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Hvide svin! Gérald Pichon Hent PDF Det anti-hvide had er længe blevet betragtet som et fantasifoster og som
et propagandamiddel fra højreekstremisters side. Fænomenet er indtil for nylig blevet miskrediteret af vores

elite blandt politikere og mediefolk. Men det er en smertelig virkelighed, der berører et stigende antal
franskmænd. De udsættes for aggressioner, forhånelser og voldtægter ... Denne form for racistisk had er en

kendsgerning. For dem, der benægter dets eksistens, er det imidlertid en fejl at betragte sig som offer for anti-
hvidt had, idet man derved tager afstand fra den højt besungne sameksistens, der er blevet ophøjet til at være
den højeste værdi i det multikulturelle samfund. I en tid, hvor vi ser uanstændige opportunistiske forsøg på
politisk udnyttelse, udkommer "Hvide svin!", der baseret på vidneberetninger og talmateriale fortæller om en
virkelighed, som regeringer fra såvel venstrefløjen som højrefløjen vender det blinde øje til og skjuler med

vilje.
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