
En julehilsen fra Henrik Marstal

af Camilla Paaske Hjort Kiil

P R E S S E M E D D E L E L S E  F R A  K Ø N S D E B A T T Ø R  O G  

F O L K E T I N G S K A N D I D A T  F O R  A L T E R N A T I V E T  H E N R I K  M A R S T A L

Der sker i år en række opdateringer af julens traditioner, da den måde, tingene hidtil er
foregået  på,  er  helt  uacceptabel  set  ud  fra  et  kønsligestillings-  og  inklusions-
perspektiv. Informer derfor venligst jeres børn om følgende:

 

Julemanden skal fra dags dato omtales som Julepersonen

Det er ikke længere Rudolph, der løber forrest, når Julepersonen kører ud med sin kane
julenat. Af repræsentations- og minoritetsbeskyttelseshensyn er rensdyret Rudolph, som
mistænkes for toksisk maskulinitet, blevet erstattet med giraffen Gerd, der har afrikansk
baggrund og identificerer som en homoseksuel søpølse.

Rådet  for  Større  Færdselssikkerhed  bakker  op  om  beslutningen  om  at  give  den
alkoholismeproblematik- og samspilsramte Rudolph en mindre prominent placering.

Det jødiske rensdyr Blitzen er fritaget for tjeneste, idet man fandt, at risikoen for, at han
nærer  zionistiske  sympatier,  er  for  overhængende.  Han  erstattes  med  Jens  Rohde.
Julepersonen  har  accepteret  at  ansætte  Rohde  i  et  skånejob  som  led  i  den  større
terapeutiske udredning, han p.t. gennemgår efter at have oplevet noget, der ikke havde
noget med islam at gøre.

Julekonen, som altid har levet en tilbagetrukket tilværelse på Nordpolen, hvor hun har
fungeret som daglig leder i en omfattende drift af adskillige større nisse-sweatshops, har
som led i  en flugtstrategi  gennemgået  en kønsskifteoperation og skiftet  navn til  Jens
Nordborg. Høn jages fortsat af Interpol, og mistænkes, ud over for driften af sweatshops,
for gennem 30 år at have modtaget over 270 mio. kr. i uberettigede momsrefusioner fra
den danske stat.

Der indføres totalforbud mod at afsynge eller afspille enhver form for julemusik eller
julesange, indtil et tilstrækkeligt repertoire af ikke-patriarkalske viser er til rådighed.

Betingelserne for at modtage julegaver juleaften ændres ligeledes. Tidligere har kriteriet
været, at barnet havde opført sig pænt hele året. Fra og med i år vurderer Julepersonen
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barnets  potentiale  som  gavemodtager  ud  fra  et  langt  mere  komplekst  spektrum  af
adfærdskarakteristika,  herunder  hvor  kønsstereotypt,  barnet  opfører  sig,  samt  hvor
mange gram kød, det har indtaget om ugen i årets løb. Der vil også blive prioriteret ud
fra barnets privilegiestatus, hvilket vil sige, at hvide drengebørn sættes bagerst i køen i
det tilfælde, at Julepersonen har svært ved at nå hele vejen omkring.

Julepersonen  kan  i  forbindelse  med  gaveuddelingen  finde  på  at  interagere  i  lumre
seancer med såvel “mor” som “far”.

Der skal ikke længere stilles traditionel risengrød ud til nissen, da mange nisser faktisk er
laktoseintolerante og mælk desuden er en ernæringskilde uløseligt forbundet med såvel
hvidhedsprivilegier som mord.

Julen er naturligvis fremover en kødfri højtid.

GLÆDELIG JUL!!
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