Kampen for Danmark

Du vil gerne vise alle raci … vælgerne at du er tough
on indvandring. Så du bestiller en dejlig kage for at vise
hvor dejligt mange stramninger du har lavet. 2 felter
frem. 1 racisme.

?

- Kan DU blive Danmarks nye højrefløjsikon?

A: Det er logik. 1 felt frem.
B: Det er krænkelseskultur er hvad det er. 1 felt frem.
C: Nemlig. Du har jo ikke sagt noget grimt om negere. Hov, det må du jo heller ikke sige for PC politiet. 1 felt
frem. 2 racisme.

Regler
Spillet handler om at nå først ind til Borgen.
Det gør man ved at være så populistisk som muligt.
Men pas på: hvis du er for racistisk kan det gå galt.
I kan være lige så mange spillere I vil.
Find hver en brik.
Alle brikker kan bruges, undtagen sorte ludobrikker – de ligner en
undertrykt kvinde i burka for meget.
I skal også bruge en terning og et stykke papir til at skrive, hvor
meget racisme I hver især opsparer.

Hvilket ord eller ord beskriver
bedst folk på flugt fra Mellemøsten
der kommer her til Danmark?
A: Flygtninge og migranter.
B: Velfærdsmigranter.
C: Griske.

Alle spillere starter i Idyllerup, hvor alt er som i gamle dage - taget
ud af en Morten Korch film - og ikke mindst DANSK.
Når du har tur slår du en terning.
Slår du 1-2 skal du rykke ét felt, 3-4 = to felter og 5-6 = tre felter.
Lander du på et felt med et spørgsmål skal du svare på det og følge
instruktionerne for dit svar.

?
Nørrebro er tabt. Sid over en runde
mens du er på Facebook og poster
billeder af dig selv i en bil.

Hvad er muslimer?
A: Den største trussel mod Danmark.
B: Udanske.
C: Ødelæggende for den vestlige verden.

?

God fornøjelse!

A: Også fordi her er mindst 1,2 mio af dem, jo. 1 felt frem. 1 racisme.
B: Ja, for i Danmark finder vi aldrig på vanvittige ting som at bestemme
over kvinders tøj eller at straffe børn. 1 felt frem. 1 racisme.
C: Nemlig. Men altså kun indtil en journalist spørger ind, for så mener
du nok noget lidt andet. 2 felter frem. 2 racisme.

?

A: Nemlig. 1 felt frem. 1 racisme.
B: Vi ved godt det betyder ”alle muslimer”,
men godt formuleret. 1 felt frem.
C: Ingen køber den, Naser. Ingen effekt.

?

Et satirisk brætspil af Mads Brynnum og Hasse Borg Søegren

A: Jep. 1 felt frem.
B: Måske lige hårdt nok. Men sandt, jo. 1
felt frem. 2 racisme.
C: Nåja, min fejl. 2 felter frem. 1 racisme.

Mål

Hvor kommer flygtninge egentlig
fra?
A: Den anden side af jorden.
B: Hulabulaland.
C: Det hedder velfærdsmigranter.

Hvad skal vi gøre for dem der
drukner på den farefulde færd
over Middelhavet?
A: Hjælpe dem. Og så sende dem
hjem hvor de kommer fra.
B: Måske noget med en mur?
C: Ikke noget. De kan jo bare blive
i deres hjemlande og kæmpe for
en bedre fremtid. Det ville jeg
gøre.

A: Puha, troede lige du var blevet blød. 1
felt frem.
B: Og måske kan Libyen betale? 1 felt
frem. 1 racisme.
C: Selvfølgelig ville du det. 2 felter frem. 3
racisme.

Hvad skal være det vigtigste
politiske emne til valget?
A: Islam
B: Islamister
C: Naziislamisme

BURKAFORBUD!!!

?

?

Hvorfor er det et problem at flygtningene kommer her til Danmark?
A: Fordi hvis de ikke stopper så
snart de er uden for bomberækkevidde, så er de faktisk velfærdsmigranter.
B: Fordi vi får meget mere for
pengene i nærområderne.
C: Fordi deres middelalderlige
religion ikke passer ind i et
demokratisk land.
A: Nemlig. 1 felt frem. 1 racisme.
B: Ikke at vi bruger penge, men hvis vi
gjorde. 1 felt frem.
C: På den måde er det faktisk bedre for
dem at blive dernede. 2 felter frem. 2
racisme.

Hvis en spiller undervejs får ti eller flere racisme bliver han eller hun
elimineret fra spillet, fordi det bliver for meget - selv for danskerne.
Og ja, vi ved godt det ikke fungerer sådan i virkeligheden, men det
her er jo også bare et spil.

Start

?

Et par muslimske kvinder prøver
at stikke snablen i det offentliges
kasser – sikkert for at udbrede
sharia. Hvad gør du?
A: Beklikker deres faglighed.
B: Siger de går ind for piskeslag og
stening og andre ting du digter.
C: All of the above.
A: Naturligvis. 1 felt frem.
B: Men det passer stadig. 1 felt frem. 1
racisme.
C: Ja, for alle ved de taler med to tunger. 2
felter frem. 2 racisme.

Den første spiller i mål (Borgen) vinder.

?

?

A: Men mest det sidste, ikke? 1 felt frem.
B: Som de jo er. It is known. 2 felter frem.
2 racisme.
C: Det er selvfølgelig ikke forkert, men
måske lidt voldsomt. 1 felt frem. 3 racisme.

Den der senest har givet penge til godhedsindustrien har sidste tur.

Hvis du kommer til et felt med niqab på skal du stoppe for at skrive
et læserbrev om undertrykte kvinder, islamisme og den slags. Men
kun indtil den første spiller når burkaforbudsfeltet. Efter det er alle
undertrykte kvinder blevet frigjort og så kan du trygt rykke forbi
niqabfelterne uden at stoppe.

Du siger noget racistisk om muslimer. En journalist spørger ind til det, men hvad er dit svar?
A: Jeg har mange jødiske venner, jeg kan ikke være racist.
B: Det er simpelthen så ubehageligt at blive anklaget for den slags. Er det dertil vi er
kommet?
C: Jeg siger ikke noget om race, men om religion. Det er slet ikke det samme.

