
Peter Skaarup Grundlovstale, 5. juni 2022 

I dag fejrer vi Grundlovens 173 års fødselsdag. Med Grundloven blev enevælden afskaffet og 

demokratiet indført i Danmark. Jeg tror vi skal mange grundlovsfejringer tilbage for at finde et år, 

hvor værdien af vores frihed og vort demokrati har stået så centralt for de fleste af os. 

Med Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar 2022 blev det pludselig klart for os alle sammen, 

hvor skrøbelig freden og demokratiet er.  

For første gang siden 1968 er et europæisk land blevet invaderet af et andet land. Dengang var det 

Sovjetunionen, der invaderede Tjekkoslovakiet efter landets leder Alexander Dubcek havde 

iværksat en liberalisering og demokratiseringsproces kendt som foråret i Prag. Det ville Leonid 

Bresjnev ikke acceptere, og som tilfældet var i 1956, da Ungarn blev invaderet under Nikita 

Krustjovs lederskab, greb Sovjetunionen resolut ind. 

Dengang var Tjekkoslovakiet, Ungarn og Sovjetunionen alle en del af Warszawapagt-landene, og 

Europa var delt midt igennem af et jerntæppe. Sovjetunionen udfoldede nærmest total kontrol 

over de øvrige Warszawapagt-lande og invasionerne af Ungarn og Tjekkoslovakiet var formentlig 

ventet af mange. Tilliden til Sovjetunionen kunne i hvert fald ligge på et meget lille sted hos langt 

hovedparten af danskerne.  

Med Berlinmurens fald i 1989, Warszawapagtens sammenbrud og demokratiets opblomstring i de 

tidligere Warszawapagtlande havde ingen formentlig igen forventet, at vi skulle opleve et 

europæisk land invaderer et andet europæisk land. Men det var ikke desto mindre, hvad der skete 

den 24. februar. 

Rusland invaderede Ukraine – et frit, demokratisk og nogenlunde velfungerende land – 

tilsyneladende med en ambition om at indlemme Ukraine - og at dømme efter de militære kort 

som blev vist i tv – måske også Moldova - i Rusland.  

At et land overfalder et andet land kan vi simpelthen ikke acceptere i det 21. århundrede. 

Landenes selvstændighed må ikke anfægtes. Et nyt jerntæppe er ved at sænke sig i Europa. Med 

Rusland og Hviderusland på den ene side og heldigvis et samlet Vesten på den anden. 

Jeg tror vi alle er blevet os bevidst, hvor dyrebar vores frihed og demokrati er og at vi skal stå vagt 

herom, Det gør vi bedst sammen med vores allierede i NATO. 

I onsdags stemte danskerne ja til at tilslutte sig det europæisk forsvarssamarbejde. Ja-partierne 

udnyttede skamløst invasionen af Ukraine til at gennemtvinge et dansk ja til at ophæve 

forsvarsforbeholdet. Vi respekterer naturligvis danskernes valg. Det er vælgerne, der har truffet 

beslutningen. Men det er alligevel tankevækkende at så sent som I februar 2019 viste en måling 

fra Norstat, at 44 procent af danskerne på daværende tidspunkt ville beholde forsvarsforbeholdet 

og kun 28 pct. ønskede det afskaffet. Forskellen på den måling i februar 2019 og resultatet i 

onsdags er Ruslands invasion af Ukraine. 

Og dårligt var afstemningsresultatet i øvrigt klart før EU-parlamentets formand, Robert Metsola, 

krævede et opgør med de øvrige danske forbehold.  



Kære venner, skal vi ikke sende et klart signal her fra Holbæk til parlamentsformanden og 

statsminister Mette Frederiksen om, at vi vil fastholde de tilbageværende danske forbehold? Vi vil 

ikke have euro eller EU's udlændingepolitik i Danmark! 

Det er også påfaldende, at det stort set ikke blev nævnt i debatten op til afstemningen om 

forsvarsforbeholdet, at pladen allerede er fuld i det danske forsvar. Forsvaret har simpelthen ikke 

ressourcerne til at kunne indgå i alle de EU-missioner, som ja-siden talte om i forbindelse med 

afstemningen. Efter afstemningen er afsluttet har flere personer i Forsvaret været ude og påpege, 

at hverken materialet eller mandskabet er tilstrækkeligt. Og det er ikke gjort med at hæve 

udgifterne til forsvaret til 2 pct. af BNP. Vi skal endnu højere op og i et endnu hurtigere tempo end 

partierne bag den sikkerhedspolitiske aftale lægger op til.  

Uanset at invasionen af Ukraine intet har med EU's forsvarspolitiske samarbejde at gøre, har selve 

truslen fra Rusland været med til at overbevise danskerne om at forsvarsforbeholdet skulle 

afskaffes. Så også på den helt nære front har Ruslands invasion haft konsekvenser: For forbeholdet 

men også for mange danskeres økonomi, der er udfordret som følge af konsekvenserne af den 

vanvittige invasion: Stigende gaspriser, stigende oliepriser, stigende priser på fødevarer, 

begyndende faldende boligpriser og en forbrugertillid, der ikke har været lavere i al den tid, man 

har målt den.  

Ruslands invasion af Ukraine har i sandhed ændret hele den måde, vi anskuer og oplever verden 

på. Den minder os om at vi skal holde sammen. Men vi skal holde sammen med de rigtige – og EU 

vil aldrig nogensinde kunne erstatte vores alliance med USA, Storbritannien og Canada i NATO. 

Svigter vi NATO-alliancen til fordel for EU-samarbejdet, der ifølge traktaten skal lede frem til en 

fælles forsvarspolitik, så bliver Europa et farligere – ikke et sikrere – sted at være.  

I andre sammenhænge er tryghed også vigtig. Det gælder f.eks. i forhold til vores dagligdag. Vi skal 

kunne færdes trygt og sikkert i vores lokalmiljø, ja i alle dele af Danmark. Derfor er vi også glade 

for, at der nu åbnes nærpolitistationer rundt omkring i Danmark. Det har vi kæmpet for i Dansk 

Folkeparti i årevis. Vi kunne naturligvis godt have tænkt os, at der var længere åbningstider og 

flere ressourcer til nærpolitiet; men det er trods alt et skridt i den rigtige retning.  

I april i indeværende år åbnede nærpolitistationen i Asnæs i Odsherred Kommune og selvom 

stationen kun har åbent tre dage om ugen indtil videre, så er det dog et stort fremskridt. Også 

Korsør, Sorø og Dianalund har fået nærpolitistationer her i det nordvest- og vestsjællandske. 

Det er vigtigt for borgerne at opleve at politiet er til rådighed, når der er behov for det – ikke 

mindst for små erhvervsdrivende, der har oplevet, at det var omsonst at kontakte politiet i tilfælde 

af butikstyverier eller lignede. De vil forhåbentlig opleve en markant forbedring.  

Og der er behov for at vi forstærker vores politi. Der kommer flere voldelige overfald, overfaldene 

bliver grovere og ofte oplever vi, hvordan gerningsmændene – ofte indvandrere og efterkommere 

– sætter særskilt pris på at ydmyge deres ofre så meget som muligt. Det vi kalder dominansvold – 

men som vel med et bedre dansk ord burde hedde ydmygelsesvold. I mine øjne – og i Dansk 

Folkepartis – bør det tælle som en skærpende omstændighed, hvis der i et voldeligt overfald 

indgår en dimension af ydmygelse. 



Ydmygelsesvold er et fænomen som vi indtil for få år siden primært kendte fra udlandet. Her har 

lande som Frankrig og Storbritannien været plaget af fænomenet i årevis – og også der er det 

indvandrere og efterkommere fra forstæderne, der har praktiseret denne form for afstraffelse 

oftest af etniske englændere eller franskmænd men også af – typisk – kvinder fra deres eget miljø, 

som ikke er lydhøre over for de islamiske dogmer, som man sætter højt i disse miljøer. 

Et andet problem, som vi oplever i etniske miljøer, og som jeg har arbejdet med i årevis er hvordan 

vi bekæmper bandekriminalitet.  

Sidste år lykkedes det endegyldigt at få opløst Loyal To Familia ved dom. Højesteret fandt at 

foreningen kunne opløses i medfør af Grundlovens paragraf 78, stk. 1. Det har betydet, at Loyal to 

Familia ikke længere kan paradere rundt i gaderne iført deres kendetegn, og at organisationen på 

mange måder er blevet stækket. Men desværre – og det havde vi nok heller ikke forventet – har 

det ikke betydet, at bandemiljøet er forsvundet. Det er vigtigt at føre en hård og konsekvent linje 

over for banderne. Vi ser i disse år i vort naboland Sverige, hvordan en eftergivende retspolitik i 

kombination med en hovedløs udlændingepolitik har gjort det før så trygge og sikre Sverige til 

indehaver af en trist Europarekord for flest skuddrab. Det er rystende, hvordan banderne i dag 

sidder på magten i store dele af ghettoerne – eller som man kalder dem i Sverige – udsatte 

boligområder.  

Vi er heldigvis ikke der i Danmark, at der er områder af vort land som permanent er uden for 

politiets kontrol. Men derfor kan vi sagtens stramme grebet om banderne. 

I Dansk Folkeparti har vi blandt andet stillet forslag om at fratage bandemedlemmer mulighed for 

at eje og føre motorkøretøjer i en 5-årig periode. Vi ved hvordan de store biler fungerer som 

bandemedlemmernes potensforlængere – og derfor er skattemyndighederne også i en årrække 

gået efter bilejere fra bandemiljøet, hvor den indtægt de officielt har, ikke svarer til at man skal 

kunne køre rundt i en bil til flere millioner. Ligeledes har vi også stillet forslag om at skærpe 

reglerne for opholdsforbud og om skærpede fængselsstraffe for bandekriminelle.  

Vi må aldrig tro at kampen mod indvandrerbanderne er vundet. Det er et forfærdeligt uvæsen, vi 

har fået inden for vore døre. Mennesker, som slet ikke ser værdi i andre mennesker, og som ikke 

skyer nogen midler, når det handler om at afgøre uoverensstemmelser. Kommer der civile forbi i 

et skudopgør mellem indvandrerbanderne, så risikerer de at blive skudt. Det har vi desværre 

eksempler på – også i Danmark. 

I det hele taget er vi nødt til at tage endnu hårdere fat om de kriminelle. Vi er stadig alt for 

blødsødne i vores tilgang.  

Et af de områder, hvor vi er alt for blødsødne handler om betingede domme. Man skulle egentlig 

tro, at det var ret lige til. Hvis man gentager sin kriminalitet efter at have fået en betinget dom, så 

udløses den oprindelige dom. Men sådan er det ikke! 

Derfor har vi f.eks. oplevet, hvordan kriminelle udlændinge er blevet betinget udvist flere gange…. 

Altså det giver jo slet ingen mening. Hvis man får en betinget udvisningsdom og så alligevel begår 

kriminalitet igen, så skal man da udvises! I vores øjne burde enhver kriminel handling, der 



medførte fængselsstraf jo øjeblikkeligt medføre udvisning, men i dag medfører en betinget 

udvisningsdom jo ikke engang at man bliver udvist, hvis man gentager sin kriminalitet. 

Et andet problem i samme skuffe handler om strafrabatter. Altså det forhold at man som 

forbryder får rabat på straffen, hvis man har begået mange forbrydelser. Ak ja, I hørte rigtigt. 

Det er fuldstændig ligesom når man har været nede i supermarkedet – og der er tre Lurpak på 

tilbud for 35,- kr. Hvis man begår en masse indbrudstyverier, ja så får man såmænd også 

merkøbsrabat ligesom i Føtex.  

Den slags skal stoppes. Kriminelle skal ikke have rabat på straffen, fordi de har begået flere 

forbrydelser. Og ja, så vil der komme nogle lange straffe – og hvad så? Hvis en kriminel har gjort 

sig fortjent til at få en lang straf, hvorfor skal han så have rabat, fordi han har begået en masse 

kriminalitet? 

Til slut vil jeg runde en sag, der har optaget mange her på Vestsjælland. Nemlig sagen om den 60-

årige pædofile mand, der i april blev idømt 9 måneders fængsel for at have forfulgt en dreng, som 

han tilbage i 2019 fik 9 måneders fængsel og et tilhold for at have krænket seksuelt. Det skete i 

Hejninge vest for Slagelse. Det er en sag, som TV2 har belyst grundigt.  

TV2 dokumenterede, hvordan den pågældende mand igen og igen cirklede omkring drengens 

bopæl og henvendte sig til drengen, selvom han som bekendt havde et tilhold. Alene i november 

sidste år blev det bevidst, at han 7 gange have forbrudt sig mod det tilhold, som han havde fået. 

Det er en helt igennem absurd sag. En sag, hvor drengen og hans familie har følt sig meget alene. 

Den slags må vi simpelthen ikke acceptere i et retssamfund. Vi skal ikke tolerere, at pædofile 

opsøger deres ofre efter endt afsoning. Den slags skal straffes hårdt – også betydeligt hårdere end 

9 måneders fængsel, hvis det stod til mig og Dansk Folkeparti. Derfor har vi også i forrige 

folketingssamling fremlagt et helt katalog med initiativer vendt mod pædofili. Vi rejste forslaget i 

folketingssalen men forslaget blev desværre ikke vedtaget. 

Sådan er det desværre ofte på retsområdet. De andre partier siger mange pæne ting om vores 

forslag – også ind imellem med opbakning til dem, men når de kommer ned i salen, så bliver der 

ikke stemt for forslagene. 

Så skal vi ikke i dag sende en klar besked til de resterende partier i Folketinget om at vi er trætte af 

de pæne ord om handling på retsområdet, men vi forlanger at der også sættes handling bag 

ordene, så danskerne kan opleve øget tryghed i hverdagen? 

En anden sag som optager mange i det vestsjællandske er motorvejsforbindelsen til Kalundborg. 

Kalundborg er en for Danmark meget vigtig industriby, men den utilstrækkelig infrastruktur i 

området er med til at hæmme mulighederne for udvikling af drift af virksomheder i området. 

Kalundborg-motorvejen skal derfor færdiggøres og færdiggørelsen skal prioriteres politisk, så man 

kan komme i gang med arbejdet og blive færdig førend i 2028. Så lang tid kan borgerne ikke vente 

på færdiggørelsen af motorvejen. Det tjener ingen til gavn, at man skal holde i kø på grund af 

utilstrækkelig infrastruktur.  

 



Måske venter der et folketingsvalg på den anden side af sommerferien. Der er i hvert fald mange 

af de politiske kommentatorer, der spekulerer i at der kommer valg til efteråret. Socialdemokratiet 

står imidlertid ikke til nogen fremgang i meningsmålingerne og rød og blå blok ligger faktisk ganske 

tæt. Faktisk var der en Epinion-måling forleden, der gav et flertal til blå blok, så hvorfor skulle 

Mette Frederiksen så overhovedet overveje at udskrive et valg nu, når hun har et år mere?  

Vi står i en situation med stigende renter, inflation og økonomisk usikkerhed i verden. Selvfølgelig 

er Ruslands vanvittige invasion en vigtig faktor, men mere betydningsfuld er Joe Biden og USA's 

mangeårige overforbrug og de kunstigt lave renter. Jeg mener regeringen har forsømt at 

forberede dansk økonomi på en forestående krise og tværtimod har svækket vores økonomi, før 

krisen for alvor brød ud, så vi ikke er så godt rustet til at stå imod den, som vi kunne have været. 

Regeringens overforbrug har medført et øget inflationspres og derved højere priser på dagligvarer, 

benzin og huse. Vi kan meget vel gå en tid i møde, hvor ejendomsmarkedet kommer under pres på 

grund af de stigende renter. Regeringen har desværre ikke forberedt dansk økonomi på de store 

problemer, det snart vil medføre.  

Også derfor er der meget der taler for at statsministeren vil skynde sig at udskrive et valg inden 

det for alvor går op for danskerne, hvilket misere regeringen har bragt landet ud i. 

Derfor er det meget sandsynligt at vi får et folketingsvalg i efteråret, så det gælder om at vi alle 

sammen er klar til at trække i arbejdstøjet og sikrer Dansk Folkeparti det bedst mulige valgresultat 

og forhåbentlig også et flertal til blå blok, så vi kan få en ny statsminister.  

Jeg er optimist. Jeg synes vi har masser af god politik på hylderne. Jeg synes Dansk Folkeparti står 

for den rigtige kurs for Danmark, og der er fortsat rigtigt, rigtigt meget for os at gøre i dansk 

politik. 

Med de ord vil jeg ønske jer alle sammen en fortsat god grundlovsdag! 

  


