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landet! 
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I Danmark er der ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, trykkefrihed og 
pressefrihed. Skoler og biblioteker skal være alsidige. Og vores ideal er, 
at man skal være fordomsfri og tolerant over for nye synspunkter samt 
vise ansvarsbevidsthed og fremsyn. 

Ikke sandt? 

Men sådan er det kun i teorien. Når indvandringen er på dagsordenen, 
gælder noget andet. 

Der må ikke tales om risikoen for, at landet overtages af andre. Der må 
ikke tales om, at tilstrømningen af hundredtusindvis af mennesker fra 
fjerne lande og med en helt anden kultur end vor vil skabe endeløse kon
flikter. Der må ikke tales om de umådelige beløb, som gives ud til frem
mede. Der må ikke tales om, at dette sker på bekostning af vore egne 
gamle, syge og arbejdsløse - og at der i øvrigt kunne have været opnået 
langt mere for pengene, hvis de var blevet brugt på bistands- og flygt
ningearbejde ude i verden. Det må end ikke antydes, at der er et problem. 
For så er man "fremmedhader" og "racist". Og så gælder frihedsrettig
hederne, tolerancen og alsidighedsforpligtelsen ikke . Den slags fremsyn 
og ansvarsbevidsthed er det forbudt at vise. 

Dette kan blive katastrofalt for vore efterkommere. 

Den Danske Forening forsøger at bryde tankeløshedens og kortsynets 
monopol. Foreningen vil have demokratiet til at virke. Og foreningen vil 
- uafhængigt af økonomiske og politiske interesser - sikre dansk kultur, 
sprog og levevis i en verden, der trues af kaos, overbefolkning, vold og 
fanatisme. 

Til sådant kan der ikke opnås statstilskud. Der stilles ingen kontorhuse 
til rådighed, og man får ingen gratis medieshow i radio og TV. Den Dan
ske Forening lever derfor som græsrodsbevægelse i det danske folk, for 
private bidrag og med frivillig arbejdskraft. 

Artiklerne i dette særnummer rummer kernen i den problemstilling, 
som enhver borger bør sætte sig ind i. 



Hvad er hvad? 
I debatten om indvandringen bruges mange udtryk i flæng. 
På den måde kommer man ikke til megen klarhed. Men lad 
os tage det fra en ende af. 

ASYLANSØGER: Person, der søger opholdstilladelse i 
Danmark på grundlag af udlændingelovens flygtningereg
ler. SPONTANE ASYLANSØGERE ("spontanflygtnin
ge") er personer, som befinder sig her i landet efter en le
gal eller illegal indrejse, når de søger asyl. ASYLAN
SØGERE FRA UDLANDET er personer, som opholder 
sig i udlandet, og som søger asyl via danske ambassader og 
konsulater. 

FLYGTNING: Person, der påberåber sig en nødvendighed 
for at flygte hjemmefra. Såfremt der opnås opholdstilla
delse i henhold til udlændingelovens bestemmelser om 
flygtninges ret til ophold her i landet, registreres pågæl
dende som flygtning (asylant) i de danske systemer. Der er 
flere slags flygtninge: 1) KONVENTIONSFLYGTNINGE 
("politiske flygtninge") er personer, der opfylder FN-flygt
ningekonventionens krav, dvs. er forfulgt på grund af race, 
religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social
gruppe eller politiske anskuelser. 2) KATASTROFE
FLYGTNINGE er personer, der flygter fra en katastrofe -
krig, naturødelæggelser o.l. - som gør det bydende nød
vendigt at tage ophold et andet sted. 3) DE FACTO
FLYGTNINGE er personer, som ikke opfylder FN-kon
ventionens betingelser, men som flygter alligevel. Kan 
være katastrofeflygtninge - eller politiske flygtninge, der 
blot ikke kan bevise, at de er politisk forfulgt. Hvis der 

sandsynliggøres tungtvejende grunde til flugten, vil de 
pågældende kunne opnå asyl efter udlændingeloven. 4) 
KVOTEFLYGTNINGE er flygtninge, der får opholdstilla
delse her i landet efter aftale med FN's Flygtningehøjkom
missariat om, at der årligt skal gives opholdstilladelse til et 
bestemt antal flygtninge fra FN's flygtningelejre. Kan 
være både politiske flygtninge og de facto-flygtninge. 5) 
BEKVEMMELIGHEDSFLYGTNINGE er personer, der 
ønsker at slå sig ned i Danmark, men som ikke er forfulgt 
eller i fare på en sådan måde, at det berettiger til opholds
tilladelse endsige hjælp fra FN, og som alligevel søger at 
bilde de danske myndigheder ind, at dette er tilfældet. 

INDVANDRER ("immigrant"): Person, der har slået sig 
ned i Danmark med sigte på at forbiiv~ her - hvadenten 
pågældende har dansk statsborgerskab eller ej. 

FAMILIESAMMENFØRTE: Personer, der har fået op
holdstilladelse her i landet i kraft af udlændingelovens reg
ler om herboendes ret til at opnå opholdstilladelse for æg
tefælle, børn m.v. 

FREMMEDARBEJDER ("gæstearbejder"): Personer, der 
kom hertil inden 1973 med henblik på udførelse af arbejde. 

ASSIMILERING: Total indsmeltning i d~n danske befolk
ning uden bevarelse af egne kulturtræk. 

I TEGRATIO : Tilpasning således at pågældende kan 
fungere i det danske samfund med bevarelse af egne kul
turtræk. • 

- Flygtninge er ikke indvandrere, og de bliver integrerede! 
- Hvem siger det? 



Europas selvmord 
Europa som tomrum 

En fysisk lov siger, at tomrum altid vil · 
blive udfyldt. 

Dette gælder også for befolkningsmæs
sige tomrum. En tilsvarende biologisk lov 
siger, at enhver art til stadighed søger 
mod de bedste muligheder for artens 
overlevelse og ekspansion. 

I Vesteuropa findes der i dag en velud
bygget infrastruktur, der er resultatet af 3 
årtusinders hårdt arbejde og genialitet. 
Der findes vejsystemer, kanaler, kommu
nikationsnet af alle arter, huse, byer, rent 
vand, kloaksystemer, skoler på alle ni
veauer, hospitaler og masser af føde. Men 
hvert år er skoler nøctt til at lukke, fordi 
der ikke er tilstrækkelig mange børn. 
Samtidig udvides omsorgssystemet for de 
gamle, som forholdsmæssigt er blevet en 
langt større befolkningsgruppe. Huse og 
hjem, byer og hele infrastrukturen er der 
imidlertid stadig; og når befolkningstallet 
daler, står dele af alt dette uudnyttet hen. 
Der opstår et vakuum. 

I Vesteuropa findes verdens bedste og 
mest udbredte velfærdssystem. Dette er 
udviklet så vidt, at den egentlige fattig
dom er udryddet. Hvad enten man har ar
bejde eller ej, vil der være sikret en sådan 
indkomst, at en familie vil kunne leve et 
rimeligt liv. Vesteuropas naboer mod øst 
har ikke store muligheder for at emigrere 
dertil, selv om de måtte have lyst til det. 
Anderledes ser det imidlertid ud imod syd 
og sydøst, hvor de islamiske naboer både 
er meget fattigere og har et voldsomt vok
sende indbyggertal. I Nordafrika og Mel
lemøsten må indbyggerne erkende, at de
res lande reelt er overbefolkede, samt at 
jorden er mere eller mindre nedbrudt og 
ufrugtbar. 

Jeg har undersøgt befolkningsudviklin
gen. Denne undersøgelse synes at vise, at 
i år 1900 blev der for hvert barn født i 
Vesteuropa også født et barn i de islami
ske lande. I dag bliver der derimod for 
hvert barn født i Vesteuropa født 12 i vo
re islamiske nabolande. Om 25-30 år vil 
forholdet være 1 :25. I begyndelsen af næ
ste århundrede vil befolkningstallet i 
Nordafrika og Mellemøsten overstige Eu
ropas - og det vil vel at mærke være en 
befolkning, som er langt yngre end Euro
pas. Europa vil derfor i forhold til disse 
områder komme til at virke som et dra
gende tomrum. 

I dag er føctselsraten i alle europæiske 
lande på nær Irland for lille til at sikre be
folkningstallet. Hver kvinde får i gen
nemsnit kun mellem 1,3 og 1,7 børn, hvor 

der skal ca. 2,1 til at fastholde befolk
ningstallet. Det betyder, at hver genera
tion vil blive mellem ca. 20% og 35% 
mindre end den foregående. 

Denne proces kan illustreres med tal 
fra dansk statistik. som viser den aktuelle 
virkelighed: Det gennemsnitlige fødsels
tal pr. kvinde er nemlig her nede på 1,5, 
hvilket betyder, at hver ny dansk genera
tion vil være 25% mindre end den fore
gående. 

I 1960erne havde Vesteuropa brug for 
arbejdskraft, så man indbød eller accepte
rede omkring 1 million arbejdere fra isla
miske lande som arbejdskraft. Det var ho
vedsagelig unge mænd, der pludselig 
kom til at opleve en dramatisk stigning i 
levestandard. Selv sammenlignet med en 
velstående person i deres egne landsbyer i 
hjemlandet. De underrettede deres slægt
ninge og venner for at få dem til at følge 
efter, hvilket de gjorde i stort tal. 

I de vesteuropæiske lande er der lov
givning, der tillader familiesammenfø
ring, indvandring og modtagelse af flygt
ninge. Disse love er blevet udnyttet både 
legalt og illegalt så vidt, at det nu må 
skønnes, at sådanne indvandrere i Vesteu
ropa i dag andrager mere end 18-20 mio. 
hovedsagelig yngre mennesker med fami
lier med 4-6 børn. Det svarer til ca. 5% af 
det samlede befolkningstal, men til en 
langt større procentdel af børnene. Og ef
tersom der hvert år ankommer yderligere 
omkring 700-800.000 svarer den årlige 
tilvækst (børn+ indvandrere) til omkring 
25% af den samlede årlige tilvækst i Vest
europa. De fleste indvandrere kommer fra 
lande som Pakistan, Tyrkiet, Marokko, 
Iran og Algeriet, hvor de tilsammen 280 
mio. mennesker får 9 mio. børn om året 
mod Vesteuropas 3,7 mio. 

Den europæiske egenbefolkning vil ef
ter mit skøn komme til at udgøre mindre 
en halvdelen af alle nyføctte inden for 20 
til 40 år. 

De vesteuropæiske politikere har en 
uklar erkendelse af dette problem, så man 
har forsøgt sig med lovgivning, der inspi
rerer befolkningen til at få flere børn. Dis
se initiativer har imidlertid ikke nogen 
reel chance for at påvirke den vesteuro
pæiske egenbefolkning, som virker mere 
og mere modløs. Sådanne love har deri
mod en vældig inspirerende virkning på 
indvandrerne, som får 2-4 gange så man
ge børn som tilsvarende vesteuropæiske 
forældre. 

Man har også forsøgr sig med love, der 
sikrer indvandrede familier, hvad der sva-

Af Eduardo Farah 

- Pjit pjat! Om hundrede år er alting 
glemt 
-Af hvem? 

rer til 100.000 danske kroner, for at få 
dem til at returnere til hjemlandet. Dette 
sker ud fra en viden om, at mange af dem 
er permanent uden arbejde. Sådant gør 
imidlertid lidet indtryk på indvandrerne, 
for i løbet af meget kort tid kan et tilsva
rende beløb hentes i velfærdssystemet. Så 
hvorfor dog rejse hjem til steder, som ik
ke har Vesteuropas skoler, rent vand, gode 
infrastruktur, et demokratisk samfunds
system, let tilgængelig sex uden ægteska
belige forpligtelser osv. 

Politikerne påstår, :it immigranterne 
bliver integrerede, så Europa bliver en ny 
slags USA. Den sammenligning holder 
dog ikke, for i USA har 99,9% af befolk
ningen og de fleste immigranter en eller 
anden kristen ( eller jødisk) baggrund, 
hvilket sikrer en fortsat ensartethed i kul
turel henseende. 

Og stærke, modsætningsfyldte kulturer 
som islam-kristendom, islam-hinduisme 
eller islam-buddhisme har hidtil vist sig at 
være umulige "ægteskaber". 

Påstanden om at indvandrere vil glem
me deres rige kulturelle, sociale og reli
giøse baggrund bygger enten på ren uvi
denhed eller på simpel ru-rogance. 

Landsovertagelsens stadier 
Man kan erfaringsmæssigt iagttage 4 

stadier i den landsovertagelse, som finder 
sted i alle vesteuropæiske lande. 



Først ankommer en stor gruppe frem
medarbejdere, flygtninge m.v. I en perio
de vil de blive budt velkomne af medierne 
og de politiske partier. 

Når lokalbefolkningen, hvor de har 
slået sig ned, begynder at røre på sig, for
di den føler sig truet, vil allehånde ven
streorienterede, friliberale og såkaldt hu
manitært indstillede mennesker stå vagt 
om den nye befolkningsgruppe. Via radio 
og presse beskyldes enhver, som vover at 
tage afstand fra det, der sker, for at være 
racist, hårdhjertet, umenneskelig osv. På 
den måde vil alle beklagelser blive bragt 
til tavshed. Denne fase er overstået i de 
skandinaviske lande, Østrig, Italien og 
Spanien. 

I den anden fase bringer indvandrerne 
deres familier til deres nye land, hvorefter 
deres antal forøges yderligere i de lokal
områder, hvor de bor. Antallet stiger fort
sat støt, indtil de udgør en meget stor del 
af den kommune, de har samlet sig i. For
di de har samlet sig - og er blevet samlet 
af bl.a. praktiske grunde, er det let for dem 
at opretholde deres egen kultur. De læser 
og taler deres eget sprog, når de er hjem
me, og når de er på restauranter, cafeer og 
i forretninger, fordi disse også bliver dre
vet af deres egne. 

I sådanne samfund er de enten alminde
lige arbejdere eller - i stort tal - bistands
modtagere. De bosætter sig hovedsagelig 
i arbejderklassekvarterer, hvor lokalbe
folkningen efterhånden kommer til at op
fatte dem som fjender. Deres blomstrende 
og forskelligartede kultur virker skræm
mende og anmassende, og når den gamle 
lokalbefolkning ser sine kvinder søge 
imod de fremmede, opstår der spontane 
tilfælde af vrede. Men endnu engang står 
de venstreorienterede humanister vagt 
omkring dem med alle de samme be
skyldninger mod dem, som reagerer. 
Disse "beskyttere" udmærker sig oftest 
ved at bo fjernt fra indvandrerne og ved at 
tilhøre et højere socialt lag. Deroppe
fra anklages den "indfødte" befolkning 
for at være racister, egoister o.l. Beskyt
terne foranlediger anti-racist-love vedta
get og gør, hvad de. kan for at kvæle et
hvert tilløb til protest, samtidig med at de 
viger uden om det egentlige problem. 
Dette stadium er gennemløbet i lande som 
Frankrig, Tyskland, Holland, Belgien og 
England. 

Det tredie stadium udspiller sig 10-30 
år efter, at de første indvandrere er an
kommet. De er nu blevet til flertallet i de
res områder. Deres rige kultur, som ses i 
deres moskeer, restauranter, forretninger 
og kunstudfoldelse, får disse steder til 
fuldstændig at ligne deres hjemland. De
res børn går i egne skoler, hvor deres reli
gion og deres sprog bruges til daglig. De 

- Fremmedhad og racisme, siger jeg! 
Indre svinehunde, menneskeforagten
de hetz og kynisme, fordomme, selvtil
strækkelig, populistisk extremisme, 
myter og bevidste løgne!! 

har egen radio, TV-programmer og aviser. 
Deres fjerne slægtninge bliver ved med at 
ankomme for at slå sig ned lige som dem , 
der kom først. Deres befolkningsandel 
forøges fortsat, idet de udvider deres om
råde til at omfatte naboområder, der er 
blevet forladt af europæerne. 

På dette tidspunkt har de lokale euro
pæiske arbejdere forladt venstrefløjen i 
vrede og fortvivlelse. I særdeleshed søger 
de unge imod de forskellige højrefløjs
grupper eller -partier. Alligevel fortsætter 
de venstreorienterede deres såkaldte hu
manitære "opgave". Hysterisk angriber de 
nu - ikke længere befolkningen, men 
"højrefløjens" partier og bevægelser, som 
vokser og vokser. 

Indvandrernes interne bevægelighed er 
endvidere blevet sikret gennem diverse 
EF-regler, som tillader enhver at bosætte 
sig, hvor man måtte ønske det. 

De to befolkningsgrupper, den euro
pæiske-kristne og den islamiske lever nu 
fuldstændig opdelt i gensidig mistillid, 
frygt og had. Efterhånden som indvan
drerne presser på for at opnå politisk ind
flydelse gennem venstrefløjen, vil situati
onen polariseres, som det er sket i områ
der som Marseille, Paris' yderdistrikter, 
Lille, Bruxelles, engelske byer i Mid
lands, London og Amsterdam. Vold bliver 
et stadig mere udbredt fænomen, og kri
minaliteten stiger. Protestaktioner af for
skellig art fuldender billedet. 

Det fjerde stadium er allerede i færd 
med at udvikle sig flere steder. Det kan 
ske ad mange forskellige veje. Men ten
densen er klart den, at efterhånden som 
islam kommer til at dominere nogle byer, 
egne eller hele provinser, vil indvandrerne 
til sidst erobre det politiske lederskab. På 
dette tidspunkt vil det lokale politi måske 
blive opdelt, såvel som hæren på både sol
daterniveau og lidt senere officersniveau. 
Når de fremmede er blevet 25-30% af be
folkningen, vil de som følge af, at de ho
vedsagelig er yngre mennesker mellem 15 
og 30, komme til at udgøre majoriteten i 
den aldersgruppe, som rekrutteres til poli
ti og militær. Dette vil være afgørende i 
tilfælde af konfrontationer. 

Danmarks fremtid 
En sandsynlig fremtidssituation i Dan

mark ser således ud:'Danmark er en lille 
provins i EF med kun 1,5% af EF's totale 
befolkning. Islamiske og andre minori
tetsgrupper vil vokse hurtigt, indtil det 
pludselig er danskerne, der er minoriteten. 
Disse vil så eksplodere i en nationalistisk 
søgen efter deres egen identitet. 

På dette stadium vil den slags tåber, 
som i dag tankeløst kalder deres lands
mænd for racister og fascister, pludselig 
være blevet til supernationalister. De vil 
gå til yderligheder for at kæmpe for dansk 
identitet. Men deres anstrengelser er for
gæves. 

Om 20-30 år vil 30% eller mere af den 
europæiske befolkning være over 55 år. 
På det alderstrin ønsker man kun at leve 
i fred og se frem til pensionen. De vil 
derfor gennem deres stemmeafgivning 
søge imod kompromiser, eller de vil 
simpelt hen underkaste sig den nye tin
genes tilstand og forvente, at det nye mus
limske flertal blandt de yngre bare betaler 
skatter, så de selv kan hæve deres pen
sioner i fred. 

De mange europæiske kvinder, som har 
giftet sig med indvandrerne, vil også gøre 
deres til at udglatte modsætningerne, på 
samme måde som de kristne kvinder i 
haremerne i Spanien og Tyrkiet i fordums 
tid søgte at beskytte deres svage søstre 
og brødre. Men i Europa vil forskellene 
i gennemsnitsalder i sig selv gøre udsla
get. 

Sandsynligvis vil et stort antal yngre 
europæere, hovedsagelig blandt de ar
bejdsomme og konstruktive, derfor emi
grere til Amerika ellf>r andre områder med 
europæisk præget befolkning og kultur. 
De tilbageblevne intellektuelle, pragma
tisk venstreorienterede og såkaldte huma
nister vil tilpasse sig, som de altid gør det, 
og virke for og i de nye muligheder for at 
sikre sig levevej og udkomme. 

Alt dette er ikke længere væk, end at 
det vil blive den opvoksende generations 
virkelighed. For nutidens europæere øn
sker ikke at give slip på de årlige ferier til 
udlandet, den nye bil eller de så helt nød
vendige luksusgoder for i stedet at kunne 
få et barn til. Indvandrerne derimod har 
både livslyst og de stærke familiebånd, 
der skal til. De nøjes ikke med at sørge for 
materielle goder. 

Hvad nomadehorder og islamiske hære 
ikke formåede gennem 3 årtusinder med 
konstant krigstilstand, er således lykkedes 
i vor tid inden for 50 år i fred. Ikke fordi 
muslimerne er klogere eller stærkere end 
europæerne, men fordi europæerne er et 
døende folk - moralsk og kulturelt. Der
for vil Europas materielle og kulturelle 
skatte blive overtaget og forvaltet af 



islam, som formodentlig vil kunne videre
føre væsentlige dele til nye højder. 

Med mindre altså de europæiske rege
ringer snart begynder at tænke på frem
tiden og handle derefter. Men vil de det? 

Venstrepartierne vil jo nemlig kunne 
regne med at opnå tyngden af indvandrer
stemmerne og vil derfor blokere for kurs
ændringer. Og vil regeringerne kunne ta
ge den konflikt med de islamiske oliemo
nopoler, som en sådan ændring vil med-

føre? Vil de kunne tåle en åreladning for 
de kæmpesummer, islamiske investorer 
har placeret i Vesteuropa? Vil den aldren
de vesteuropæiske befolkning acceptere 
den nedgang i levestandard, som bliver 
den uundgåelige følge af et faldende antal 
indbyggere i den produktive alder? Vil det 
enorme bureaukrati og organisationsvæ
sen, der har indvandringen som levebrød, 
affinde sig med en kursændring? 

Hvis Europa skal klare sig, er det by-

dende nødvendigt, 2.t familierne styrkes, 
at fødselstallet hæves, og at de euro
pæiske befolkninger lægger demagogien 
og ordmageriet på hylden og igen begyn
der at værdsætte deres værdier og traditi
oner. 

Samtidig må de yde en mere helhjertet 
indsats for samfundet og frigøre sig fra 
den økonomiske afhængighed af den isla
miske verden. 

• 

Gæsterne, der blev 
Da Danmark i de glade 60ere red på 

velstandsbølgen, var det god tone at låne 
og bruge penge. Resultatet var, at produk
tionen ikke kunne følge med. Virksomhe
derne havde ikke den nødvendige arbejds
kraft. Derfor begyndte erhvervslivet at 
ansætte udenlandske arbejdere. 

Arbejdsgiverlobbyen 
Oprindelig rejste disse "gæstearbejde

re" ind i landet som turister. De blev, som 
en virksomhedsleder sagde til bladet "Ar-

- Jamen vi inviterede dem jo selv! 

bejdsgiveren" (nr. 11, 1970) rekrutteret i 
"porten". Havde man først ansat en, kom 
resten af sig selv. 

Dette var en ønskesituation for ar
bejdsgiverne - og en kilde til bekym
ring både hos fagbevægelsen og den so
cialdemokratiske arbejdsminister. LO
formanden Thomas Nielsen sagde lige ud 
til LO-bladet (26/4 1973), at vore pro
blemer jo ikke ville blive løst ved at få 
fremmed arbejdskraft ind til at klare de 

uhumske jobs. Og de økonomiske eks
perter nærede heller ingen illusioner. I 
statens såkaldte "Perspektivplan II" fra 
1973 siges ligeud, at de samfundsmæs
sige omkostninger ved en fortsat im
port af udenlandsk arbejdskraft på læn
gere sigt ville overstige den merproduk
tion, disse fremmedarbejdere ville pro
ducere. 

Arbejdsgiverne kæmpede imidlertid 
for at bevare de frie forhold. For som 
en vicedirektør i Arbejdsgiverforeningen 
sagde til foreningens blad (nr. 9, 1971), så 
ville vi gå nogle år i møde med "kolossal" 
mangel på arbejdskraft. Og vi behøvede, 
sagde han videre, ikke at gøre så meget 
socialt for gruppen af helt unge gæstear
bejdere. For de ville være lette at komme 
af med, hvis der skulle opstå arbejdsløs
hed. 

Resultatet var, at der efterhånden var 
ganske mange t)Tkere. paki tanere m.fl., 
som fik arbejde her. 

Gæstebudet slutter ikke 
I 1973 kom så krisen, og selv om Ar

bejdsgiverforeningen fortsat udsendte op
timistiske toner om behovet for at behol
de gæstearbejderne, blev der indført "ind
vandringsstop". 

Man kunne have troet, at gæstearbej
derne herefter ville få inddraget deres ar
bejdstilladelser, efterhånden som de ud
løb. For der var jo nu rigelig dansk ar
bejdskraft at få. Sådant sker i de fleste 
andre lande, når der bliver arbejdsløshed. 
Men i Danmark skete intet. Formentlig 
har ingen villet påtage sig ubehagelighe
derne ved at sende gæstearbejderne hjem. 
Så de fik lov at blive. Ja, de fik oven i 
købet samme sociale og arbejdsløsheds
mæssige rettigheder som danskere. Og i 
de følgende år gled flere og flere af dem 
over på arbejdsløshedsunderstøttelse. 

Tilsyneladende var ingen opmærksom 
på, hvilken tiltrækningskraft de danske 

socialsystemer har for mennesker fra de 
lande, hvor overbefolkning og nød flo
rerer. En dansk arbejds- og opholdstilla
delse er et enestående aktiv for dem. 
Hjemme fortalte de da også om paradiset 
i nord. Derfor kom der flere og flere her
op - nu dog fortrinsvis gennem "familie
sammenføring". 

En dyr historie 
I dag viser undersøgelser bl.a. fra Mel

lemfolkeligt Samvirke (1990), at 25 -30% 
af denne gruppe til enhver tid er arbejds
løse, og at hele 50-75% højst har det, der 
kaldes en "ustabil" tilknytning til arbejds
markedet. Heri ligger antagelig, at til
knytningen overhovedet kun opretholdes 
gennem placering i de særlige, offentligt 
finansierede ordninger for langtidsledige. 

Samtidig viser statistikken en forbløf
fende vækst i vore gæsters antal. I 1973 
var her f.eks. kun 6.173 tyrkere, men ved 
udgangen af 1990 hele 31.209 (incl. dem, 
der har fået dansk statsborgerskab). På 10 
år er antallet af fremmedsprogede elever 
i folkeskolen tredoblet - hver femte nye 
elev i de københavnske kommuneskoler 
er nu fremmedsproget. Og ved en viden
skabelig undersøgelse af tyrkernes udvik
ling i Ishøj ("I går, I dag, I overmorgen", 
Indvandrerrapport, ls'.-!øj 1990) viste det 
sig, at 145 oprindelige tyrkiske "gæstear
bejdere", der bosatte sig i Danmark i 
1969-70, i 1990 var vokset i antal til ialt 
1.845 (med familier) - altså en tolvdob-
ling. · 

Familiesammenføring eller misbrug? 
Det siger sig selv, at denne udvikling 

ikke skyldes et naturligt familiesammen
føringsmønster. Den skyldes derimod, at 
familiesammenføringsreglerne systema
tisk er blevet udnyttet til at skaffe slægt
ninge og andre herop. Unge mennesker 
med opholdstilladelse i det danske vel
færdssystem er efterspurgte ægteskabs-



partnere for unge af modsatte køn hjem
me. Men gæster med opholdstilladelse 
gifter sig også i stor stil hjemme udeluk
kende for at kunne skaffe "ægtefællen" 
herop - og lader sig skille igen, når dette 
er lykkedes. Og i øvrigt er der en del dan
ske piger, som mod betaling (50.000 kr. 
eller mere) gifter sig med udlændinge fra 
disse områder. Når ægteskabet har varet i 
2 år, vil "ægtefællen" (indvandreren) kun
ne opnå varig opholdstilladelse her. 
Sådanne udlændinge kan selvfølgelig og
så finde på at prøve at charmere sig til et 
ægteskab - for derefter at kaste pigen over 
bord, når de to år er gået. 

Hvad vil dette føre til? 
Politikerne søger at give indtryk af, at 

vi har et ansvar - socialt, uddannelses
mæssigt og beskæftigelsesmæssigt - for 
disse immigranter. Det har vi naturligvis 
ikke - hverken retligt eller moralsk. De 
mange mennesker, som efter "indvan
dringsstoppet" er kommet under det ene 
eller det andet påskud, kunne ikke med ri
melighed regne med blot at slå sig ned for 
evigt i de danske arbejdsløsheds- og bi
standssystemer. Men desto længere tid der 
går, inden vi gør klart for dem, at ballet er 
forbi, desto vanskeligere vil det blive at få 
dem sendt hjem igen. Tværtimod vil de 
søge statsborgerskab. Og det vil de efter 
gældende regler få. 

Når vi først har givet dem statsborger
skab, kan det imidlertid blive helt umuligt 
at hindre dem i at skaffe endnu flere af de
res gamle landsmænd ind i Danmark gen
nem "familiesammenføring" med ægte-

fælle mv. Og jo flere familiesammen
føringer, der kommer, desto mindre sand
synligt bliver det, at vore nye landsmænd 
vil blive "integreret" i det danske sam
fund. 

I øvrigt indebærer en bevarelse af de 
indvandrerghettoer, vi allerede har, at ille
gale immigranter får en mulighed for at 
opholde sig der, skjult blandt deres lands
mænd. Dette vil føre til, at disse ghettoer 
vil vokse og vokse på en meget vanskeligt 
kontrollerbar måde. 

Resultatet vil på langt sigt blive en op
deling af landet i flere etnisk forskellige 
og indbyrdes stridende befolkningsgrup
per. Danmark vil komme til at opleve 
samme endeløse konflikter, som f.eks. 
præger Balkan. 

Fig. 4.3. Antal udenlandske statsborgere fra hhv. det 
øvrige Norden, det øvrige EF og Nordamerika samt 3. 
lande: 1960-1988. 
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Udviklingen i antallet udenlandske 
statsborgere i Danmark. Efter prof. 
P.C. Matbiessen "Befolkningsudviklin
gen", 1988. 

Flugt eller fup 
Da indvandringsstoppet blev indført i 

begyndelsen af 70'erne, var der - bortset 
fra familiesammenføringsreglerne - stort 
set kun en måde, på hvilken mennesker 
fra de overbefolkede lande kunne skaffe 
sig adgang til Danmark. Og det var at 
søge asyl efter flygtningereglerne. 

Flere og flere søgte derfor asyl - og for 
mange lykkedes det at få det. Det skyldtes 
ikke mindst, at magtfulde "humanitære 
organisationer" gik ind på spøgen og yde
de praktisk og rådgivningsmæssig hjælp 
til "flygtningene". 

Men meningen med flygtningesyste
met var naturligvis oprindelig en helt an
den. 

FN's flygtningeregler 
Danmark har tilsluttet sig FN-konven-

tionen om flygtninge. Denne konvention 
fastlægger dels, hvem der overhovedet er 
flygtning i konventionens forstand , og 
dels, hvilke rettigheder sådanne "konven
tions"flygtninge har. 

Konventionen sikrer personer, der 
som følge af en velbegrundet fryg t for 
f orfølgelse på grund af race, religion, na
tionalitet, sit tilhørsforhold til en særlig 
socialgruppe eller sine politiske anskuel
ser befinder sig uden for sit land. Det 
land, hvor sådanne flygtninge, "politiske 
flygtninge", befinder sig, må ifølge kon
ventionen ikke sende dem et sted hen, 
hvor de risikerer forfølgelse. Men kon
ventionen giver ikke en politisk flygtning 
ret til at rejse ind i et land og få opholds
tilladelse der. 

Hvornår er man så ægte, politisk flygt-

Stop vanviddet! 
Derfor må vanviddet nu bringes til op-

hør: ~ 

1) Statsborgerskab bør kun gives til 
mennesker, der kan forsørge sig selv, er 
grundigt indlevede i danske forhold, og 
som respekterer danske leveregler som en 
del af deres kultur. 

2) Udlændinge fra de mindre udviklede 
lande (hvorfra indvandringspresset kom
mer) skal være velkom:1e som gæster og 
turister. Men de skal ikke kunne forblive 
her uden seriøs grund (f.eks. i kraft af 
nødvendig tilknytning til en erhvervsvirk
somhed, uddannelsesophold, ægteskab 
med en dansker eller status som ægte po
litisk flygtning). Opholdstilladelserne for 
statsborgere fra disse lande, der allerede 
er her, skal inddrages, når de ikke er i 
stand til at sørge for deres underhold. 
Langt mindre skal de naturligvis have lov 
til at føre familie hertil, som de heller ik
ke kan forsørge. Og borgere fra disse lan
de skal ikke have deres arbejdstilladelser 
fornyet, såfremt der går danskere ledige. 

Sådan er det faktisk de fleste steder i 
verden - man kan ikke bare flytte ind i et 
land og placere sig t;l forsørgelse i dettes 
socialsystemer! 

3) Man skal ikke kunne gifte sig til
opholdstilladelse i Danmark. Hvis ægte-
kabet med en dansker opløses, må op

holdstilladelsen derfor selvsagt inddrages 
(eller pågældende må søge statsborger
skab, hvis han eller hun er kvalificeret til 
det). 

• 

ning? Det er selvsagt uhyre vanskeligt at 
afgøre. Er den flygtedes frygt for forføl
gelse f.eks. så velbegrundet, at han ikke 
kan vende hjem? Har han den politiske 
opfattelse, han hævder at have, og som 
fører til forfølgelse? 

Derfor - og af rent humanitære grunde 
- kom FN hurtigt ind på at hjælpe også 
andre end de politiske flygtninge, der 
med sikkerhed var omfattet af konven
tionen. Dette gjaldt f.eks. mennesker, der 
rent faktisk (de facto) flygtede i så 
stort tal, at en individuel efterprøvelse af 
hver enkelts sag ikke var mulig. Sådan
ne flygtninge fik økonomisk hjælp, og 
FN søgte også evt. at genbosætte dem 
andetsteds, f.eks .. ved aftale med de 
forskellige lande om, at de skulle mod
tage et bestemt antal af dem. Vi har fået en 



del vietnamesere som "kvoteflygtninge" 
på den måde. 

Danske flygtningeregler går videre 
Den danske flygtningelov skal ses på 

baggrund af FN-konventionen. Men den 
går videre, end konventionen kræver. 

I midten af firserne blev flygtningereg
lerne udformet i overensstemmelse med 
ønskerne fra et mindretal i et udvalg, der 
var sat til at undersøge forholdene. Min
dretallet havde Flygtningehjælpens davæ
rende formand, Hans Gammeltoft-Han
sen i spidsen. Et flertal i udvalget - med 
Højesterets præsident i spidsen - havde en 
mere jordbunden opfattelse af, hvordan 
loven burde se ud, men flertallets anbefa
linger blev sat til side, da sagen kom i Fol
ketinget. 

- Snik snak! Ingen flygter hjemmefra 
uden grund!!! 

Lovændringen indebar, at de-facto
flygtninge - der førhen i en vis udstræk
ning havde fået asyl efter justitsministe
riets skøn - nu opnåede en 1ovfæstnet ret 
til asyl. Folketinget gav endvidere asylan
søgere, der havde haft held til at skaffe sig 
ind i landet, ret til at blive her under asyl
sagens behandling. Der blev også skabt 
ret til at indbringe afslag på asylansøgnin
gen for et særligt flygtningenævn, der har 
en dommer som formand. 

Folketinget var øjensynlig ikke op
mærksom på, hvad de nye regler åbnede 
op for i konsekvens af befolkningstrykket 
ved Europas grænser. Resultatet var da 
også, at der opstod en overvældende til
strømning af"flygtninge". Derforblev det 
hurtigt nødvendigt at stramme loven igen, 
således at asylsøgere nu kan afvises ved 

grænsen (hvis de da ellers kan tilbagevi
ses til et land, hvor de er i en "faktisk tryg
hedssituation" - jfr. FN-konventionens 
krav). Men der kommer stadig mange -
f.eks . gennem illegal grænseoverskridelse 
eller fra lande, der ikke har tiltrådt FN
konventionen. 

I øvrigt blev den nye lov indrettet såle
des, at flygtninge, der har haft opholdstil
ladelse her i to år, ikke sendes hjem. Flygt
ninge bliver derfor i stor stil til indvan
drere . 

Nye motiver til at "flygte" 
Flygtningesystemet blev skabt i en pe

riode, hvor der normalt ikke var andre 
grunde til at flygte hjemmefra end netop 
forfølgelse. Siden er forholdene ude iver
den imidlertid skiftet. 

Befolkningsmængden mange steder i 
den 3. verden vokser eksplosivt, og det 
samme gør derfor det politiske og økono
miske kaos. Resultatet er, at mængder af 
mennesker ser sig om efter nye levesteder 
- og netop her kommer Europa ind i bil
ledet. 

Med radio, TV m.v. som viser, hvor 
godt her er at være, og med de moderne 
samfærdselsmidler, der gør det let at rejse, 
er det ikke underligt, at mange søger at 
komme op til os. Normalt vil de angive 
forfølgelse som årsag, eftersom andet som 
regel ikke accepteres som immigrations
grund. En tidligere sri-lankansk diplomat 
har f.eks. berettet, at medens 150.000 bor
gerkrigsramte tamiler flygtede til deres 
landsmænd på det indiske fastland under 
urolighederne på øen, så benyttede 50.000 
andre tamiler lejligheden til at rejse til Eu
ropa og Canada og søge asyl. 

Misbruget 
Langt de fleste af disse "flygtninge" 

opfylder ikke FN-konventionens krav - ja 
har måske endog slet ingen anden anled
ning til at flygte end ønsket om en mere 
behagelig tilværelse. Men i pressen og 
den offentlige debat kaldes de alligevel al
le for "flygtninge". Og hvad værre er: 
Mange, der aldrig burde have haft asyl, 
får det alligevel, fordi de ud fra den gæl
dende danske lov ikke lader sig udskille 
fra mere værdigt trængende. 

De danske flygtningeregler er således 
forholdsvis lette at misbruge. Meget af
hænger jo nemlig af asylsøgerens egen 
forklaring med hensyn til grundene til 
"flugten". Medarbejdere i de humanitære 
organisationer beretter, at formentlig helt 
op til tre fjerdedel af vore asylanter gen
nem de senere år nok i virkeligheden er 
fupflygtninge. Skønnet bygger på disse 
" flygtninges" mærkelige adfærd - f.eks. 
at de uden problemer kan rejse hjem på fe
rie. Ægte flygtninge er som regel også 

mere end villige til at fortælle, hvad der 
foregår. De frygter, at misbruget i den sid
ste ende vil gå ud over cte ægte forfulgte. 

Grund til at passe på 
De fleste vesteuropæiske lande står 

over for dette misbrugsproblem. Hos os er 
det imidlertid svært at komme til livs, for
di ledende politikere kun langsomt fatter, 
hvad det er, der går i svang. I de større lan
de, hvor man har haft indvandringspresset 
længere, er politikerne derimod i reglen 
mere påpasselige. Hos os anerkendtes 
f.eks. i 1990 ca. halvdelen af asylansøg
ningerne - men i de store europæiske lan
de kun 10%. Og FN skønner, at kun 5 % af 
fl ygtningene til Vesteuropa i 1990 var po
litiske flygtninge! 

Påpasseligheden i de store lande skyl
des selvsagt, at man frygter at stå med en 
tilsvarende kilde til indvandring, som 
"gæstearbejderne" udgjorde i 60'erne. 
Men det skyldes også, at det er urimeligt 
dyrt at forsørge en flygtning i Europa 
sammenholdt med, hvor mange der kunne 
hjælpes for de samme penge ude i verden. 
Livsbevarende foranstaltninger for en æg
te, truet flygtning i Afrika kan f.eks. gen
nemføres for 30 øre om dagen. Til sam
menligning koster hver eneste asylsøger i 
Danmark - selv de, der afvises som ube
rettigede - ca. 100.000 kr. Hertil kommer 
naturligvis udgifterne til dem, der får god
kendt ansøgningen - slutbeløbet kan me
get vel løbe op i millionbeløb pr. flygt
ning. 

De barske realiteter 
FN's flygtningehøjkommissariat har 

gennem de seneste år advaret om, at hele 
fl ygtningesystemet risikerer at bryde 
sammen, hvis man ikke får misbrugspro
blemet løst. Den barske realitet er for
mentlig, at det kun vil være økonomisk 
forsvarligt at hjælpe de rene konventions
flygtninge gennem asyl hos os. Andre, der 
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flygter af en alvorlig grund - f.eks. hun
gersnød eller livsfare på grund af krig -
skal naturligvis også hjælpes. Men det må 
ske i deres egne verdensdele. Der er alt 
for mange flygtninge af den slags til, at 
det kan lade sig gøre at optage dem i de 
vestlige samfund. 

Fup-flugt skal ikke kunne betale sig 
Men hvordan få sorteret de rigtige 

flygtninge fra de forkerte? 
Hertil er kun at sige, at mange rene fup

flygtninge jo i hvert fald vil blive væk, 
hvis der ikke er noget at komme efter. 
Mennesker fra den 3. verden bø derfor 
selvsagt ikke have mulighed for så at sige 
at flyve direkte ind i de danske velfærds
systemer. 

Derfor bør flygtninge, der kommer her
til, i de første mange år leve på vilkår, der 

ikke er bedre end i deres eget land - og om 
muligt i lejre. Allerhelst bør de anvises 
plads i asylkøen i en lejr nær hjemlandet. 

Det lyder barsk - men det er endnu 
værre at bruge penge, som kunne være 
kommet mange flere til gode, på de for
kerte. Sådant er ikke udtryk for medmen
neskelighed men for kortsyn. Ja, det er i 
virkeligheden egoistisk, fordi det jo altid 
føles behageligere at hjælpe nogen, man 
har direkte for sine øjne, fremfor at afvise 
dem til fordel for andre, man ikke kan se. 
Vi bør altid huske, at hver eneste misbru
ger, vi lukker øjnene for, rider på ryggen 
af talrige stakler ude i verden. 

Endvidere må de opholdstilladelser, der 
allerede er givet, naturligvis snarest gen
nemgås, og de "flygtninge", der ikke læn
gere har tungtvejende grunde til at blive 
her, hjemsendes. 

"Dansk Flygtningehjælp" 
skal afløses af et statsorgan 

Det vil imidlertid kun .ovære muligt at få 
løst problemerne, hvis den private orga
nisation "Dansk Flygtningehjælp" frata
ges de opgaver, den har i dag. Flygtnin
gehjælpen har nemlig udviklet sig til et 
pressionsforetagende, som for offentlige 
midler opretholder et kæmpesystem af 
"flygtninge" og servicepersonale. Samti
dig forvrider organisationen gennem sin 
"oplysningsvirksomhed" billedet af de 
virkelige forhold og undertrykker endog 
med grove midler informationer, den ikke 
synes om. 

Man kan ikke have et foretagende af 
denne art til at administrere offentlige op
gaver. Disse må derfor overføres til et nor
malt, statsligt organ under parlamentarisk 
tilsyn og kontrol. • 

Det islamiske samfund 
I alle lande har befolkningen en fore

stilling om, hvordan samfundet skal ind
rettes, og hvordan forholdet skal være 
mellem individ og stat. Denne opfattelse 
vil normalt blive udtrykt i landets grund
lov. 

Vor grundlov bygger - ligesom de fle
ste vestlige - på ideen om, at den lovgi
vende magt skal ligge hos et folkevalgt 
organ, Folketinget. Den "udøvende" 
magt, altså magten til at forvalte loven, 
skal ligge hos regeringen (under medvir
ken af administrationsapparatet). Og den 
dømmende magt skal være i hænderne på 
uafhængige domstole. Grundloven fast
slår også, at individet har personlig frihed, 
og hjemler i den sammenhæng den enkel
te en række "borgerlige rettigheder". 

Alt dette er så indgroet i vor bevidst
hed, at vi er tilbøjelige til at tage det som 
en selvfølge og som den eneste mulige 
ordning. 

Men det er den ikke. 

Den islamiske "fundamentalisme" 
Det, der sædvanligvis kaldes det "fun

damentalistiske" islam, bygger på en gan
ske anden tankegang. 

Ny-fundamentalismen tegner efterhån
den udviklingen i flere og flere lande i 
Nordafrika og Orienten. De er inde i, hvad 
der kaldes en "reislamisering". Og det 
synssæt, der ligger til grund for denne re
islamisering indebærer også et fremstød i 
Vesteuropa. 

Til dette fremstØd hentes støtte fra 
mange indvandrere og flygtninge fra 
islams hjemegne. De føler ofte, at de vin-

der selvværd på denne måde - selv om de 
måske overhovedet ikke er troende musli
mer. Islam er så at sige blevet et redskab 
til støtte for deres identitet. 

Koranen står over staten 
Islam bygger på tanken om, at al auto

ritet er hos Allah. Allah er almægtig, alle
stedsnærværende - og har også den øver
ste autoritet i jordiske anliggender. Musli
men skal altså ikke - som efter den krist
ne trosopfattelse - give Kejseren hvad 
Kejserens er, og Gud, hvad Guds er. 

Sin vilje har Allah, mener muslimerne, 
udtrykt i Koranen med dennes forskrifter 
om, hvad der er godt, og hvad der er ondt. 
Disse forskrifter er overgivet mennesket i 
form af åbenbaringer til profeterne, senest 
Muhamed, som fuldstændiggjorde tros
sætningerne og fik dem ført i pennen i 
samlet form. 

Disse sætninger regulerer endvidere 
langt mere, end der reguleres gennem lov
givning ho o . Allah skal således lovpri-
es morgen. middag, midt på dagen, ved 

solnedgang og før man går til ro. Visse 
muslimer opfatter endog troens bud 
sådan, at de skal stå op midt om natten og 
bede. Trossætningerne bestemmer også, 
hvad muslimen må spise, hans personlige 
hygiejne m.v. -kort sagt hele den jordiske 
tilværelse. · 

Dette indebærer flere ting. 

Retssystemet uforanderligt 
F.eks. indebærer det, at retssystemet i 

princippet er uforanderligt. Opstår der et 
nyt problem, som påkalder sig en retlig 
regulering, kan man ikke bare lave en 
hensigtsmæssig lov herfor. I stedet må 
man prøve at finde ud af, hvad Koranen 
forudsætter skal være gældende. En isla-

Inteniewer: ' ·Hrnd nu når jeg ser Kadaffi og førhen Khomeni opfordre til 
drab i Allahs nam?" 

Den muslimske præst i en dansk menighed: "Ja altså, hvis det er sandhe
den, at hvad de siger, at der er nogen, der skal dræbes, men kun hvis det er i 
Allahs navn, så er det rigtigt. Hvis det er for deres egen skyld, for menneskets 
skyld, så er det ikke rigtigt. Det er altså først og fremmest for Allah". 

Interviewer: "Hvis Allah på bød dig at dræbe mig f.eks. ville du så synes, det 
var i orden?" 

Den muslimske præst: "Hvis der var grund til det - hvis der ikke er nogen 
grund til det, så ville jeg aldrig gøre det". 

Interviewer: "Men hvilke grunde kunne der være til f.eks. at Allah påbød 
dig at dræbe mig?" 

Den muslimske præst: "Det er, hvis vi bliver tvunget til det". 
(Fra TV2's udsendelse "Allah på Amager", foråret 1990). 
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misk stat styres således af Allahs love og 
ikke ved love udsprunget af menneskelig 
ræsonneren og overvejelse. 

Intet privatliv 
Endvidere indebærer det, at muslimen 

ikke har noget privatliv i den forstand, vi 
oplever det. En lang række af de forhold, 
vi oplever som hørende under den enkel
tes egen bestemmelsesret, anser musli
men således for reguleret ovenfra. 

Intet demokrati 
Det medfører også, at den højeste myn

dighed i et islamisk samfund hverken er 
hos et statsoverhoved eller ho fol'.ket. 

Eftersom Allah står over alt andet, må 
den islamiske stat nødvendigvis sikre 
Koranen som øverste grundlag for sam
fundet. Den islamiske tat må naturligvis 
også have en leder til at føre de islamiske 
regler ud i livet Men denne leder - kalif
fen - har ingen lovgivende magt. Han er 
udelukkende forvalter af Koranen og kan 
højst udfærdige regler i henhold hertil. 

Lederens opgave er altså at udøve Al
lahs magt. Følgelig er det kun i konse
kvens af lederens løfte om at regere sam
fundet efter Allahs love, at muslimen 
skylder ham lydighed. Skulle der opstå 
uenighed om, hvorvidt han misforvalter 
disse love, må sagen pådømmes af en isla
misk dommer - en teolog - på grundlag af 
Koranen. Og hvis lederen ikke efterlever 
dommen, er enhver muslim berettiget til 
at gøre oprør mod ham. 

Ulydighed mod staten 
kan være den troendes pligt 

Dette er værd at bemærke. For heri li
ger også, at den islamiske samfundsord
ning pålægger sine medlemmer en loyali
tetsforpligtelse, som er ganske anderledes 
end hos os. 

Muslimens vigtigste pligt er således 
hans pligt over for Allah, dvs. Koranen. 
Dernæst følger pligten til lydighed over 
for Muhamed - hvis gerninger blev ned
skrevet som forbillede i beretninger om, 
hvad profeten selv plejede at gøre. Og 
først til sidst kommer pligten til lydighed 
over for de verdslige myndigheder - og 
vel at mærke kun de myndigheder, der har 
beføjelse til at føre tro sætningerne ud i li
vet. 

For den troende skal jordiske myndig
heder altså ikke adlyde , medmindre de er 
i overensstemmelse med Koranen. 

Pligten til ekspansion 
Tilhængere af det ny-fundamentalisti

ske tankesæt må kun leve efter deres for
tolkning af Koranen og islamisk lov. Og 
de kan jo altså overhovedet kun leve på 
den måde, såfremt de bor i samfund, som 

er indrettet i overensstemmelse hermed. 
Derfor må fundamentalistiske muslimer 
nødvendigvis arbejde for at skabe deres 
egne stater (eller områder), opbygget efter 
fundamentalistisk model. 

Hvor det lykkes at etablere sådanne 
samfund, anses der at være opstået et "fre
dens land". Hvor det derimod ikke er lyk
kedes, består "krigens land". I dette mør
kets rige har muslimen kun to muligheder, 
nemlig enten at kæmpe for at indføre den 
rette (islamiske) samfundsorden, eller at 
flytte til et sandt islamisk samfund. 

broderskab" ikke i forhold til mennesker 
med anden religiøs overbevisning. 

Konsekvensen for 
indvandrernes holdning 

Det er i lyset af disse forhold, man skal 
se de vanskeligheder, som regeringerne i 
de islamiske verdensdele står i, når de 
prøver at opbygge moderne samfund. 

Men det er også i det traditionelle mus
limske synssæt, man skal søge årsagen til, 
at mange indvandrere i Danmark ikke "in
tegreres" og måske heller ikke altid lever 

-Jamen naturligvis skal de da have lov til at beholde deres kultur hos os!!! 

Det er endvidere fundamentalistens 
pligt at prøve at udvide "fredens land" 
mest muligt. Dette indebærer, at han skal 
forøge antallet af rettroende i forhold til 
antallet af vantro - ved overtalelse og 
propaganda, ved indvandring af musli
mer, ved børnefødsler, ved neutralisering 
af modvillige enkeltpersoner eller om 
nødvendigt ved "hellig krig". 

Hvad er en islamisk stat? 
Medens en vestlig stat traditionelt er et 

område, hvor befolkningen er knyttet 
sammen af et fælles sprog og en etnisk 
samhørighed, så er en islamisk stat med 
andre ord et område, hvor indbyggerne er 
bundet sammen af den fælles tro. Den 
islamiske stat behøver forsåvidt slet ikke 
at være knyttet til et bestemt (del)territori
um. Og en geografisk afgrænset islamisk 
stat er til enhver tid kun en midlertidig 
platform på vejen til et verdensomspænd
ende islamisk rige. 

Ingen "frihed, lighed 
og broderskab" 

Af den omstændighed, at muslimens 
loyalitet er knyttet til et religiøst ideal føl
ger i øvrigt også noget andet: For ham 
gælder principperne: "frihed, lighed og 

op til vore forventninger om loyalitet over 
for det danske samfund. 

Det skyldes ikke, at de bevidst handler 
illoyalt, men derimod at loyalitetspligten 
ifølge deres tankeverden har en anden 
indretning end vor. De er loyale over det 
muslimske samfund, som rækker ind i 
vort. Og dette samfund kan de ikke sætte 
til side til fordel for vore love uden at 
krænke deres vigtigste trossætning. Vore 
love udspringer jo ikke af den højeste lov, 
altså Koranen. Ja, vore menneskeskabte 
love har oven i købet et skær af gudsbe
spottelse. For de er menneskers værk, og 
mennesket kan ikke sætte sig i Guds (Al
lahs) sted. Helt uløselig bliver naturligvis 
konflikten, såfremt de menneskeskabte 
forskrifter kolliderer med forskrifterne i 
Guds (Allahs) lov, altså Koranen. 

Vi kan med andre ord ikke både fast
holde, at de skal have lov til at bevare de
res kultur hos os, og bebrejde dem deres 
islamiske vaner, anderledes kvindesyn, 
manglende overholdelse af nogle af vore 
regler osv. 

Og det ændres der naturligvis ikke no
get i, selv om de får dansk statsborger
skab. For i henhold til deres kulturtradi
tion er også statsborgerskabets pligter un
derordnet troen. • 



Advarsel: 
Indvandringspropaganda! 

Befolkningen ved generelt set utroligt 
lidt om, hvor dystert fremtiden tegner sig 
i kraft af masseindvandringen. Det skyl
des, at der i årevis er blevet drevet en mas
siv indvandringspropaganda. 

Naturligvis går vi i Flygtningehjælpen 
ind for en fri og ucensureret debat ud 
fra kendsgerninger - vores kendsger
ning altså!!! 

Målet hermed har været at få sortsvær -
tet dem, der advarer om fremtiden , såle
des at deres advarsler ikke bliver troet. Et 
andet mål har været at berolige befolknin
gen, således at dennes fornemmelse 
af fare døves. Herudover har propagan
daen naturligvis forsøgt at få de politi
ske beslutningstagere og opinionsdan
nerne i samfundet (mediepersoner, kunst
nere osv.) til at binde sig til fordel for en 
fortsat indvandring. 

Moderne "propaganda" har ikke blot 
form af plumpe løgne, der er lette at op
dage. Tværtimod er fremgangsmåderne 
langt mere forfinede - oftest så raffine
rede, at det kan være svært overhovedet 
at se, at man bliver manipuleret. Lad os 
prøve at kigge lidt på metoderne: 

Følelsespropaganda 
Når rationel tænkning vil føre til de stik 

modsatte konklusioner af dem, indvan
dringspropagandisten ønsker, må han na-

turligvis prøve at tale til folks hjerter i ste
det for til deres hjerner. En af de mest ef
fektive metoder til at påvirke folks hold
ninger er som bekendt at appellere til de
res følelser. 

Indvandringspropagandisterne spiller 
derfor f.eks . på danskernes traditionelle 
åbenhed i mellemfolkelige anliggender 
og på vore humanitære traditioner. De 
forsøger at koble sig på disse holdninger. 
Det sker ved at skabe et indtryk af, at 
mennesker med internationalistisk og 
humanitært sindelag i konsekvens heraf 
også må være positive over for indvan
dringen. Følelsespropagandaen vil også 
prøve at spille på vor medfølelse med 

· mennesker i nød. Læg f.eks. mærke til, 
hvordan betegnelsen "flygtninge" syste
matisk bruges også om ganske alminde
lige immigranter. Propagandisterne prø
ver i det hele taget at skabe det indtryk, at 
"medmenneskelighed", "solidaritetshen
syn", "tolerance", ikke-racistisk grund
holdning osv. kræver, at vi tager imod de 
indvandrere, der vil slå sig ned her. 

DERFOR: Hold altid hovedet koldt og 
prøv at tænke. Vær på vagt, hvis der bli
ver spillet på dine følelser! 

Løgnepropaganda 
Nazisterne betjente sig som bekendt of

te af regulære løgne i deres propaganda, 
og det samme ser man jævnlig i den 
moderne indvandringspropaganda. Læg 
f.eks. mærke til, hvordan modstanderne 
af den åbne dørs politik systematisk stem
ples som "fremmedhadere" , "racister" og 
"nazister". Læg også mærke til , hvordan 

indvandringsmodstandernes synspunkter 
og holdninger gang på gang gengives i 
fuldstændig forvansket form . 

Det skyldes, at de fleste mennesker er 
tilbøjelige til at tro, at der trods alt nok er 
noget om snakken, og at løgnen altså 
rummer en kerne af sandhed. 

I øvrigt er mange mennesker - des
værre - tilbøjelige til at eftersnakke løgne 
af denne art. De søger på den måde - ube
vidst - at give indtryk af, at de selv hører 
til på den "rigtige" side. Når skrønerne 
genfortælles af mange, vil det naturligvis 
forstærke indtrykket af, at det er sandt, 
hvad der bliver sagt. 

En anden meget anvendt form for løgn 
er "tilpasninger" i gengivelsen af infor
mationer om indvandringen, således at 
det ser ud, som om informationen taler til 
støtte for indvandringen eller i al fald ik
ke imod den. 

DERFOR: Vær mistroisk! Hvor kom
mer egentlig de oplysninger fra, du får, 
gennem hvis hænder er de gået, og har du 
selv kunnet kontrollere deres rigtighed? 

Den sorterede sandhed 
Det er imidlertid farligt at lyve direkte, 

fordi en direkte løgn jo risikerer at blive 
afsløret. I den officielle indvandrings
propaganda fra myndigheder, Flygtninge
hjælpen osv. bruges derfor som oftest en 
anden metode: Heri nøjes man med at 
fortælle de dele af sandheden, som støtter 
indvandringen. Eller man forsøger at få 
folk til at samle opmærksomheden ude
lukkende om disse dele. Samtidig prøver 
man naturligvis at holde alle sådanne 

"Ikke alle nyheder må offentliggøres. De, der kontrollerer nyhederne, må 
bestræbe sig for, at enhver nyhed tjener et bestemt formål". 

Josef Goebbels ("Goebbels' Dagbøger", dansk udgave s. 242). 

"Folket er for størstedelen så feminint anlagt og indstillet, at det ikke m me
get er nøgtern overvejelse som følelsesmæssig indstilling, der bestemmer dets 
tanker og handlinger". 

"Den store masses opfattelsesevne er så indskrænket, forstaelsen så ringe, 
glemsomheden til gengæld stor. Ud fra disse kendsgerninger bør al virknings
fuld propaganda indskrænke sig til megetfd punkter og anrende disse som slag
ord sd længe, indtil alle ved sådanne ord formår at fo restille sig det tilsigtede". 

"En løgn bliver troet mere,jo større den er. Der ~·il .... altid blive noget tilbage 
af den frækkeste løgn". 

Hitlers "Mein Kampf' 



-Ja,jeg læser altså ikke den slags! 
-Jamen, hvordan kan du så vide, hvilken slags det er, du ikke læser? 

oplysninger væk, om taler i anden ret
ning. 

Denne propagandateknik kaldes "ra
ster"teknikken. Et raster er en figur, der 
dækker en del af et billede. Den, der iagt
tager billedet gennem rasteret, vil ud fra 
det, han kan se, danne sig en opfattelse af 
det, han på grund af afdækningen ikke ser. 
"Sådan vil det nok være hele vejen igen
nem", vil han tænke. Ved f.eks. at frem
holde dele af, hvad en person har sagt, 
uden for deres sammenhæng, kan der gi
ves et aldeles misvisende billede af, hvad 
personen mente. 

Hvis denne teknik skal være effektiv, 
forudsætter det naturligvis, at de menne
sker, propagandaen søger at påvirke, ikke 
har adgang til kilderne, således at de kan 
kontrollere helheden. Det er af netop den 
grund, der i tidens løb er blevet udfoldet 
så store bestræbelser på at undgå, at ind
vandringsmodstanderne kommer direkte 
til orde. I stedet er de blevet gengivet i 
(censurerede) uddrag eller ved passende 
tillempet genfortælling _af, hvad de har 
sagt. 

"Rasteret" kan naturligvis bedst skabes 
ved en direkte frasortering af det, publi
kum helst ikke skal høre, altså ved egent
lig censur. Men det er besværligt at prak
tisere direkte cen ur i et samfund som det 
danske. Derfor går propagandisterne ofte 
en anden vej: De prøver at fremelske et 
indtryk af, at der er visse ting, folk ikke 
bør sætte sig ind i, fordi disse ting er "ra
cistiske", "ekstremistiske" o v. Eiler de 
prøver at få folk til at tro, at de, der for
tæller uønskede sandheder, er "racister og 
fremmedhadere", og at pæne mennesker 

derfor ikke bØr lytte. På den måde kan det 
faktisk lykkes at få folk til at forkaste vig
tige informationer ganske ubeset! 

DERFOR: Sørg for at få hele sandhe
den at vide! Var f.eks. alle synspunkter re
præsenterede i den debat, du lige hørte -
og på lige fod? 

Koblinger og stemplinger 
En af metoderne til at få folk til at lytte 

til bestemte ting og forkaste andre er at 
stemple og at koble til fænomener, som 
har en positiv eller negativ klang. 

Af den grund vil argumenter og oplys
ninger, som taler imod indvandringen, of
te blive gengivet på en måde eller i en 
sammenhæng, så at de forbindes med na
zisme, ekstrem nationalisme o.lign. Om
vendt vil alt, hvad der understøtter ind
vandringen, blive søgt forbundet med no
get positivt, f.eks. glade børn, mellemfol
kelig forståelse osv. 

Sådanne koblinger kan skabes med ord 
alene - f.eks. kan negative koblinger ska
bes med negativord som "racisme", "fas
cisme", "intolerance" osv. Men det kan 
også ske ved billeder (f.eks. af Hitler-sol
dater, grønjakker mv.) eller ved lyd. 

Farvelægningen behøver heller ikke at 
være direkte. Påvirkningen kan f.eks. ske 
gennem sidebemærkninger, som falder i 
helt anden sammenhæng, men som lader 
forstå, det er en selvfølge, at det forholder 
sig som i randbemærkningen anført. Så
dant er utrolig effektivt, hvis det er autori
tetspersoner, der kommer med sidebe
mærkningen, for de fleste vil have svært 
ved at tro, at sådanne personer er aldeles 
galt afmarcheret. Ofte vil det i øvrigt være 

let for indvandringspropagandisterne at få 
offentlige personer til at strø om sig med 
sidebemærkninger, der1narkerer sympati 
med indvandringen og indvandrerne, for
di de jo på den måde markerer diskret, at 
de er på den "rigtige" side. 

DERFOR: Hvad er de ting, du har fået 
beskrevet, blevet sammenkædet med? 
Den, der må klare sig ved at koble og 
stemple, har som regel ikke sine argumen
ter i orden! 
Gruppepresset 

Det med at være på den "rigtige" side 
betyder i øvrigt meget for de fleste men
nesker. En meget virkningsfuld metode til 
at få folk til at falde til føje er derfor at gi
ve dem indtrykket af, at sådan mener 
"man". Hvis det f.eks. lykkes at give et 
menneske fornemmelsen af, at "man" er 
positivt stemt over for indvandringen, og 
at "man" har sikker dokumentation for, at 
det forholder sig som indvandringslob
byisterne siger, er det de færreste, der tør 
protestere. Tværtimod vil den, der føler 
sig udsat for gruppepres, måske prøve at 
gøre sig populær ved at eftersnakke det 
"man" formodes at mene og vide. 

DERFOR: Stå på egne ben! For den, 
der har ret, er der intet galt i at gå mod 
strømmen. Løb ikke bare som et får med 
flokken - måske er der slet ikke nogen 
flok, når det kommer til stykket, men 
kun nogle smarte indvandringspropa
gandister, som har fået det til at se sådan 
ud! 

Kendsgerninger? Vorherrebevares! 
Jeg foretrækker nu de gængse 
meninger 

• 



Falske argumenter i 
indvandringsdebatten 

., 

Vi skal vise næstekærlighed og 
hjælpe mennesker i nød! 

Ja, naturligvis skal vi det. 
Men vi skal yde hjælpen således, at vi 

hjælper flest muligt bedst muligt for de 
penge, vi har at hjælpe med. 

En tamilsk familie på 7 medlemmer, 
som har valgt at "flygte" til Danmark i 
stedet for til folkefælleme på det indiske 
fastland, vil kunne oppebære pr. md.: 
- bistandshjælp manden ....... kr. 2.852,-
- bistandshjælp konen ... .... .. . kr. 2.852,-
- husleje, varme og el 

efter bistandsloven ca ........ kr. 6.000,-
- børnetillæg pr. barn 

1.100 kr. X 5 .. ... ....... .. ... .. ... kr. 5.500,-
- børnefamilieydelse efter 

loven herom på laveste 
takst 475 kr. X 5 ................ . kr. 2.375,-

- transport ............................ kr. 2.000,-
ialt kr. 21.579,-

- Selvfølgelig har vi råd! 

I beløbet fratrækkes ikke skat. Hertil 
kommer særydelser (f.eks.) medicin, bril
ler, møbler, børneudstyr osv. osv. 

Et "fadderskab", som sikrer et tamilsk 
barn en forsvarlig opvækst på Sri Lanka, 
koster 75 kr. om måneden. 

Den nuværende politik er forbryderisk 
over for de mange nødlidende ude i ver-

den. Den indebærer nemlig, at vi opbruger 
vore hjælpemuligheder på relativt få men
nesker - fortrinsvis dem, der har råd til at 
flygte hertil. Det er altså oven i købet i 
stor udstrækning de forkerte, vi bruger 
pengene på. Den politik, der trækker de 
nødlidende her til landet, er god for bi
standsorganisationerne og de efterhånden 
mange, der lever af at arbejde med ind
vandrere herhjemme. Men den fortjener 
ikke at blive kaldt human og næstekærlig. 

Dernæst skal vi i øvrigt huske, at ho
vedparten af indvandrerne i dag ikke 
kommer med en flygtningebaggrund. De 
kommer f.eks. i henhold til reglerne om 
familiesammenføringer med gæstearbej
dere (bl.a. i kraft af tvangsægteskaber). 

Det har intet humanitært formål at luk
ke op for disse indvandrere. 

Men de kredse, der ønsker en fortsat 
indvandring, er naturligvis interesserede i 
at få folk til at tro, at alle indvandrere er 
flygtninge. 

Hellere tage ti bekvemmelighedsflygt
ninge for meget end en ægte flygtning 
for lidt. 
Og man kan jo ikke med sikkerhed 
skille de ægteflygtninge fra de uægte! 

Man kan i hvert fald f.eks. henvise 
asylansøgerne til at stille sig ind i køen i 
FN's flygtningelejre, indtil det bliver de
res tur. Eller man kan anvise dem ophold 
i en lukket lejr hos os i en lang periode un
der sociale vilkår, der ikke er bedre end i 
deres hjemland. For så vil bekvemme
lighedsflygtningene nemlig ikke mere 
have nogen interesse i at komme. Og for 
hver eneste bekvemmelighedsflygtning, 
vi hjælper med de store beløb, dette koster 
ud fra nugældende regler, ville der kunne 
underholdes talrige nødlidende ude iver
den. 

Vi har internationalt pdtaget os 
forpligtelser til at modtage de 
fremmede og give flygtninge asyl! 
Det kan vi vel ikke løbe fra? 

Dette er en af de skrøner, fortalerne for 
indvandringspolitikken efterhånden har 
fået mange til at tro på. 

Vi har ingen international pligt til at 
modtage fremmedarbejderne eller "gæ
stearbejderne", som fortsat er langt den 

største fremmedgruppe og den gruppe, 
der vokser hurtigst. 

Og hvad angår "flygtninge", så giver vi 
i dag asyl til mange andre end dem, FN
konventionen definerer som flygtninge 
(og som den i øvrigt ikke pålægger os no
gen pligt til at modtage). Vi har også før 
den nuværende masseindvandring, som 
vor egen forkert indrettede lovgivning 
muliggør, givet asyl til enkeltpersoner, 
som var virkeligt forfulgte og ikke havde 
nærmere asylmuligheder, og det bør vi 
selvfølgelig stadig kunne. 

Om gæstearbejderne: 
- Vi inviJ.erede dem jo selv! 

Ja, nogle af dem blev inviteret til at ar
bejde så længe. der var arbejde, mens 
mange andre kom illegalt. Ikke blot er de 
blevet, efter at der opstod arbejdsløshed. 
Deres antal er også mangedoblet i denne 
periode med arbejdsløshed. 

Det er jo ikke ret mange i 
forhold til antallet af danskere! 

Nej, måske endnu ikke de fleste steder 
men de vokser i antal med en enorm hast. 
Antallet af indvandrerbørn i folkeskolen 
er fordoblet i løbet af de sidste 5 år. 

Ulykker, der ved forudseenhed kan 
undgås, er ikke ulykker, men dumheder. 
Vi er forpligtet til at føre en politik, som 
tager højde for fremtiden, og som ikke bli
ver en forbandelse for vore børn og efter
kommere. 

Folk skal kunne leve sammen med 
deres familie. Derfor skal indvandrere 
og flygtninge have ret til atfdfamilien 
hertil! 

En af metoderne til at skaffe sig op
holdstilladelse er at indgå ægteskab med 
en person, der allerede har opholds 
delse ( eller med en dansk s~ Ef
ter to år kan den nytilkomne _ 
nent opholdstilladelse - .
skilsmisse. For at und-=-"" - ber -
og misbrug af naive æ-"2'."==esli;:!;:,ss-;ogende -
er det nødvendig: v bl.a. om 
langt længere - - her i landet, 
førend opbo fortsat gives, 
uanset -andrere, der vil 
gifte sig IIk."'G • ~ fra, kan gøre det 
hjemme. 



- Herregud, de er jo ikke ret mange -
kun nogle få procent! 

Indvandrerne bestrider arbejdsopgaver, 
danskerne ikke vil have! 

Det er en påstand, som stort set er 
usand. Bortset herfra er det usundt at tage 
folk ind til at gøre arbejde, man ikke selv 
gider udføre, for derefter selv at gå på un
derstøttelse. Hvis dette virkelig sker, er 
det snarere understøttelsen af arbejdsløse 
eller fonnen og indholdet af de pågælden
de arbejdsopgaver, der bør laves om. 

Indvandringen vil tjene til at udligne 
folkeslagene og dermed skabe mere fred 
i verden! 

Tværtimod. Den indvandring, som nu 
foregår i Vesteuropa, vil skabe talløse nye 
minoritetskonflikter. Hvis nogen overho
vedet bliver udlignede, vil det i øvrigt 
være vore efterkommere, sådan som ind
vandringshastigheden er nu. Føler du, at 
du har lov til at træffe en sådan beslutning 
på dine efterkommeres vegne? Husk, at 
det ikke bliver dig, der kommer til at 
betale for fejlen, hvis .du vurderer for
kert! 

Indvandrerne udgør de mest 
aktive og driftige fra deres hjemlande 
- derfor vil de gavne os! 

Er det rimeligt at trække de mest aktive 
og driftige indbyggere ud af de underud
viklede lande? Vil vore egne efterkomme
re mon føle sig godt tilpas ved at skulle 
konkurrere på egen jord med de mest ak
tive og driftige fra alverdens lande? Hvor
dan vil der mon til den tid være for en dan
sker i Danmark? 

Indvandring er nødvendig for 
at opretholde befolkningstallet i 
Danmark! 

Det vil altså sige, at den generation, 
som havde så travlt med at skaffe sig 
velfærdsgoder, at den glemte at få til
strækkeligt mange børn, nu vil påføre si
ne for få efterkommere alle de problemer, 
som indvandringen fra helt andre kultur
mønstre afføder! I øvrigt kan Danmark 
udmærket klare sig med en mindre be
folkning. Verden er i forvejen overbefol
ket, og vi har tidligere i historien været 
langt færre . En befolkningsnedgang hos 
os vil bl.a. indebære en hårdt tiltrængt af
lastning af miljøet. 

Indvandrerne kan sælge Danmark 
ude i verden, de gavner vor eksport! 

Sådanne kontakter kunne vi også opnå 
uden at lade handelsagenterne slå sig ned 
hos os. Vi behøver i øvrigt slet ikke et så 
overvældende stort antal agenter, og de 
fleste af indvandrerne er ganske uegnede 
til den slags arbejde. 

Indvandringen er en uundgdelig følge 
af udviklingen i verden. 
Vi md bøje os for den kendsgerning, 
at de fremmede vil komme pd den ene 
eller den anden mdde! 

Samme argument anvendtes, da Hitler 
bankede på de vestlige demokratiers dør. 
Der indvandrer ikke flere til Danmark, 
end vi selv tillader at komme ind! Det, der 
sker i disse år, er ikke uundgåeligt. 

Det er en udfordring at blive 
konfronteret med f remmede kulturer, 
og hvis vor egen kultur er stærk nok, 
skal den nok klare sig! 

Gode kulturer kan selvsagt udmærket 
bukke under for intolerante kulturer - ik
ke mindst, såfremt disse mobiliserer det 
største antal mennesker der, hvor kon
frontationen opstår. 

Det vil ikke nødvendigvis være den 
bedste kultur, der overlever, men snarere 
den, der kan mobilisere det største antal 
børnefødsler. Vi har ingen ret til at ekspe
rimentere med vore efterkommere. 

Islam er en religion som alle andre, 
og den skal der ogsd være plads til 
hos os! 

Ja - gennem overtalelse og miss ion, 
men ikke gennem kollektiv indvandring 
og kolonisering. 

Skal der i øvrigt også være plads til 
flerkoneri, kvindediskriminering, lemlæ
stende straffe, drab på frafaldne og til-

sidesættelse af vort demokratiske sy
stem, fordi Koranen skal være den høje-
ste lov? " 

De vil blive integrerede - vi er alle 
indvandrere! 

Der er aldrig før, så langt vor historie 
rækker tilbage, kommet så mange ind
vandrere med så fremmede kulturtræk på 
så kort tid. Den samlede mængde indvan
drere i de sidste 300 år op til slutningen af 
60'erne anslås at være under 20.000 - og 
langt de fleste er kommet fra beslægtede 
kulturområder. Al erfaring viser, at ind
vandrere, som kommer i stort tal og med 
helt fremmed baggrund ikke vil blive in
tegrerede, men derimod vil skabe deres 
egne samfund. Dette skaberufred og etni
ske konflikter. 

Hvis vi blot gør noget mere for 
at integrere dem, vil der ikke blive 
problemer! 

Uanset om integrationen måtte lykkes, 
er der ganske simpelt ikke plads i Dan
mark til alle de mennesker, der trænger 
sig på udefra. Og jo flere vi integrerer og 
gør til "danskere" , desto flere er der til at 
forlange slægtninge herop fra deres hjem
lande! Vi ville heller ikke kunne klare en 
så stor tilstrømning fra f.eks. Østeuropa, 
som den, der kommer nu fra den 3. ver
den. 

De vil tilføre os 
værdifulde kulturtræk! 

Denne fonnodede inspiration vil vi og
så kunne få uden at lade de fremmede slå 
sig ned her. Så har vi oven i købet mulig
heden for at forkaste de kulturtræk, vi ik
ke bryder os om, og som ikke passer ind i 
vort mønster, f.eks. diskriminering og un
dertrykkelse af kvinder, tvangsbortgifte 
af døtre og den slags. Det er jo langtfra al
le fremmede kulturtræk, der er lige tilta
lende. Hvordan skal vi også i det lange 
løb få sam fundet til at fungere, hvis det 
udvikler sig til et virvar af forskellige 
skikke med hensyn til f.eks. spiseforbud 
og andre tabuer, forskellige hviletider, 
helligdage osv., osv. 

Indvandringsmodstanderne lugter 
af brun sovs, navlebeskuelse osv. 
Man skal ikke lukke døren til verden! 

Nej, men man skal heller ikke bare slå 
den på vid gab. Dette infonnationsma
teriale er forfattet bl.a. af personer med 
bred international baggrund. Er de, der 
taler så foragteligt om vore egne forhold 
og livsanskuelser, overhovedet klar over, 



hvordan der er ude i verden uden for de 
sædvanlige turiststeder? 

V ed de, hvad der foregår der? Man be
viser ikke sin internationale horisont ved 
at kaste vrag på det, der er skabt i Dan
mark. Det, man beviser på den måde, er 
derimod, at man overhovedet ikke har no
gen international erfaring, men lever i en 
lilleverden og måber imponeret over alt 
fremmed. 

Man bør være tolerant 
over for fremmede! 

Ja, naturligvis! Men dette er da ikke 
ensbetydende med, at man skal tåle, at de 
slår sig ned her i titusindvis. Man skal og
så være gæstfri. Men man er ikke nødven
digvis ugæstfri, fordi man forlanger, at 
gæsterne forlader ens hjem, når gæstebu
det er overstået! 

Vore gæster har deres hjem, ligesom vi 
har vores, og vi har alle ret til at forlange 
vort hjem respekteret. 

Det er ikke rimeligt at gøre ind
vandrerne til syndebukke, blotfordi 
vi har økonomisk trange tider! 

Nej, og det er heller ikke det, der er tale 
om. Det er uforsvarligt at lade indvan
dringen fortsætte, når den koster penge, 
som vi ikke har. Det er også hensynsløst 
at bruge unødvendige penge på frem
mede uden reel flygtningebaggrund , når 
vi selv har gamle, syge, arbejdsløse og 
unge uddannelsessøgende at tage os af, og 
som vi derved berøver den nødvendige 
hjælp. 

Det er under de nuværende forhold ik
ke urimeligt at forlange, at "gæster", der 
ikke har noget at gøre her, rejser hjem. 
Kravet herom er ikke udtryk for, at vi gør 
gæsterne til syndebukke. 

Indvandringsmodstanderne 
er højreorienterede! 

Vrøvl. Den Dansk,e Forening har f.eks. 
tilslutning fra en stor gruppe af personer 
fra den traditionelle arbejderbevægelse, 
hvis ledere de føler har svigtet dem i den
ne sag. 

En socialistisk eller socialt solidarisk 
grundholdning og en følelse af forplig
telse til international solidaritet medfører 
ikke, at man skal lukke øjnene for de 
problemer, indvandringen skaber, og 
ødelægge sit eget land. Sådanne holdnin
ger tilsiger tværtimod, at man lukker 
øjnene op og hjælper på den måde, som er 
mest effektiv, i stedet for på den måde, 
propagandisterne fremstiller som den 
bedste. 

Det er racisme at vende sig imod 
indvandringen! 

En racist er efter ordbogen en person, 
der tror på sin egen "races" overlegenhed. 
Alle stater kontrollerer indvandring. Det 
er ikke racisme, når et land begrænser ind
vandringsmulighederne fra overbefolke
de verdensdele, som indbyggerne "flyg
ter" bort fra for at søge lettere og rigere 
livsbetingelser andre steder. 

Det er dem, der har fordele af indvan
dringen til Danmark, som er begyndt at 
kalde forsøgene på at stoppe den for ra
cisme. De prøver at give ordet et nyt ind
hold for derved at skræmme befolkningen 
fra at protestere. 

B 
- Tja - og det er der jo så ikke noget 
at gøre Yed! 

De, der modsætter sig indvandringen, 
er fremmedhadere! 

Man bliver ikke fremmedhader ved at 
modsætte sig, at store mængder af frem
mede mennesker maser sig ind i ens land! 
Der er forskel på en naturlig kulturudvik
ling formidlet af individuelle tilrejsende 
og så den masseimmigration, vi oplever i 
disse år. Denne indtrængen er det fejt over 
for vore efterkommere ikke at modsætte 
sig. 

De, der argumenterer imod 
indvandringen og offentliggør 
oplysninger, der viser dennes negative 
suler, giver da i hvertfald næring til 
"racisme og fremmedhad!" 

Hvis ikke man bringer alle sider af sa
gen op på bordet i tide, således at befolk
ningen og politikerne kan rette kursen ind 

i overensstemmelse med de faktiske for
hold , vil der før eller iden opstå en eks
plosion, dvs. netop den konfrontation, 
som helst skulle undgås. Sker dette, vil 
mange blive racister og fremmedhadere, 
fordi de vil føle, at det er den eneste måde, 
på hvilken de kan forsvare sig imod 
urimelig indtrængen. De virkelige racis
memagere og gødere af fremmedhad er 
dem, der vil undertrykke kendsgernin
gerne om indvandringen, og som derved 
bidrager til, at den løber løbsk! 

Mit adoptivbarn er asiat, 
jeg kender en neger, 
jeg blev gæstfrit behandlet af 
lokalbefolkningen under min sulste 
rejse til Tyrkiet! 

Hvad i alverden har dette overhovedet 
med sagen at gøre? Problemet er ikke et 
raceproblem. Og hvad tyrkerne gør i Tyr
kiet, hvortil ingen indvandrere søger, kan 
ikke være målestok for, hvad vi skal gøre 
hos os. I øvrigt er en indvandringspolitik, 
som tager højde for de problemer, overbe
folkningen i visse dele af verden med
fører, ikke udtryk for manglende gæstfri
hed. Den er blot udtryk for, at gæster nu 
engang er gæ-ter. og at gæster skal tage 
hjem. når ""æ-tebudet er forbi. 

Vi var selv glade for at kunne rejse 
til Sverige under krigen! 

Der var små 18.000 danskere, som 
flygtede til det kulturelt nærtstående na
boland Sverige under krigen. Og de rej
ste tilbage til Danmark efter krigen. 
Langt de fleste af de indvandrere og flygt
ninge, der kommer til Danmark nu, kom
mer for at blive. Og der kommer hvert år 
omtrent lige så mange som det samlede 
antal danskere, der var i Sverige under 
krigen. 

Vi skylder dem de1 
- Vesten har udsuget den 3. verden! 

Alle har gennem alle tider udsuget hin
anden. Skal rnre undgælde fo-. h ·ad 
folk i de ornge eu; pæ - ·e ,.,..,~.,. w rde 
for mange år ideo. I ,..., ;: entet 
skævt. ·øcteo ude I vedsa-
gen opståe1 ej1u .., der ikke 
udelukkende re ~ 

også medfone 
kår og andel 
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Hvad kalder man det? 
Et folkeslag har ret til et landområde, hvor det kan leve i fred med sine vaner og 

uvaner - fri for andre folkeslags indtrængen og tryk. Dette er anerkendt i FN's kon
ventioner. 

Intet kan retfærdiggøre ødelæggelsen af det arvefællesskab, et sådant område -
en nation - udgør. 

Enhver generation i det danske fællesskab har en forpligtelse til at sikre fremti
dige generationers mulighed for at leve i tryghed i Danmark og deres mulighed for 
at eksistere med den livsform, som nu engang er bygget op her. Denne forpligtelse 
går forud for alle andre hensyn. Venlighed over for andre folkeslag, forståelse for 
deres livsform, vilje til at indgå i en naturlig mellemfolkelig udveksling og ønsket 
om at hjælpe mennesker i nød udgør ingen undskyldning for at sætte hensynet til si
ne egne efterkommere til side og undergrave deres eksistensmuligheder. 

Om dette problem skrev en gammel modstandsmand i det tidlige forår 1991 det 
stykke, som vi har optrykt nedenfor. Det blev diskuteret i Den Danske Forenings le
delse, om det var klogt at tale så klart, som forfatteren gør. Denne diskussion blev 
afsluttet ved, at fhv. nedkastningschef Jens Toldstrup gav ordre til trykning. Det var 
den sidste "ordre" inden hans død. 

Brevkort solgt under besænelsen til understøttelse af modstandsarbejdet. Teksten er fra poli- ~ 
tikeren H. P. Hansens tale ved det danske årsmøde 1914 i det Sønderjylland, der 50 år tidli
gere var erobret af Tyskland. Med disse holdninger sikredes landsdelens genforening med 
Danmark i 1920 og befrielsen fra den tyske besættelse 1945. Er de udtryk for "fremmedhad''? 
Eller er dette begreb skabt af nutidens landssvigere? 

"Ordene landsforræder og lands
forræderi har en fæl klang. De bor an
vendes med forsigtighed Ol? omtanke. 
Men hvor længe kan man komme uden 
om dem ? 

En landsforræder er. som ordet st
ger, en, der forråder sll land, begår 
landsforræderi. Det vil sige en, der bi
drager til at bringe sit land i fremmed 
vold eller går den fjendes ærinde, som 
er trængt ind i landet . 

Under de vilkår, der indtil for ikke 
så længe siden gjaldt for landets og 
folkets liv i forhold til omgivelserne, 
ville landsforræderi sædvandligvis be
stå i med råd og dåd at hjælpe en an
den magt, som regel en nabomagt, der 
søgte at underlægge sig landet eller 
dele af det eller at skaffe sig rådighed 
over dets handlinger eller frembrin
gelser. 

Gerningen og dens virkninger for en 
se/i og ens landsmænd var let at gen
nemskue. Gerningsmanden lod sig 
som re_e: uden større tvivl udpege, 
fordømme og straffe. 

Vor traditionelle opfattelse af be
grebet landsforræderi og af landsfor-

rædere svarer til dette normalbillede 
af virkeligheden, som den tidligere tog 
Sif? ud. ,\.ten virkeligheden har ændret 
si . og L takl med den ændrede virke
li hed ma vi ændre vor opfattelse, så 
den svarer ttl landsforræderiets nu
værende indhold. 

Allerede den 2. verdenskrig og den 
tyske besættelse af Danmark 1940-45 
bragte forvirring i de tilvante begre
ber. En del danskere optrådte i forhold 
til besættelsesmagten på en måde, der 
svarede til det gamle begreb om lands
forræderi. Men billedet sløredes ved, 
at hovedparten af landets ledere, poli
tikerne, optrådte i en dobbeltrolle , 
hvor de på samme tid, som de hævdede 
at varetage nationens interesser, sam
arbejdede med besættelsesmagten på 
en måde , der fik dem til både at be
kæmpe den danske modstandsbe
vægelse og at opmuntre til en del af de 
handlinger, de efter krigen stemplede 
som landsforræderi. Det måtte hos me
nige danskere skabe tvivl om, hvad der 
var landsforræderi, og hvem der 
egentlig var landsforrædere . 

Først fremmedpolitikken gennem 
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den sidste snes år har dog gjort det 
uomgængeligt at nyvurdere begreber
ne for at klargøre, hvad der i dag må 
kaldes landsforræderi , og hvem der 
står for det. Nutidens indvandringspo
litik bidrager i virkeligheden til, ikke i 
en enkelt kortvarig handling, men gen
nem et langvarigt begivenhedsforløb, 
at bringe Danmark eller til en begyn
delse dele af det i fremmedes vold. Re
sultatet søges besmykket med fintklin
gende fremmedord som "multietnisk" 
eller "muftikulturelt'' samfund, men 
de kan dog ikke skjule virkeligheden, 
der er den, at Danmark gradvis udle
veres til fremmede folkeslag, og at 
danskerne fortræ nges og mister først 
eneretten til deres eget fædreland og 
siden måske muligheden for at være i 
det som danske. 

Virkeligheden i dette svarer til, hvad 
der tidligere under andre forhold be
tragtedes og betegnedes som landsfor
ræderi. Denne politik er et forræderi 
mod Danmark og det danske folk. 

Den er landsforræderi." 

• 



Hvis dette får lov at 
fortsætte ... 

., 

- hvor ender vi så? 
De mange mennesker fra fjerne lande, 

som i disse år slår sig ned i Danmark, vil 
hverken blive assimilerede eller integre
rede. Dertil kommer de for mange og er 
alt for forskellige fra os. Integrationen er 
da heller ikke lykkedes nogetsteds i Euro
pa. Tværtimod breder uroen og konflik
terne sig. 

Immigranterne vil opbygge deres egne 
samfund midt i vort. Det vil starte med 
ghettoer i de store byer, hvor de bedst kan 
leve på egne vilkår, og hvor illegale im
migranter vil søge til. Disse ghettoer vil 
vokse og blive til hele bydele. Immigran
ternes loyalitet vil heller ikke rette sig 
mod det danske samfund men derimod 
først og fremmest mod deres familie og 
landsmænd. De vil bruge de tilbud, det 
danske samfund stiller til rådighed -
f.eks. i form af sociale bistandsydelser -
men de vil ikke føle samme forpligtelse til 
at bidrage til dette samfund, som dan
skerne gør. Tværtimod vil de meget langt 
opfatte vore systemer som dem uvedkom
mende, og der vil opstå, hvad vi vil kalde 
en voksende sort og grå økonomi om
kring dem. 

Konsekvensen heraf og af, at de offent
lige budgetter i stigende grad belastes 
med udgifter, der ikke er nogen dækning 
for, vil være, at samfundsøkonomien og 
det sociale sikkerhedsnet gradvis tynges 
til jorden. Efterhånden vil også fagbe
vægelsen tabe terræn, og uordentlige og 
urimelige arbejdsvilkår vil brede sig. 
Samtidig vil natur og miljø i øvrigt meget 
sandsynligt blive belastet af en befolk
ningsmængde, der er større, end landet 
naturligt kan bære. 

Af denne udvikling og af indvandrer
nes opretholdelse af deres egne livsfor
mer midt iblandt os vil der gradvis ud
springe en følelse af " uhjemlighed" 
blandt danskerne. Dette vil især være 
tilfældet blandt den danske ungdom, som 
vil se sin fremtid og sine muligheder un
dergravet. I takt med at trykket fra de 
fremmede vokser, vil utilpasheden glide 
over i konfrontationer, og disse vil blive 
mere og mere alvorlige og efterhånden 
nærmest antage karakter af en kamp om 
retten til landet. 

Hvis vi lader immigranterne blive her, 
vil de før eller siden forlange statsborger-
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skab for at sikre deres andel i Danmark. 
Får de det, vil det være umuligt at hindre 
dem i at hente endnu flere hertil gennem 
f.eks. ægteskaber. Vore egne kommende 
generationer vil så stå med et næsten 
ubærligt problem: Hvordan skal de værne 
sig mod den stigende mængde af fremme
de. 

Resultatet vil givetvis være, at de be
gynder at skelne "ægte" fra "uægte" dan
skere efter etnisk oprindelse. Og de vil 
bekæmpe de "uægte" danskere for at sik
re deres egen ret til landet - den ret, som 
nutidens kortsynede politikere ikke ville 
beskytte. 

Der er kun en eneste ting, der kan frita
ge fremtidens unge for at komme i den si
tuation. 

Det er, at du virker aktivt for at sikre, at 
de ikke kommer i den. 

Det er dig , der bestemmer, hvad der 
skal ske. 

Men du må bestemme dig nu. Det kan 
snart blive for sent! 

• 

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). Kuponen bedes indsendt til: 

DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100 Århus C. 


