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Ud med dem
– NU!
Levakovic-klanen har i årevis drevet gæk med danske myndigheder
og malket systemet for millioner af kroner.
Dansk Folkepartis gruppeformand og retsordfører Peter
Skaarup mener, at det er på tide, at vi sætter foden ned
og siger: STOP!
”Nu skal Cirkus Levakovic lukke og slukke. Danskernes
retsbevidsthed bliver i den grad trådt under fode.
Og jeg kan ikke fortænke de københavnske skatteydere i
at mene, at der bliver drevet rovdrift på deres kommunale
skattekroner, at de er til grin for egne penge. Vi skal nok
være gode, men ikke tossegode,” siger Peter Skaarup.
Levakovic-klanen har i en lang årrække pumpet Københavns Kommune og Tårnby kommune for forskellige
former for økonomisk hjælp. Ifølge Ekstra Bladet, som
løbende har afdækket klanens malken af de danske skatteydere, har familien kostet det danske samfund mindst
73,9 millioner kroner, hvis man lægger sociale ydelser
sammen med udgifter til institutionsophold og fængselsophold. De 73,9 millioner kroner er meget lavt sat. For
til det astronomiske beløb skal lægges blandt andet omkostninger til retssager, sagsbehandlere, pædagoger og
administrative udgifter generelt.

Nu skal hullet lukkes

”Det er en total falliterklæring, at bopælskommunerne har
ladet sagerne sejle, når det gælder Levakovic-klanen,” siger Peter Skaarup.
Men han vil også have, at regeringen tager fat i bopælskommunerne for at få undersøgt sagerne til bunds, så vi
en gang for alle kan få stoppet de milde pengegaver samt
ikke mindst lukke det tilsyneladende kæmpe hul, der er i
reglerne for sociale ydelser. Derfor bad Dansk Folkeparti
også så sent som i marts i år om handling, men der er
intet sket.
(Kilder: Ekstra Bladet, TV2, Berlingske Tidende m.fl.)

”Jeg er overbevist om, at der sidder kommunalt ansatte
med meget røde ører. Men man skal også være klar over,
at samme kommunalt ansatte frygter Levakovic-klanen,
som ifølge TV2 Nyhederne benytter trusler for at presse
kommunalt ansatte til at udbetale penge.
Det er så dybt krænkende, det, der foregår. Der bliver nok
at rydde op i, hvis der kommer et andet flertal på Christiansborg efter valget på torsdag,” siger Peter Skaarup.

Falske lægeerklæringer

Selvom Levakovic-sagen er så grel, at den har betydet, at
lignende sager er blevet overskygget, må vi ikke glemme,
at der er rigtig mange øvrige sager, hvor dybt asociale
eksistenser lever godt af et dansk system, som på det nærmeste forgylder dem.
Psykiateren Henrik Day Poulsen siger til Berlingske Tidende, at Levakovic-klanens leder, Gimi Levakovic, som ynder
at kalde sig Gimi Boss 007, har sørget for, at hans læge
har fremsat talrige erklæringer til kommunen om, at Gimi
Levakovic er syg og derfor er berettiget til kontanthjælp.
Psykiateren siger, at han har siddet med mange klienter
som Levakovic, som i årevis har modtaget kontanthjælp
på baggrund af falske udtalelser fra praktiserende læger
og speciallæger.
Henrik Day Poulsen siger, at han blot ikke kan offentliggøre sagerne på grund af sin tavshedspligt.
Peter Skaarup er vred over, at Levakovic-klanens tag-selvbord langt fra er eneste eksempel på kommunal slendrian.
”Eksemplerne viser, at der er akut behov for at få afdækket ulovlighederne og gjort noget ved dem.
Det vil jeg gøre til en af mine vigtigste opgaver, når valget
er afgjort natten mellem torsdag og fredag,” lover han.

pengestrøm, der fylder familiens bank- og tegnebøger…
Godt nok er et par af romaklanens medlemmer for nylig
blevet udvist af Danmark. Men de udviste har meddelt til
de medier, der har gidet lytte, at de ville trodse udvisningen og indrejseforbuddet og snart være i Danmark igen.

DF’er slog i bordet

Dansk
Folkeparti
i offensiven
Nu skal det være slut med
Levakovic-klanens sugen penge
til sig fra det offentlige system.
Overfald, vold og voldtægt. Hjemmerøverier, tyverier, plat
og svindel. Socialbedrageri og besiddelse af skarpladte
våben. Blot et udpluk af de samfundsskadelige handlinger, der klæber til den kriminelle og asociale Levakovicfamilie.
Trods adskillige forsider og et væld af artikler i Ekstra
Bladet samt en miniserie om Levakovic-familien i TV2 er
der ikke for alvor taget et opgør med klanmedlemmerne.
Roma-familien fortsætter med sin dybt provokerende adfærd, mens skattekronerne fortsat siver og bliver til en lind

Danskerne er forargede, politikere står på nakken af hinanden for at komme af med deres kvababbelse over klanens fremfærd. Der bliver protesteret – halvhjertet, men
der sker ingenting. Dansk Folkeparti er det eneste parti,
der aktivt har konfronteret Levakovic.
Udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen
stillede tidligere i år op til en duel på Ekstra Bladet TV
med klanoverhovedet Gimi Levakovic. Men udsendelsen
”Frontalt” var ikke særlig fremskredet, før Martin Henriksen måtte banke gevaldigt i bordet for overhovedet at
komme til orde.

Bydende nødvendig udvisning

Værdiordfører Pia Kjærsgaard har også fulgt Levakovicsagerne:
”Det er godt, de to klanmedlemmer Django og Stefano
Levakovic er blevet hjemsendt. Nu kan jeg kun håbe, at
det danner præcedens for mange andre udenlandske kriminelle. For der skal mange flere hjem.
Jeg synes ikke om, at de skal sidde i danske fængsler og
prinse sig og have det godt. Det er urimeligt, at vi skal blive ved med at betale penge for, at de kan blive siddende
i Danmark, indtil de bliver udvist,” siger Pia Kjærsgaard.
Også dommeren i Højesteret, der afsagde dommene over
Django og Stefano Levakovic, domme på fem et halvt års
fængsel samt endegyldig udvisning af Danmark, sagde i
sin domfældelse:
”Udvisningen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed, fordi kriminaliteten ofte er rettet mod
ældre borgere i eget hjem.”
Klanen kan altså trods alt fornemme, at jorden brænder
under den.
Det ændrer dog ikke det faktum, at de to stadig befinder
sig i Danmark i færd med at afsone deres fængselsstraffe,
som leder til udvisning.

Faktaboks:

Familien Levakovic stammer oprindelig fra Kroatien
og tæller i dag godt 40 personer, der bor i Danmark.
Mindst 20 har begået kriminalitet. Der er oftest tale
om berigelseskriminalitet som tricktyverier og gaderøverier, men familiens repertoire strækker sig
også over væbnede røverier, grov vold, hæleri, afpresning og voldtægt.
. Klanlederen Gimi Levakovic bor i en villa i Kastrup på Amager.
Men vedholdende rygter vil vide, at klanlederen og hans familie
har planer om at flytte til Korsør.
. Gimi Levakovic kom til Danmark i 1972, tre år gammel.
. Han har ikke haft lønarbejde under sit ophold i Danmark.
. Medio maj 2015 var status for klanen, der tæller cirka et halvt
hundrede medlemmer, at en halv snes af disse sad fængslet, mens
fire har fået en udvisningsdom, som efter afsoning træder i kraft.
. Et af familiemedlemmerne har nu appelleret udvisningsdommen
til menneskerettighedsdomstolen med det resultat at sagen kan
trække ud i årevis.
(Kilder: Ekstra Bladet, TV2, Berlingske Tidende m.fl.)

Fakta om udenlandske kriminelle
100%
26,1% 2013
17,4% 2004

Den 21. november 2013 udgjorde indvandrere, efterkommere og udlændinge uden
tilknytning til Danmark 26,1 pct. af alle som sidder inde, har fået betinget dom eller
er prøveløsladt. I 2004 var tallet 17,4 pct. (Kilde: Justitsministeriet, april 2014).

41%

100%

Den 21. november 2013 udgjorde indvandrere, efterkommere og udlændinge uden
tilknytning til Danmark 41 pct. af alle indsatte i landets lukkede fængsler.
(Kilde: Justitsministeriet, april 2014).

1755 personer
583 personer

I 2012 var antallet af fremstillede i dommervagten i København af udenlandsk
herkomst 1.755 personer og 583 personer af dansk herkomst eller blot en tredjedel
af samtlige fremstillede.

(Kilde: Jyllands-Posten 30.07.2014: ”Kriminelle griner af det danske samfund”).

100%
57%
38%

Andelen af fanger med udenlandsk statsborgerskab i Vestre Fængsel er 57 pct. 38
pct. af de indsatte i fængslet har ikke nogen tilknytning til Danmark
og skal således udvises efter endt afsoning.
(Kilde: Berlingske 07.06.2012: ”I Vestre Fængsel er seks ud af ti udlændinge”).

640 mio. kr. Det koster ca. 640 mio. kr. på årsbasis at fængsle 1.100 udenlandske kriminelle.
(Kilde: Berlingske 07.06.2012: ”Udenlandske kriminelle skal afsone i hjemlandet”).

108 personer 2009
191 personer 2013

Antallet af østeuropæiske kriminelle der bryder deres indrejseforbud og på ny bliver pågrebet er steget markant de
seneste år. I 2013 blev 191 østeuropæiske statsborgere sigtet for at bryde indrejseforbuddet, som de havde fået for
at have begået kriminalitet. Det var næsten en fordobling i forhold til 2009 hvor tallet var 108.
(Kilde: Politiken 14.02.2014: ”Udviste kriminelle strømmer tilbage igen”).

I DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2014 BLEV MERE END HVERT
FJERDE INDBRUD BEGÅET AF TILREJSENDE.

I de pågældende tre måneder er flere end 2000 statsborgere fra 12 lande i Østeuropa blevet sigtet for overtrædelser
af loven. (Kilde: Berlingske 21.06.2014 ”Tilrejsende bag hvert fjerde indbrud”)
2.716 personer 2009
10.214 personer 2014

Antal sigtelser for overtrædelser på straffelovsområdet rejst mod udlændinge med rumænsk statsborgerskab er steget
fra 2.716 i 2009 til 10.214 i 2014.
(Kilde: Justitsministeriets besvarelse af 22. april 2015 af spørgsmål nr. 602 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.)

UNGE MÆND MED IKKE-VESTLIG BAGGRUND STÅR FOR EN
UFORHOLDSMÆSSIG STOR ANDEL AF
KRIMINALITETEN I DANMARK. Ifølge Danmarks Statistik er 27 pct. af mandlige efterkommere fra

et ikke-vestligt land i aldersgruppen 20-24 kendt skyldig i en lovovertrædelse i 2013. For personer med dansk oprindelse er det
tilsvarende tal 10,6 pct. (Kilde: Danmarks Statistik: ”Indvandrere i Danmark 2014”).

