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Kære Lcindsmænd!
Den Danske Forening af 18. marts 1987 er stiftet med
det formål at modvirke fremmedgørelsen af Danmark.
En mindre kreds, som havde sammenkaldt det stiftende
møde, blev bedt om at fortsætte bestræbelserne, og
hermed forelægges de første tiltag med indbydelse til
indmeldelse.
De foreløbig begrænsede ressourcer har sinket forberedelsen noget.
Vi er en kreds af mennesker, hvis erfaringer fra
forskellige erhverv har ligget uden for politik, men som
er stærkt foruroliget ved langtidsvirkningerne af den
fremmedpolitik, som de politiske partier har tilladt at
udvikle sig.
Danmark har aldrig tidligere haft problemer med
indvandring. Hidtil har gæst og vært kunnet finde
hinanden i gensidig forståelse af fælles værdier og af
gæstevenskabs gensidige forpligtelser. Men efter at
Folketinget i 1983 indførte, hvad dets medlemmer
kaldte ,,verdens bedste flygtningelov«, steg antallet af
indrejste asylsøgere fra nogle hundrede i 1983 til 910.000 i 1986. Dette uforberedte spring medførte
europæiske toprater og kaos i modtagelsen, hvis led
efter tur blev - og for de senere og afgørende led endnu
er - katastrofalt overbelastet.
Med et stærkt stigende åntal af indvandrere fra helt
andre kulturkredse og de deraf følgende kontaktvanskeligheder udvikles beklageligvis den forståelseskløft, som ses i alle etablerede samfund ved organiseret
større indvandring af kulturfremmede. Allerede af rent
talmæssige grunde måtte man fra 1986 indføre nye
regler, og tallet af indvandrere er aftaget. Men faren for
ny, overvældende tilstrømning er langtfra fjernet.
Verdens flygtningeproblem er så enormt, at den forskel
i antal, der for Danmark kan være afgørende for dets
fremtid, for verdensproblemets løsning er ubetydelig;
landet er for lille som socialkontor for hele kloden.

Ifølge gentagne rundspørger mener 75% af danskere, at
man nu, lige som f.eks. Holland og Schweiz, må holde
indvandringen under kontrol. Der er både bolig- og
uddannelsessøgende herhjemme, som har været sat til
side for de fremmede - for ikke at nævne grønlændere. De må nu stå for tur.
Mange tror fejlagtigt, at sagen nu er bragt i orden - i
tillid til, at landets politikere i forståelse for sagens
betydning vil have respekt for flertallets ønske. Men her
tager man skæbnesvangert fejl.
Man vil ved eftertanke konstatere, at manglen på
udtalelser fra landets regering om denne sag, hvis
afgørelse kan sætte sit uigenkaldelige præg på det danske folk, står i grotesk misforhold til et utal aflæserbreve fra os almindelige mennesker. Efter de sparsomme
forlydender fra partierne vil man ikke slå sig til tåls med
de op mod 100.000fremmede,som man i de sidste årtier
har lukket ind i et land med en ikke ubetydelig
arbejdsløshed, med verdens største gæld pr. indbygger,
største skattetryk, højeste arbejdsløshedsunderstøttelse
og ulandshjælp i topklasse. Man vil med en planlagt ændring af fremmedloven tillade en indvandring af
5000 personer om året; med familiesammenføringer
bliver der flere gange så mange, og efter de i øjeblikket
foreliggende fødselstal kan det med grund befrygtes, at
vi vil stå med ca. 400.000 mennesker af vildt fremmed
baggrund om blot 13- 14 år.
Nogen begrundelse for at undlade simple talmæssige
overvejelser af denne art værdiger regeringen ikke sine
vælgere.
Den Danske Forening vil med alle de kræfter og
muligheder; der gives den, søge at modvirke den
ulyksalige fremmedpolitik, men kan kun gøre det med
mange medlemmer. Vi opfordrer derfor alle, vi kan nå
med denne henvendelse, til at indmelde sig og til at få
flest muligt andre til det samme.
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Flere eksemplarer af »Danskeren« kan fås hos en af de
undertegnede eller fra Den Danske Forening, Postbox
862, 2840 Holte. !øvrigt opfordrer vi til at udbrede
bladet også ved fotokopiering.
Klip venligst vedstående indmeldelsesblanket fra og
send den med navn og adresse til foreningen. Medlemskontingentet for 1987 er 100 kr., men større bidrag
vil give os bedre arbejdsmuligheder. Det kan sendes i
check til foreningens adresse eller på vedlagte postgiro-kort (postgirokonto 4 54 75 5 1). Da vi gerne vil
kunne udvide vort aktivitetsniveau snarest, beder vi om
hurtig indbetaling.
På indmeldelsesblanketten kan samtidig bestilles nogle
nye bøger, omtalt i »Danskeren«, ved udfyldelse
af bes1illingsrubrikkerne. De vil blive fremsendt snarest
med postgiroblanket.
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Til
Den Danske Forening
Postboks 862
2840 Holte
Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening og
indbetaler mit kontingent for 1987 (mindst 100 kr.) til
foreningens adresse eller på dens postgirokonto
454 7551.

Navn: - -- - - -- -- - -- - - - Evt. stilling: - - - -- - -- - - -- - - Gade. vej m.m.:
Postnr. og ~distrikt: - - - -- - - -- - - -

Med ven!ig h ilsen
Bengt Andersen
læge
024205 37

Johannes Clemmesen
dr. med. & h.c.
Fm. 01428600

Jeg bestiller portofrit tilsendt:
- - cksemplar(cr) ar »Hvad med Danmark" å 146 kr.

Sune Dalgård
dr. phil.
01551802

Ellen Larsen
fhv. dommer

- - eksemplar(tr) ar "stopp folkevandringene"

å

30 kr.

- - eksemp1ar(er) af"Tænk i tide!« å 20 kr.

Georg Schjørmann
fhv. overtoldvagtmester
02405740

og indbetaler beløbet efter modtagelsen af det bestihe.

Indvandrerne er allerede en
politisk magtfaktor
Lokalpolitikere fortier fremmedproblemet er blevet afhængige af indvandrernes støtte.
'

I to reportager i •Søndags-Aktuelt«
(29. 3. og 26. 4.) skildres usminket de

nærmest uoverstigelige vanskeligheder,
der rejser sig i forbindelse med den
tiltagende koncentration af udlændinge
i danske byer. Eksemplerne er hentet
fra Taastrup ved København, men som
det understreges i reportagen, kender
man o~ andre steder i landet disse
problemer.
Det drejer sig her ikke blot om unges
gruppehad og gadevold, som gør borgerne ængstelige ved at færdes ude, men
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tillige om ødelæggelse af store dele af
ungdomsundervisningen, der ofte domineres af rastløse og negativt indstillede unge indvandrere, til skade også
for danske elever.
•Man kan godt blive fortlrzkket~

En beskæftigelseskonsulent i Københavns Amt fremhæ,er således. at der er
•kulturelle modsætninger. så det basker«: indvandrerne er uimodta2cli2e

for uddannelsestilbud. der ikke straks
stiller mere end almindeligt beialt ar-

bejde i udsigt. Bistandshjælpen betragtes som et tilstrækkeligt økonomisk
grundlag.
Ti I et millionprojek1 under amtet, med
værkstedsundervisning helliget unge
indvandrere, suppleret med sprogtimer
og hjælp til et efterfølgende job •
altsammen med -posifr, særbehandling- - mci<!t.e s,g L::. 15. selvom
sode-rsøttise:r ;::?roe \"?St. at i n,·ert fald
316 sl~
ru:dt CJOti,eret.
Besb:!L~ ·sestnc:o-~·=. der iøvrigl
s;dda- 1 --;;vioet ==efterhånden

=

som et spørgsmål, om danskerne kan
leve med indvandrernes manglende forståelse for deres egen situation i Danmark. »Man kan godt blive forskrækket
over at se, hvor anderledes deres tankesæt er«, siger hun - og tilføjer, at
indvandrerorganisationerne ikke gør sagen bedre, idet de er mere aktive med
politiske manifestationer end med at få
deres egne til at forstå det samfund, de
lever i.
Politisk naivitet, valenhed, hykleri
Imidlertid fremhæver reportagen, at de
fleste, der sidder inde med viden om
sagerne, nødigt vil udtale sig så markant, som også de ser problemerne.

Taler man højt og utilsløret om forholdene, må man leve med betegnelsen
racist. Og nogle af Søndags-Aktuelt's
kilder udtrykte angst for repressalier,
f.eks. i fo rm af politisk 'yring. Har
lokale eksperter endelig i nogle tilfælde
vovet at udtale sig om den truende
udvikling, er de oftest bl:vet svigtet af
politikerne. understreger reportagen:
»Politisk naivitet. valenhed. hykleri og
frygt for at blive upopulær blandt indvandrerne, der udgør en så stor gruppe. at
de er en politisk magtfaktor. har fået
mange lokalpolitikere til at fortrænge
problemerne•.
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Et folks ret
til at være sig selv
Af Sune Da/gård
Den her aftrykte artikel søgtes i efteråret 1985, i en lidt afvigende form, optaget i Berlingske Tidende og Jyl!andsPosten, men afvistes.
Den tryktes derpå som kronik i Jydske Tidende 10. september
1986 og gengives her med et par ændringer og forkortelser.
Hvad er det for et sælsomt politisk spil ,
der drives med Danmark og det danske
folk?
I et årtusind eller mere har Danmark
som danskernes land været en nationalstat. Hovedgrundlaget for rigets beståen og selvstændighed var folkets
enhed, det, at vi trods landsdelenes
mangfoldige særpræg og egenart var et
folk, der mere end de fleste var af fælles
oprindelse og stor ensartethed, at vi
som •danske af tunge, af æt og af id«
stod sammen om at føre Danmarks og
det danske folks selvstændige liv videre
på det nationale grundlag, utalte slægter før vor havde skabt.
Aldrig tidligere et indvandringsland
Ikke at vi i selvtilstrækkelighed søgte at
lukke os ude fra verden omkring os eller
at holde al tilgang fra det fremmede
borte. Det var hverken muligt eller

tidernes løb fundet midlertidigt eller
varigt fristed i Danmark. Mest dog
mennesker, for hvem landet i kraft af
naboskab eller nærhed var et naturligt
tilflugtssted, og som ved folkeligt, religiøst eller kulturelt slægtskab med
landets egne let fandt en plads blandt
dem. En særlig gruppe, hvis fremmede
egenart var stærk, var den ret lille flok
afjøder, der ikke havde noget eget land,
og som i sin diaspora viste stor modstandsvilje og -evne over for assimilation. Også den havde dog stærke bånd
til landets egen tro og sædvane.
Det igennem århundrederne nedarvede
grundlag for vor nationale eksistens og
kulturudvikling var og blev dog altid
det danske folks egen stærke rod og
stamme. Den var det faste punkt, når
nationen kom i fare indefra eller uJefra. Det viste sig klart, da vor nationale
selvstændighed i mere end et århundrede blev truet af en ekspansiv og aggressiv stormagts udvikling syd for vor
grænse. Det sås i den seje folkelige
kamp mod national udslettelse, men
rigtignok også i den selvopgivelse, der
bredte sig fra nogle kredse til statens
ledelse og bidrog til katastrofen, da hele
landet for første gang blev erobret og
besat af fremmede, så den nationale
fremtid syntes ganske uvis.
Glemte erfaringer
Befrielse udefra bistået af en beskeden, men folkeligt rejst modstandskamp gjorde igen danskerne til herrer i
deres eget land, og man kunne vel have
ventet, at disse erfaringer havde skabt
en grundfæstet vilje til at forsvare den
genvundne frihed og mere end nogensinde bygge den på det sikre grundlag, som folkets nationale enhed og
fællesskab klart havde vist sig at være.

ønskeligt. Fra mange sider har landet
og dets folk i tidens løb fået tilskud af Men, ak! I stedet har vi nu i de sidste 10åndeligt og materielt gods og af men- 20 år brudt med vor fortid og erfaring
nesker, der på godt og ondt bragte det og først netop bragt vor nationale
hertil. Men det var som regel en enhed og fællesskab i en hidtil ukendt
langsom indsivning af elementer, som i fare ved at prisgive selve det folkelige
de fleste henseender stod det danske grundlag.
folk nær og ret hurtigt og gnidnings- Ved et fuldstændigt brud på vor hidløst kunne gå op i det uden at true dets tidige politik, der gik ud på at beegenart eller nationale enhed, ofte en- skytte dette og hindre en massiv tilkelte mennesker eller mindre grupper strømning af fremmede, er landet gradmed stor viden og kunnen, som tilførte vis blevet lagt mere og mere åbent for
samfundet et fremskridt, det ik ke kun- tilstrømning af store grupper af menne være foruden.
nesker fra fjerne lande og fremmede
Føltes det fremmede, der kom ind, for verdensdele, folk, der 1i næsten enhver
dominerende eller afstikkende, mødtes henseende er vildt fremmede i forhold
det dog i længden altid med en sej uvilje til Danmark og det danske folk.
og modstand fra folkets menige Jag,
som dets herskere eller ledere til sidst Da fremmedarbejdere
blev til kolonisatorer
som oftest måtte tage bestik af.
Ej heller var vi afvisende over for andres Det begyndte under en fejlagtig økonød. Flygtninge af mange slags har i nomisk overbeskæftigelsespolitik med,
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som påstod at være forfulgt i sit
hjemland, om det så lå på den anden
side af jordkloden.
De ferme fortalere for på denne måde at
gøre vort land til verdensasyl forstod at
bagatellisere sagen med påstande om,
at virkningerne ville være minimale. Og
det fik dem ikke til at skifte standpunkt, da det allerede i nyskabelsens
første år viste ~ig, at den medførte en
a ldeles ukontrofla,bel invasion af tusinder og atter tusinder af påståede llyg1ninge, næsten udelukkende mennesker
fra andre verdensdele, heil fremmede
for alt, hvad der er dansk, folk. som på
deres vej havde passeret lande, der var
langt nærmere til at optage dem.og som
de da også i mange tilfælde havde
funder sikkerhed i. inden turen gik
videre til det mere lokktnde og vidtåbne Danmark.
Var der overhovedet sat nogen grænse
for, hvor mange der skulle slippes ind?
Øjensynlig ikke. Loven satte jo ingen
grænse. Agitatorerne for kolonisatioer forbi.
Snart kom den egentlige sandhed frem - nen talte om, at vi i hvert fald ikke
nu skulle de gøres til indvandrere og havde grund til at klage os, før de
»integreres« i det danske folk. De 30.000 var nået. Med senere indførsel af
danske agitatorer for denne politik ægtefæller, familie o.s.v., som de samfandt dog åbenbart, at der skulle være me kredse jo også har fået fastsat som
måde med integrationen, idet man da en ret, kan det så, inden vi ser os om,
endelig måtte støtte de fremmede i at blive til 100.000'cr. Og hvorfor i øvrigt
bevare deres egen kultur, så de altså ret stoppe der, når loven ingen grænser
. kunne etablere diverse »etniske minori- kender, og de fremmede verdensdele er i
teter« i det efter disse anationale eller stand til a1 levere utalte millioner, der
antinationalc kosmopolitters mening' kun har det ønske at slippe af sted til et
alt for homogene danske samfund, der europæisk lands bedre leveforhold, og
tra:.ngtc til at »beriges~, ved passende som med lethed og endda ofte ikke uden
stærk iblanding af fremmede folk og hold i virkeligheden kan påstå sig
forfulgte eller truede i dereseg.ne lande?
kulturer.
at man gav adgang for såkaldte fremmedarbejdere, der midlertidigt skulle
udfylde huller på arbejdsmarkedet. De
ansvarlige ledere fortalte folket, at det
var til økonomisk fordel for samfundet,
og at de fremmede naturligvis skulle
vende tilbage til deres hjemlande, så
snart der viste sig tegn til arbejdsløshed i Danmark. Dermed førte de
folket bag lyset, eftersom de samme
politikere, så snart arbejdsløsheden
blev en kendsgerning, gjorde helt om,
kring.
I stedet for den lovede repatriering
indførte de et såkaldt fremmedarbejderstop, men tillod samtidig de fremmede ikke alene at blive her, men også
at føre deres familier ind i landet, og
skabte dermed først rigtig det nationale
problem. Fremmedarbejderne skulle
gøres mindre fremmede, blive til gæstearbejdere - ganske vist gæster af den
usædvanlige slag.~. der varigt slår sig
ned i værtens hjem, efter at gæstebudet

Det, der fremstilledes som et tilvandringsstop, blev altså begyndelsen til en
varig indvandring eller kolonisation.
Det fantastiske var med et snuptag gjort
til en kendsgerning. Det tusindårige
danske nationalsamfund var gjort til et
indvandringsland for titusinder fra
fremmede verdensdeles befolkningsoverskud. Det danske folk fandt man
det ikke ulejligheden værd at spørge.
Hele verdens asyl
Men bruddet på den nationale tradition
og politik var endda ikkestærkt nok for
de rettroende kredse. Porten til Danmark skulle slås på vid gab. En udlændingelov, der endnu virkede som en
vis bremse på tilstrømningen, var for
slem en tom i øjet og måtte altså fjernes.
Trods alle sagkyndige indvendinger
blev den - med tilslutning også fra,
hvad der engang gjaldt for borgerligt og
folkeligt nationale partier - fejet til side
for et ideologisk manifest, der gav
adgangsret til Danmark for enhver,
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andres dumheder, der nu rider flere
europæiske lande som en mare, kunne
være en undskyldning for ens egne og
ikke tværtimod burde være en advarsel
til at undgå at komme ud i samme
nationale splittelsestilstande. Og forslår disse svævende argumenter ikke,
har man jo altid hele det snart velkendle
arsenal af skældsord at falde tilbage.på,
hvor nationalt tænkende danske svines
til som >•racister«, »nazister<•, >)banditter«, »svinehunde« og andet af samme skuffe.
Om at frelse verden
på fædrelandets ruiner
Hvordan standses dette vanvid? Folket
synes jo ganske ladt i stikken af sine
valgte ledere, der i stedet for det
hidtidige danske folk af europæisknordisk præg er i færd med at skaffe sig
et nyr af europæisk-asiatisk-afrikanskindiansk m.m. blanding med tilhørende
vidt forskellige forudsætninger i snart
sagt enhver henseende. At man derved
også giver grobund eller maskerings.mulighed for grov kriminalitet og endog terrorisme, at man fratager landets
egne børn arbejdsmuligheder og boliger, at man påfører samfundet og de
danske skatteydere milliardudgifter
oven i en i forvejen astronomisk gældsætning, alt dette og mere til synes jo
indtil den seneste tid intet varigt indtryk
at have gjort på det overvældende
politikerflertal i dets selvglade ideologiske demonstration af vilje til at frelse
verden, om det så skal ske på fædrelandets ruiner. Først folkevandringsbølgen i sommeren og efteråret I986
syntes at fremkalde en vis holdningsændring, men alligevel taler man om at
slippe 5.000 ind om året eller med
senere familiesammenføringer m.m. vel
i virkeligheden 15.000, altså mængder, der i løbet af en kort årrække
fuldstændig vil ændre det danske folks
og samfunds karakter.

Skældsord i stedet for argumenter
Ganske vist, hedder det sig, skal de
indkomne sendes ud aflandet igen, hvis
de efter nærmere undersøgelse ikke kan
anerkendes som rigtige flygtninge. Men
hvem kan efter egne ukontrollable
oplysninger ikke det? Og skulle de
øverste prøvningsorganer, hvori den
særlige indvandrer- og flygtningelobby Del er derfor åbenbart letsindigt at
er rigelig repræsenteret, endelig afvise stole på nogen virkelig hjælp fra den
nogle, hvis påstande har været for lidt kant, med mindre et folkeligt pres
overbevisende, ser vi straks vort poli- fremtvinger en anden kurs. Håbet og
tikerflertal vedtage nye bestemmelser, opmuntringen må søges i meningsså selv de afviste kan få lov at blive på målingernes stadig tydeligere tale om
ubestemt tid. Og hvilke muligheder har det store tavse flertal af danskes afvi for resten overhovedet for at få de standtagen fra politikerflertallet i denne
lande, der netop så bekvemt er sluppet nationale livssag - og i de sidste års
af med deres ubudne gæster, til på ny at mange y1ringer fra bekymrede, formodtage dem? Oplysende svar om alle bitrede eller fortvivlede danske, som
har overvundet en naturlig utilbøjeligdisse uvisheder er unægtelig sjældne.
I stedet søger man med henvisninger til hed til at vove sig alene frem mod
luftige internationale vedtagelser og overmagten med udsigt til at få en
med påstande om andre europæiske skraldespand af ukvemsord over sig
landes større antal af fremmede at eller i heldigste fald at blivefulgt til dørs
bringe al modstand til tavshed, som om med opgivende nedladenhed over for

•

deres »fordomme« og "populistiske«
holdninger, og som har vist det mod
offentligt at sige nej til den nationale
opløsningskurs.

•

Også vi har ret til at være os selv
Opgaven må være at gøre denne folkelige modstand til en politisk magtfak. tor. De hidtil splitt~ - og spredte
modstandere må søge at finde sammen i
et fællesskab om at udstikke en anden
kurs og om at samle så mange danske
som muligt om det altafgørende for en
nationalt ansvarlig politik: at bevare og
at genskabe Danmark som et dansk
land for det danske folk og at hindre, at
det gøres til indvandringsland og kolonisationsområde for fremmede landes

og verdensdeles overskudsbefolkning rådighed for dem. Der må sættes effekeller for strømme af mere eller mindre tivt bom for yderligere tilstrømning, og
ægte flygtninge fra de ydre og indre de store mængder af vildt fremmede,
krige, som andre verdensdeles nu af- der allerede er kommet ind i landet, må
koloniserede og selvstændige områder i gennem en rimelig og menneskelig
repatrieringspolitik hjælpes tilbage til
en uendelighed kan skabe.
Den lille verdensdel Europa og det på de verdensdele og områder, hvor de
verdenskortet diminutive Danmark kommer fra og hører hjemme.
kan ikke med rimelighed skulle stå Det afgørende spørgsmål er, om og
åbent for denne folkevandring eller nye, hvordan tilstrækkelig mange kan finde
snigende form for kolonialisme fra sammen om i handling at virke for
langt større verdensdele og områder, dette, så det danske folk igen kan få den
der selv har eller bør finde plads til deres samme ret, som vi så stærkt kræver for
egne befolkninger og give dem rimelige alle andre folk på jordkloden: retten til
vi.lkår bl.a. med den betydelige økono- at være sig selv.
miske hjælp, den vestlige verden nu i
mange år frivilligt eller gennem oliekrisernes afpresninger har stillet til
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Lad os få tallene på bordet
Indvandringen bliver meget ringe belyst i statistikken. - Der
er heller ingen officiel beregning af fremmedtallets sandsynlige vækst via familiesammenføring og fødselshyppighed i
de kommende år. - Man kender ikke de totale samfundsudgifter til indvandrerne. - Er det bevidste fortielser?

•

Et af de mest iøjnefaldende træk i.
debatten om indstrømningen af fremmede i Danmark er de manglende
oplysninger fra officielt hold om en
række helt grundlæggende forhold.
Manglerne er så påfaldende, at man
ofte må få det indtryk, at der er tale om
bevidste fortielser.
Især savnes der i forbløffende grad sikre
og lettilgængelige taloplysninger om så
vigtige spørgsmål som:
Hvor mange der er kommet og løbende
kommer ind - hvor mange de, i kraft af
de vidtgående, såkaldte familiesammenføringsregler samt enorme fødselstal, enten allerede er blevet til eller kan
ventes at blive til i løbet af kortere eller
længere åremål - hvor stor en del af de
påståede flygtninge der får asyl eller
såkaldt midlertidig opholdstilladelse af
»humanitære« grunde· hvor mange der
opholder sig ulovligt her i landet - hvor
mange dyre uddannelsespladser ved
højere læreanstalter der afsættes til dem
- hvor mange boliger og kollegieværelser de lægger beslag på forud for danske
boligsøgende og studerende - hvor stor

en del af den grovere kriminalitet de
tegner sig for, o.s.v., o.s.v.
Og endelig, ikke mindst: hvad fremmedpolitikken egentlig alt i alt koster
det danske samfund.

aldeles. Og sådan synes det at være på
de Oeste af disse områder.
Eksplosiv fremmedvækst
I den bog - ,,Hvad med Danmark« som Komiceen mod Flygtningeloven
udgav i april, og som er omtalt andetsteds i bladet, har man på det meget
mangelfulde grundlag, der er tilgængeligt, forsøgt ae sammenstille nogle tal
over udviklingen i antallet af fremmede
fra andre verdensdele og over udsigterne for de kommende år (se bogens
afsnit "Nogle tal« s. 166- 170 jf. s. 3334).

Officiel informationstræghed
A lierede tallene for den hidtidige udDet er karakteristisk, at taloplysninger vikling er højst tankevækkende. De
om disse forhold gennemgående ikke viser f.eks., at i perioden I.januar 1974løbende bli ver givet til offentligheden 84 - altså inden den store flygtningegennem meddelelser fra de ansvarlige invasion tog fart og i en periode, hvor
myndigheder.
der hele tiden gjaldt et indvandrerF.eks. er oplysninger om, hvor mange stop - voksede gruppen af asiatiske,
asylsøgere der måned for måned kom- derunder tyrkiske, indvandrere med
mer ind i landet , eller hvor mange af næsten 92% - tyrkerne alene med I 19%.
dem der faktisk fzr asyl eller »midlertidig« opholdstilladelse, kun ganske Udvides perioden til og med 1985 - altså
spredt og lejlighedsvis fremkommet i til i alt kun I 2 år - stiger procenterne til
medierne, åbenbart når en journalist henholdsvis næsten 142 og mere end I50.
tilfældigvis fandt på at henvende sig for Dette i en periode, hvor den samlede
at få nogle tal.
befolkning i Danmark (vist inklusive de
fremmede) kun steg med 1,5%-1 ,6 % !
Almindelige borgere er øjensynlig henvist til samme fremgangsmåde, hvis Fremtidsudsigter
man ikke vil lade sig nøje med den helt Fremtidsudsigterne, hvis der ikke tages
virksomme forholdsregler, er endnu
utilstrækkelige dækning i medierne.
Officielle prognoser for udviklingen i de mere skræmmende.
kommende år savnes tilsyneladende Beregninger på et noget usikkert (men
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som det nu ses antagelig for forsigtigt
valgt) grundlag i »Hvad med Danmark(, viser, at der allerede om en

generation eller deromkring meget vel
kan være mange hundredtusinder af
fremmede i Danmark eller måske fra
3% og op til en halv snes procent af den
samlede befolkning.
Den 16. februar refereredes i »8.T.• en
beregning, som Socialdemokratiets indvandrerudvalg har foretaget. Efter d~n
vil Danmark allerede i år 2000, altså om
kun 13 år, alene i kraft af familiesammenføringer, børnefødsler i indvandrerfamilier og ægteskaber. hvor
ægtefællen hentes i udlandet, have
200.000 egentlige indvandrere, der har
fremmed, ofte muslimsk kultur.
Hvis man dertil lægger 5.000 Oygtninge
om året, som Socialdemokratiets politiske ordfører Svend Auken ønsker
taget ind, og som også folk i regeringspartierne har fablet om, når beregningen åbenbart til det resultat, at
Danmark i år 2000 vil have ca. 400.000
indbyggere, der stammer fra såkaldte 3.
lande (d.v.s. lande uden for Nordamerika, Skandinavien og EF).
Disse socialdemokratiske beregninger
er vist hverken blevet bekræftet eller
dementeret fra højeste partihold. Det
har heller ikke været muligt at få
adgang til selve det udarbejdede »pa·
pir,. Igen er det karakteristi~k for den
hidtidige fortielses- og tabupolitik,at så
vigtige og opsigtvækkende oplysninger
kun fremkommer i en tilfældig kort
avisartikel, men at offentligheden ikke
får lejlighed til at se dem i deres fulde og
autentiske form.
Henviser man til dem i den offentlige
debat, udsættes man da for, at emsige
•)flygtningevenner<c som lærer Bent Øs-

tergaard (Berlingske Tidende 28. marts)
skyder en i skoene, at man helt ukritisk
overtager. oplysningerne og ikke personligt har foretaget selvstændige be·
regninger til efterkontrol, som om
materialet hertil forelå.
Det er for tiden vilkårene for den
offentlige debat om disse forhold. Selv
drømmer d'herrer, der åbenbart sidder
inde med bedre materiale og har langt
større muligheder for at skaffe sig sikre
oplysninger, øjensynligikke om at indvi
os andre uværdige i det.

Mangel på officielle prognoser
Dan mark har fremragende demografer, der forstår sig på at opstille og
analysere befolkningsstatistik ogat lave
befolkningsprognoser, som kan forudsige befolkning.~udviklingen ud fra visse
givne forudsætninger. Vi har hele universitetsinstitutter til at dække dette
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fagområde, foruden naturligvis Danmarks Statistik.
Er det virkelig for meget forlangt, at
disse udmærkede og af hele folket
betalte hjælpemidler bruges til at klargøre for det danske folk, hvor vi har
bevæget os hen i denne sag, og hvor vi
ender i fremtiden, hvis vi fortsætter ad
den vej, vi har fulgt i de senere år?
Byrderne og udgifterne
Den samme mangel på solide talmæs·
sige oplysninger møder os, når vi
spørger om fremmedpolitikkens praktiske og økonomiske følger på de
mange områder. hvor den griber alvor·

ligt ind i almindelige danskeres daglige tilværelse i deres eget land.
Ingen fortæller os, hvor mange danskere der må vente forgæves i boligkøerne, fordi de fremmede skal rykkes
frem i dem og have de ledige boliger for
næsen af de ventende danskere og i
dobbelt forstand på deres bekostning,
da danskerne jo gennem deres skatter i
de fleste tilfælde også må betale hus-

tiden naturligvis må hentes sammesteds. Men hvad de samlede udgifter
nu og i de kommende år vil være på
sådanne enkeltområder blafrer simpelthen i vinden.
Totalomkostningerne?
Og hvem lægger alle enkeltområderne
sammen?

Hvor har vi det 1otale tal for statens og
kommunernes samlede udgifter forårsaget af fremmedpolitikken?
Hvor mange milliarder beløber det sig
efterhånden til om året, og hvor mange
flere kan det ventes at ville beløbe sig til
i de kommende år, navnlig hvis de
politikere får deres vilje, som med korte
mellemrum råber op om, at vi skal tage
mange flere "flygtninge>< og deres talrige senere tilstrømmende »familiemedlemmer« ind, end vi har gjort på det
seneste - uden at vi i øvrigt har fået
løbende besked om, hvor mange del
egentlig er?

Er det virkelig for meget for vore
myndigheder at iværksætte en altomfatlejen for »gæsterne«.
tende sammentælling af alle fremmedIngen fortæller os, hvor mange af de udgifterne for det danske samfund?
unge. orientalere. der i de seneste år er Åben bart. Da en menig dansker i
kommet hertil som påståede forfulgte sommeren 1986 stillede spørgsmåle11il
flygtninge og har fået asyl, der får Justitsministerier. fik hun i hvert fald det
imødekommet deres ønskereller rettere svar: "Med hensyn ri/ Deres spørgsmål
krav om at få de højeste uddannelser . . . om. hvor s1ore de årlige udgifter erril
som læger, ingeniører o.s.v. Vi ved blot, udlændingenes ophold her i landet. kan
at det er mange, og vi kan i polemikker justitsministerier oplyse. at der ikke
imod planerne om forbedret studiestøt- foreligger noget samle1 statistisk matete til unge danske studerende læse, at de riale fil belysning heraf«.
samlede akkumulerede driftsudgifter Mon situationen er den samme på noget
for staten pr. færdiguddannet læge er andet område, der årligt medfører
ca. 1,5 mill. kr., saml at det koster ca . 1 udgifter på mange milliarder kroner for
mill. kr. at uddanne en civilingeniør samfundet? Det ville vist ikke være
(Frank Dahlgaard i »Berlingske Ti- nogen dårlig ide, om vore politikere og
dende« 12. april 1987).
embedsmænd snart tog sig sammen til
Også disse beløb må selvsagt afholdes at lægge tallene på bordet for det
af de danske skatteydere og uden- danske folk. Eller tør de ikke?
landske långivere, foruden at de fremmedes leveomkostninger i hele studie-

0

Folkets røst
Hjernevasken virker
endnu ikke
- Holdningen til
fremmed indstrømningen
fortsat klar
Gentagne meningsmålinger i de seneste
år har vist svælget mellem den fremmedpolitik, Folketinget fører, og holdningen til den blandt folk i almindelighed.

Opinionsundersøgelser, der fremkom
under folkevandringsbølgen i eftersom·
meren 1986, viste ikke overraskende en
særlig massiv modstand mod den førte
politik med rundt regnet 3/4 af de
adspurgte mere eller mindre imod og
kun et beskedent mindretal for en
fortsat uhindret tilstrømning. Ikke
mindst interessant var det, at socialdemokratiske vælgere toppede som
modstandere, selv om netop socialdemokratiske politikere var hovedmænd for fremmedpolitikken og den

••

.

'"

hovedløse udlændingelov fra 1983. Må-

ske mere interessant end overraskende)

...

da det jo er socialdemokratiske vælgere. der frem for nogen føler virkningerne af fremmedgørelsespolitikken.
Mon ikke meningsmålingerne fra dengang var en hovedgrund til, at Socialdemokratiet pludselig blev til at tale
med. og at vi fik lovstramningen i
oktober 1986? Derved kunne man vel
håbe på at bringe gemytterne til ro og få
bedre målinger næste gang.
Men hvordan er det så gået? Politiken
bragte 27. april en vælgerundersøgelse
fra Vilstrup med svar på spørgsmålet,
om Danmark for tiden modtager for få ,
et passende antal eller for mange politiske flygtninge. Tallene viser. at 12%
svarer for få, 29% passende og 46% for
mange, 13 % ved ikke. Blandt socialdemokratiske vælgere er tallene endda
6 %. 29% og 50% til de tre spørgsmål.
Det vil altså faktisk sige, at der fortsat
er omkring 3/4 imod den store ind-

strømning, blot at godt l/4 ud af de
3/4 nu finder, at den foretagne stramning har virket og finder det i orden.
Kun 12% øns~er flere, af socialdemokraterne endda kun 6%, mens 50%
synes, at der stadig kommer for mange.
På tillægsspørgsmålet, om Danmark nu
burde tilbyde FN at tage nere, svarer
også 46 % af alle og 49 % af socialdemokraterne: Så få som muligt , og
kun hhv. 22% og 20% bekræftende.
Er det mon mest en p0litisk eller en
psykologisk gåde, at ledende socialdemokratiske politikere samtidig igen
er fremme i manegen med et stort
nummer om på ny at åbne grænserne
eller i hvert fald at slippe 5.000 fra hele
jordkloden ind hvert år· hvilket med de
berygtede familiesammenføringer i vir·
keligheden bliver flere gange så mange?
Og er der egentlig noget at sige til, at
ordet: folkeafstemning synes at virke på
pol itikerne næsten som korsets tegn på

fanden'/
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Kirkebesættelser
Af sognepræst Johannes Jørgensen

Vi har bedt sognepræst ved
Marmorkirken i København,
Johannes Jørgensen om at
kommentere den senere tids
kirkebesættelser og den holdning, eller mangel på samme,
som i den forbind~lse er lagt
for dagen af de ansvarlige
inden for folkekirken, herunder Københavns biskop.
Jeg er blevet bedt om at skrive lidt om
asylsøgendes kirkebesættelser. Baggrunden for denne opfordring er vel, at
jeg som Marmorkirkens sognepræst
oplevede besættelsen af denne kirke 23.24. november 1986. - !øvrigt har også
Københavns Domkirke og andre kirker
oplevet besættelser.
Folkekirken er efter den grundtvigske
opfattelse, som jeg bekender mig til, en
af mennesker formet institution. Den
bruger kirkebygninger, der ikke i sig
selv er helligsteder - ikke mere end den
hele jord. Derfor er det overraskende

(over 40{) år efter reformationen) i
forbindelse med kirkebesættelser at
høre tale om »fredhellighed«, »beskyttelse i kirker« o.s.v.
Det er intet andet end hel- eller halvkatolsk nonsens. Ifølge Luther (og
nævnte Grundtvig) er en bygning kun
kirke i egentlig forstand, når Gudsordet lyder og sakramenterne forvaltes.

Et forvirret kirkebegreb
Et fuldstændig forvirret kirkebegreb
har gjort sig gældende i forbindelse med
besættelsen for nylig af Mariakirken i
København.
En præst, der teologisk set synes meget
slet uddannet, har villet »genindføre
fredhelligheden«. Han har lavet hundekunster og tændt alterlys og talt om
.vågegudstjeneste«, skønt hans formål
(som han ikke har Jagt skjul på) var at
øve politisk pression. Det er en virkelig
hån mod kirken (i trosbekendelsens
betydning af ordet) - et groft misbrug af
nærmest bespottelig karakter.
Den klassiske formel for forholdet
mellem kristendom og politik er, at de
hverken må adskilles eller sammen-

blandes. I Mariakirkens tilfælde er der
utvivlsomt tale om en sammenblanding.
Det har været forargeligt at høre kirkebesættelserne omtalt i fromme vendinger og religiøse fraser, som Søren
Kierkegaard ville have kaldt pjat.
Besættelser er besænelser, og lad os
kalde dem ved deres rette navn. Deres
væsen (overgrebets) er i klar modsætning til kristendommens. Ved besættelsen af Marmorkirken så vi utvetydigt
ansigtet af propaganda, politik og pression.
Jeg var fra starten klar over, hvordan
jeg ville forholde m ig. Til DR's TV
sagde jeg: »Mange af dem burde nok
ikke være kommet herop. Men vi
ønsker ingen konfrontation«.
Faktisk ønskede de fleste asylsøger~ at
opføre sig pænt. De virkede som en
samling rådvilde, der blev brugt af en
hård kerne. Jeg havde oprigtigt ondt af
dem. Det er klart, at kirken blev meget
snavset af så mange menneskers ophold
i over et døgn. Der var adskillige børn.
Kirken har kun eet toilet, og nødtørft
blev forrettet også andre steder. Asylsøgerne tilbød en rengøring. Men en
professionel var nødvendig. (Arbejdet
kostede ec femcifret beløb).

Umenneskelig dansk fremmedpolitik
Vi er blevet bebrejdet, at vi behandlede
de asylsøgende venligt. Men hvordan
skulle vi have kunnet handle anderledes?
Ganske vist har de ikke vist solidaritet
med deres regions utallige flygtninge og
nødlidende, men villet have fortrinsgoder, som jo altid erhverves på andres
bekostning. Men trods deres begunstigede forhold, der har muliggjort en
rejse tværs over et kontinent og en
omgåelse af »køen«, er de dog ulykkelige medmennesker. - Der er nogle, som
overfor flygtninge nærer følelser, der
minder om had. De skulle besinde sig
lidt. Had er først og fremmest destruerende for den hadende selv. Desværre
må jeg tilføje, at hadere forfulgte os
med telefonterror o.s. v. Det er skammeligt, hvis danskere besvarer overgreb
med overgreb. Danskere bør udmærke
sig ved venlighed, medmenneskelighed
og værdighed, som meget vel lader sig
forene. Jeg er glad for, at jeg fik et
sådant forhold til de asylsøgende, at
flere af dem i tillidsfuldhed opsøgte mig
bagefter, samtidig med at jeg hvert
sekund fastholdt mit standpunkt: De
fleste burde ikke været kommet til vort
land, og de bør ikke lave overgreb mod
os. Vreden kan ikke rettes mod de
ulykkelige, men mod et folkctingsfler-
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tals uansvarlighed, der dybest set er
umenneskelig.
Et holdningsløst land
Efter min vurdering har Københavns
biskop, støttet af et par kolleger og vist
desværre også kirkeministeren, udvist
en uklar og valen holdning - nærmest
som om de inderst inde sympatiserer
med overgrebene og det politiske misbrug, men i erkendelse af ulovligheden ikke offentligt tør vedstå det.
Biskop Bertelsen er direkte blevet afæsket et forslag til holdning i en
besættelsessituation.
Nu - et halvt år efter - kender jeg stadig
intet svar. Næppe tilfældigt ! Sikkert
med rette skrev Kristeligt Dagblad for
nylig, at ingen aner, hvad Domkirkens
sognepræst, domprovst Bugge. tænker
om sagerne.
Mon ikke det hele taler for sig selv?
Men jeg mener ikke, menighederne kan
være tjent med en sådan holdningsløshed, der tillige er uansvarlighed.
Nok er en kirke ikke et helligsted. Men
den er en bygning, der er bestemt til
visse formål. Derfor er besættelser et
klart ulovligt overgreb. Det kan dog vel
ikke passe, at kirkeministeren skal have
sagt, at hun ikke kender kirkebesættelser i Danmark? I dette holdningsløse
land skal vi jo altid være så flinke og
forstående. Sandheden er, at vi undergraver os selv ved vor holdningi;løshed. Muslimer ryster på hovedet. En
ægte muslim har sagt: »Vier villige til at
dø for vor tro. Men de vantro er for
bløde. De kryber som mus«.

At Folkekirken under den tyske besættelse handlede illegalt i visse situationer
var rosværdigt. Der kan også i fremtiden komme det øjeblik, hvor den må
gøre det. Men hvor den gør det mod et
frit Danmarks egne love og myndigheder, foreligger en farlig situation og et
kirkehistorisk set helt nyt perspektiv.
Vel igen et eksempel på tidens opløsende dekadence.
Der tales om et forestående møde
mellem kirkeministeren og biskopperne
med henblik på at se lempeligt på
besættelsesulovligheder.
Der er grund til at advare alvorligt mod
den form for uorden, der altid truer
friheden og freden. I kirkerne skal
kristne kunne samles uden hensyn til
deres stilling til flygtningeproblemet. I
forvejen er det ved at splitte folket. Lad
det ikke også splitte Folkekirken. Vi
skulle gerne kunne holde gudstjeneste
sammen.
Vi ~lemmer de egentligt nødlidende
Kirken står altid på menneskelivets
side. Det bør også den danske Folkekirke gøre. Vi bør afgjort hjælpe Verdens
flygtninge og nødlidende: og kan gøre
det i folkelig sammenhæng. Det er ikke
en kirkelig særsag. Men når man ser på
den globale, elementære nød og millioners ufattelige lidelser, kan man nok
undre sig over den ensidighed og uansvarlighed, hvormed naive, velmenende
mennesker, både kristne og ikke-kristne »humanister... forvalter hjælpemulighederne. På een og samme gang bru-

ger man dem, ofte endog ødselt, på de
mindst trængende(velhavende,som har
kunnet forlade de nødlidende områder)
og underminerer vor folkekultur og det
præg af nationalstat, som vi i over
hundrede år har arbejdet på. (Eftertiden vil bittert anklage den »kulturradikale« og marxistiske modestrømning, der har gjort dette slægtled rodløst).
Vi burde dog først og fremmest hjælpe de mennesker, der må blivedernede i
al elendigheden - mange for offervil1igt at tjene deres folk, religion og
kulturer. Og især de glemte på deres sa,k
i ørkenen.
I stedet følger mange Marie Antoinettes
råd og uddeler kager - og får en
selvvelbehagelig samvittighed, hvor
samvittigheden just burde være foruro·
liget.
Verdenssituationen er fortvivlende og
kan ikke løses ved småborgerlige lapperier. Snarere forårsager de en undladelse af de afgørende tiltag. Det er
historiens smertelige lære.
Som De vist kan ane, indtager jeg i
flygtningespørgsmålet »et tredje standpunkt« mellem flygtningehadernes og
flygtningedyrkernes. Begge parter er på
et umenneskeligt vildspor. Og jeg ønsker ikke at blive taget til indtægt af
nogen af dem.

D

Statsstøttet ulovlighed
Af Sune Da/gård
»Samspil« hedder »et tidsskrift om og
for indvandrere«. Det udgives på dansk
og har en dansk redaktør. På spørgsmål til rette vedkommende lægges der
heller ikke skjul på, at det overvejende finansieres af danske offentlige
midler, d.v.s. af de danske skatteydere.
Det er altså ikke noget almi:,deligt
privat foretagende, men i høj grad et
statsstøttet.
Dette tilkendegives også ved, at der i
tidsskrijiets bestyrelse sidder en række
højere danske embedsmænd fra Inden-

havns Kommune og Dansk Flygtningehjælp. I et redaktionspanel finder
man repræsentanter fra Socialministe,,

riet, Justitsministeriet og Indenrigsministeriet foruden bestyrelsens formand
tidligere forsorgschef N. E. Bank-Mikkelsen.
Kort og godt en samling af embedsmæssig soliditet, der skulle borge for
saglig kvalitet, ligelig og rimelig holdning til danske borgere og forskellige
synspunkter eller i det mindste respekt
fo r gældende lov og ret. her i landet.

rigsministeriet, Justitsministeriet, Socialministeriet og Undervisningsministeriet foruden repræsentanter fra
Kommunernes Landsforening, Køben-
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Politiserende embedsmænd
Ved en gennemgang af »Samspil« nr. I i
1987 er det derfor slemt nok at kon-

statere, at tidsskriftet er en ensidig
propagandatryksag for den ulyksalige
fremmedpolitik, der har været ført her i
landet gennem den sidste snes år, og et
talerør for den fremmedlobby, som på
enhver måde fremmer og støtter denne
politik. Angreb på danske domstole og
myndigheder, hvis deres handlinger i
mindste måde mishager redaktionen,
veksler med nedsæuende omtale afnavngivne dnnske mod.,tandere og af uglesete
udenlandske politikere - og omvendt
uforbeholden hyldest til de sa,dvanlige
koryfæer som Jacques Blum, hvis seneste misbrug af det politiske skældsord »racisme« i bogen »Racisme på
dansk« takseres så højt som til, at bogen

»burde husstandsomdeles som telefonbøgerne«. Desværre er man vel efterhånden så vant til slige propagandamisbrug af danske offentlige midler og
medier, at man sløves ved det og fristes
til blot at trække på skuldrene.
Støtte til flygtninge •under jorden•
På side 35 i det nævnte nummer vågner
man dog alligevel op og gnider øjnene
for at kontrollere, om man så rigtigt.
Under overskriften »Fra komitfen
»Flygtninge under jorden«« finder man
nemlig en spalte, der handler om asylansøgere. som er forsvundet for myndighederne. bl.a. ca. 200 asylansøgere, der
har fået afslag på deres ansøgning om
asyl og derfor skal udvises.
Det er politiets opgave at få fat i de
pågældende og sørge for, at de sendes
ud af landet. Det er imidlertid noget
vanskeligt eller plat umuligt for politiet, når de er gået under jorden for at
skjule sig for myndighederne. Når de
kan det, skyldes det, at danske »fly.i;t-

ningevenner« skjuler dem, skønt det er i
strid med loven at skjule eftersøgte
personer. Enkelte er da vist også allerede blevet idømt bøder for at overtræde disse bestemmelser.
»Samspil« lægger imidlertid ikke skjul
på sin forståelse for disse ulovligheder og meddeler, at »til støtte for dette
arbejde er komiteen »Flygtninge under
jorden" nu trådt åbent frem«. For at
ingen skal være i tvivl om, hvor de kan
henvende sig, hvis de ønsker at deltage i
ulovlighederne, meddeles endvidere
navn og telefonnummer på den person,
der koordinerer arbejdet, og som udsender materiale til evt. interesserede.

Ministerielt dobbeltspil
Vi er altså nu nået også dertil, at et
tidsskrift, der i hovedsagen betales af
den danske stat, og i hvis bestyrelse der
sidder en række høje embedsmænd fra
bl.a. det ministerium, som skal sørge
for opretholdelse af lov og ret i landet,
åbent tillader sig i virkeligheden at gøre

reklame for strafbare ulovligheder og
vejlede dem, som ønsker at deltage i
ulovlighederne.
Det er vel egentlig ikke så underligt, at
respekten for lov og ret går mere og
mere i opløsning, når de højeste myndighCØer således selv stiller sig bag
lovbryderne. Det er vel heller ikke til at
undre sig over, at flere og flere danskere
tinder, at love og regler åbenbart er
noget andet, når det drejer sig om
indvandrere og såkaldte flygtninge, end
når det gælder landets egne børn.

Det erfares nu, at Komiteen mod .
Flygtningeloven har anmeldt nævnte
forhold til Københavns politidirektør med henvisning til udlændingelovens
par. 59 stk. 3, der erklærer det strafba,1
at bistå en udlænding m1d ulovligt at
indrejse eller opholde sig her i landet.

D

Ombudsmanden
- inhabil i fremmedsager?
Den nuværende ombudsmand har været militant forkæmper
for fremmedpolitikkens liberalisering - og har desuden både
skabt og administreret udlændingeloven af 1983. Kan dette i
klagesager vedrørende udlændingeområdet forenes med de
høje krav til upartiskhed hos sagsbehandlere, som ikke mindst
ombudsmandsinstitutionen selv altid utrætteligt har fremhævet?
Dr. jur. Hans Gammeltoft-Hansen er
den fjerde af folketingets ombudsmænd
- og den første i rækken, som ikkestraks
blev anset af alle kredse i folketinget for
at være en velegnet kandidat til posten
- og et emne, som ikke kunne vække
politiske betænkeligheder.
Når der var tvivl, skyldtes det tydeligvis, at Hans Gammeltoft-Hansen havde
været dybt, ofte meget polemisk, involveret i kampen for en mere liberal
fremmedpolitik (og iøvrigt også stod
som faktisk ophavsmand til den omdiskuterede udlændingelov af 1983).
Betænkelighederne i folketinget veg.

Kandidatens høje saglige kvaliteter
havde selvfølgelig gjon indtryk. Men
lige så klart var det, at de tvivlende
politikere var kommet til at frygte for at
rejse en ombudsmandsstrid, som ville
skabe yderligere alarm om fremmedpolitikken og dermed bl.a. også svække
det brede sammenhold mellem partierne om at føre udlændingepolitik på
tværs af folkefiertallets ønsker.

Et særligt syn på danske interesser
Spørgsmålet er nu, om den af politikerne fortrængte tvivl ikke lever videre ude i befolkningen, ganske uan-

fægtet af hvad folkerepræsentationen
slutteligt valgte at mene om kandidatens velegnethed.
Dr. jur. Gammeltoft-Hansens karriere i
udlændingesagen kendetegnes gennem
nogle af hans egne memorable udtalelser - som f.eks.: at en humanitær
flygtningepolitik er en flygtningepolitik, der »ikke sæuer statsi111eresser over
hensynet til den enkelte flygtning«. en
betragtning, han har genfremsat i kommissionsbetænkningen om udlændingeloven og endnu senere åbenbart sat i
forbindelse med begrebet »Danmarks
anstændighed« og vor internationale
anseelse.
Ingen kan da fortænke den almindelige
borger i at spørge sig selv, om en
person, der længe har talt og virket for
at sætte hensynet til fremmede over
hensynet til den danske befolkning, nu
også er velegnet til at dele sol og vind
lige i sager vedrørende udlændingeloven.
Og spørgsmålet er, om en sådan folke-
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lig tvivl ikke er i indre overensstemmelse med hævdvundne og grundlæggende danske retssikkerhedsprincipp,,r.
Grundlaget for offentlig tillid
Retsplejeloven kræver f.eks., at en
dommer viger sædet, hvis der kan rejses
blot den fjerneste tvivl udadtil om hans
upartiskhed i en sag. Det er uden
betydning i den forbindelse, om der er
større eller mindre sandsynlighed for en
usaglig afgørelse, når blot der hos
dommeren kan påvises en tilknytning
til sagen, som efter en almindelig
målestok kunne gøre ham forudindtaget og »interesseret« i sagens udfald.
Skal borgernes tryghed ved domstolene
opretholdes, er det nødvendigt, at selv
den ringeste og fjerneste mulighed for
mistillid til dommerne undgås.
Bag denne hårdt gennemdrevne forsigtighed ligger igen en fundamental,
almindelig retsgrundsætning, der i sig
selv er uskreven, men ikke derfor
mindre betydningsfuld, og som udøver
central indflydelse på en række samfundsområder også uden for retsplejelovens felt, herunder i principp,,r og
praksis inden for den offentlige forvaltning.
Denne tilgrundliggende retssætning siger, at det er offentlighedens tillid, det
drejer sig om, og at det ikke er
afgørende i den sammenhæng, om
vedkommende, offentligt udøvende
person også rent faktisk lader sig
beherske af ~interesse« i en afgørelse.
Pointen er alene, om det udadtil kan
tage sig sådan ud for en almindelig
betragtning. Man kan ikke være varsom
nok. Slækkes der her, ved ingen, hvor
det ender henne hverken med den
faktisk udførte sagsbehandling eller
med selve den trygbedsfølelse hos befolkningen, som betinger, at trufne
afgørelser overhovedet resp,,kteres af
de regerede/administrerede.
Netop ombudsmanden ...
Ombudsmændene har da også gennem
årene virket utrætteligt for at få denne
retsgrundsætning anerkendt, d.v.s. at få
den praktisk hævdet gennem opstilling
af faste regler og principper angående
inhabilitet og såkaldt interessekollision
overalt i det offentliges virksomhed,
ikke blot hos domstolene.
Det har ganske vist ofte vist sig at knibe
med forvaltningens forståelse for de
nødvendigvis høje krav, der må stilles
især i et demokrati til garantien for
sag$bebandlernes p,,rsonlige upartiskhed.
Men talrige ombudsmandserklæringer
viser gennem årene den klare linie, at
retssikkerhedsgarantien, som er nedlagt i reglerne om habilitet og interes-
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sekollision, hævdes fast over alt. Bl.a.
har ombudsmændene understreget, at
ingen, der har deltaget i en førsteinstans-behandling, bør være med i
klageinstansen.
En helt særlig interesse
Dr. jur. Gammeltoft-Hansen har været
med - som formand for Dansk Flygtningehjælp - i den afgørende pressionskampagne forud for udlændingelovens vedtagelse. Han var drivende
kraft bag mindretalsudtalelsen fra den
lovforberedende kommission og den
faktiske skaber af den lov, der derpå
mirakuløst skabtes på en minoritets
internationalistiske ideer. Endelig indtrådte han selv som et observant medlem af det Flygtningenævn, der var
blevet til ved hans lov, og fik derigennem også indflydelse i det vigtige
første stadium af lovens · for senere
sager retningsgivende - fortolkning og
omsætning til administrativ (domstolslignende) praksis.
Virker det naturligt, at denne samme
person nu er sat til at udføre bl.a. den
ombudsmandsfunktion at rapportere
tilbage til folketinget om evt. afslørede
behov for lovforbedringer - også for så
vidt angår udlændingeloven? Er det
ligetil, at netop denne ombudsmand
skal kunne kritisere den administration af loven, som han - også - selv har
været med til at udstikke retningslinierne for? Hvordan tager det sig ud, at
denne høje klage- og tilsynsinstans
anføres af en p,,rsonlighed, der har en
kæmpende fortid under den devise, at
danske statsinteresser ikke må sættes
over hensynet til en enkelt udlænding?

Nir ledet er af lave
Udlændingeloven giver næsten daglig
anledning til problemer, kontroverser

og uroligheder. Den vedrører det vigtigste anliggende i rigets historie. Det
kan ikke undgås, at væsentlige klagesager på dette område når frem til
ombudsmanden. Derfor er det overordentligt bekymrende, hvis der udadtil opstår tvivl om kvaliteten af de
faktiske retsgarantier på dette stade af
sagernes behandling.
Mange små karrierer i kommunaludvalg o.lign. er blevet bremset af de lige
så rimelige som nødvendige habilitetsbestemmelser, uden hvilke snart alt ville
sejle.
Men hvad, hvis selve ombudsmanden er
inhabil på et for nationen så vitalt felt?
Loven anviser ingen vej til klage over
ombudsmanden, og lovens affatte re har
iøvrigt nok heller aldrig tænkt sig, at en
situation som den foreliggende skulle
kunne opstå.
Men som det også fremgår af en artikel
andetsteds på disse sider, er den højere
forvaltning blevet så ør af fremmedpolitikken, at topembedsmænd udgiver
et blad med propaganda for bl.a.
flygtninge »under jorden•, så hvorfor
skulle ombudsmandsinstitutionen forblive uberørt af den almindelige absurditet og den folkelige mistillid, den
fører med sig.
Ophævelsen ar landets grænser er åbenbart tillige ved at medføre en sløjfn ing af de indre grænser mellem lov og
vilkårlighed, orden og kaos. Det ville
være interessant, og sikkert umagen
værd, hvis den europæiske menneskerettighedsdomstol fik lejlighed til gennem en dansk klagesag at studere dette
absurditeternes kongerige - og dets
berømmede ombudsmandsinstitution
anno 1987.

0

I Kongelunden ...
Medierne fortier meget om asylsøgernes forhold i og uden for
lejrene - og det er nok ukendt for de fleste, at myndighederne ikke vil påtage sig ansvaret for skader m.v. forvoldt
af asylsøgere uden for centrene.
Den 7. oktober 1986 tog lokalbladet
•Amagerposten• mod til sig og bragte
en skildring af situationen i asylcentret i Kongelunden på Amager.
Artiklen, der var suppleret af udtalelser
fra major Svend Bergstein, chefen for
Flyvestation Kongelunden, hvor cent-

ret er beliggende, samt en anonym Røde
Kors-medarbejder oplyste, hvorledes
mange af de 650 indkvarterede pralede
ar at være PLO-soldater og frivilligt
gav opvisning af deres militære færdigheder, hvorledes toiletter konstant var
oversmurt af ekskrementer, hvordan

'

maden, der var lavet af førsteklasses
råvarer, blev kastet rundt over centret,
hvordan hærværk og knivstikkerier
fandt sted, etc. etc.
Det interessante ved artiklen er ikke
mindst, at kendskab til alle disse forhold er blevet systematisk undertrykt i
samtlige andre medier - selvefter, at den
øvrige presse er blevet gjort opmærksom på forholdene.
Endvidere skal det nævnes, at Amagerposten ikke siden har excelleret i lignende artikler - på trods af rigelige
mængder af stof om emnet.

t

Justitsministeren: kan ikke tage ansvaret
for asylsøgeres handlinger
Naboen til centret i Kongelunden kan
vidne om asylsøgernes kraftudfoldelser
uden for lejren.
Nogle af udlændingene brød i eftersommeren 1986 gennem hegnet til hans
frugtplantage, hvilket resulterede i et
tab på 40.000 kr. (fyrre tusinde).
I oktober rettede gårdejeren henvendelse til justitsministeriet, som imidlertid svarede, at man ikke kunne
påtage sig ansvaret for asylsøgernes
handlinger.
Gårdejerens forsikringsselskab afslog
også at yde erstatning(og har antagelig
undret sig over det offentliges ansvarsfrihed).
Den 8. februar i år rettede gårdejeren
påny henvendelse til justitsministeriet.
Svaret var igen et afslag.
Derefter stiledes atter en skrivelse til
justitsministeren, personlig, med anmodning om at få oplyst, hvor man
kunne søge erstatning. Dette brev samt
en rykkerskrivelse af I 2. april har blot
resulteret - 1. maj - i et intetsigende svar
med gentagelse af tidligere afslag og
begrundelse.
Sagen er derpå gået til ombudsmanden.
En helt ny praksis i dansk lov
Man kan måske ende denne sørgelige
beretning med at lykønske justitsministeren til at have opfundet en helt ny
praksis inden fordansk lov-en praksis,
der med rette kunne kaldes for »Pas dig
selv - du er ikke blevet spurgt, om du vil
hjælpes af den humanitære danske stal og du er jo kun dansker«.
Som fodnote kan oplyses, at justitsministeren i 1986 fik bevilget JO mill. kr.
til udbedring af skader forvoldt af
asylsøgere i centrene (i sig selv et
afslørende forhold) - men ingen penge
blev bevilget til at udbedre skader
forvoldt uden for centrene.
Det er da betryggende at vide, at
ordnede tilstande hersker, i hvert fald
på dette ene punkt, inden for lejrhegnene • og at jungleloven kun hersker
udenfor.

Når østlig
overklasse rejser ud
og søger lykken
En student har analyseret virkeligheden bag de iranske
asylansøgninger - og bar fået over fingrene for sin brug af
sund fornuft. Men autentiske vidneudsagn støtter iøvrigt
hans analyse.

I fagskriftet "Jngeniøren« kommenterer stud. polyt. Kim Ole Duus et interview, som bladet har haft med to iranske, såkaldte flygtninge - nu studenter
ved Danmarks Tekniske Højskole.
Duus påpeger, at deres flugtmotiver
hverken angives af dem som værende
personlig politisk eller religiøs forfølgelse, men alene hviler på, at politisk
opposition er forbudt i Iran, samt at det
er svært at komme ind på de højere
iranske uddannelsesinstitutioner; 8590% af en studenterårgang afvises.
Når man desuden ved, anfører Duus.at
de således afviste studenter straks vil
blive indkaldt til militærtjeneste af
Khomeini, forstår man pludselig bedre,
at de fleste iranske »flygtninge« i Danmark er unge mænd i våbenfør alder,
samt at hele 85% af iranergruppen
ønsker en videregående uddannelse her
i landet (iflg. lederen af de gymnasiale
»indslusningskurser«).
En hån mod danskerne
Disse tilrejsende har forenet det nyttige
med det bekvemme: er rejst til Vesten
for på een gang at undgå soldatertjenesten og opnå den eftertragtede ( og
for asyllandet kostbare) uddannelse. En
sådan procedure kan ikke kaldes for
»flugt«. Der er ikke tale om reelle
flygtninge (efter nogensomhelst. af de
internationalt anerkendte definitioner).
Der er altså god grund til skepsis over
for motiverne bag de fleste iranske
asylansøgninger. Duus peger desuden
på, at da rejsen til Danmark alt i alt
koster ca. 100.000 kr. inklusive bestikkelser m.v., beviser en iransk »flygtnings« blotte tilstedeværelse her i landet

eentydigt hans rent økonomiske forhold. Her står man ikkeengang over for
nødlidende.
Det er derfor »en uendelig hån mod
vore egne landsmænd, at myndighederne tillader en bande bekvemmeligheds»flygtninge« at tilsvindlc sig adgang til
vort land og vort uddannelsessystem«.
Og Duus fremhæver slutteligt, at disse
udlændinge tilmed har I. prioritet ved
tildelingen af de yderst knappe kollegieboliger - mens afvisningsprocenten her
kan være helt oppe på 95 for danske
studerende.

Den slags bør man ikke sige
Redaktionen af »ingeniøren« kommenterer dette sagligt interessante og efter
omstændighederne rimeligt skarpe indlæg ved I) at hænge det ud som
smagløst, 2) erklære, at maina overvejet at returnere det, men val publi·
cering »i ytringsfrihedens ofte isbrugte navn«, 3) samt forsikre o sin sympati for bestræbelserne på. at »integrere flygtninge i det danske samfund,
enten hr. Duus kan lide det eller ej«.
Så ved man del, men yderligere viden
om tabuemnet bidrager bladet heller
ikke med. Kritiske studenter er nu klar
over, at de skal tie om udlændinges
erobring af deres førstefødselsret.

Afsløringer på et højskolemøde
Imidlertid er stud. polyt. Duus nok ikke
på galt spor. Ved et arrangement på
Borups Højskole - under iranertilstrømningens kulmination - fortalte en ung
iransk musiker således om sin baggrund
som asylsøger, at hans kalliere blev
stoppet brat, da hovedparten af det
iranske »musikmilieu« tog flugten efter
revolutionen, og det derpå kun var
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muligt at spille traditionel iransk musik
ved radioen, til islamiske propagandatekster. Han skulle dog nu have gode
muligheder for at komme ind på et
dansk musikkonservatorium.
Ved samme lejlighed berettede en
iransk overklassefrue, at hun og hele
familien forlod Iran med den ene
motivering, at hendes 14:årige søn (i
henhold til de almindelige regler) stod
over for militærindkaldelse. Rejsen til

Danmark, med alt inkluderet og via
Tyrkiet, kostede 800.000 kr. (otte hundrede tusinde kroner).
Den angivne bevæggrund er jo menneskeligt forståelig, men opfylder så lidt
som musikerens motiver noget interna·

tionalt godkendt kriterium for asyl. At
der er tale om uforenelighed, illustreredes måske også ganske godt af, at den
iranske dame ved højskolemødet takkede for den danske modtagelse ved at

holde et bidende sarkastisk foredrag
henvendt til »racisten i Danmark«.
(Refereret efter Weekendavisen 14. 3.
86).
Man må vel efter denne og flere
lignende beretninger hælde til den anskuelse, at stud. polyt. Kim Ole Duus
repræsenterer den ægte kritiske sans i sit
fag, enten •Ingeniøren• kan lide det
eller ej.

D

Den bagvendte nationalisme
•Idiotiske danskere ... de helt store,
blafrende tåber og idioter ... et grænseland, hvortil kloge, dygtige mennesker
kom rejsende fra syd for at udvikle og
hjælpe de primitive nordboere ... selv
vort såkaldte nationalsprog er et mixmax af påvirkning fra plattysk, hollandsk og en masse europæiske sprog.
Hvad er en dansker? Og hvad er det
dog, vi bilder os ind? - Hva' faen er det
for et land, mit skib har fortøjet til?•.
Eder og injurier mod danskerne
Hvem har sagt det? Det har skuespilleren Erik Wedersøe, hjemvendende fra
sin jordomsejling i et skumsprøjt af eder
og forbandelser rettet mod danskernes
holdning til fremmedpolitikken. Han
lik sine gloser trykt i Berlingske Tidende -og udnævntes hurtigt derefter til
propagandafører for •Flygtning 86«.
Hr. Wedersøe er på linie med andre
personligheder i den anskuelse, at indvandrerne kan tilføre os meget af det, vi
så åbenbart mangler. For eksempel gav
professor Johs. Sløk nogenlunde samtidig udtryk for i Jyllands-Posten, at
man ikke skal være stolt af sin danske
nationalitet, for hvad er »den danske,
kristne, traditionsrige kultur ... andet
end selvbedrag ... selvglad i sin egen
usselhed, fedladen ... pylret•. Nej, •indbyd alle og hvemsomhelst ... lad os se,
hvor langt vor vidunderlige kultur i
grunden holder«.
Andre kommentatorer med tække hos
medierne har ligefrem brugt udtrykket:
tilførsel af frisk blod, og taler om
velsignelserne ved •folkeblanding«, så
det nærmest minder om faglige erklæringer fra en stutteriejer.
Prisværdige fremmede
Gennem de sidste 4-5 år har en lille,
mediedominerende klike systematisk
nedrakket danskerne, deres kultur og
historie, altimens såmme klike har
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hyldet indvandrernes menneskelige og
kulturelle kvaliteter næsten uden forbehold - herunder i realiteten deres
traditions- og •farverige• kvindeundertrykkelse, som end ikke hærdede rødstrømper har vovet at udtrykke betænkelighed ved. Man skal jo stikke
fingeren i jorden ...
Til denne gode vane bekender sig også
lederen af'TV-showet »Flygtning 86•,
Dirckinck-Holmfeld, der over for Ekstra Bladet priste, hvad han anser for
muhamedanernes vigtigste egenskaber:
beskedenhed, ydmyghed, trofasthed, et
fasttømret familieliv - i kontrast til
danskernes hovedegenskaber, der er:
rodløshed, rastløshed, pengegriskhed; •tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes vi skal lade verdens
flygtninge vælte ind over vore grænser,
og labbe al deres kultur i os«.
Hvad er det egentlig for et fænomen, vi
står overfor med den slags udtalelser? I
nyere dansk historie ses der ikke at være
helt noget sidestykke, hverken i politik
eller medier, til denne offentlige degradering af og diskriminering mod befolkningens flertal og dets troskyldige
opfattelse af at være danske med ære
såvel som med fuld, uantastelig ret.
Det klør i fingrene ...
Ej heller ses paralleller til den åbenlyse, ekstreme og ubeherskede ondsindethed, som den lille klike lægger for
dagen i personlige angreb på befolkningsflertallets fortalere.
Det kan således næppe betegnes som
helt normalt, når Politiken's medarbejder Bettina Heltberg i en TV-anmeldelse skrev, at det klør i hende efter
at lange den suffisante præst (Krarup)
en på tæven - og når hun i en senere
anmeldelse har beskrevet sin uovervindelige, kulturradikale lede ved hans
•ubetydelige lillepurk-ansigt«.

Det kan ikke undre, hvis sådanne
signaler skulle virke opmuntrende på
gadens parlament, som på det sidste
synes oplagt til også at tage den direkte
vold i brug mod fremmedpolitikkens
modstandere.
Et tilsvarende forkrøblet had har formanden for Flygtningehjælpen, med
nogle nuanceforskelle, ladet komme til
udtryk.
På indlandsisen
At det ikke har drejet sig om en blot
kort periodes drastiske forløbelser - på
fremmedinvasionens
højdepunkt fremgår bl.a. af en artikel skrevet af
Weekendavisens kulturredaktør (Berlingske Hus) så sent som I. maj i år:
Redaktøren kan heller ikke lide den
folkelige uvilje mod udlændingetilstrømningen. Han vil derfor »pille de
tåbelige meninger ud af hovedet« på
»ignoranterne«; de skal afprogrammeres for deres »fladpandethed ... kynisme
... såkaldte kristendom og danskhed•.
Redaktøren kunne derfor tænke sig til
det smukke formål at internere de
stædige på indlandsisen »uden mad og
drikke, uden bolig, uden tilstra:kkeligt med tøj ... uden papirer, ejendele ...
berøvet deres værdighed• etc. etc. Det
ville gøre •hjernen fri for åndelig svamp
og flødeskum« ... thi: •en overvejende
del af dansk hjernemasse fremstilles hos
bageren«.
Orwell's diagnose
Man kunne nøjes med at notere sig
sådanne anskuelser og advare folk mod
at nærme sig de ærede talere og de
medier, der betjener dem så villigt. Men
fænomenet fortjener alligevel at blive
fastholdt til en nærmere analyse, og til
den ende kan man linde nyttig vejledning hos den velkendte engelske forfatter og politiske iagttager George

Orwell. Ganske vist har han nok aldrig
haft noget for øje, der i udbredelse og
skamløshed kunne måle sig med den
danske klikeforrykthed, men i princippet er fænomenet ham særdeles
bekendt, og han har isærfundet det vidt
og bredt blandtmennesker, der ynder at
se sig selv som •>intellektuelle«. Den
diagnose, han stiller, og redegør for i et
essay, benævner han ••transfereret nationalisme«. Det ytrer sig ved, at den
angrebne person overfører al den loyalitet, han normah ville have forbeholdt sit land eller sin folkegruppe til et
andet land eller en udenlandsk folkegruppe, eventuelt begge dele under eet.
Det er vigtigt at bruge glosen nationalisme til beskrivelse af fænomenet, for
det drejer sig, i modsætning til fædrelandskærlighed/patriotisme, der er en
ikke-aggressiv følelse, om en højligt
aggressiv attitude. Den så at sige "bagvendte nationaJisti< forsømmer ingen
lejlighed til at fremhæve sin udvalgte
nations eller folkegruppes egenskaber
og berettigede interesser på den mest
angrebslystne måde · og omvendt at
nedrakke sin fædrene nation/folkegruppe med tilhørende kultur, historie,
politiske interesser m.v.
Den bagvendte nationalist, siger Orwell, er i den særlige position, at han
kan beskrive den udvalgte "enhed« i
bombastiske og romantiske vendinger,
som han ville være den første til at håne,
hvis modstandere brugte dem om deres,
mere traditionelle loyalitetsvalg. Han
betragter desuden den mindste ytring,
der kan udlægges som vendt mod hans
loyalitet, som et personligt angreb, der
må imødegås på det skarpeste, og han
tillader sig selv til det formål at være
•>mere vulgær. mere stupid. mere ond-

sindet, mere uærlig, end han nogensinde kunne være på sit fædrelands
vegne. Han svælger netop i de nationalistiske følelser, han mener at have
frigjort sig for«.
Det er slående, fremhæver Orwell i sin
konklusion, at visse politikere også er
blevet så inficeret af denne "bagvendt
nationalistiske« sult efter prestige for
den udvalgte »enhed«, at det viser sig
næsten umuligt at gennemføre en ægte
rationel debat med dem.
Med dette - et kort resume af dagens
hhv. nedrakning og lovprisning af danskere og udlændinge, samt en diagnose
til vejledning gennem skældsordenes
labyrint, vil vi overlade til læseren at
drage sine egne slutninger og evt. nikke
genkendende, når de af Orwell beskrevne tilfælde gestikulerer på den
danske scene.

D

BØGER
om fremmedpolitik

Komiteen mod
Flygtninge/oven:
Hvad med Danmark?
Om indvandringspolitik,
flygtningelovgivning,
Dansk Flygtningehjælp.
(Forlaget Kontrast, Værløse,
1987). 183 sider. 146 kr.
Komiteen mod Flygtningeloven blev på
pastor Søren Krarups initiativ dannet
sidste efterår. Som sin første opgave tog
Komiteen straks fat på en underskriftsindsamling med krav om en radikal
ændring af den katastrofale udlændingelov fra 1983. Opgaven var ikke let,
da den uden nogen forhåndenværende
organisation skulle klares på kun ca. 14
dage og på et tidspunkt, hvor de fleste
regnede med, at loven under alle om·
stændigheder ville blive strammet.
Trods det lykkedes det dog at samle ca.
46.000 underskrifter.
Komiteen fandt, at ændringen af loven
var utilstrækkelig og ovenikøbet kun
midlertidig, idet loven skal behandles
igen i 1987/88. Derfor besluttede den at
fonsætte sit arbejde. Den vigtigste
opgave måtte nu være at oplyse offent·
ligheden og politikerne om en række
vigtige sider af de problemer, der
knytter sig til den indstrømning af

meget fremmedanede mennesker til
Danmark, som i stigende tempo er sket
gennem den sidste snes år og ganske
særlig siden 1983. Komiteen villederfor
udgive en bog med en række artikler
herom.

Hvad med Danmark?
Bogen blev udgivet den 9. april. Indholdet er en ra,kkc artikler. Den første,
af dr. phil. Sune Da/gård. handler om
fremmedpolitikken i Danmark gennem
den sidste snes år. Sognepræst Søren
Kran,p har skrevet om, hvordan Dansk
Flygtningehjælp siden 1950'erne gradvis har etableret sig som en stat i staten.
Professor Ole Hasse/balch giver en
fyldiggennemgang af hele lovgivningen
på flygtninge- og udlændingeområdet,
som jo gennem de seneste år har været
et brændpunkt i hele problemet.
Sognepræst Jesper langballe gør op
med det bistandsbureaukrati, som både
herhjemme og ude i verden er med til at
skabe flygtningestrømmene.
Pastor Terkel Tikjøb gennemgår nogle
hovedmodsætninger mellem kristendom og muhamedanisme.
Endvidere rummer bogen et genoptryk
af Søren Krarups artikel om "Racisme«
og endelig et appendix med nogle
vigtige taloplysninger om fremmedindstrømningens omfang nu og på lidt
længere sigt samt nogle aftrykte breve
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og avisartikler om de behandlede problemer.
Den første dybtgående kritik
•Hvad med Danmark« er vist det første
mere omfattende forsøg på over for
offentligheden at formulere og dokumentere en dybtgående og principiel
kritik af den omvæltende fremmedpolitik, som er ført siden 1960'eme. Den
giver alle, der vil vide noget mere herom
end det lidet, de får at vide i medierne,
en god lejlighed til at udvide deres
kendskab til den faktiske udvikling.
Den anbefales derfor både til egen
læsning og til udbredelse blandt venner
og bekendte.
For at gøre det lettere at få fat i bogen
har Den Danske Forening subskriberet
på et antal eksemplarer. Ved at afkrydse og indsende kuponen på side 2
kan man få bogen tilsendt portofrit, og
prisen 146 kr. kan indbetales til foreningen på et girokort, der vedlægges
ved tilsendelsen.

Kaare Ruud:
Stopp folkevandringene
til Norge!
Søkelys på
fremmedpolitikken
(Eget forlag; Slependen,
1987). 29 sider. 30 d.kr.
De senere års indvandringspres er ikke
noget, vi er ene om. Det har længe gjort
sig gældende i hele Vesteuropa. Efterhånden som de fleste lande der har
indført stærke adgangsbegrænsninger,
er presset blevet vendt mod de mere
åbne lande i Skandinavien. Både i
Danmark og i Norge åbnedes grænserne mere fra 1983 med det resultat, at
tilstrømningen af fremmede steg eksplosivt, mest under betegnelsen flygt·
ninge.
Da Danmark i efteråret 1986 endelig
foretog en stramning af den katastrofale 1983-udlændingelov, forstærkede
det presset mod Norge, der hidtil havde
ligget i en mere beskyttet position. I
1986 modtog Norge over 3.000 asylsøgere og kvoteflygtninge, hvilket var
mere end dobbelt så mange som året før
(men dog kun ca. 1/3 af indstrøm·
ningen i Danmark). For 1987 lød de
seneste forudsigelser i marts i år på
omkring 10.000.
Det fik endelig den norske regering til
20. marts at love en stramning af
fremmedpolitikken, som kunne formindske tilstrømningen stærkt.
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Norsk debat forties i Danmark
Den nationalt omvæltende fremmedpolitik, der i hovedsagen er parallel med
den danske • om end i sine størrelsesforhold nok mindre voldsom - har
naturligt nok vakt en kraftig debat i
Norge • under tilsvarende vanskelige
forhold for den nationale modstands·
bevægelse som hos os. Karakteristisk
for den danske medieverdens fortielsespolitik har vi i Danmark så at sige intet
fået at vide om hele denne udvikling i vort
nordiske broderland.
I dette informationsmørke kommer
Kaare Ruuds lille skrift som et befriende lys. Også for os i Danmark. Nok er
dets udgangspunkt og ærinde selvsagt
udviklingen i Norge, men dets hele
synsvinkel og greb om problemet er så
alment, at det i høj grad oplyser også
baggrunden for, hvad der er sket hos os,
og de udsigter, fremmedpolitikken stil•
ler os overfor.
Det hænger sammen med, at forfatteren har været omkring 20 år i international tjeneste og arbejdet med be·
folkningsmæssige, økonomiske og sociale udviklingsspørgsmål i flere lande.
Han ser derfor vandrings- og flygtningeproblemerne i en global sammenhæng som led i den befolkningseksplosion og overbefolkning, som vel er et
af de mest truende forhold for hele
verdenssamfundet.

Man hjælper ikke andre ved
at ødelægge sit eget
På pjecens få sider giver Ruud en meget
klar oversigt over denne hovedbaggrund for fremmedpresset mod Europa
og Norden og over de forskellige typer
og forklædninger, vandringerne optræder i. Han påpeger det meningsløse og
ødelæggende i at give efter for presset,
idet man ikke hjælper andre ved at
ødelægge sit eget. Med stærke argumenter gør han op med den fremmedlobby,
som også i Norge har domineret medierne og påvirkningen af politikerne, og
skitserer de nødvendige ændringer af
fremmedpolitikken både · og først og
fremmest · af hensyn til landets eget
folk og dets ret til at få lov til at være sig
selv og at udfolde sig på sit eget
territorium uden massiv indblanding
udefra • men også af hensyn til de
fremmede, som uundgåeligt vil løbe ind
i uoverskuelige konflikter ved deres
indtrængen i et ældgammelt, homogent
nationalsamfund.
Ruuds lille skrift er et nødråb og en
advarsel på et afgørende trin i Nordens
udvikling. Som han så rigtigtskriver,er
det, som er sket gennem de sidste knap
20 år, vel det vigtigste i al norsk historie.

Vi kan vist med endnu større ret sige det
samme om den sidste snes års udvikling
i Danmark. I modsætning til tidligere
individuel indvandring vil disse års
kollektive indvandring have store og
varige konsekvenser for vore nationale
samfund, ikke mindst deres sociale
sider. Grundlaget er lagt for at kunne
udvikle et ekstremt multietnisk samfund med alle de kollektive samlivsproblemer, det indebærer.
Det må anbefales alle danske at læse
denne meget klare og tankevækkende
stillingtagen til tidens helt dominerende
nationale problem.
For at gøre det lettere at få fat i skriftet
har Den Danske Forening fremskaffet
et antal eksemplarer af det. Ved at
afkrydse og indsende kuponen på side 2
kan man få skriftet tilsendt portofrit, og
prisen 30 danske kr. kan indbetales til
foreningen på et girokort, der vedlægges ved tilsendelsen.

Kommende pjece
i flygtningedebatten:
»Tænk i tide!«
Ca. 30 sider. 20 kr.
Som det Oere steder i dette nummer af
»Danskeren« er påpeget, lider hele
debatten om dansk fremmedpolitik
stærkt under, at de, der er hovedansvarlige for den hidtil førte politik,
kun i helt utilstrækkeligt omfang har
underrettet det danske folk om de
kendsgerninger • ikke mindst i form af
tal ·, der knytter sig til fremmedindstrømningen, samt de følger for det
danske samfund, den på længere s igt
må ventes at få.
For at yde et bidrag til at udfylde
informationslakunerne vil Komiteen
mod Flygtningeloven i løbet af juni
måned udgive et lille skrift med titlen:
•Tænk i lide/ Kendsgerninger og konsekvenser i jlyginingedebatten«.
En egentlig anmeldelse af skriftet kan
naturligvis ikke gives endnu, da indholdet ikke er kendt. Men der er al
mulig grund til at tro, at det vil give en
udmærket, grundlæggende indføring i
Oygtningespørgsmålets realiteter. Det
kan derfor anbefales alle interesserede
at skaffe sig det.
Pjecen vil kunne bestilles hos Den Danske Forening. Den koster 20 kr. (portofrit tilsendt) og udsendes, så snart den
foreligger. lndmeldelses- og bogbestillingsblanketten på dette blads side 2
kan benyttes til bestilling, eller der kan
skrives til foreningens adresseefter den.
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Der strammes til
i Europa
Stadig Oere lande reagerer mod den
moderne folkevandring. Vi omtaler her
blot tre af de seneste eksempler på
stramninger af de europæiske fremmedbestemmelser.

Norge: snævrere nåleøje
Udkastet til en ny udlændingelov godkendtes i det norske statsråd den I0.
april og skal nu behandles i Stortinget.
Baggrunden er, at nye prognoser for
fremmedtilstrømningen i 1987 lød på en
halv snes tusinde. Regeringen måne
derfor se det som en nødvendighed at
gribe ind straks - ikke mindst med
henblik på de talrige opholdstilladelser givet på såkaldt humanitært grundlag.
Forslaget er udformet som en rammelov. der giver regeringen udstrakte
bemyndigelser til al skride ind med
reguleringer afpasset efter de skiftende
forhold.
Det almindelige indtryk er, at det under
den nye lov vil blive betydeligt vanskeligere end nu for asylsøgere at få
opholdstilladelse. Nyt er bl.a., at sådan
tilladelse må søges før indrejse til
Norge, og det pålægges Oyselskaber og
rederier, under bødeansvar, at kontrollere udlændinges rejsedokumenter. •
Der skal oprclles et udlændingedirektorat, som sikrer centralisering af sagsbehandlingerne - et Oygtningenævn bliver der ikke tale om - og der gives heller
ikke adgang til domstolsbehandling i
klagesager. Asylsøgere får dog ret til
at kontakte »menneskerettighedsorga-

nisationer« inden en eventuel udvisning.

Svejts afgør sin
fremmedpolitik
ved folkeafstemning ...
Svejts er blandt de lande i Europa, som
har været mest søgt af påståede Oygtninge og asylsøgere fra andre verdensdele. Bl.a. har tamiler fra Sri Lanka
eller Indien i stort antal invaderet
landet.
Det medførte, at parlament og forbundsregering skærpede den svejtsiske

asyl- og udlændingelovgivning. Opfattelsen var, at tilstrømningen af Oygt·
ninge og indvandrere til lande som
Svejts næppe ville aftage af sig selv.
Man ønskede derfor at give myndighederne større kompetence til at skelne
mellem egentlig personligt forfulgte,
politiske Oygtninge og andre, som ikke
ansås for at have tilstra,kkelige grunde, men hovedsagelig økonomiske motiver til deres vandring.
Lovrevisionen fremkaldte stærke indsigelser, navnlig blandt venstreorienterede, i kirkelige kredse, fra hjælpeorganisationer, i store dele af pressen
m.v. Fra denne side benyuede man sig
af den svejtsiske forfatnings adgang til
endelig afgørelse ved folkeafstemning som efter ophedet debat fandt sted den
5. april.
Resultatet var utvetydig klart. To ud af
tre. der deltog i afstemningen, og et
flertal i alle landets kantoner, gik ind
for den skærpede lovgivning, der således nu står fast og skal nærmere
konkretiseres i udførelsesbestemmelser
og praksis. I lovgivningen er der også
givet regeringen bemyndigelse til at
foretage yderligere indskrænkninger,
hvis der sker en 1•"'!:dvanlig stærk
tilstrømning af asylsøgende.
Svejts har igen vist sit ægte demokrati
ved at lade folket få den endelige
afgørelse.

Tamiler kan vende hjem
til Sri Lanka
Den svejtsiske justitsminister havde i
slutn ingen af marts 1987 drøftelser i
London med den engelske indenrigsminister. Et af de drøftede spørgsmål
vc.drørtc. asylsøgende tamiler i Svejts. I
kraft af deres Commonwealth-forbindelser anses englænderne for at have
særlig godt kendskab til forholdene på
Ceylon. Englændernes bedømmelse af
situationen der svarede ifølge Neue
Zilrcher Zeitung til den svejtsiske, nemlig at Sri Lanka er en retsstat, et fungerende demokrati, hvor oppositionen
og menneskereuighedsorganisationerne uhindret kan komme til orde. En
gentagelse af de voldsomheder, der
fandt sted i 1983. forekommer for
øjeblikket ikke sandsynlig, i hvert fald

ikke i den sydlige del af øen. Det kan
derfor forlanges, at de asylsøgende
tamiler vender tilbage til den sydlige
del.

Holland kan ikke bære
fremmedbyrden.
I Haag vedtog det hollandske parlament JO. april hårde nye forholdsregler for at dæmme op for en kraftig
stigning i antallet af asylsøgere.
Hollandske embedsmænd udtalte, at
bestemmelserne var nødvendige, fordi
indstrømningen, hovedsagelig fra lande
i den tredje verden, havde lammet
indvandringstjenesten og overbelastet
de offentlige ressourcer.
Under de nye regler, der trådte i kr~ft
15. april, kan indvandringsmyndighederne ved grænser og i lufthavne afvise
udlændinge, der allerede er rejst gen·
nem et tredjeland eller har søgt asyl der.
Undersøgelsesproceduren vil i sådanne
tilfælde nu blot tage 48 timer mod
sædvanligvis 3 måneder.
Meget strenge forholdsregler
»Disse forholdsregler er meget strenge,
men de var nødvendige for os som en
yderst presserende sag. Politiet og justitsministeriet kunne ikke klare det«.
siger den ministerielle talsmand. »Mange af dem, der kommer nu • omkring
halvdelen - er pil ingen mildeflygtninge i
sædvanligfors/and. De søgerantageliget
bedre liv•.
Indtil december sidste år søgte omkring
525 personer hver måned asyl i Holland, men dette er steget til I. 922 i marts
i år. Hvis tendensen fortsætter, venter
embedsmænd 15.000 Oygtninge i 1987
mod 5.685 i 1986.
Regeringen har planer om at ansætte
flere indvandringsfunktionærer og at
undersøge, hvordan man kan begrænse
kontante understølle/ser til asylsøgere.

Den Danske Forening
advarer mod at give
efter for kirkebesætterne
Med anledning i besættelsen af
Mariakirken i København sendte
Den Danske Forening 22. april
justitsministeren et telegram med
henstilling om, at lovligt trufne
afgørelser ikke tilsidesættes under indflydelse af pression.
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Fors~gsfrihed
i en folkevandringstid
En lille kreds af borgere indkalder til et
privat, lukket møde for lovligt at drøfte
tidens mest påtrængende anliggende og
finde frem til et muligt fælles grund:
lag for deltagelse i den offentlige debat
om delle anliggende.
Det private, lukkede møde bliver derpå
angrebet af bandiner. Der opstår et
kaos af fysisk blokade, trusler, kanonslag, rudeknusning og sluneligt røgbomber. Det hele sker for øjnene af en
ordensmagt, der er Jammet, og en
presse, der efterkommenterer begivenheden som en underholdende selvfølgelighed, hvis pressens gentlemen da
ikke ligefrem lufter skadefryd over
mødedeltagernes oplevelser. Fra politisk hold: tavshed.
Er dette scener fra den tyske Weimarrepubliks sidste forfaldstid? Nej,
det er aktuel virkelighed. Det er, hvad
der hændte, da Den Danske Forening
den 18. marts blev stiftet ved et møde i
Virumhallen nord for København.
De fleste vil vel have hørt lidt om disse
tildragelser, ogdeer nok også klarover,
at mødedeltagerne ikke lod sig skræm•
me. men roligt gennemførte deres fore~
havende. Mere alarmerende end selve
røgbomberne er imidkrtiØ en række
nærmere omstændigheder. som knyttede sig til de støjende højdepunkter i Virum-episoden den 18. marts.
Disse omstændigheder er der al grund
til at se nærmere på, fordi de afslører en
foruroligende menta litetsændring hos
myndighederne • såvel som medierne efter at fremmede folkeslag er begyndt
at kræve råderum i Danmark for deres
sclvinteresscr:og særlige opfanclse af de
ønsk værdige tsamfu ndstilstande.
Det . er ikke for meget at sige, at
gangsterudfi>ldelserne i sig selv, og
myndigheders og politikeres passivitet
over for dem, på det mest iøjnefaldende
beviser behovet for et organiseret, selvhjulpet forsvar for danske folkelige
værdier mod alt det. der truer dem.

*

Det må således være et hidtil enestående
tilfælde, at den lokale politimyndighed
overhovedet tillod offentlige demonstrationer rettet mod et privat, lukket
møde. Dette understreges for det første
af det juridiske forhold, at til forskel
fra, hvad gælder offentlige møder, har
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politiet selv end ikke adgang til blot at

overvære en sådan privat sammenkomst. Allerede heraf kan udledes
privatmøders helt særlige adkomst til at
nyde godt af de grundlovssikrede garantier for forsamlingsfriheden. Hvis
det derfor i almindelighed påhviler
politiet aldrig at lade den helt og aldeles
underordnede, såkaldte demonstrationsfrihed - adgangen til uartiku leret
sammenstimlen - gå forud for den
grundlovsgaranterede forsamlingsfrihed, så gælder dette da i ophøjet potens,
hvor forsamlingen er privat og lukket.
Holder man sig ikke dette fo r øje, er de
borgerlige friheder næppe nok sikret
nogen steder og til nogen tid, men vil
blive bortviftet af trusler og skråleri, så
mennesker med egne meninger drives i
asyl bag hjemmenes nedrullede gardiner. Med polit iets velsignelse.
Det var desuden en skærpende omstændighed. at Virum-demonstrationerne
end ikke havde et objektivt kendt mål
for begrundede meningsudfoldelser,
idet der ikke var tale om en eksisterende
forening, men alene om rygter og
forudindtagethed, hvilket yderligere
fremhæver den diskrim inatoriske virk-

ning af o rdensmagtens tjenstlige overfladiskhed. Herudfra kræve., der altså
ikke engang, at man skal ytre en helt
bestemt mening for at blive kastet for
gadens parlament: nu er det nok, når
nogle på forhånd har en vag, generel
opfattelse af, at ens private meninger
ikke har. om man så må sige, den
teint, som f.eks. vogterne af den rette
meningsrace i Dansk Flygtningehjælp
kan gå ind for.

heller ikke dette den lille opmødte
politistyrke i aktivitet.
Hvem burde da egentlig undre sig over.
at maskerede personer tillodes at optræde fra begyndelsen i den blokerende.
hujende og truende hob foran indgangen - og at politiet på flere pressefotos ses i hyggelig samtale med de
formummede briganter?
Havde ordensmagten ikke på forhånd
haft sine anelser. kunne den - forudsat
god vilje • have erkyndiget sig om
demonstranternes ufredelighed ved diskret at følge deres opmarch. De medfø rte nemlig - anført af et flertal af
udlændinge - bl.a. ulovligt radioudstyr, som kunne modtage politiets sendere. Der skulle ikke megen kombinat ionsevne til for at se. at her stod
man ik ke over for folk. der blot var
interesseret i at give deres mishag
verbalt til kende.
Demonstrationen var voldelig fra begyndelsen. Det var sv«rt, og lor mange
a t se risikabelt, for mødedeltagerne at
bane sig vej til hallens indgang. Men i
anledning, i anlæg. i påviselige forberedelser var dette opløb desuden identisk med eller havde forbindelser til de
slutteligt optrædende bombemænd.
Myten om de hhv. gode og onde
demonstranter holder ikke, uanset politiets iver for at opretholde den.
I disse tider ser vi danske borgere stå
bagest i køen, når der tildeles boliger,
kollegie- og studiepladser, i mange
tilfælde uddannelsesressourcer helt ned
til yngste folkeskolek lasse. Er vi nu
også kommet til, at loven fortolkes og
udøves med diskriminatorisk virkning
for landets egne? Eiler er det blot en
midlertidig mental og moralsk fortumlethed, der har angrebet de styrende
midt i den store folkevandring, som de i
deres misforståede underkendelse af
danskernes egen ret til eksistens har
bragt ind over os'?

0

Men demonstrationsanmelderne mødte

også stor overbærenhed hos politiet
m.h.t. deres oplysninger om egen identitel.

En af anmelderne - en udlænding - var
ikke identisk med den, der angaves som
ansvarlig for løjerne: og som benævnelse for demonstrationen angaves
blot: »til fordel for flygtninge...
Dette kan jo være så meget, og det viste
sig da også, at ordensmagten på den
måde havde lukket den erklæret illegale
organisation »Flygtninge under jorden« ind i folden ved Virum-hallen 1
Selvom organisationen luftede sin illegalitet på de medbragte bannere, sane
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