskabet
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