Amerikanismen i Danmark
1. Danmark er formelt en suveræn nationalstat, men i realiteten er Danmark en kulturel og
økonomisk klientstat af USA. Denne status af klientstat gør, at 90 % af dansk kultur skabes
under inspiration fra de amerikanske medier og at en stor del af det danske erhvervsliv ejes
af amerikanske virksomheder og har USA, som et af deres vigtigste markeder.
2. Danmark er medlem af Nato, som er en organisation af lande, som er styret af USA og
som har amerikanske interesser og amerikanske politisk ideologi som deres
styringsgrundlag. Dansk udenrigspolitik har derfor ikke til formål at gavne danske
interesser, at gavne verdensfreden, at hjælpe de fattige eller at fremme
menneskerettigheder i den ene eller anden del af verden. Formålet med den danske
udenrigspolitik er at demonstrere overfor USA, at vi er en ”loyal partner”, som altid følger
USA's vilje og udenrigspolitiske linje, uanet om denne er til gavn eller skade for andre
lande og uanset om den er i overensstemmelse med ingernational lov eller ej.

Mange danskere har amerikanske flag på deres tøj

3. De danske politikeres interesse og angivelige bekymring for ”menneskeret” har
udelukkende til formål at demonstrere overfor USA, at de ”tænker på samme måde som
USA” og ”har samme værdier”. De danske politikere forestiller sig, at de gør mest gavn for
Danmark ved at gøre landet til en klientstat i forhold til USA og alle udenrigspolitiske
overvejelser tager derfor ikke sit udgangspunkt i, hvad som er rigtigt, men hvad som er i
overensstemmelse med USA.
4. I dansk TV og i danske massemedier vises næsten udelukkende amerikanske
programmer. De danske aviser får deres nyheder fra amerikanske nyhedsbureauer og de
danske politikere identificerer sig med USA og regner deres ferie- og studieture til USA
som værende en form for pilgrimsrejser, hvor man besøger det store moralske ideal.

5. De gentagne mislykkede militære besættelser og ødelæggelser af fremmede lande, som
USA's udenrigspolitik består af, bliver ubetinget støttet af de danske politikere. Ikke fordi
at man kan argumentere for det gavnlige i denne militaristiske politik, men fordi man - som
reflektorisk udgangspunkt - har den opfattelse, at alt hvad USA gør er rigtigt.

Fedme, rendestenskultur og amerikanisme
hører sammen

6. Amerikanismen i Danmark giver sig udtryk i at en stor del af danskerne føler det
naturligt at gå i tøj, som er besmykket med amerikanske flag og med farver, som
symboliserer dette flag. Disse mennesker opfatter kikke deres påklædning som værende
særlig ”politisk”, men som værende ren æstetik. De går med det amerikanske flag,
simpelthen fordi de ”godt kan lide det” og fordi de ser i TV og hører i radio, at USA er
”verdens bedste land” og en forsvarer af alt godt i denne verden.
7. Fedme, rendestenskultur, Dansk Folkeparti, lav intelligens, rygning, alkoholmisbrug og
amerikanisme hører sammen. Det er alle indikatorer på at et menneske ikke klarer sig godt,
mangler selvtillid og derfor søger en let forståelig identitet at knytte sig til. Amerikanisme
giver tryghed, for man behøver ikke at forsvare den i forhold til andre, for ingen tør
modsige den. Amerikanismens ideologi formidles i næsten al TV og filmunderholdning og
- ikke mindst - i den globale spilindustri. Det handler om at skabe et billede af USA som
værende frihedens rige og amerikanerne som værende flinke og fredelige mennesker. De
amerikanske krige og den amerikanske imperialisme omtales ikke, for det giver skår i
illusionerne, og det bryder amerikanismens tilhængere sig ikke om. De ”interesserer sig
ikke for politik” plejer de at sige, og dermed er al kritisk debat udelukket.
8. De talrige overtrædelser af international lov, som USA har gjort sig skyldig i efter 2.
Verdenskrig, er ikke noget, som bekymrer flertallet af danskerne. Man agiterer heftigt for
at alle verdens andre lande skal overholde menneskerettighederne og at de ikke må krænke
andre landes suverænitet, men når det gælder USA (og England), så gælder disse moralske
principper ikke mere. Danske politikkere har derfor accepteret USA's ulovlige krig mod
Vietnam, den ulovlige invasion i Afghanistan, den ulovlige besættelse af Irak, den ulovlige
ødelæggelse af Libyen og den ulovlige proxyintervention i Syrien. Omkostningerne for
disse militære interventioner har været store. Der er døde over 2 mio. mennesker, som
resultat af de amerikanske interventioner, og intet tyder på at de mål, som angiveligt blive
brugt til sat legitimere dem, er nået. Tværtimod.

9. Danmark har - under dække af at ville hjælpe USA - deltaget i næsten alle de ovenfor
nævnte ulovlige militære operationer. Danmark er derfor moralsk og politisk medskyldig i
mange menneskers død og har derfor ingen moralsk ret til at kritisere de lande og
bevægelser, som bevidst arbejdet på at undergrave det danske ”demokrati”.

Linedance - selv når man danser må
man ikke glemme USA

10. Da USA's hovedallierede er Israel spiller denne nation en helt særlig rolle i danskernes
bevidsthed. Når jøder i Danmark føler sig truet omlægger hele det danske politikorps sine
aktiviteter, således at man kan døgnbevogte samtlige jødiske institutioner i landet, uanset at
dette koster mange millioner kroner. Det samme gælder naturligvis ikke for de danske
muslimer, som mange gange er blevet truet og hvis moskeer er søgt afbrændt. Politiet
interesserer sig ikke særligt for disse lovovertrædelser, da muslimer nu - i den danskamerikanske optik - er mennesker på et langt lavere moralsk niveau end jøderne.
11. En fast del af den danske judæo-amerikanisme er det usagte, men altid fungerende,
forbud mod kritik af jøder, Israel og jødiske institutioner. Personer, som gør sig skyldig i
kritik af jødiske interesser eller af jøderes deltagelse i historiske bevægelser (f.eks.
kommunisme, nazisme, racisme og zionisme) bliver styraks stemplet som værende
”antisemitter” og udelukkes dermed fra ansættelse i institutioner, som er støttet af staten
eller i private firmaer, med relation til USA/Israel, hvilket vil sige 90 % af de danske
arbejdspladser.
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