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Peter Skaarups årsmødetale 2020 

 

Kære årsmødedeltagere! 

Jeg må indrømme, at det er bevægende for mig at stå her i dag. Jeg er simpelthen rørt!  

Af mange grunde, men lad mig starte med det historiske: 

I ved, vi i år fejrer Dansk Folkepartis 25 års jubilæum, og godt nok er vores fest lidt begrænset af 

coronaen. Vi samles lidt spredt, rent geografisk, men vi er i den grad stadig samlet om det, der 

bedst kan beskrives som Projekt Danmark. 

Og coronaen ændrer intet ved det historiske i det, vi allesammen har opnået: 

Dengang da Pia, Kristian, Poul, Ole, Henrik og jeg selv satte os ned i oktober 1995, tog vi alle en 

chance. 

Skulle jeg bruge min tid og ungdom på et parti, der af førende tv-kommentatorer blev spået en 

snarlig død og glemsel?  

Husker I spådommene? Alle kloge-Ågerne? 

I stedet for at gå i glemsel har vi alle sammen skrevet Danmarks-historie. 

Det har I været med til. Det har vi været med til på Christiansborg, og det har vælgerne gjort via 

demokratiet. 

Ved I hvad, kære venner: Tilsammen har vi skrevet Danmarks-historie. Sammen. I fællesskab. 

…….. 

Sammen sikrede vi, at Danmark ikke blev ligesom Sverige. Når historikerne om 100 år skal beskrive 

det, der er vores tid, så tror jeg, at navnet Pia Kjærsgaard VIL dukke op – hvorimod mange 

statsministre vil være glemt. Hvem husker en statsminister fra 100 år før ens egen tid? Hvem 

husker Nyrup om 100 år?  

Så kære venner, jeg er rørt, - jeg er rørt, fordi Dansk Folkeparti har skrevet Danmarks-historie!! 

……… 

Vores Dansk Folkeparti bliver tit kritiseret for at have givet køb på, hvad vi står for. Intet kunne 

være mere forkert, og hvis folk vil se Dansk Folkepartis fingeraftryk, så se til Sverige og Tyskland. 

VORES bidrag er den konstante kamp for et Danmark, som også i fremtiden er demokratisk. Vi har 

allerede NU efterladt et bedre Danmark til vores børn. 

Og kære venner: Vi fortsætter det arbejde, som har været Dansk Folkepartis kerne i 25 år. I 

medgang og modgang. 
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Her spiller I en afgørende rolle. Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis folketingsgruppe tæller 

mange helt almindelige danskere, der er rundet af et helt almindeligt liv. Vi er et ”folkeparti”. 

Vi er mennesker af alle skoler og baggrunde. Vi er ikke skolet politisk, men af livets skole. Jeg ser 

det dagligt i den Folketingsgruppe, jeg har den ære at være leder af. Det er en stor ære. 

Jeg bliver faktisk endnu mere bevæget, når jeg ser jer, kære medlemmer, gå rundt og dele DF’s 

brochurer ud over det ganske land. Frivilligt. Og vi bliver såmænd flere og flere aktive. Der kommer 

stadig nye til, som medlemmer af Dansk Folkeparti, selvom medierne har været fulde af historier 

om modgang. I november måned har vi således fået 131 nye medlemmer indtil nu. 

Og der er mere brug for os end nogensinde før. Se bare på, hvad der skete umiddelbart samtidig 

med, at vi måtte tage afsked med en af vores helt store nationalskjalde – nemlig Shubiduas 

forsanger, Michael Bundesen. Fra højskolesangbogen fjerner de både hans sang ”Danmark” og Erik 

Clausens ”Mormors kolonihavehus”. Hvad sættes der i stedet? Den famøse sang ”Ramadan i 

København” fra Isam eller skal vi kalde ham ”Islam” B ;-)  

……… 

Hvis ikke det er et knæfald for den islamiske kultur og den radikale identitetspolitik om globalisme, 

så ved jeg dælme ikke hvad det er – udover at det selvfølgelig er uacceptabelt. 

Vi står som land og danskere i en situation, der er svær. Coronaen har fyldt det meste i det 

forgangne folketingsår. Lovløst og uden ENTYDIGT grundlag i videnskaben har statsministeren kørt 

landet som sit eget oneman-show – i denne tid skal vi måske kalde det onewoman-show. Blæst på 

oppositionen, sine støttepartier og loven. Man skulle faktisk tro, at Danmark ikke alene havde en 

etpartiregering men et etpartistyre, sådan optræder Socialdemokratiet i al sin 

magtfuldkommenhed, arrogance og nu også med grundlovsbrud.  

Samtidig har coronavirussen udstillet den mangel på sammenhængskraft, der hersker visse steder 

i samfundet. Eksempelvis på vestegnen, hvor smitten har været spredt af folk med 

indvandrerbaggrund. Det viser blot, at de ikke kan eller vil det samfund, som de lever i.  

Det er simpelthen totalt uacceptabelt!  

…….. 

Uden at have lovgrundlaget på plads eller spørge Folketinget om lov iværksatte regeringen 

pludselig en nedslagtning af hele den danske minkbestand. Det måtte fødevareminister Mogens 

Jensen lade sit ministerliv på.  

Men er det nok? Er det nok at fyre en minister, der ikke kender loven på sit eget område? Nej, for 

Mette Frederiksen har som regeringschef ansvaret for hele regeringen, og hun lod nedslagtningen 

ske OG FORTSATTE, selv da hun med SIKKERHED fandt ud det var ulovligt. Mette, erkend den er 

gal. Gør os en tjeneste som land: GÅ AF! 

….. 
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Mette, hvis du ikke selv går af, så skal du lige læse Ministeransvarlighedsloven. 

Ministeransvarslighedsloven indebærer, at vi kan rejse en rigsretssag mod dig langt på den anden 

side af næste folketingsvalg. Det gør vi så. Det er ikke nok for dig at kunne tælle til 90 mandater 

lige nu! 

…….. 

Vi har også set, hvor meget EU skader. Den socialdemokratiske regering skulle ringe til 

kommissionsformand Ursula von der Leyen og spørge om lov til hvor meget man kunne give 

minkavlerne i erstatning for tabet af deres erhverv. Det er helt VILDT, at vi har en situation, hvor 

regeringen blæser på Grundloven, men lader EU bestemme, hvor stor en erstatning minkavlerne, 

restauratørerne og eksportvirksomheder skal have. EU-tilhængerne har simpelthen udskiftet 

Grundloven med en EU-traktat, og det skal vi selvfølgelig lave om på. 

Vi skal ud af EU ligesom Storbritannien. 

…… 

Danskerne har set på gruopvækkende billeder af mink, der blev stuvet ind i lastbiler, mens 

Fødevarestyrelsens rumænske løsarbejdere hamrede løs på minkene for at få de sidste ind i bilen. 

Minkenes øjne viste de stakkels dyrs rædsel for at dø…. 

På Daka-forbrændingen i Randers måtte de ansatte udstyres med salonrifler for at skyde mink, der 

prøvede at undslippe.  

Mink-massegravene svulmer op i disse dage. Forfærdelige billeder, RÆDSOMME billeder. Billeder, 

som jeg ikke kan få væk, fra min nethinde. 

Det er Mette Frederiksens skyld. Andet kan jeg ikke sige. Og kære venner, vi skal nok få ansvaret 

placeret! 

 Om det er ved kommissionsundersøgelser eller rigsretssager. 

…… 

Og ved I hvad: Vi kan tage udgangspunkt i de gamle ord fra Jyske Lov anno 1241, hvor der står, at 

”Med lov skal land bygges” 

Det har statsministeren ikke gjort. Hun bryder Grundloven HELE tiden. Den lovgivning, som tillader 

udryddelsen af alle mink i Danmark, er endnu ikke vedtaget i Folketinget. 

I Dansk Folkeparti gør vi alt, hvad vi kan for at få indflydelse. Det er sådan, at vi ændrer Danmark. 

Man kan have alle de rigtige holdninger, men hvis man alligevel ikke formår at få trukket Danmark 

i den retning, man ønsker, så kan det hele jo være lige meget. Og i Dansk Folkeparti vil vi give de 

vælgere, der har vist os tillid, valuta for stemmerne. Derfor går vi også konstruktivt ind i alle 

forhandlinger.  

På klimaområdet har vi bidt os fast i bordkanten for at bidrage med sund fornuft, når de andre 

partier ind imellem taber hovedet i et sikkert velment forsøg på at redde hele verden. I DF nøjes vi 
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med at forsøge at redde Danmark. Det er såmænd en stor nok opgave i sig selv. Derfor stemte vi 

for klimaloven, for det var adgangsbilletten til stadigvæk at kunne påvirke forhandlingerne om 

hvordan loven skulle virke i praksis. Og fordi DF gerne vil tage ansvar for, at generationerne efter 

os kan overtage en klode, der ikke er ødelagt af forurening. 

I øjeblikket forhandler vi politiaftale. Det går ikke så hurtigt, som man kunne ønske sig. Det undrer 

jeg mig virkelig meget over, for denne store aftale skal træde i kraft med virkning allerede den 1. 

januar. Danske politifolk skal vide om de er købt eller solgt. Så regering, se nu at komme i gang. 

Nick Hækkerup, det er en ordre! Det ved du godt, hvad er, ikke ☺ 

For Dansk Folkepartis vedkommende er det f.eks. vigtigt, at vi nu sørger for, at de nye 

nærpolitistationer også rent faktisk bliver til gavn for danskerne. Tilsyneladende tror 

justitsminister Nick Hækkerup, at hvis der bare er åbent i en nærpolitistation et par timer, ja så 

melder de kriminelle sig inden for disse få timer.  

Det er slet ikke godt nok. Vi har foreslået 3.000 ekstra politibetjente over de kommende år. Det er 

nødvendigt for at sikre danskernes tryghed og sikkerhed. Vi har også foreslået at genetablere 

REJSEHOLDET, så der er den nødvendige ekspertise til at opklare drabssager. Vi har set nogle triste 

eksempler på drabssager, som ikke er blevet efterforsket ordentligt – lad mig f.eks. nævne den 

forfærdelige sag om drabet på Emilie Meng – og det kan vi slet ikke være bekendt over for ofret og 

de efterladte. Hver en sten skal vendes for at få pågrebet sådan en morder.  

……. 

I begyndelsen af september var Pia Kjærsgaard og jeg på besøg i et almennyttigt boligkvarter på 

Motalavej i Korsør. Det skete efter uger og måneder med vold og hærværk affødt af to kriminelle 

klaners indbyrdes kamp. Det er totalt grotesk, at et helt boligkvarter skal tages som gidsler i et 

internt opgør. Desværre er oplevelsen ikke enestående i Danmark. Der er mange – rigtig mange – 

steder i landet, hvor danskere oplever vold, chikane, bilafbrændinger, rudeknusninger og trusler, 

som en del af hverdagen. De danskere, der kan, stemmer med fødderne og forlader kvartererne. 

De, der ikke kan, bliver tilbage og oplever, at pludselig minder deres nærområde mere om 

Kandahar end om Korsør. Vi må aldrig acceptere, at dele af Danmark koloniseres af arabere og 

nordafrikanere og vi må aldrig acceptere, at mellemøstlig æreskultur sætter rammerne for, hvad 

der er ret og vrang i danske boligkvarterer. 

……. 

Tag eksempelvis bandekonflikten der er genoptrappet i ly af coronakrisen. Likvideringer i Aarhus 

og Storkøbenhavn, skyderier, trusler og ballade, mennesker, der igen er bange for at gå uden for 

deres eget hjem af frygt for, at en vildfaren kugle kan gøre en ende på deres eller deres børns liv. 

Kære venner, lad mig sige det ganske kort: Vi skal ikke tillade disse Mellemøst-tilstande på 

Motalavej eller andre steder i det ganske danske land. 

Bare et eksempel: I et svar på et spørgsmål i Folketinget her i torsdags oplyses det, at HALVDELEN 

af alle 1.245 bandemedlemmer modtager offentlige ydelser. Det er vanvittigt, - og derfor foreslår 

DF, at er man bandemedlem, så afskæres man fra at modtage offentlige ydelser. Basta!  
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Vi skal ikke være til grin for vores egne penge, og banderne og deres medlemmer skal have med 

grovfilen hver evig eneste gang, de stikker næsen frem! 

………………….. 

Og som noget nyt vil vi i Dansk Folkeparti have kriminelle klaner indbefattet af bandepakkerne, da 

det er de her store familier, der styrer hele områder med hård hånd. Det skal og kan vi ikke finde 

os i. 

De af bandemedlemmerne, som ikke er danske statsborgere, skal naturligvis konsekvent udvises af 

Danmark. Bandemedlemmer, der har fået dansk statsborgerskab skal have dette frataget igen, 

ligesom tilfældet er for de danske statsborgere, der dømmes efter terrorparagraffen. Det, som 

bandemedlemmerne foretager sig, er nemlig en form for terror mod lovlydige borgere. De 

forvandler boligkvarterer til krigszoner og skræmmer folk fra at leve deres eget liv. Derfor kan 

bandemedlemmerne sagtens sidestilles med terrorister!  

----------- 

Onsdag den 28. oktober mistede en fem-årig pige livet på Frederiksberg. Hun gik stille og roligt 

med sin mor i hånden på fortovet på Peter Bangs Vej. Pludselig blev de torpederet af en bil, der 

med høj fart kom fra en sidegade og pløjede den lille familie ned.  

Alt blev på et splitsekund taget fra familien, taget fra moren, faren, bedsteforældrene og alle de 

andre der kender eller ville komme til at kende Aya. Alle fremtidsplaner om første skoledag, 

studenterhuen eller svendebrevet, flytte hjemmefra, blive gift og blive bedsteforældre, bliver på 

et splitsekund taget fra en hel familie. 

Gerningsmanden – en 21-årig mand af arabisk herkomst – sprang ud af bilen og fortsatte væk fra 

gerningsstedet. Krysteren tog ikke engang ansvar fra sin afsindige handling, men efterlod pigen 

døende på fortovet. Hvem opfører sig sådan? Kun et menneske uden skyggen af empati for sine 

medmennesker. 

Heldigvis blev manden pågrebet nogle dage senere. Men intet kan give familien deres 5-årige 

datter tilbage. Jeg var selv sammen med Morten Messerschmidt og mange andre forbi og lægge 

blomster, ligesom jeg gik med i et fakkeloptog, hvor jeg så og hørte de efterladtes mange tanker 

og holdninger. Mest af alt fyldte den ligegyldighed, som gerningsmanden havde udvist overfor, 

hvad deres datter, barnebarn eller skoleveninde var blevet udsat for. Det sætter dybe spor i 

ethvert menneske. Det rørte mig meget, meget dybt. 

….. 

Vi må som politikere gøre alt, hvad vi kan for, at det ikke sker igen. Den 21-årige araber skal aldrig 

sidde i en bil i Danmark igen. Derimod burde han sidde på et fly på vej mod han og hans families 

hjemland! Farvel og kom IKKE tilbage. 

…………… 
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Vi ser flere og flere vanvidsbilister, der kører fuldkommen hensynsløst med høj fart uden at ænse 

cyklister, fodgængere, andre biler, hastighedsgrænser eller lyssignaler. Som om de har et 

dødsønske. I dag er mange muskelbiler, som disse mennesker kører rundt i, så veludrustede, at 

det desværre ofte er de tilfældige borgere, vanvidsbilisterne kører ind i, der kommer til skade, 

mens vanvidsbilisterne selv slipper med overfladiske skrammer. Det er simpelthen 

RÆDSELSFULDT! 

Vanvidsbilisterne skal permanent have frataget deres kørekort og de skal i fængsel i mange, 

mange år for deres adfærd.  

Selvom vanvidsbilisterne findes over alt i landet, er der flest af dem i eller omkring 

indvandrertunge områder.  

Derfor er løsningen klar for mig. Vi skal indføre en minimumsstraf på 6 års ubetinget fængsel. Vi 

skal lave straksudvisninger, hvis det er udlændinge. Og så skal vi tage bilen fra de banditter, der 

ikke kan eller vil dette samfund. Der skal være konsekvenser.  

Statistikkerne peger entydigt på, at for så vidt angår færdselsforseelser, så er unge efterkommere 

voldsomt overrepræsenteret. Efterkommermænd i aldersgruppen 20-34 år overtræder således tre 

til fire gange hyppigere end danske mænd færdselsloven! Indvandrermænd i samme aldersgruppe 

gør det i cirka dobbelt så mange tilfælde som danske mænd.  

Statistikkerne taler deres eget tydelig sprog. Vi har ganske enkelt et kæmpe stort problem med 

unge andengenerationsindvandrere, som blæser på færdselsloven.  

Hvad sker der så, når politiet skal eftersøge vedkommende? ”En ung mand på 21 år iført 

hættetrøje og jeans og 185 cm høj er set flygte fra stedet”. Hvad sker der dog? Hvad er det for en 

signalement? Så skriv det dog ud, som det er. SÅ SKRIV DOG at det er en mand med 

indvandrerbaggrund, som I leder efter. Det vil vi kræve i politiforhandlingerne, at politiet for 

fremtiden gør. 

………….. 

På en dag som denne, hvor vi fejrer et jubilæum kan vi ikke komme udenom de bevingede ord 

”Stuerene, det bliver I ALDRIG”. Det var Nyrup, der sagde det. De ord har lige så stor relevans i 

dag. Hvis man har været med fra dengang, så husker man måske grunden til ordene. Det gør jeg i 

hvert fald, og det er derfor jeg siger følgende: 

For at beskytte det danske folk foreslår vi, at der indføres et familieansvar. Det vil betyde, at en 

indvandrerdreng, der er medlem af en kriminel klan, kan koste hele familien en udvisning. Det er 

kun fair og en borgerlig dyd at udtrykke det store familieansvar, der er ved at have børn. Det har 

alt for mange udlændinge og indvandrere her i landet ikke forstået. Derfor skal vi ikke bare sende 

selve gerningsmanden hjem, men hele familien! 

------------ 
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Vi snakker meget om corona i disse tider. Men der er altså andre trusler i verden end corona, og 

hvis landet bliver sårbart og svækket, er der risiko for, at der ikke er ressourcer nok til de ældre, til 

skolerne og til bekæmpelse af islamisme.  

Vi skal passe på Danmark. Vores land og vort folk ligger stadigt ubeskyttet hen mod en ny 

flodbølge af migranter, som allerede nu er under opsejling. Derfor skal vi gøre os klar til at opføre 

et forsvarshegn langs den dansk-tyske grænse.  

Danmark skal ikke være et indvandringsland. Danmark skal være et udvandringsland. Derfor skal vi 

skrue gevaldigt op for hjemsendelserne!! 

For det er ikke dét Danmark, jeg selv voksede op i. I Danmark skal vi vende tilbage til det, der 

definerede det danske folk. Hvor er kernefamilien eksempelvis blevet af? Når vi bliver skilt, higer vi 

efter den, mens den virker til at være død i den offentlige debat. Det er en skam. Samtidig har 

regeringen givet 300 mio ekstra til specielt indvandrerfamilier – der er noget helt, helt galt!  

Jeg kan love jer, at jeg fortsætter kampen for et fredeligt og velstående Danmark. 

Det betyder også, at jeg ser meget alvorligt på udenlandske donationer til stormoskeer i Danmark. 

Det er desværre mere alvorligt end mange kan forestille sig, så regeringen må indse, at det haster 

med, at alle donationer stoppes hurtigst muligt. Der gives allerede al for meget til islam i forhold til 

øvrige trossamfund fx via den omfattende halalslagtning, som er enormt udansk og som også skal 

stoppes. 

-------  

Som jeg indledte med at sige, så har 2020 været et historisk år for Danmark.  

Hårdt for mange mennesker. Men ved I hvad? Jeg har også set danskerne rykke sammen. Hjælpe 

hinanden. Og jeg har set, hvordan folkene på corona-frontlinjen har kæmpet forbilledligt. Vores 

sygeplejersker, vores læger, vores social- og sundhedsassistenter, portører, rengøringsfolk, politi- 

og fængselsbetjente og vores forsvar – tak for jeres helt særlige indsats her under 

coronaepidemien. Coronaen er et spørgsmål om liv og død. Så tak fordi I er der for alle os andre i 

denne svære tid. Tak for indsatsen for Danmark og danskerne. Tak! 

--------- 

Når vi igen mødes om et års tid alle sammen - ansigt til ansigt - så er vi forhåbentlig ved at lægge 

corona-epidemien bag os. Vi vil for alvor være i gang med en spændende valgkamp – eller rettere 

98 forskellige valgkampe – rundt omkring i hele Danmark. Ja, valgkampen er i virkeligheden 

allerede begyndt, for den begyndte den 21. november 2017 og har været i gang lige siden, men nu 

og det kommende års tid skal den intensiveres, så I ude lokalt kan få skabt nogle rigtige gode 

resultater for Dansk Folkeparti. Og det er jeg sikker på I kan, og vi kan, for vi har så mange dygtige 

og virksomme kandidater, der er helt klar til at lægge sig i selen. 

Vi skal være optimistiske. Som der står på den amerikanske crooner Frank Sinatras gravsten ”the 

best is yet to come”. Den sang indspillede han i 1964 og da var der endnu 30 gode år på scenen for 
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Ol’ Blue Eyes. Der er også mange, mange flere gode år foran os i Dansk Folkeparti. Det lover jeg 

jer! 

Jeg vil nu afslutte min tale her på vores 25 års jubilæum. Vores historiske jubilæum. Sammen med 

jer vil jeg fortsætte kampen for danskerne, demokrati og Grundlov. Og tro mig: Det bliver Dansk 

Folkeparti ved med. Vi accepterer ikke befolkningsudskiftning og lovløse tilstande. 

Vi vil have et godt, fredeligt og velstående Danmark. Tak for jeres opmærksomhed. 

………………………………. 

 

 


