
Kommunalvalget i 2017. 

Udlændingepolitikken sat på 

dagsordenen. 

 

Det er ikke antallet af flygtninge der kommer til Danmark, der er afgørende for tryghed og 

tillid. Det er den måde, vi indretter os på, og den plads, vi gir hinanden. 

Lad ikke medier og avisforsiders hetz mod flygtninge være afgørende for din stemme. Lad din 

medmenneskelighed styre fremtiden. Racismen løser ikke problemerne, den skaber 

problemer. 

Giv fingeren til Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og de mange smågrupper, der kredser om 

hadets bål, og som aldrig vil røre ved monopoler og kapitalejernes privilegier. 

Plads til Alle! Stem racismefrit! Stem for arbejde til alle! Stem for boliger til alle! 

 
 

Stem højredrejningen midt imod! 

 



Foreningen Demos 

Demos arbejder- For retten til Modstand - Mod Nationalisme, 

Fremmedhad og Fanatisme. 

Demos` Antiracistiske og Antiimperialistiske Nyhedsbrev er udgivet siden 1988. 
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Kommunalvalget 2017  

21. november 2017 afholdes der kommunalvalg i samtlige kommuner. 

Udlændingepolitikken har i mange år været et markant spørgsmål i 

landspolitikken og er nu, som noget nyt, sat centralt på dagsordenen i den 

kommunale politik – af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. 

I Socialdemokratiet fører den tidligere SF`er og socialist Mathias Tesfaye an i den ny politik. Tesfaye ”vil 

føre en politik, hvor meget få udlændinge fra ikke-vestlige lande får opholdstilladelse i Danmark”. Det 

betyder i realiteten, at muslimer ikke skal have adgang. Det er maskeret racisme.  

Dansk Folkeparti brager igennem i debatten, med deres udsagn om at ville bestemme, hvilke typer af 

mennesker, der skal lukkes ind i Danmark. Der er mennesker, vi ikke ønsker her, siger Thulesen Dahl.   

Ja det tror vi gerne. Det er bare ikke et argument for en flygtningepolitik. Det er en kategorisering af 

mennesker på baggrund af deres formodede personlighed, deres formodede politiske ståsted, deres etnicitet 

og deres religion. Flygtningepolitikken skal forankres i de eksisterende konventioner om behandling af 

verdens flygtninge. Og nej - de, der kommer til Danmark, er ikke alle ”venner” af frihedsrettighederne og 

ligebehandling.  

Det er der desværre, også en del borgere, der er født i Danmark, der heller ikke er venner af. Men de skal vel 

ikke definere mindstefællesnævneren. Skulle den sortering også gælde dem, vi ikke ønsker i ”Vores 

Danmark”. Hvor skal de sendes hen? 

Indtil nu har DF ingen særlig rolle at spille i den kommunale politik. Med det aktuelle udspil om samarbejde 

med Socialdemokratiet i kommunerne, forsøger DF at få plads i de ”kommunale stuer”, som de endnu ikke 

har sat deres aftryk i. Og medierne er totalt til rådighed for DFs udlændingepolitik. En politik, som de gerne 

kalder stram, men hvorfor ikke inhuman. Det kan den kaldes nu, hvor vi ikke engang vil tage imod 500 

kvoteflygtninge og overholde de aftaler, vi har indgået. Hvor bliver den kritiske journalistik af? Ingen 

journalister på de store medier vil sætte fokus på, hvordan kommunerne i modsætning til staten har arbejdet 

solidt på -og fortsat arbejder på – positivt at modtage de flygtninge, der er nået helt herop til Danmark.  

Den antimuslimske dagsorden har bredt sig  endegyldigt fra det ”ekstreme højre” langt ind i 

Socialdemokratiets politik, som det tidligere har gjort det hos partiet Venstre og de Konservative. Den 

konservative udlændingeordfører Naser Khader er nu blevet fortaler for en frasortering af folk på baggrund 

af deres forståelse af det danske samfund. ”Der er nogen af indvandrerne, ”der ikke vil det danske samfund”. 

For os at se er der kun én løsning. De folk må vi inddrage og være i dialog med, ligesom andre, der er 

marginaliserede. Eller mener Naser, at de skal forsvinde op i luften, eksporteres til andre lande, eller ud på en 

øde ø? 

Hvor er den tydelige antiracistiske politik blevet af? Hvor er de politikere, der fortsat siger velkommen til 

flygtninge og betragter dem som ”en ven, du ikke tidligere har mødt”. 

De radikale har parkeret deres politik hos EU og har sat deres lid til, at EU kan løse opgaven på human vis, 

ved at finde en fordelingsnøgle landene imellem. Den kamp ser det ud til, at de har tabt. Det, EU har formået, 

er at betale sig fra opgaven ved at overlade den ”grimme tilbagesendelsespolitik” til Tyrkiet, og efterlade 

Grækenland og Italien i et kaos og drama ved deres kyster, hvis flygtningene har overlevet transporten over 

Middelhavet. Dét er, hvad EU har kunnet præstere, indtil dato. 



De højreekstreme og antimuslimske partier 
Demos` dokumentationsgruppe har udarbejdet en oversigt over de forventede spidskandidater i de større byer 

og andre opstillede, der har gjort sig højreekstremt og antimuslimsk bemærket -fra DF, Nye Borgerlige o.a. Og 

sidst i oversigten en oplistning af de neofascistiske smågrupper eller enkeltmandspartier. 

Brug denne viden i din omgangskreds. Sig nej til racisme og fremmedhad. 

  

Fortæl, at der skal stemmes på de antiracistiske og antikapitalistiske partier og lister. Vi skal fremme lighed for 

loven, medmenneskelighed, miljø og en bedre fordeling af de fælles ressourcer, som arbejdstagerne producerer. Vi 

bliver fattigere mennesker af at udnævne syndebukke, vi bliver rigere af at vise ansvarlighed og omsorg.  

Dansk Folkeparti er ikke alene på den fremmedfjendske arena. Der er vokset andet ukrudt frem. Og det har 

vokset længe. DF har fået følgeskab af flere ude på overdrevet. Vi har set partiet Nye Borgerlige, 

enkeltpersoner og grupperinger skyde op. Grupper, der ønsker at kategorisere mennesker efter genetik, 

herkomst og religion. Og ønsker at fremme en politik, hvor den nationalistiske idé om ” Blut und Boden” 

skal få - ny stor betydning - for menneskers rettigheder. 

De mere traditionelle naziinspirerede grupperinger er sygnet hen. Flygtningepolitikken er invaderet af ideer 

om, at vores kultur ødelægges af udefra kommende, og at ”vi” er bedre end ”dem”. Men kultur er ikke en 

statisk tilstand. Vores kultur er og har været under forandring, og har udviklet sig så længe vi har eksisteret. 

 

Nye Borgerlige:   

Partiet præsenterede sig i første omgang som et moderat borgerligt parti, men har sit ideologiske udspring på 

den radikale højrefløj. Partiet betragter sig som nationalkonservativt. Nye Borgerlige blev stiftet i 2015. 

Partiet har opbakning fra nationalkonservative intellektuelle bloggere som Kasper Støvring, Mikael Jalving, 

historikeren Søren Hvid Petersen og Eva Agnethe Selsing. Nye Borgerlige har optrådt som talere til det 

antimuslimske ”Pegida/For Friheds” demonstrationer. Partiet har modtaget en lang række politikere fra 

Dansk Folkeparti, tidligere Z- folk og fra mere eller mindre besynderlige grupperinger, der er uenige i bl.a 

DFs flygtningepolitik, som de ikke mener, er tilstrækkeligt vidtgående.  

 

København: Aia Fog  

Nye Borgerlige har valgt Aia Fog som partiets spidskandidat til det kommende 

kommunalvalg i København i november.Aia Fog er næstformand i 

Trykkefrihedsselskabet, jurist og redaktør af Document.dk  Aia Fog er tidligere 

medlem af Dansk Folkeparti. Hun meldte sig ud af DF i april 2016 som resultat af 

partiets udlændingepolitik, som hun synes var blevet for slap, efter Kristian Thulesen 

Dahls overtog formandskabet. Hun meldte sig derefter ind i Nye Borgerlige, hvor hun 

nu er opstillet som spidskandidat. Hun er Pegida/ For Frihed -støtte og optræder gerne 

sammen med den racismedømte svensker Dan Park Dan Park deltog også i det 

neofascistiske Nordiska Motståndsrørelsens demonstration i Göteborg d. 30. sept. i år. 

Gentofte: Poul V. Jensen  

Poul V. Jensen sidder i kommunalbestyrelsen i Gentofte. Valgt som kandidat for 

Liberal Alliance 2013. Sidder nu for Nye Borgerlige og er spidskandidat ved valget 

2017. Han mener, at ”Grænsekontrollen skal ikke bare fortsættes - den skal udvides. 

Jo før jo bedre! Han kæder bandeaktivitet sammen med flygtningespørgsmålet – Han 

gør flygtninge til syndebukke. 



Aarhus: Lars Boje Mathiesen er valgt som spidskandidat i Århus. Tidl. LA. 

Lars Boje M. er opstillet både til kommunalbestyrelsen, regionsrådet og senere 

som folketingskandidat. Han er tidligere formand for LA i Århus. Han finder 

sine syndebukke på baggrund af etnicitet, men mener ikke han er 

fremmedfjendsk. 

Han siger på Facebook: ”Stort set hver dag kan vi læse om røveri, vold, trusler, 

bilbrande og seksuelle overfald begået af indvandrere og efterkommere. Vores 

dejlige byer bliver simpelthen langsomt ødelagt af personer, som intet godt vil 

den danske befolkning. Det kan godt være, det ikke er behageligt at blive konfronteret med disse fakta. Det 

kan godt være, at det ville være rarere hvis man bare lod som om, at det ikke sker”……. ”Vil du kunne sige 

til din datter, at det bare er prisen, man må betale for en forfejlet indvandring? Jeg kan ikke. Jeg har truffet 

mit valg. Det er ikke fordi jeg er fremmedfjendsk. Det er ikke fordi jeg har noget imod andre kulturer eller 

personer”…. ”Mine og andres børns tilværelse bliver ikke bedre af, at de kommer hertil, tværtimod.  Vi har 

kun det her ene sted, som er Danmark, hvor vores børn kan vokse op. Det skal vi beskytte. Det skal vi værne 

om. Og derfor bliver vi nødt til at stoppe med at lade folk udefra få lov til at ødelægge dette specielle 

sted, som er vores. 

 

Faaborg Midtfyn: Gert Poul Christensen. Tidl. DF 

Spidskandidat for Nye Borgerlige til kommunalvalget i Faaborg-Midtfyn 

Kommune er blevet Gert Poul Christensen.  

Gert Poul Christensen var lokalformand for Dansk Folkeparti i Greve, og han har 

igennem de sidste otte år siddet i byrådet for partiet i samme kommune. ”I første 

omgang handler det for mig om at stikke en finger i jorden og lytte til borgerne i 

kommunen.. 

 

Tønder. Jesper Krarup. Tidl. DF. 

Jesper Krarup er medlem af den nye 

bestyrelse i nye Borgerlige. Han har 

en politisk fortid som 

folketingskandidat for Dansk 

Folkeparti i Middelfart-kredsen. 

Jesper Krarup stillede også op for 

Dansk Folkeparti ved 

kommunalvalget i 2013 i Tønder, 

hvor han blev førstesuppleant. I maj 

i år brød han med partiet og meldte 

sig ind hos Nye Borgerlige. Han er 

en mulig spidskandidat for NB i 

Tønder. 

Foto: Jesper Krarup ses til højre i billedet, og til venstre ses Holger Gorm Petersen. 

http://www.altinget.dk/person/gert-poul-christensen


Vejle. Holger Gorm Petersen. Tidl. DF. 

Holger Gorm Petersen er spidskandidat for Nye Borgerlige til Vejle Byråd og Regionsrådet. Han 

er også tidligere medlem af DF, men blev smidt ud af partiet på grund af nogle grundløse og 

diskriminerende beskyldninger bl.a om lærere i kommunen. Herefter stiftede han Vejle Folkeparti, men 

det er nedlagt igen. I stedet opstiller han i år for Nye Borgerlige, hvor han som nævnt er spidskandidat. Ved 

valget i 2013 fik han ca. 2000 personlige stemmer.  Holger Gorm Petersen støtter sin tidligere kollega -DF 

formand - Anni Grimm  i Vejen kommune for hendes homofobiske synspunkter. De to er enige med 

hinanden i, at Danmark er ved at blive et land for afvigere. Anni Grimm havde fået en påtale af Thulesen 

Dahl vedr. hendes sexistiske udtalelser til pressen. 

 

 Nordfyn. Poul Rene Lundegaard. Tidl. DF. 

Poul Rene Lundegaard er opstillet for Nye Borgerlige til 

regionsrådet på Fyn. Lundegaard er tidligere medlem af DF, 

men blev ”gået” på grund af anklage om sexchikane. Han 

holdt tale ved årsmødet i 2016 i Nye Borgerlige, hvor han 

tilbød at hjælpe med fiduser til kommende folkevalgte i 

NB. Han håber på, at han selv bliver valgt ind i 

Regionsrådet. 

 

Dansk Folkeparti 

Danmarks største antimuslimske parti. 

Dansk Folkepartis fik ved sidst.e valg: 10.1% af stemmerne, dvs 323. 215 vælgere. 

Partiets mærkesag har nu i ca 25 år været tilsvining af borgere med muslimsk baggrund. Den politik er 

racisme. Partiet har igennem årene - udover at fedte for de ældre – benyttet enhver lejlighed til at tale til den 

indre svinehund i os alle. De hvide, kristne danske fremhæves som dem, der har særlige positive værdier - i 

modsætning til et vrangbillede af herboende muslimsk fødte mennesker, der har en forkert religion, går 

forkert klædt, spiser de forkerte madvarer, er kriminelle og senest udøver terror. Alt dette pakket ind i 

Dannebrog og de rettigheder og værdier som, lønmodtagere i Danmark har opnået. Deres politik er 

antimuslimsk og nationalistisk og de vil aldrig ændre på kapitalejernes magt. De arbejder for en udhuling 

af Menneskerettighederne,  

Københavns Kommune: CC. Ebbesen. Spidskandidat til Regionsrådet for 

DF er Pia Kjærsgaards mand - Henrik Thorup. 

CC. Ebbesen, nuværende borgmester for fritids- og kulturudvalget, er 

fortsat spidskandidat til Københavns Kommune. Ebbesen balancerer sin 

politik på den skarpe kant mellem antimuslimsk retorik og 

socialdemokratisk velfærdsterminologi. Han fremhæver de ”danske 

værdier”, hvad de så måtte være - er imod at servere halalslagtet kød i 

daginstitutioner, siger nej til adskilte svømmehaller, nej til 

modersmålsundervisning og nej til stormoskeer i København. 



Cheanne Nielsen er opstillet som nr. 4 på DF´s kandidatliste i Københavns 

Kommune. 

Under debatten på Dansk Folkepartis årsmøde i 2016 gjorde Cheanne Nielsen sig 

ubehageligt bemærket med sine racistiske udtalelser: ”Hvorfor skulle udlændinge 

klare sig selv, nu hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten, så snart de 

kommer hertil? spurgte hun. ”De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de 

dræber. De mishandler Danmark,” skingrede Cheanne Nielsen, der var delegeret 

fra København fra talerstolen. 

 

 Århus. Dansk Folkepartis Jette Skive er spidskandidat og er klar til en periode 

mere i det århusianske byråd. Jette Skive er rådmand på 

ældreområdet. Kommunerne har fået til opgave at skulle 

finde arbejde til flygtninge, men Jette Skive melder ud, at 

hun ikke vil bruge flygtninge på ældre- og plejeområdet, da 

de ikke kan tale dansk. Desuden kan hun ikke acceptere, at 

flygtninge skal foran danskerne i jobkøen. Det er positiv 

særbehandling og hamrende uretfærdigt, siger Jette Skive. 

Skulle hun blive pålagt at ansætte flygtninge, vil hun se på 

nogle af de områder, som er blevet forsømt gennem årene på 

grund af besparelser, og som ikke indebærer direkte 

borgerkontakt. Det kunne være havearbejde eller 

vedligeholdelse af materiel. Men det skulle være ekstra 

opgaver, som vores tekniske servicepersonale ikke løser i 

dag. 

Fra v. Daniel Pedersson, Knud N. Mathiesen, det unge ”håb” Jakob Søgaard Clausen, og Jette Skive.  

Jacob Søgaard siger nej til flere flygtninge i Århus.  

V og DF har i Metroxpress fremsat krav om, at Aarhus Kommune skal fritages for at modtage flygtninge.  

 

Men hvorfor dog det. Århus modtog i 

2016 - 305 flygtninge siger Thomas 

Medom (SF) social- og 

beskæftigelsesrådmand. Han mener, at det 

kun er fair, at Aarhus Kommune tager sin 

del af ansvaret for at integrere de 

flygtninge, som kommer til Danmark. 

 



Odense. Christel Gall er spidskandidat i Odense.  

Hun ses i midten på plakaten ”Vores Danmark” sammen med 

sin familie, som var ”model” for plakaten.. 

Mærkesagen for DFs nye spidskandidat i Odense handler om 

flygtninge.  Hun siger: At det, der er vigtigt for mig, det er, at 

få nogle af de her flygtninge til at repatriere (red. vende 

tilbage til oprindelseslandet), fordi kommunen faktisk 

modtager et beløb for hver flygtning, vi får sendt hjem. Det, 

synes jeg, er vigtigt, fordi de så kommer ud af arbejdskøen 

og boligkøen”.   

Carsten Sørensen er opstillet til regionsrådet. Han ønsker 

mere grænsekontrol, nej til halalkød etc. Ligesom de 

øvrige DF kandidater. 

 

Viborg. Lone Langballe er spidskandidat og nuværende medlem af byrådet. Lone 

Langballe er Dansk Folkepartis spidskandidat ved kommunalvalget. Foruden at være 

medlem af Viborg Byråd sidder Lone Langballe i regionsrådet i Region Midtjylland. 

Hun er også partiets spidskandidat til regionsrådsvalget.  Lone Langballe er blevet 

stærkt kritiseret af samtlige partier i kommunalbestyrelsen for nogle diskriminerende 

bemærkninger om flygtninge. Lone Langballe er gift med sognepræst Christian 

Langballe, der har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti siden 2011. Christian 

Langballe er søn af Jesper Langballe, der sammen med Søren Krarup har været 

centrale personer tilbage i Tidehvervsbevægelsen, den Danske Forening, og DF 

gennem de sidste årtier.  

Aalborg. Kristoffer Hjort Storm er spidskandidat. Han blev 

medlem i 2015 af Aalborg Byråd,. Han har været i modvind internt i 

partiet efter, han sendte et omdiskuteret tweet lige efter terrorangrebet 

på Krudttønden i København februar 2016. Heri skrev han:- Mine 

tanker går til de efterladte. Synes venstrefløjen og andre der har 

støttet Islams indtog i Danmark bør gøres til medskyldige! 

 

 

Aabenrå. Ejler Schütt er spidskandidat, og viceborgmester i Åbenrå. Desuden er han 

borgmesterkandidat.   Han er glad for, at militæret står ved grænsen til Tyskland. 

Schütt skælder ud på sin facebook:. ”Overborgmester Simone Lange fra Flensborg 

udtaler i anledning af vor regerings kloge beslutning om at sende 75 soldater til 

grænsen for at aflaste politiet, at: "Det er en katastrofe, og en stor fejl. Jeg er målløs". 

Hun mener, at bevæbnede soldater ved grænsen kan skade samarbejdet med de 

sønderjyske kommuner…… Schütt slutter:” Jeg fristes til at sige, at hun forsøger at 

male skræmmebilleder. Hele miseren stammer fra Tyskland selv, fra dengang hvor 

Kansler Merkel stod i spidsen for, at Europa skulle tage imod alle de flygtninge, der 

banker på Europas døre med ordene:"Wir schaffen das". .. Den tyske overborgmester 

skal ikke blande sig i indre danske forhold”. 

http://viborg-folkeblad.dk/viborg/Alle-partier-i-byraadet-laegger-afstand-til-Lone-Langballe/artikel/380


De neofascistiske smågrupper 

Billedet er temmelig uklart, når vi ser på de små neofascistiske grupperinger landet over. Det 

forsøges at samle resterne fra Danskernes Parti, Fremskridtsparti - vælgere og folk fra Stop 

Islamiseringen af Danmark til dette valg. 

I 2013 kunne man stemme på i alt 7 lister på den yderste højrefløj. Særligt ved regionsrådsvalget 

blev det til 9.558 stemmer. Heraf fik det forholdsvis nye Danskernes Parti 5.558 stemmer.  

 

Ved valget i 2017 ser det ud til, at man kan komme til at stemme på SIAD, Stop Islamiseringen Af 

Danmark, Frit Danmark, det nye miniparti Stram Kurs og Dansk Samling enkelte steder i landet.  

Om Fremskridtspartiet/ Frihedspartiet, der var opstillet ved sidste kommunalvalg, og opnåede 2057 

stemmer i Hovedstaden, opstiller selvstændigt, vides ikke endnu. En enkelt kandidat har meldt sig i 

Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor de sidst opnåede 57 stemmer, og en anden gren af de gamle 

Glistrup tilhængere, bl.a Vælgerforeningen Danmark, der fik 218 stemmer i 2013 kan stadig give 

lyd fra sig. 

SIAD i Jammerbugten. Spidskandidat, Anders Gravers. Den islam-

kritiske bevægelse, Stop Islamiseringen Af Danmark. Vi ved ikke om 

de stiller op til kommunalvalget og/eller til regionsrådsvalget. 

Spidskandidaten er højst sandsynlig Anders Gravers. Ved sidste valg 

fik SIAD (Stop islamiseringen ad Danmark) i Horsens og 

Jammerbugten i alt 356 stemmer. 

Anders Gravers` mærkesager er - ligesom alle de øvrige antimuslimske 

grupper og partier – at stoppe strømmen af flygtninge til kommunen. 

Anders Gravers kan håbe på at kunne trække nogle af stemmerne fra det 

nedlagte Danskernes Parti.  
 

 

 

Frit Danmark: Michael Ellegaard spidskandidat til Regionsrådet og til kommunalvalget i 

Odense Kommune.  

Frit Danmark opstiller i region Syd Danmark. Ellegaard lovede 50 kroner 

eller en flaske vin til de folk, der ville hjælpe ham til at opnå det 

tilstrækkelige antal stillere for at blive kandidat til kommunalvalget. Der 

kræves 25 personlige underskrifter. Det har han åbenbart opnået. 

Ellegaard fik i 2013 ved regionsvalget i Syddanmark 2710 stemmer og 

ved kommunalvalget 261 stemmer i Odense. Ellegaard har 

listefællesskab med ”Danmark Først”. Danmark Først fik samlet 653 

stemmer i Jylland ved sidste valg.  

 



”Danmark Først” er støttet af folk, der kalder sig: 

Patrioter, nationalister og 

islamhadere:Listefællesskabet består af en række 

lokallister, der opstiller i forskellige kommuner. Til 

Regionsvalget i Syddanmark har Frit Danmark 

indgået listefællesskab med ”Danmark Først.   

Karsten Holt ses i midten af billedet fra Defence 

Leagues demonstration i Århus 2012. Han var 

opstillet ved sidste kommunalvalg i 2013. Han er 

kendt for sine vidtgående synspunkter og bl.a fra 

Danish Defence League og Dansk Front. 

 

Pegidafolk/ For Frihed  
 

Stram Kurs. Spidskandidat Rasmus Paludan stiller op i Albertslund. Han 

blev optaget som medlem af NB, men blev gået på grund af sine 

yderligtgående meninger. 

Ronnie Haakansson tv. er kandidat til 

kommunalvalget og er næstformand for Stram Kurs 

Ungdom. Sandsynligvis opstilles han i Rødovre 

Kommune. 

Lone Nørgaard, som deltager ivrigt i ”For Friheds” 

manifestationer, opstiller på Frederiksberg til 

Kommunalbestyrelsen for Dansk Samling. 

For Frihed og New Speek – Nicolai Sennels – stifter af Pegida i Danmark: Hvis 

borgerne vil have politikere, der har både viljen og begge hænder frie til at beskytte deres dejlige område 

imod de planlagte omvæltninger (Flygtninge), er der reelt kun to partier at stemme på ved kommunalvalget 

i november 2017 - Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. Ingen anbefaling fra ham til hans tidligere venner 

i smågrupperne. Læs i øvrigt opstillingslisterne på næste side. 

Tidligere racistiske grupper eller partier, der øjensynligt ikke opstiller ved dette valg, men kan 

være opsuget af Nye Borgerlige:  

Dnsb figurerer ikke i offentligheden. Der er 

stille i Greve. Danmarks Nationale Front har 

afløst det oprindelige Dansk Front. Vi 

spørger, er resterne af Dnsb aktive i 

Danmarks Nationale Front, som netop har 

afholdt deres 10 års jubilæum? Deltog de gamle nazister? De var 

i hvert fald hjælpsomme med deltagelse i Göteborg til Nordiska 

Motståndsrörelsens demonstration d. 30. september 2017.  

Lars Grønbæk Larsen: Han kommer fra FRPs ungdom, har været aktiv i Vederfølner, Dansk 

Front, Defence League og Wrights Wings. I 2011 var han opstillet uden for partierne. I 2016 søgte 

han optagelse i Nye Borgerlige. Det vides endnu ikke, om han er medlem, eller om han er opstillet 

til kommunalvalget. 



Danskernes Parti: Formanden Daniel Carlsen – opstillet i samarbejde med Kaj Vilhelmsen i 

2013. Danskernes Parti fik ca. 6.000 stemmer. Nu nedlagt 

Kaj Vilhelmsen. Nationalpartiet. Nu nedlagt. Kaj Vilhelmsen var spidskandidat for Stop 

Indvandringen - listen på vegne af Nationalpartiet. Ved valget i 1989 fik listen ca 6.000 stemmer 

Kaj Vilhelmsen opstillede i 2013 for Danskernes Parti. Partiet fik, som nævnt ca. 6.000 stemmer. 

Han opstiller ikke. 

Henrik Søndergaard tidl. landsformand i Fremskridtspartiet. Sympati for Dansk Front Henrik 

Søndergård forlod december 2006 Fremskridtspartiet i protest, og var med til at danne 

Folkebevægelsen Ret- & Velfærd, der opstillede til kommunal- og regionrådsvalget den 17. 

november 2009. Partiet stillede ikke op ved kommunal- og regionsrådsvalgene i 2013 og er pr. 2016 

ikke optaget på listen over registrerede partinavne.  

I alt for smågrupperne ved valget i 2013. 

Ved kommunalvalget i 2013 blev der i de få kommuner, hvor de havde opstillet en kandidat afgivet 

2.168 stemmer på de små ekstreme grupper. Ved regionsrådet fik smågrupperne 12.577 stemmer.. 

Ved Regionrådet kan én kandidat repræsentere mange kommuner – altså flere vælgere. Det er én af 

årsagerne til de mange stemmer ved regionsrådet. Af det samlede antal fik det daværende parti 

”Danskernes Parti” ca. 6.000 stemmer. Ved dette valg er partiet ikke opstillet. Det blev nedlagt i 

august 2017. 

 

Her følger de nyeste lister over opstillede i de reaktionære smågrupper. Nye 

Borgerliges opstillingslister kan læses på Demos Hjemmeside. 

Stram Kurs 

Albertslund: C.M. Hansen. Glostrup: Ronnie Haakonsson. København: Rasmus Paludan – Kim 

Poulsen - K. Møller. Hvidovre: Yvonne Holm. Rødovre: S. Skallsø 

Dansk Samling 

Aarhus: Poul Sivertsen. Frederiksberg: Lone Nørgård 

Schiller Instituttets venner: Brøndby: Christian Bechmann Olesen. København: Tom Gillesberg - 

Michelle Rasmussen - Feride Istogu Gillesberg - Lissie Brobjerg - Hans Frederik Brobjerg. 

Randers: Poul Gundersen. Århus: Hans Schulz. 

Folkebevægelsen Mod Indvandringen: Odense: Michael Ellegaard. 

Danmark Først: Vejle: Karsten Holt Larsen.Moderate Danske Folk (Ex-Df'ere, der vil ha' en 

ordentlig tone - såmænd).Horsens: Dorte Norman - Peter Bregenov.Folkepartiet Nyborg:Palle 

Reimer - Jens Hald- Erling M. Hansen - Frank Pedersen - Jimmi Pedersen. Lokale erhvervsfolk. 

Hald er ex-DF'er, der meldte sig ud (for at komme en eksklusion i forkøbet), efter at have kaldt 

Venligboerne for landsforrædere, og at de skulle kronrages.  

(I nogle kommuner har tidl. DF'ere valgt at opstille på egne lister, efter at have været gæst i andre 

partier inden da. En enkelt gik fra Konservative til DF til EL og så alene.. Det gælder fx Silkeborg, 

Skive, Slagelse, Sorø. 

Vælgerforeningen Danmark - støtter kandidater, som er dansksindede, og medvirker til at hævde 

disses politiske immunitet. Sorø: Michael Kiel - Hallstein Bjørnbak. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Folkebev%C3%A6gelsen_Ret-_%26_Velf%C3%A6rd
https://www.odense.dk/politik/valg/kommunalvalg-regionalvalg-2017/partier-og-kandidater-til-kommunalvalget-2017/frit-danmark-folkebevaegelsen-mod-indvandringen/michael-ellegaard


I REGIONERNE 

Nordjylland: Udelukkende kandidater fra Nye Borgerlige. 

Region Midt: L. Schiller Instituttets Venner: Hans Schultz, Aarhus - Poul Gundersen, Randers 

Dansk Samling: Poul Sivert sen 

Z. Fremskridtspartiet 

Markus S. Højland, Århus  
Niels Erik Mortensen, Hemmet  
Holger Andersen, Videbæk  
Ejnar Knudsen, Herborg  
Kjeld Jensen, Struer  
Villy Anneberg, Ørnhøj  
Elna Mortensen, Hemmet  
Niels Højland, Videbæk - (landsformand) 
 

Region Syd 

 
Frit Danmark - Folkebevægelsen Mod Indvandringen til regionsvalget: M. Ellegaard, Odense 

Danmark Først: Karsten Holt Larsen, Vejle 
Antimarxisterne: Anders Nielsen, Esbjerg 
 

      Region Sjælland: Stram Kurs: Thomas Andersen, Kalundborg 

 

Region Hovedstaden: Stram Kurs  

Rasmus Paludan, København  
C.M. Hansen, Albertslund  
Casper Flink Olsen, Brøndby  
Ronnie Haakansson, Glostrup  
Kim Poulsen, København  
K. Møller, Østerbro  
Yvonne Holm, Hvidovre  
S. Skallsø, Rødovre  
 
Fremskridtspartiet  
Anders Silberbauer, Hillerød  
Berit Dissing, Tårnby  
Henrik Mortensen, Lyngby-Taarbæk  
Erik Ravn, Græsted-Gilleleje  
 
Schiller Instituttets Venner  
1. Tom Gillesberg  
2. Michelle Rasmussen  
3. Feride Istogu Gillesberg  
4. Lissie Brobjerg  .  
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Demos Nyhedsbrev vil med denne udgivelse opfordre til at tage afstand fra den fordrejede politiske debat i 

Danmark. Danmarks problem er ikke flygtninge. Det er lykkedes for DF at sætte lighedstegn mellem 

terror og flygtninge! Mellem flygtninge og ringe velfærd. Men den sammenhæng findes ikke – det er rent 

vrøvl. Det er en bevidst løgn. 

Nye Borgerlige har samlet den racistiske retorik op, strammet den yderligere, men kan højst sandsynlig 

samle stemmer nok til at gøre sig gældende ved kommunalvalget. 

Tilsammen vil de fortsætte med at udpege syndebukke – som forenklet forklaring på manglen på boliger, 

arbejdspladser, omsorg for udsatte grupper – i stedet for at pege på de udenrigspolitiske og økonomiske 

valg regeringer har foretaget de sidste årtier..  

 

Danmarks problem er, at politikerne igen vil vedtage skattelettelser for de rige, ligesom de lige har foræret de 

bedst lønnede mennesker et bedre tilskud til deres bedre bil. 

Problemet er, at de fleste partier bakker op om kapitaliseringen af vores boliger. Det er ikke længere muligt 

at få en bolig, der er til at betale med en løn som ufaglærte. Sundhedsvæsenets almene pleje og behandling 

blir udsultet, så det kræver velbjærgede pårørende at blive rask.  

Undervisningen af børn er i stigende grad ved at blive privatiseret, så din undervisning er afhængig af dine 

forældres indtjening. En række andre værdier, der tidligere var fælles eje, er sat i udbud, så kapitalen kan 

byde ind. Denne udhuling af rettigheder og fællesskab får de hårdest ramte til at tilslutte sig de enkle 

forklaringer eller udpege syndebukke. 

 ”Det er nogens skyld” bliver der råbt, og det er dem vi ikke kender, og som ikke kender os. Det er racisme. 

Det smitter. 

Vi håber, at dette blad vil medvirke til at de økonomisk og politisk ansvarlige udpeges i stedet for dem der 

allerede udbyttes og ligger ned - og som bliver gjort til syndebukke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stop de racistiske og antimuslimske grupper i udbredelsen af had og frygt. Stå sammen om et racismefrit 

Danmark.   


