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Op til 40 pct 
af de sigtede 
i Dommervagten 
er udlændinge 
Om kn.minaliteten blandt udlændinge i København 

For noge,..,: c s ::e- ~"e-· ;;..::--::es ~'"esse~ 
en U'loersase se ::~::.c.;:-: ~ ~~:-s--a.--.s 

Denneers es--::: :··,.:--.::: ;·;-a-;~;~-"; 
som .::>ev s =:::: .. a· -= æ-.:. --;: • ... = ;- -~-= 
krimi<"e e e-:: ::a-s· e-e s.;-

ikke få de:'-e c~ ,-s- -~ .. ~ s·;--: -;-:: :..:: 
de så mec ce"'es sg ... e z .. -: :e ... : : x =;--:
efteråret 'oren -,ge- - ~ :;-as..~- - - -::e'· 
retning om. ar e- oe""læ<-ze ses.æ·::;; s:;; • ::e 
af dem, der »fremsiilles sor s ;-;s::e • ~s-
havns Dommervagt, er udlæ-,o·-ge. 
Både Folketingets Retsudvalg()!; 'c·e- -;s
spurgte herefter justitsminisierer or, ., .or· 
ledes dette forholder sig. 
M inisteren har i skrivende stund ikke svaret 
Den Danske Forening. Over for retsudvalget 

:iar ,a,., "mid er.id 'følge 3er1ingske -ridende 
:::: , s· a; -= æ"'C -.ge · å·e-e · 985. • 986 og 
-;~- -=;-~~e -er-= cs,:s 3 - .2~ 40.S°b og 
~- .:.~ a.- == s;:e::: ::=:--e ..... agte .... opgjort 
_ · ;;;;.:;;-::,;;;· e e· -;;- -:: :::S\ s 528. 6 18 og 
-:-: ': a.- ;;· · ~ ·.:. • : · 5 O!; • .88- '•em stillede. 
- =. ;;- -.s-es:; ;a.-: S,< overrepræsenta· 
· ;;- -:..• -~- ;a;e· oe;ragming, hvor be· 
s.- e:e-· a;-;a ei a' ~c ændinge i København 
;;· 52.--;;- - o ::, ~ec antallet af danskere. 
==-- :a-s•.e =o·ening er ikke i besiddelse af 
=- ,s- -;e· om nøjagtig t hvilke nationaliteter, 
::e: e· SO"" belaster det danske re tsvæsen i en 
sa _ ... ~e1ig grad. Men man gør sig naturligvis 
s ~e :anker. 
'.!an gør sig også sine tanker om, hvorfor visse 
politikere har forsøgt at stikke befolkningen 
blår i øjnene med Universitetets såkaldt vi· 
denskabelige undersøgelse. 



Det usande 
Der for tæl les meget om os, som ikke passer. 

Efter foreningens møde i Virumhal len med Mr. 
Honeylord fik befo lkningen gennem pressen at 
vide, at vi er en nationa listforening, som antira· 
cister demonstrerede imod. Det hævdedes også, 
at M r. Honeylord er apartheidtilhænger. 

Hvordan det virkelig forholder sig, kan De læse 
andet steds i dette blad. Vi på vor side undrer os 
over, at aviser og TV forsøger at fremstille os i et 
forkert lys. Vi er for øjeblikket hårdt optaget af 
arbejde t med at skaffe de oplysningerfrem om for· 
holdene på flygtninge/fremmedarbejder-områ
det, som politikerne ikke in teresserer sig for. Vi er 
begravet i statistikker, økonomiske beregninger 
og brevvekslinger med ministre og myndigheder. 

Hvorfor må vi ikke udføre det arbejde? Hvad er 
det, man er bange for at få frem? Hvem er det, der 
søger at hindre befolkningen i at få ordentlig infor
mation om et så vigtigt emne? 

Hjælp os med at få besvaret disse spørgsmål. I 
dette nummer af Danskeren står der også noget 
om, hvordan denne hjælp kan ydes. 

Den store opgave 
Den danske Forening hører ofte fra medlem

mer, men medlemmerne hører kun fra fo reningen 
en gang i kvartalet. Hvorfor? spørger nogle. 

Sagen er, at medlemstal og kontingentets 
størrelse betinger hyppigheden af meddelelser. 
Og vi skal bru ge penge ikke blot på at holde 
kontakten med medlemmerne. Vi skal også på
virke pol itikere og samfund. Det koster at argu
mentere i dagens Danmark. At argumentere vor 
sag kaldesoveni købet»hetz,, - ligesom »racisme« 
er et kort ord. bekvemt for enhver overskrifts
redaktør.Og så kræves de ren ekstrastor - ogdyr 
indsats for at få argumenterne igennem. 

Vi begyndte beskedem uden nogen sran"'a;:i'
tal. Nu går det bedre. Vi i<anogså no,ere s"'ase)fe 
for vore synspunkter. Man har·«~e s,æ~e: ::e
sidste fremmedlov. og man tæni<er~sa a .o" ,;: 
på at stramme familiesammenfor,ngsreg.er~e. 
Men selvom slag er vundet. er der tid ti at :abe e: 
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nyt. Vi må stadig være på tæerne. Det, vi behøver 
mest af alt netop nu, er flere medlemmer og 
støtter. Vi skal bruge dem til at sprede vort ma
teriale og til at øve påvirkning på de pol itiske 
beslutninger. Selv nok så mange og dyre tryk· 
sager kan ikke erstatte en stor, aktiv medlems· 
kreds. Der er en jævn tilgang, slet ikke ri nge. Men 
den udvikling, vi kæmper imod, går med storm
skridt. Hvis vort medlemstal ikke vokser lige så 
hurt igt, lykkes det måske ikke at stoppe udvik· 
lingen. 

Fremtidsfantasier? 
Så sandt det er, at fremmed e i Danmark på 

fælles-eu ropæisk ku lturgrundlag i forskellige 
tilfæ lde har været berigende, som f.eks. holland· 
ske bønder på Amager, så bør vi nok ikke være 
ligefrem griske etter berigelse.Arne Melchior har 
imidlertid på Centrumdemokraternes landsmøde 
16. november fastslået, at de flygtninge, vi forbi· 
gående hjælper. »vil på forbløffende kort tid blive 
en stor kultu rel-, social - og også økonomisk for· 
del for det danske land•>. 

»Man skal ikke være en stor spåmand for at sige, 
at landene ved Middelhavet og ind i Asien vil 
komme nærmere i løbet af ganske få år som tu
rister, handelspartnere og i det politiske liv«. 

De samme visionerdeles øjensynl ig af rektorf or 
Danmarks tekniske Højskole, der mener at ind· 
vandrerne vil blive værdifulde handels- og eks
portkonsulenter o.l. 

Eksempler udbedes. Eller bygger man på rent 
gætteri? Hvor mange tusind handelskonsulenter 
mon der bliver brug for? Mon flygtninge vil kunne 
tænke sig at vende tilbage til hjemlande som Iran 
som handelskonsulenter? Hvordan går det egent· 
lig i Libanon?? Hvordan kan man overhovedet 
uden grundlag forudse en »forbløffende« udvik· 
Jing? 

Mon det var møntet pa hr. Melchior, at Erhard 
Jacobsen på det samme landsmøde sagde,»vi har 
-K~e brug 'or tryllekunstnere.?« 

u ,_ '-Ae ch·or henviser samtidig til, at bibelen 
o e. SKre,et øst for Middelhavet - hvor man dog 
sres "0 · så meget at efterleve maxi men: »Øje for 
0,S' e-,d ar vende den anden kind til - det over· 
ace "" ..,an til os andre. 

Fonoiogto.s styrelse: 

udgives af Den Danske Forening. der blev s1ittet 18. mar.s 
1987 med det formål at bekæmµe fremmedgørelsen a· 
Danmark. Bladet udkom første gang maj 87. Det er l igesom 
foreningen uden politisk tilknytning af nogen art og har som 
opgave at s;:;rede oplysning om fremmedspørgsmal og være 
bindeleddet mellem medlemmerne. 

:}r. -eo & n.c. Johs. Clemmesen 
- ~ O • .!2 86 00 {Ansvar hg ovet for pressetoven). 

Or ;::.r Sune Dalg:ar(!. 
T•.oiss·ao2 
_æge Bengt Andersen 
Fn .... oommer Ellen Larsen 
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Folkeskolens 
svage elever lider 
under indvandrer
børnene 
Stigende antal konflikter forudses 

Af overlærer 
Else Riber 
Århus 

f olkeskolen, der må anses for 
at være et af samfundets vigtig
ste funktioner, fordi den danner 
grundlaget for samt I ige danske· 
res videre livsforløb, har været 
udsat for adskillige ændringer i 
årenes løb. At der er sket en for
ringelse. er der nok flere årsager 
til. 

En af dem er, at skiltende under
visningsministre har del som andre 
betydningsfulde personer: De , 
gerne sætte sig et varigt minde. og 
det er der adskillige af dem. der nar 
gjort i torm af nye skolelove uncer· 
tiden med den mangel, at de nødven· 
dige midler 09 anvisninger for at ei· 
fektuere dem ikke fulgte med. I den 
nuværende anspændte økonomi. der 
naturl igvis nok også har ramt fofke· 
skolen, er dens muligheder for en ef
fektivisering af undervisningen ikke 
til stede. 

Nu er folkeskolen blevet belastet 
yderligere med mange tusinde ind· 
vandrerbørn. Det er ikke ~un en øKo· 
nom1sk belastning med a,1. n\iad aet 
kræver af el<.stra læreroerso""'a e ~ 
undervisningsmatena.e. •.•e- h.ac 
der er nok sa toruro 1~enc=e e,.. a· 
kvaliteten af dans.i<.e e ewers ....... ce--· 
visning i høJ grad er forringe:.. • sse 
skolertaler man ligefrem or:i -<aous--e 
tilstande, fordi hovedparten a• e e.er 
er fremmedsµrogede med det ~ "or 
ge, at danske eleve(S mulighederior 
at nå læseplanernes mål nærmest er 
umuliggjort. I fowejen er det skare, 
ned på antallet af timer i de basale fag 

dansk og regning. Vi har aldrig haft så 
mange elever med læsevanskel ig· 
heder som idag,ogdetat kunne læse 
sit modersmål korrekt og ubesværet 
danner grundlaget for al videre til· 
egnelse af kundskaber inden for alle 
andre fag. Der skæres ned på eks· 
tratimer og hjælp til svage danske 
e lever, og samtidig er vi tvunget til at 
leve med, at der er ubegrænsede 
midler til rådighed for de fremmed· 
sprogede elever, ikke alene når det 
gælder undervisning I dansk 0·9 an • 
d re fag i folkeskolen. Men det offent· 
lige skal også betale for, at disse 
elever undervises i deres eget sprog 
og kultur. Det forekommer helt ab· 
surd, hvis der menes noget seriøst 
med ordet integration. Vil disse 
fremmeoe bevare deres eget s;)rog. 
:rad tone..-~ sl(.lkke rna der si<e ..... 
cer: ·or r- ef"'l-e·s ._-ægge oS ·o ... ~er: 
reg'"' --ig ,;-ec -e-=. - 2= .... a ... se· 

1and. Desa..--: •a .a '::.2...-s-.;-..-a 
ha:-t..oert,.ace;~.o; .;; e =-a-;e e,. ... c
vandre1: "c~·c""S·.E :;::;-ea:-.e .... 
den.Det· ... es::::.a·:c a-~-=-~ ;:.-- c-
beJøb og no...._ oc;s.c;. - :e -·..e o" 

landets eg,..e oør." · · .e ·.a: c~ ... ""e -
forstae geo;;·a-:.se a.·=e ... :::esce 
fremmece e- ·=-:- -s.s-6 -~- .'en ;:;.a. 
dette or-~a~: -s-- .:-:· ~-sa , -<-1'(.eoes 
orga'"' sa:. :: .. e.... :a'""s,, :: 19:n nge· 
.... æ _ a· ;;,a-. ... ;: =-:-·= 1(f" ngen sa-
2--: ~e ...... :.e- a:. s:.;c,..ge den. 

Var.s..- s i>--æ :::res ger da ogsa fra i 
oe· orG-is- .... c ... c-...onomien tillader 
ce-- 2.: - ,-::e ce"es bom til private 
s.""'-o :" '.'e ... cen største gruppe er 
~r Sf; .e~ t mere eller mindre tåbe
ge St<O e•orsog med integrering, 

nvor der gøresalt for at imødekomme 
de fremmedes behov. Det er for 
danske elever en katastrofal skole· 

politik, der tillades I dette land. Et 
andet ikke uvæsentligt og tidskræ
vende problem for lærerne er kom· 
munikationen med de fremmedspro· 
gede forældre, hvilket i adskillige 
ti lfælde kræver tilstedeværelse al 
tolke. Denne økonomisk belastende 
service bliver i mange tilfælde ikke 
positivt modtaget. 

Manglende vilje 
til integration 

Uanset om man kalder de hun
dredetusinde fremmede i Danmark 
for fremmedarbejdere, indvandrere 
eller flygtninge, så er nøgleordet 
'»integration,(. Det er blevet det alt· 
afgørende for »Dansk Flygtninge· 
hjælp« og de hundredevis af ansatte. 
det er lykkedes for denne organisa· 
tion af få betalt af otfentlige m1dfer,og 
d.v.s. de danske borgere. 

Ordet integration betyder forening 
af to eller flere dele til et hele og erfor 
langt den overvejende del af disse 
fremmede, som tilhøre r den muslim
ske religion, slet ikke mulig og heller 
ikke et ønske fra deres side. Vi ser det 
pa mange områder. De kan have op· 
holdt sig her i årevis uden at forstå og 
tale det danske sprog. Det gælder 
især de voksne kvinder, hvilket igen 
hængersammen med det musl imske 
kulturmønster, hvor kvinden er man
dens underdanige ogskatstå til hans 
rådighed.Kvinderne holdes stort set 
inden for h1e mmets vægge og færdes 
yderst sjældent uden opsyn af mæn
dene. Børnene tilhører 09sa faderen, 
og !orskellen pa pigers og drenges 
s: ,,g - "aJT'l· en følger de voksnes. 
:)et nøre ... : undtagelserne, at de 
StJY'e ~er s1<ofen taler om at få en 
..ccasne se. Otte bhver de taget ud, 
-;:t" ce nar taget den aisluttende ek· 
sas-nen. fordi deres arbejdskraft er 
noc .endigi hjemmet,ogi løbet af fåår 
l)J ,er de gift med en af lamilien ud· 
va1gt. 
D,sse piger har det ofte meget svært. 
fordi de stort set er afskaret fra 
samværet med kammerater uden tor 
skoletiden. Men de har set deres 
jævnaldrenes større fri hed. og de 
taler dansk nogenlunde. sa deres 
kommende børn vil nok fa langt færre 
vanskeligheder 09 vi med dem. Men 
alt taler for, at danske børn om en 
generation eller to vil være et m,n· 
dretal i deres eget land. Det kan vi 
frygte tor med den tilstrømning af 
fremmede, vi har haft og stadig far og 
deres langt større fødselshypp,ghed. 
Statistisk ligger tallene på ca. 1,3 
bam i gennemsnit tor en dansk fa
milie, men blandt indvandrere (især 
muslimer) ertallet 3-4 gange så stort. ~ 
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Et andet eksempel pa, at integra
tion af muslimer er umulig. kan ses 
ved gennemlæsning af loven om 
ægteskabe ts retsvirkninger. Denne 
lovbyggerpamereend 1 OOarsdansk 
retsple1e og kultur. En sammen lig· 
n,ng med den muslimske tro og deraf 
følgende retsopfattelse viser klart, at 
muslimer ikke vil kunne indordne sig 
under denne danske lovgivning. 
Nævn te lovs § 1 sti ller mand og 
kvinde loge. når det gælder at vare· 
tage fam,liens tarv. Endvidere siger 
lovens § 11, at hver af ægtefællerne i 
forhOld 111 tredie mand er berettiget til 
pa begges ansvar at indgå retshand· 
ler t il fyldestgørelse af den daglige 
husholdnings· og børnenes fornø· 
den heder. Adski llige tilfælde, der har 
været fremme i medierne, viser ty
deligt de mange famil ietragedier, når 
samlivet mellem en musl im og en 
dansker ophører. Vold og bortførelse 
af børn er ikke ualmindeligt. 

Stigende antal 
konflikter 

Med det stigende antal invandrere 
kan man allerede nu forudse en stærk 
forøgelse al konflikter af denne art. 
Det vil selvfølgelig også sætte sig 
spor i skolen. hvor sådanne børn, der 
er yderligere belastede, vil frembyde 
endnu størrevanskel igheder i under· 
visningen og dermed forringe vilkå· 
rene tor danske elever. 

Konflikter i skolen - konflikter , 
hjemmet - konflikter ved stiftelse al 
famille er forhold, der stærkt under· 
streger, at Danmark ikke vil kunne 
besta som nationalstat, med mindre 
der sker en yderl igere stramning af 
den nugældende flygtn ingelov. 

Ghettoerne er 
under dannelse 
På Vesterbro i København er 
hver 7. udlænding 

De asiatiske tilflyttere t il Danmark -
og det gælder bade fremmedarbe1· 
dere og flyg tninge - har en tilbøjelig· 
hed til at klumpe sig sammen. En 
begyndende ghetto-dannelse er 
iværksat. Sammenklumpningen er 
en yderligere hindring for den ,nte· 
gration. som nogle politikere synes at 
mene e r mulig. 

Det er især det storkøbenhavnske 
område, som mærker sammenklump
ningen af de asiatiske tilflyttere. I 
selve København har hver t 4. køben· 
havner fremmed statsborgerskab, 
,alt 31.796 fremmede statsborgere, 
hvil ket svarer til 7 pct af den køben· 
havnske befolkning. Tallene er fra 
begyndelsen af 1987. hvor der i hele 
landet var 128.255 fremmede slats· 
borgere eller 2.5 pct af befolkningen. 

I Københavns kommune er ud· 
lændingene koncentreret I specielle 
områder - deraf antydningen om den 
begyndende ghetto-dannelse. Den 
største andel af udlændingen har 
Indre Nørrebro med t 2, 1 pct udlæn· 
dinge og Voldkvarteret med 10, 1. De 
tyrkiske fremmedarbejdere og deres 
familier er den hyppigst forekommen· 

de nationalitet med 12,7 pet.af samtli· 
ge fremmede statsborgere i Køben· 
havn. Herefter følger Jugoslav,en 
med 11,3 pct og Pakistan med 11.2 
pct.Antallet af nordiske statsborgere 
og EF-borgere er beskedent. 

I nogle af de storkøbenhavnske 
omegnskommuner er antallet af asi· 
aliske tilflyttere også meget sto rt. Det 
gælder således blandt andet Al· 
bertslund og Ishøj. I sidstnævnte 
kommune er antallet af fremmedar· 
beidere/ flygtninge således 12,3 pct. 
Antallet af tyrker er fra 197tl 1,1 
efteråret 1987 steget med 119, 7 pct. 
altså væsentligt over en fordobling. 

Af en opgørelse fra Københavns 
statistiske kontor fremgår del des· 
uden. at de fremmede statsborgere 
adskiller sig fra den danske befolk· 
ning ved kun at have en ganske lille 
andel i de ældre aldersklasser. Sa· 
ledes udgør andelen af sam tlige 
fremmede på 60 år og derefter kun 4 
pet, mens den tilsvarende andel for 
hele den københavnske befolkning 
er helt oppe på 28 pct. 

,.a. 

Massivt krav om flygtninge-debat 
Nar bortses fra Bernhard Bauns· 

gaard og Ole Espersen er danske 
politikeres bidrag 1,1 en åben flygt· 
ningedebat forbavsende beskeden. 
Derfor ma det ogsa vække opsigt. at 
den konservatove folketingsgruppe 
pa landsradets møde Vei1e no
vember blev s1ærk1 kriuseret ior ,(_l(e 
at være aben nok i debatten om; ygt· 
ningeproblemer. En af de delegere
de. Karsten H. Nielsen.Sk1ern.sagoe 
pa mødet. al »hvis I forsøger at fe je 
µroblemerne væk fra overfladen. 
fortsætter debatten blot under over· 
fladen. Og folk vil blive så frustrerede 
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over. at I ikke vil tale med dem om 
flygtningepolitikken, at de forlader 
partiet•. Han tilføjede, at »Det konser
vative Folkeparti må værne om den 
abne debat. og danskerne ville elske 
1er. hv,s I selv tog hul på den•. Benny 
Hansen.lshoJ. fremhævede.at "det er 
set~bedragensk. at ukke OJnene for 
pro~ememe i.. ns1kerer at bade 
Frems-<nd:s;:>an:.e: og Socialdemo· 
Krat1et far udaroeJdet forslag til flygt
n,nge· og ,ndvandrerpolluk før rege
nngen. h\liS den konservative tolke· 
tingsgruppe ikke snart gar I gang«. 
Han ønskede især en stramning af 

reglerne for famil iesammenføring. 
MogensAndreasen.Solrød.sagde.at 
»vi må ikke overse. at en stor del af 
befolkningen ikke forstar, at flygt· 
ninge far 200.000 kr. om aret plus fri 
undervisning. mens efterlønsmodta· 
gere kun far 110.000 kr.«. Grethe 
Fenger Møller sagde blandt andet: 
v; ved godt, al Danmark er et lille 

land. som ikke kan løse hele verdens 
flygtningeproblemer. Vi ønsker, at det 
skaf være muligt at bestemme. hvem 
der skal have ret til at komme her, 
fordi flygtninge skal kunne modtages 
under ordentlige forhold•. 



Et års virke 
Den danske Forening om målsætningen 
og medlemmernes muligheder 

Den danske Forening har nu eksi· 
steret i snart et år. Værd ifulde erfa
ringer er indhøstet - også med hen
syn til karakteren af de vanskelig· 
heder, arbejdet medfører. 

Styrelsen har dertor fundet, at tiden 
er inde til at g ave medlemmerne en 
samlet redegørelse angaende fore· 
ningens målsætning, den måde, på 
hvilken foreningen arbejder for at nå 
dette mål og medlemr.1ernes mulig, 
heder for selv at hjælpe til. 

Formålet 
Den danske Forenings arbejde 

skal ses i lyset at det kaos og den 
overbefolkning, som nu har gjort sig 
kraftig t gældende - specielt i visse 
dele af den 3. verden. Disse forhold 
får mange til at søge t il de roligere og 
mere stabile forhold hos os. Danmark 
er ydermere et ret let mål for ond· 
vandring. Dette skyldes danskernes 
trad itionelt åbne og tolerante ind· 
stilling. 

Foreningens oµgave er at infor· 
mere befolkningen om, hvad ukritisk 
åbenhed Kan føre til. Foreningen 
søger at danne modvægt mod dem, 
der vil åbne vort land så meget, at vi 
ikke kan være sikre på, at også vore 
børn og børnebørn får mulighed for 
selv at bestemme deres leveform. 

Foreningensopgave er altsa ikke at 
hindre alle udlændinge adgang til 
landet. Vi er ikke imod flygtn inge og 
indvandrere, som har en alvorlig 
grund til at søge til os. Men forud· 
sætnmgen er. at indvandringen e fter 
sin størrelse og karakter ikke sætter 
det danske samfunds g rundlæggen· 
de værdier ;:,as;:,il uden sikkerhed for, 
at der kommernoget bedre ,stedet. Vi 
modsætter os ogsa indvandring, som 
ikke har andet formal end at lette 
befolkningstrykket og det sociale 
tryk i den 3. verden. Foreningens 
virke er altsa ikke rettet imod fremme· 
de, blot fordi de erf rem mede. Ej heller 
sigter den pa at fa lukket landet af for 
en naturlig udveksling over græn· 
serne. 

Men mange søger naturligvis at 
skyde os sådanne motiver i skoene. 
De kalder os f.eks. fascister, nazister 
og apartheidtilhængere. Det er vi 
ikke. Tværti mod rummer fc,reningen 
folk Ira stort set alle pol itiske partier. 
I kernen sidder personer, der del tog 
i kampen mod nazismen. 

Arbejdet er velbegrundet. Tal lene 
taler et tydeligt sporg, Der er endnu 
ingen, som har påvist, at den be· 
Kymring, der har ført t il foreningens 
oprettelse, er ubegrundet. Ifølge den 
herskende mode må man imidlertid 
ikke pege på de problemer, der vi t· 
terlig re jser sig, hvis vi ikke er meget 
papasselige på indvandringspol itik· 
kens område. Men for os er det vigti· 
gere at få trukket problemerne frem i 
lyset, end det er at følge moden. 

En udmærket belysning at de 
overvejelser, foreningen bygger sit 
virke på, findes i pjecen »Tænk i tide<(, 
som er udgivet af Komi teen mod 
Flygtningeloven (bestilles skri ftligt 
over postbox 62, 6760 Ribe-vedlæg 
en check på Kr. 20 udstedt ti l Komi· 
tten mod Flygtningeloven). 

De manglende informationer 
Foreningens arbeJde hviler pa op· 

lattelsen af, at hverken Den dansl<e 
Forening, politikerne eller befolknin· 
gen som sådan råder over tilstræk· 
kelige informatooner om, hvad der 
egentlig foregar på indvandrerområ· 
det, og hvilke problemer der knytter 
sig ti l optagelse af flygtninge og ind· 
vandrere i det danske samfund. De 
oplysninger, der er ti l rådighed, er 
ydermere i meget betydelig grad 
fremskaffet af de kredse, der har en 
inte, esse i at understøtte en ind· 
vandring. 

Vor opfattelse er altsa med andre 
ord, at der for øjeblikket overhovedet 
ikke er tilstrækkeligt informations
materiale til radighed tol, at det er 
muligt at danne sig en endelig op· 
fattelse af. hvorledes vi skal indrette 
vor flygtninge· og indvandrerpol itik. 

Begivenhederne omkring gennemf ø
relsen af flygtningeloven af t 983, 
som hurtigt overraskede lovgiverne 
med en hel t uoverskuel ig situation, 
beviser. at vor skepsis over tor de 
politiske beslutningstagere er beret· 
tiget. Vi mener heller ikke, at lov· 
stramningen af 1986 indeholder en 
overbevisende løsning. 

Vi har pa denne baggrund startet 
det undersøgelses· og informations· 
arbe1de. som er nødvendigt. 

Det er I øvragt vor opfattelse, a t 
sagen ersavigtig,at befolkningen bør 
11ave mu lighed lor selv - gennem 
folkeafslemnong - at beslutte, hvor· 
dan grænserne skal trækkes, og 
hvilken indvandring der altsa skal 
accepteres. 

Ledelsen af foreningen 
Foreningen ledes af en selvsup· 

pierende styrelse. Der er altså ikke 
tale om, at man kan vælges ind i 
styrelsen. 

Delle skyldes, at der naturligvis er 
en risiko for, at foreningen vil til· 
trække yderligtgående personer. Og 
vor opgave er netop at være mode· 
ra1e og bredt dækkende. 

Ved at lægge ledelsen i hånden på 
en selvsupplerende styrelse undgås 
det, at uønskede elementer, som det 
ikke er lykl<edes at si fra under op· 
tagelsesproceduren, kan få adgang 
til styrelsen. På denne måde undgås 
det også, at fo reningen Kan overta· 
ges eller »kuppes« af ekstrem ister. 

De dårlige erfaringer 
I de måneder, foreningen har el<· 

sisteret, er der indtruffet en række 
begivenheder, som har µåvirket sty· 
re Isens opfattelse af, hvordan vi skal 
arbejde. F.eks.kan nævnesfølgende: 
- Det har fra startenværet forenings· 

ledelsens ønske at sammensætte 
en bred styrelse repræsenterende 
så mange interesser og så megen 
sagkundskab som muligt. Rekru1· 
teringen til den fo rmelle styrelse -
om end ikke til styrelsesarbejdet -
er imidlertid blevet vanskeliggjort 
af, at personer, der har ti lkendegi· 
vet, at de havde ti l hensigt at gå ind 
i styrelsen, er blevet truet med af· 
sked eller boykot. 

- En del af dem, der har søgt opta· 
gelse i foreningen, har umiddelbart 
etter faet tilsendt nynazistisk pro· 
pagandamateriafe. 

- 2 ud af 3 medlemsmøder er blevet 
mødt med voldelige demonstrati · 
oner. Visse af mødedeltagerne er 
endog blevet forfulgt på vej fra mø· 
det og fysisk chikaneret. -+ 
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- Foredragsholderen til det ene 
møde blev modtaget af aktivister i 
Københavns Lufthavn til trods for, 
at ankomstt,dspunktet kun var 
kendt af foreningens nøgleperso· 
nerog udvekslet pr. brev og telefon. 
Den bil, han befordredes i, ødelag· 
des al hærværksmænd, og hær· 
værkel reklameredes i løbesedler 
som forbillede for andre tilsvaren· 
de aktioner. 
I store dele af pressen holdes op
lysninger, læserbreve m.v., der er 
ugunstige lorden nu førte flygtnm· 
ge· og indvandrerpolitik, konse· 
kvent ude. Eventuelt offentliggøres 
kun indlæg. der er egnede til at g ,ve 
et skævt billede al, hvilke hold· 
ninger der præger kritikerne af 
denne politik. Der er endog ek· 
sempler på, at journal ister, der 
igennem deres undersøgelser er 
blevet kri tiske overfor den førte 
indvandrerpolitik, bortflyttes til 
andre stofområder. 

- I store dele af pressen præsenteres 
foreningen - tydeligvis helt bevidst 
- i et lys, som er fuldstændig skævt 
i forhold til den målsætning, vi ar· 
bejder ud Ira. 

Vi er med andre ord oppe imod 
stærke kræfter: 
Vi er oppe imod de politikere. der ikke 
vi l indrømme, at de har begået fe1I. 
Vi er oppe imod de humanitære or· 
gan isationer, der - med statsstøtte -
holder et stort apparat i gang til un· 
derstøttelse for indvandringen. 
Vi er oppe imod alle dem, der føler, at 
de absolut skal vise, at de er imod 
racisme og fremmedhad osv. og der· 
for bruger os som skydeskive. 
Vi er oppe imod visse poli tiske partier, 
der gennem import af social uro ser 
en mulighed for at understøtte en 
samfundsomvæltning. 
Vi er oppe imod den del al pressen. 
som absolut vil have sensationer. og 
for hvem del er en god forretning at 
præsentere os som en racist1Sk og 
nationahstisk organisation. 
Vi er oppe imod de organiserede baS
mænd, der tjener store penge paat ' a 
placeret indvandrede i Oanmarl<.. 

Endelig erv1 oppe imod en ucoredt 
misforståelse gaende ud på. a: a, e. 
der ikke straks er åbne og h1æ rp
somme over for fremmede. er racis
ter, ekstremister og fremmedhadere. 

I dette klima er det svært at sta 
offentligt frem til støtte for vort krav 
om, at tingene skal tænkesordenthgt 
,gennem og undersøges ordentligt. 

Styrelsens overvejelser 
og beslutninger 

Det vil være meget gavnligt, om de. 
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der , dag faktisk støtter foreningen, 
alle slår åbent frem for olfenllighe· 
den. Da det problem, loreningen sø· 
ger at løse, imidlertid - endnu ikke-e r 
livstruende lor det danske samlund. 
er det tydeligvis de færreste, der for 
øjeblikket vil sta l rem. 

Styrelsen mener i denne situation 
ikke. at den kan afvise hjælp fra 
centrale personer med værdifulde 
forudsætninger, blot fordi den, der 
yder hjælpen, ønsker at være ano· 
nym. Dette gælder, selv om det u· 
tvivlsomt vil blive brugt imod os.hvis vi 
anvender anonyme hjælpere. Sty· 
relsen har simpelt hen behov for attå 
al den hjælp, som overhovedet kan 
las i arbejdet. 

$lyre/sen nar derlor besluttet at 
indrette foreningens virksomhed un· 
der hensyn til behovet for anonymite1. 

Dette indebærer selvsagt ganske 
særl ige vanskeligheder i fo renin· 
gens virke. 1 denne situation er det 
imidlertid en styrke for foreningen, at 
dens medlemskreds er vidt spredt i 
det danske samfund. Dette medfører 
jo nemlig, at der er en let adgang til at 
fordele information ud i betolknin· 
gen. Endvidere vil styrelsen kunne 
hof de sig ganskegodt underrettet om 
stort set aft, hvadderforegår inden tor 
foreningens interesseområde, hvis 
blot med lemmerne hjælper t il. 

Styrelsen henstiller, at medlem· 
merne i videst muligt omfang bidrager 
til at videregive det inlormalionsma· 
teriale, loreningen skaber. Vi anmo· 
der også medlemmerne om at un· 
derrette foreningen om alt, hvad der 
måtte forekomme al interesse for 
forening·en. 

Indsamlede oplysninger videregi· 
ves i medlemsbladet, i pjecer og om 
muligt ved mødevirksomhed ms. 

Det forudsættes. at med1err:sb.z
det er hovedhjørneste:1e;1 oenne 
informationsviri<sonn-ed.. 8 ace t nc· 
rettes de r.a..- sa. edes a· cei. ·,.,oe
nolde-" C!e s s:c• e~ æse ~ forri 
""d. æg ;ra æse ..... e - .. .. :.eregne t ;:>a 

r-e e æse,..<,.ecse,.. de s ;>a de mere 
:e~r s<e a ... .:a ys-e" som udgør do· 
-<..J-e-ta: c- c-.e" ·or politikere og 
a.··n1re oes ... r- ngs1age re . 

=-a ce ;>v~<:e r. hvor foreningen 
s nce r '111s:"omo10. sørger vi i øvrigt 
se , sagt for at oplyse pressen og 
Po t~l{em e he rom. Ved henvendelse 
ul myndigheder , sådan anledning 
bederviogsaomatfåen forklaring på, 
hvad det er. der ioregar, hvorfor og 
hvad de hartænkt sig at gøre ved det. 

Styrelsen henstiller i øvrigt med· 
lemmerne t ,1 forsigtighed i omgan· 
gen med pressen. Et af mid lerne til at 
få os sat i et dårligt lyser at interviewe 
personer med ti lknytning til foreni n· 

gen og derefter bekl ippe resultatet 
og alene offentliggøre brudstykker, 
som vi l kunne give et skævt indlrykal 
foreningen. Del understregesderlor, 
at mgen har kom;>etence til at tegne 
foreningen over for pressen.Kun det, 
der er trykt i Danskeren på lorenin· 
gens vegne, tegner foreningen. 

Medlemmernes indsats 
Del er vigtigt, at alle medlemmer 

bidrager aktivt i arbejdet. E1hvert 
medlem ma gøre. hvad det er mul igt 
for ham/ hende at gøre. Foreningen 
kan kun yde hjælp lil selvhjælp - den 
kan ikke udrette alt selv. 

Især bør medlemmerne g,ve fore· 
ningens informationer videre. Det er 
svært al få reelle oplysninger om 
forholdene på indvandrerområdet ud 
gennem pressen. Materiale kan l· 
mid lertid indkøbes gennem forenin· 
gen, og foreningens skrifter kan også 
fotokopieres. Fordel det videre -
åben1 eller anonymt. 

Medlemmerne kan endvidere op· 
rette faste kontaktgrupper i lokal· 
områderne, på de fagl ige områder, på 
arbejdspladserne o.s.v. Sker dette, 
kan der vælges en kontaktmand til 
foreningen, som kan organisere ar· 
bejdet i gruppen, stå tor indlæg i den 
lokale presse, formidle oplysni nger til 
foreningen o.s.v. Eventuelt kan kon· 
taktmanden også formidle anonyme 
medlemskaber, d.v.s. påtage sig at 
administrere medlemstorholdet for 
personer. der støtte r foreningen, men 
som ikke ønsker at indgå i et åbent 
medlemskab. 

Medlemmerne bør også deltage i 
den offentlige debat - på landsplan 
er,er , lokalområdet. Det er som al· 
e•ece nævnt almindeligt, at aviserne 
under lorskell,ge påskud alv,ser 
,nalæg. Men jo flere indlæg, der 
s~nves. desto vanskeligere er det at 
blive ved med at afvise eller sylte det, 
der kommer. 

Medlemmerne bør endvidere 
hJælpe med at stille de spørgsmål, 
som bør stilles. der hvor de har mu· 
lighed for det. Pres på i vælgerfore
ningen, i fagforeninge n o.s.v. På den 
måde kan der gradvis oparbejdes et 
uimodståehgl tryk på de politiske 
bes1ulningstagere. 

Endelig er det vigtigt, at medlem· 
merne videregiver a l info rmation a f 
interesse til foreningen. Dette gæl· 
der både oplysninger om konkrete 
eksempler, der kan belyse forhol· 
dene, og oplysninger af mere ge· 
nerel karakter (f.eks. om statistik, 
lovforberedelse o.s.v.) Regn ikke 
med, at foreningen ved det, du ved. 

Der kan også skrives indlæg t il 
medlemsbladet, og der kan i denne 



forbindelse eventuelt ydes tormule· 
ri ngsmæss,g bistand fra dettes re· 
dak tion. Det er imidlertid vigtigt at 
forstå, at spaltepladsen er begræn· 
set. Mange har et stort behov for at tå 
afløb for deres vrede. forargelse og 
bekymring. Dette er imidlertid ikke 
nok ti I at optage spalteplads. Ej hel ler 
er det meningen, at bladet skal bru· 
ges til korstog med bestemte poli· 
tiske ideologier eller partier. Fore· 
ningen rummer medlemmer fra hele 
det politiske spektrum - og har 
modstandere både i højre og venstre 
side at folketingssalen. Spørg even· 
tue It redaktionen, inden du skriver, og 
bliv ikke vred over en afvisning. 

Anonymiteten 
Som allerede nævnt har styrelsen 

besluttet, at al hjælp til fo reningen 
skal kunne ydes anonymt, såiremt 
det ønskes. 

Når sådant ønske iremsættes. op· 
lyses pågældendes navn ikke til an· 
dre i foreningen end dem, som har 
brug tor at kende det. Og navnet 
oplyses slet ikke ti l udenforstående. 
Der føres ikke reg ,stre el ler telefon· 
lister o.s.v. over informatørerne. 

I det lokale arbejde kan man e· 
ventuelt støt te sig til pensionister 
med en uangribelig baggrund i det 
danske samfundsliv (f.eks. Ira mod· 
standsbevægelsens tid). Pensionis· 
ter er ydermere otte uden økono· 
miske og erhvervsmæssige interes· 
ser og behøver derfor ikke at holde 
sig uden tor offentlighedens søgelys. 

Det er vigtigt. at foreningens 
medlemmer i almindel ighed forstår 
nødvendigheden at at »holde tæt« 
med følsomme personoplysninger. 
Selv om nogen måtte mene, al de ved 
noget om, hvem der virker tor fore· 
ningen og hvordan, tier man altså 
stille. Dette gælder også i torenin· 
gens egen kreds. Foreningens mod· 
standere har nemlig skaffet sig ad· 
gang til foreningen for at kunne hente 
oplysninger ud at denne om dens 
virke og medlemsforhold. V1 kan 1kJ<.e 
forhindre sadanne meo.ems~r 
om end vi kan torhmdre. at u.ec· 
kommende iar ,ndol ~ vore ...... ec· 
lemshster m.v. 

Drabet på 
politimanden 

Vi må værne om ordensmagten 

Af fhv. dommer 
Ellen Larsen 
Dragør 

Vi mennesker glemmer hurtigt, 
men der kan indtræffe ekstraordinæ· 
re begivenheder, som vi ikke bør 
glemme. En sådan begivenhed ind· 
traf en mørk novembernat i Køben· 
havns centrum. Hvorfor ekstraordi
nær? Fordi de i begivenheden im· 
plicerede var en ung dansk politibe· 
tjent, der blev dræbt at en flygtning. 

Jeg hartilbragt 41 år i retssale heraf 
15 år som kriminaldommer på Fre· 
deriksberg, hvor jeg kom i nær kon· 
takt med pol itiet. Det er mi t bestemte 
indtryk, at en politibetjen t betragter 
sig som værende i tjeneste alle døg· 
nets 24 time r med ellerudenuniform. 
Han lever egen tlig med speJdernes 
motto »Vær beredt«. Han kan narsom· 
helst komme ud tor en beg ivenhed, 
hvor der er brug for hans særlige 
evner og egenskaber. Under uddan
nelsen bliver han, såvidt jeg ved. 
opdraget til »vær altid beredt«. 

Den unge politibetjent. Sten Can· 
sen. var til fest med venner , en re
stauration. En irakisK ·1ygtn1ng. der 
ogsa var gæsi. res~auratJOnen. ud
viste en ao"æra oiandt andet rude
knusning_ ce~ ga-. an ecn,ng til an
~o de se.ogsa "ardei:se11.;01ge,1aen 
';)l"!;t ai. S;,en Cansen greb ind for at 
;ore,age 2., ... 0 cfasen. Eheravisrefe
ra:.er:: e. ce:: .t<.endegivet. at der va, 
::.ol: : s:eoe.8egivenhedenviste.at 
en ;:x, ; bet,ems arbejde er farefuldt 
og o-:e med hv og helbred som 
nasats. Lad os i denne forbindelse 
:æ n!{e pa 82-optøierne. hvor politiet 
olev angrebet med alle slags farlige 
vabe n. Pohtiet gik ti l modangreb. og 
så blev der straks råbt oµ om pol iti· 
stat. politivold og poli titerror. Det har 
altid hos mig vakt harme og vrede. En 
sadan holdning kan da kun udvises al 

personer, der ønsker, at det danske 
samfund skal gå i opløsning. Mon 
samme personer i en nødsituation 
ikke ville blive glade for politiets 
hjælp? De er jo i realiteten kun en flok 
feje kujoner, skjult bag masker og 
hætter. 

Forbud modatbærekniveogandre 
våben på offentlige steder. Storartet 
lov, men lad os nu se. hvorledes den 
kan håndhæves især overfor vore 
»gæsteru, der i vidt omfang kommer 
fra lande, hvor mord, vold og terror 
hører til dagens orden, og hvor et 
forsvarsvåben hører l il den dagl ige 
paklædning. 

Vi må værne om ordensmagten. og 
vore politikere ma give poht1et så· 
danne vilkar, at de kan udføre deres 
arbejde uden, at det skal koste liv 
eller helbred. Der ma gives sådanne 
vi lkår,at ehten af den danske ungdom 
v,I søge ind til det korps, der er nød· 
vendig lor det danske samfunds be· 
staen. 

Drabsmanden va r e n flygtning, der 
harfået lov til at være i Danmark tor at 
redde sit eget liv. Hans tak - et fejt og 
brutalt drab.Hans undskyldning - jeg 
troede, at jeg blev forfulgt at racister. 

Nu skal retten tale, og så længe 
retten sidder, tier vi andre. 

Ære være d it minde. Sten Carlsen. 
Nu er du gemt, men at os dine danske 
landsmænd ikke g lemt. Du faldt. da 
du ville værne om ro og orden i 
Danmark. 

Bevar vort fædreland. Bevar det 
dansk. Den bøn blev bedt en søndag i 
Marrnorkirken. 

At elske og værne om s,t fædreland 
er ingen skam. Dronningeord en 
nytarsatten. 

Lad bønnen og dronningeordene 
ogsa lyde i 1988. 
Godt nytar. 

Ellen Larsen. 

7 



Af professor 
Ole Hasselbalch 
Humlebæk 

Den danske Forenings sidste mø· 
de i Viromllallen blev genstand tor en 
ejendommelig omlale i dagspressen. 
Denne om/ale behandles el prof. jur. 
dr. Ole Hasselbatch i artiklen i det føl· 
gende. Der har - naturligvis - været 
vanskeligheder med at fA artiklen 
trykt i aviserne. 

Da man i 1800-tallet kæmpede for 
at opnå en demokratisk styreform 
herhjemme, var pressefrih edens 
gennemførelse et al de afgørende 
mål. Tanken var. at det bedst mul ige 
grundlag for µolitiske beslutninger 
nu engang er en l rt, offentlig ud· 
veksling al oplysninger og argumen
ter. Man mente naturligvis også. at 
netop den fuldstændige pressetri· 
hed ville løre til, at alle relevante in· 
formationer vi lle komme frem. 

Pressefriheden blev som bekendt 
en af akslerne for det fol kestyre, som 
grundlovslæstnedes i 1849. 

Siden da er der løbet meget vand i 
stranden. Fra den alvor. med hvilken 
denne frihed forvaltedes al sine ud· 
øvere i de første år, har man bevæget 
sig gennem forskellige perioder, hvor 
et jævnl igt, klart aflæseligt tryk på 
landet eller styreformen indebar en 
umiddelbaropfordring tilat huske på, 
hvad der varmeningen med det hele. 

Men efterhanden er det ydre tryk 
lettet. Tanken om, at en frihed Kan 
indebære forµl igtelser, er gledet 
mere i baggrunden. I konflikten mel· 
rem økonomiske interesser og ide· 
elle hensyn har økonomien gradvist 
faet større og større vægt. Under· 
holdningsværdien i det, der bringes. 
er del. redaktionerne kiggeretter.Om 
der bn nges informatione rfrem, og om 
alle informationer bringes frem, er 
derimod Knapsa afgørende. For tiere 
og flere redaktører er det afgørende, 
om de problemformuleringer, der 
lanceres i spallerne, er enkle, over· 
skuelige og dermed let sælgelige. 

Slapheden har bredt sig og med 
den de brede penselstrøg i journa· 
list1kken. Ansvarstøleisen µå. retur. 
Man k.an blot sammenligne nutidens 
avisforsider med lors,derne for 25 ar 
siden. Nogle holder endnu stand. 
Men de bliver tærre og færre. 

I begyndelsen al oktober udsendte 
>1Fællesinitiativet mod Racisme, en 
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opfordring til demonstration ved Vi· 
rumhallen. Anledningen var et 1ore· 
drag, som den engelske fhv. rektor 
Honeylord sku lle hOlde eller mv,ta· 
tion Ira Den danske Foren,ng. llølge 
o;;lordnngen havde Honeyford i 
England g1orl s,g bemærket ved at 
»ga ind for apartheid I uddannel· 
sessystemet,(. Den danske Forening 
angaves a t være en forenin9)1som vil 
holde Dan mark ren t for indvandrere(,. 

Demonstrationen endte - forud
seligt - i tumulter. Etter at gruppen 
blandt demonstranterne med bro· 
sten o.l. havde angrebet bade fore· 
ningens medlemmer pa vej til mødet 
og ;Jolitiet. blev der g rebet ind Ira 
politiets side og demonstrationen 
blev opløst. Roen sænkede s ,g igen 
over Virum. Og mødet blev afviklet 
med de medlemmer, som havde halt 
held III at komme ind , tide. 

I en pressemeddelelse, som fore· 
ningen uddelte på mødet til de hl· 
stedeværende journalister. hed del 
blandt andet: 

»Vr anmoder endvidere om for
ståelse for behovet for, at der skabes 
et forum. nvor flygtnmge- og mdvan
drerprob/ematlkken kan diskuteres 
pa et roligt og sagligt niveau. 

Foreningen er bekendt med. at der, 
begge ender al det politiske spektrum 
er kræfter. som arbeider målrettet for 
at umul,ggø,e noget sadant. v, ved 
saledes, at provokatører nar skaffet 
sig adgang 111 loremnge11 med der 
formål at umuliggøre eller kompro· 
m,ttere aflenens møde. D,sse kredse 
1,arogså allerede forlængsr beslullet. 
hvorledes delte skal lremst,tles , 
medierne, nemfrg som et arrange
ment tor rac,ster. I 1ndkaldelserne til 
demonstrauonen ved hallen hævdes 
de1 endog, ar afrenens foredrags· 
holder gar md tor apartheid. 

Den oansKe Forenmg rummer 
medlemmer fra næsten alle pol,t,ske 
partier. I dens kerne sidder personer. 
som aktivt tog del , modstandskam
pen. Atrenens foredragsholder er 
aparrhe1dmodsrander. 

De, der nar arrangeret demonstra 
tionerne ,mod os. ved 1m1d/ert1d .. a t det 
er uden betydning, hvad vi lakt1sk står 
for, hvis manken lå folk 111 a1 tro noger 
ander. De ved også.at det er lettere al 
læse og fotografere slagord. end det 
er at læse mr. Honeyfords foredrag og 
forstå de mformat,oner. det rummer. 

Og de ved. at slagord og ballade er 
bedre pressestol end rolig diskus· 
sion og saglig oplysning om. hvad der 
sker hos os og, verden omkrmg os. 

Det er foren,ngens håb, at de t,/· 
stedeværende repræsentanter for 
pressen v,l leve op til de forpligtelser. 
en ffl presse nar, denne s1tvat1on«. 

Folkestyret l: 
Tanker efter Hone 

Habet er naturligvis lysegrønt. men 
i øvrigt lå mr. Honyelords foredrag 
allerede µa avisredaktionerne i en 
trykt dansk oversællelse. Dette og 
hans argumentation pa mødet ,mod 
aµartheid efterlod næppe nogen an· 
ledning til m,sf orståe Ise om, hvad han 
stod for endsige om foredragets se· 
nøsi tet. Også demonstrationsledel· 
sens oplysninger om Den danske 
Forenings målsætning var misvisen
de, hvilket det havde været let at 
forvisse sig om ved at spørge fore· 
ni ngens ledelse. 

Del bemærkelsesværdige i sagen 
blev pressens handtering al denne. 

Et TV-hold koncentrerede sig om· 
gaende efter mødetsafslutning om et 
par udvalgte mødedeltagere, der 
havde ytret sig i deballen. 

Af 6 større aviser. indkøbt dagen 
efter, bragte en, Berlingske Tidende. 
en omtale i neutrale vendinger af 
demonstrationen - og denne alene. 
Kun en, J yllands-Posten, gav herud· 
over µlads for foredragsholderens 
synspunkter, ured,geret form, sale· 
des at læserne selv kunne forvisse 
sig om, hvad balladen egentlig angik. 
De øvrige blade brugte µfadsen µa de 
iorargede demonstranters udsagn -
der at gode grunde ikke kunne af· 
spejfe, hvad der faktisk foreg,k i salen 
- og µa demonstrationens noget 
særprægede forløb. Skildringerne 
tegnede derigennem el ensidigt og 
vi ldledende billede at såvel fore· 
dragsholder som arrangør. 

Politiken skrev at »anti-racisterg1k 
til angreb på µolitic( i forbindelse med 
»nationahstmøde<•. Det Fri Aktuelt 
talte om slagsmål »da forening mod 
indvandrere« holdt møde. en forening 
som »vil beholde Danmark alene 1or 
dansker&(. Demonstranterne »ville 
vise deres afsky for racisme og 
fremmedhad« hed det. Ekstra Bladet 
talte om »del glade fremmedhad•. om 
at Den danske Forening var )1en 
Søren Krarupsk inspireret klub med 
et rent Danmark for ægte danske· 
re på programmet». Bladet fortal· 
te også om, hvordan Honeylord µå 
»oµstyltet<i engelsk - Journalisten 
savnede tilsyneladende tilstrækkeli· 
ge forudsætninger inden for delle 
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s;;rog - frygtede »ikke-engelske 
folkeslag, der ikke er hvide i huden«. 
BT passerede lormenil ig slraffelo· 
vens grænser ved ganske ukri tisk at 
gengive demonstrationsledelsens 
objektivt urigtige beskrivelse af fore· 
dragsholderens indstilling lil aparl· 
heid og af Den danske Forenings 
målsætning. Det drejede sig således 
om en forening, :»der kræver alle 
flygtninge ud af Dan mark•, skrev 
bladet. 

De politikere, der har skabt den 
nuværende udlændingelov, har som 
bekendt ikke forinden undersøgt, 
hvil ke problemer, der kunne opstå 
med den udvikl ing, loven lægger op 
til. Foredraget er en al de få åbne 
kilder til viden om vanskeligheder i 
forbindelse med skabelsen af et tier· 
folket (mul tietnisk) samfund. I en 
næslen kl inisk sagl ig analyse oprid· 
sedes disse problemer og mulighe· 
den for at løse dem ad forskellige 
veje. ingen, der har læst eller hørl om 
foredraget, kan med nogen som helst 
berettigelse være i tvivl om fore
dragsholderens uangribel ige habi· 
tus endsige om hans integritet og 
niveau. 

Alligevel læste den overvejende 
del af journalisterne det altså ikke, de 
lyttede heller ikke til det. og de tog 
ikke pressemeddelelsens påmindel· 
se alvorligt. De koncentrerede sig om 
slagordene ved indgangen. Det al· 
gørende var tydeligvis ikke hvilke nye 
informationer, der kunne opnås. 
endsige loredragsholderensgentag
ne bemærkninger om betydningen 
af. at der skattes et lorum tor rol ig 
debat pa dette område. Det ailafgø· 
rende tor pressens flertal var al skaffe 
en hurtig"histode<f.Som målsøgende 
m,ss,ler tumlede dette llertal rundt i 
omradet med fotografer i hælene ;.,a 
1agt efter et passendemoliv:En hånd, 
derved hurtig vinkling kunnebringes 
til at dække et ansigt pa en mistænke· 
lig made.»nogen pa frakken•, som der 
ti I højlydt beklagelse for en af foto· 
graferne ikke blev uddelt salen. eller 
lignende. 

Afslutningen udsp, 1,ede s,g ,ed e: 
pressemøde i Århus dagen ener ar· 

rangeret af Komiteen mod Flygtnin· 
geloven. Journalisterne blev her di· 
rekte kon lronteret med loredrags
holderen og havde ikke meget andet 
at tage sig til end at lytte til ham. 

At visse af dem i den anledning fik 
røde øren pa deres blads vegne, var 
ret åbenlyst. Formidlet al Ekstra 
Bladets repræsentan t måtte Honey· 
ford påhøre tirader over pressens 
betydelige mission og berettigelsen i 
den anvendte journalistik. Bladets 
antydninger m.h.t. foredragsholde· 
rens racisme var JO blot reportage af 
andres meninger. hed det. I øvrigt 
vanskeliggjordes kommunikationen 
med foredragsholderen af, at den 
på.gældende journalist tydeligvis 
ikke vidste meget mere om udlæn· 
dingeloven og mødearrangørens 
målsætn,ng, end han havde læst i sit 
eget blad. 

At pressens røde øren ikke kunne 
udmøntes i en avismæssig æresop· 
rejsni ng til Honeyford, var på den 
anden side forven tel igt. Man kan 
selvsagt ikke den ene dag form,dle 
budskabet om, at en mand er racist, 
og den næste fortælle læserne, at 
dette udsagn desværre skyldtes, at 
man sov i timen, fordi man mente at 
v,de på forhånd, hvad der ville foregå. 
Ekstra Bladet lod da også som om, at 
pressemødet havde dre1et sig om 
noget helt andet. 

Jeg ved, at der, hvis dette bliver 
trykt, sikkert kommer ltge så lange 
bortforklaringer, undskyldninger el· 
ler belæringer om pressens vilkår. 
Jeg ved imidlertid ogsa. at der ingen 
undskyldning er, samt at det nævnte 
eksempel ikke er enestaende. 
Som ethvert medlem ai det danske 
samfund har jeg ret til at papege. at 
dette ikke er. hvadg ru ndlovsiædrene 
tænkte sig, og at en arbejdsform som 
den skildrede ikke understøtter de· 
mokratiet, men tværtimod undergra· 
ver det. Belolkningen kan nu engang 
ikke træffe rigtige beslulninger på 
grundlag af systematisk lorlladigede 
og olte endog ford re1ede eller objek· 
t ivt urigtige inlormattoner. Muhgt kan 
der vindes oplagstal pa denne måde. 
Men det er folkestyret, der betaler 
prisen. 

Formentlig trælles i dag mange 
uhensigtsmæssige eller forkerte be· 
slutninger på grund at en skæv 
pressedækning. Men desværre er 
nok de færreste klar over over, hvor 
vidt det er kommet ;.,å det område. der 
udg1orde udgangspunktet lor ek· 
semplifikat1onen ovenfor. 

Mr. Honeyford blev afhentet i lult· 
havnen af et styrelsesmedlem , Den 
danske Forening. Ankomsttidspunk
tet ,<,unne kun komme uvedkommen· 

de i hænde ved tetefonatlytning, brud 
på brevhemmeligheden eller gen· 
nem en TV-mand. Alligevel mødte en 
uvedkommende gruppe i lufthavnen. 
og man ødelagde ved hotellet den bil, 
han blev kørt i. 

Begivenheden indgår i en række af 
mærkeligebegivenheder.D1sseviser 
hlsammen, at der er personer eller 
organisalioner med meget stærk in· 
teresse i, at oplysningerne fra Den 
danske Forening ikke kommer ud til 
befolkmngen. Disse personer, eller 
organisationer vil l ydeligvis ad både 
lovlige og ulovlige veje undgå, at der 
opstår et moderat forum tor debat 
om llyg tninge- og indvandrerspørgs
mål. 

Men især sættes der ind med 
intimidering og systematisk mistæn· 
kel iggørelse af foreningens nøgle· 
personer, og ;.,ressen har - bevidst 
eller ubevidst - været et villigt red· 
skab for denne aktivitet. 

Det kan kun beklages.at e n række 
pæne mennesker er med til at skabe 
det klima, hvor dette bl iver muligt. 
Personer, der ikke ville risikere så 
meget som cognacen til kallen, po· 
lerer som bekedent næsten dagligt 
deres glorie ved at belaste dem, der 
løber en personlig risiko i lorsøget på 
at holde egne og andres ben på jor· 
den i indvandrersagen. Jeg tænker 
herved ikke på de argumenter, der 
føres i marken mod Den danske 
Foren ing, Søren Krarup og andre, 
hvis meninger ikke er på mode. Jeg 
tænker på det, der standardmæssigt 
følger med: Forhanelserne, antydni n· 
gerne og alle de løse udsagn. der tor 
læseren og efterhånden ogsa torskri· 
benterne selv forvandler subjektive 
meninger og vurderinger til objektivt 
verificerede sandheder. 

I pressens ti lsyneladende despe· 
rate behovtor at forøge oplagstallene 
findes drivmidlet for denne proces. 

Man må spekulere på, om alle de pa 
papiret velmenende redaktører og 
journalister gør sig klart, hvad de 
medvirker til. Gennem notoriske for
vrængninger af det, der sker, og gen· 
nem alle fortielserne. vil der jo opstå 
en mytedannelse, nar noget trods alt 
når ud til folk ad andre kanaler. Hvem 
kommer til at styre denne mytedan
nelse? Hvem overtager scenen. hvis 
alle moderate krælter trækker sig ud, 
fordi de oversprøjtes med smuds, nar 
de åbner munden? 

Mon ikke de virkelige, nødlidende 
flygtninge kommer t,I at betale pri· 
sen? 

Mensa bliver der naturligvis endnu 
mere at sknve om for den del af 
pressen. som tænker mere µå µen· 
gepungen end pa sagen. 
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Eksplosiv vækst 
i antallet af 
indvandrere 

23 enlige blev på 17 år til 3 71 personer 

Af journalist 
John Ammundsen 
København V 

Ishøj kommune har offentligg jort 
en undersøgelse, der viser, at 23 
fremmedarbejdere, der kom til Dan
mark 1 1970. og som bosatte sig i 
Ishøj, nu har en familie på gennem
snitligt 16 personer hver. 

I en henvendelse til justitsminister 
Enk Ninn-Hansen den 2 1. oktober 
1987 skriver kommunens 1. vice· 
borgmester Leif Gundsøe. at bag· 
grunden for analysearbejdet er. at 
borgmester Per Madsen på et møde 
nogle maneder tidligere havde lovet. 
at kommunen ville udarbe1de en re· 
degørelse for omfanget af familie· 
sammenfønnger. især hos de tyrkis· 
ke familier i kommunen. t det frem
sendte notat redegør kommunen for 
følgende tre forhold: 
1 Den arlige og kvartalsvise udv1k· 

ling i antallet af fremmedarbeJ· 
dere og flygtninge I Ishøj siden 
1978 11130. september 1987 

2 Udviklingen i antallet at tyrker i de 
seneste 5 ar 

3 F am1hesammenf0ringernes antals· 
mæss,ge virkning for 23 familier, 
for 23 hovedpersoner, der ankom 
1 \ 969/70. er vokset til ,all 37 \ 
personer til dato. 
V1ceborgmes1eren peger på, al re-

degørelsen bekræfter og underbyg· 
ger Ishøj kommunes tidligere oplys· 
ninger om,at der er kommet og stadig 
ma forventes at komme mange fa· 
miliemedlemmer til landet. De fleste 
nye familier har ikke 1forve1en skaffet 
sig en bolig og flytter derfor sammen 
hos den del af familien, som allerede 
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bor i lshøJ. Del giver problemer bå· 
de hos den »gamle« familie, for de 
nytilflyttede, ligesom det går ud over 
boligerne. nar for mange bor sam· 
men. Viceborgmesteren udtrykker i 
brevet håbet om. at redegørelsen kan 
være med til, at reglerne for familie· 
sammenføring og de nye familiers 
bosætning ændres. 

De 23 fremmedarbejdere fra 1970, 
der blev 371 personer. er ikke sær· 
tilfælde i kommunen. Det kommunale 
rådgivningskontor har oplyst, at man 
kunne finde yderl igere 20-30 fami· 
lier, som ville vise samme resultat. 
Kommunen mener, at de 23 fam ilier 
på få år vil have 500 medlemmer hver. 

lshøjs borgmester, Per Madsen. 
sagde i en udtalelse til Politiken om 
t 6-doblingen af de 23 fremmedar
be1dere, at udviklingen er, som han 
regnede med. 

- Men problemet er, at mange ind· 
vandrere i Ishøj ikke integrerer sig 
med den danske befolkning. En det af 
~sær de tyrkiske mænd finderen pige i 
deres h1emland. de bViver gift. og når 
de begge er Danmark. sa er r:ianden 
sammenmecs,ne<arnmerater mens 
konen gar nJemme -<o-<<eneL Ingen 
af dem blander s,g rned den danske 
befolkning. 

Over 12 pct udlændinge 
Ishøj kommune har et meget be· 

tydeligt islæt at fremmedarbejdere. 
Af det samlede indbyggertal udgjor· 
de fremmedarbe1dere/flygtninge i 
t 978 9.6°'o af 20. 132 indbyggere, og 
pr. 30. september 1987 udgjorde de 
t 2.3% af 20.541 indbyggere. 

I samme arrække haryderligere ialt 
406 udlændinge fået dansk ind· 
fødsret. medens de har bOet I Ishøj. 
Herat er dog senere 133 fraflyttet til 
andre kommuner. Tidligere drejede 
det sig hovedsagelig om skandina· 

viske og eu ropæ1ske statsborgere, 
men i de senere år har et stigende 
antal pakistanere og tyrker tael 
dansk indfødsret. 

Pakistanerne spredes 

I den medfølgende oversigt for de 
pågældende artremgardet,at der har 
været et fald i antallet at pakistanere, 
der hovedsagelig skyldes, at paki· 
stanere, efter at de har boet et antal år 
i Danmark og efter at de har fået 
famil ien hertil, har lejet eller købt 
bolig i en anden kommune, hvorved 
der efterhånden er sket en spredning 
af denne gruppe fremmedarbejdere. 
For de tyrkiske fremmedarbejderes 
vedkommende har der derimod væ
ret en markant stigning i Ishøj.og der 
ses ingen tendenser til en spredn ing 
på samme måde som for pakistaner
ne. Dette kan skyldes, at det er blevef 
vanskeligere at skaffe sig en anden 
lejebolig. Ti lgangen at tyrker sker 
næsten udelukkende ved famille· 
sammenføring at ægtefæller, børn og 
svigerbørn samt af børn.som er født i 
Danmark, og lilliQe en mindre tilflyt· 
ning af tyrke , fra andre kommuner til 
lshøJ. 

Det bemærk<>si rapporten.at tilflyt· 
nin~en et steget væsentligt efter 
vedtagelsen at den nye udlændinge· 
lov. hvor familiesammenføring er 
bleve1 lettere, blandt andet fordi der 
ikke stilles krav til en passende bolig i 
forbindelse med sammenflytningen. 

Undersøgelsesr~ •Jportens konklu· 
sioner viser blandt andet: 
ar der i de seneste år er sket meget 
store familiesammenføringer 
at fødselstallene for de tyrkiske fa· 
miher er ca. dobbelt sa store som for 
danskerne, og 
at man , forbindelse med familie· 
sammenføringerne flytter sammen i 
de bol iger, hvor der i forve je~ bor en 
eller flere fami lier. idel der ikke i de 
senere år er bygget sa mange leje
boliger. 

Bosætningsmønstret 
Som et bilag hl undersøgelsesrap

porten fremlægger Ishøj kommune 
sit svar til Kommunernes Landsfore
ning, som havde bedt om en udtalelse 
til »Betænkninger om indvandrernes 
bosætningsmønster«. Kommunen 
understreger her som et hovedkrav, 
at der skal stilles krav om, at den 
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enkelte fremmedarbejder eller flygt
ning skal ku nne dokumentere at have 
skaffet s,g en passende bolig i forbin· 
delse med en familiesammenføring. 

Det hedder herom i kommunens 
begrundelse: »Fami liesammenførin· 
gen i de nuværende lejligheder giver 
store problemer. når så mange men· 
neskerskal boi en lejlighedogkort t id 
etter familiesammenføringen ønsker 
en eller to af de familier, der bor i en 
sådan lejlighed, at få sig en ny lej· 
hghed. Pa grund af mangel på lejlig
heder bade i Ishøj og den øvrige del 
af landet opstår der store problemer i 
forbindelse med at forklare indvan· 
drene, al det ikke er muligt at få en 
lejlighed. Del vil derfor være i både 
danskernes og indvandrernes inter
esse, at man skal have skaffet sig en 
passende bolig inden der sker fami· 
liesamrnenføring. Indvandrerne bør 
oplyses om reglerne herfor, således 
at de i god t id i forvejen kan begynde 
på at skaffe s ig en lejlighed«. 

Indgår med vægt i 
revisions arbejdet 

Justitsminister Erik Ninn-Hansen 
har til Poli tiken sagt, at undersø· 
gelsen fra Ishøj med vægt vil indgå i 
arbejdet med en revision af loven om 
familiesammenføri ng. I øvngt er del 
samlede antal medlemmer at tyr· 
kiske fremmedarbejder-fam ilier i 
Danmark nu på godt 22.000 perse· 
ner. 

F losklernes tid 
Det rystende resultat af undersø· 

getsen - at 23 en lige tremmedarbei· 
dere på 17 år er blevet til 371 perso
ner - er , Berlingske Tidende blevet 
skarpt imødegået af to fremmedar· 
beiderfedere fra henholdsvis Paki· 
stansk Forening og Forbundet af Ar· 
bejdere fra Tyrkiet. Det var ,en form 
for hetz«. ,iden rene menneskejagt« 
og formålet var»alfægge reglerne for 
familiesammenføring for had«. Men 
selve substansen i undersøgelsen -
at 23 fremmedarbejdere på 17 år blev 
til 37 1 personer - kunne ikke an· 
fægtes. Alle flosklerne blev serveret 
een gang 111. men tilbage står et ek· 
sempet på oen monumentalt tejlag· 
tige tam,hesarr.,..,eato6ngspolitik.De 
samme reg e" ior ;a~~ esammenfø· 
ring . som gæ oer ·or -.. er""r-iedarbeJ· 
dere. gælder ogsa ·ol" ce :t..S,l'"'ce" af 
påståede Uygtmn~e es- *"a: ·c:: asy 
i Danmark. 

Nordmændene 
synes, atnu 
er det nok 

Ivrig norsk debat om flygtninge 

Flygtn ingedeballen i No rge har 
bevæget sig på de høje nagler lige 
siden kommunalvalge1 i efteråret. 
Her fik F remskrittspar1iet 248.445 
stemmer, hvilket svarer til 12.2%, på 
el program, der kræver stop for ind· 
vand ring. Siden har spørgsmålet om 
flygtninge og asylansøgere ruflet 
frem og tilbage i de norske medier. 

Der er dannet en Folkeaktionen 
mod Indvandring. som har vakl en vis 
bekymring i de spredte flygtninge· 
venlige kredse. Folkeak1ionen har 
som en række af sine centrale med· 
lemmerveteraner Ira 2. verdenskrigs 
kamp imod nazisterne. Mange lidli· 
gere norske modstandsfolk er med i 
Folkeaktionen,som har udpeget dele 
af kirken som sin modstander i 
kampen mod den åbne norske flygt· 
ningepolit ik. Organisationens for· 
mand Arne Myrdal har udtalt, al bis· 
kopperne er tale rør for kommun1s
terne og fædrelandsfjendtlige grup· 
per pa den yderste venstrefløj. og al 
bisko;.iperne har set s,g blinde på 
bibelens budskab om næstekærl ig· 
hed. 

I oktober lagde statsminister Gro 
Harlem Brund!land op til at nå til en 
bred enighed om Norges asyl - og 
flygtningepol itik. Da hun orienterede 
de øvrige parlamentariske ledere om 
planerne, gik de blandt andet ud på at 
sende tamiler og jugoslaviske asyl· 
ansøgere tilbage.Gro Harlem Brundl· 
land synes at have forstået stem
ningen ef1er lokalvalget i september. 
hvor flere hundrede af fru Brundt· 
lands Arbeiderparti·vælgere i Oslo 
stregede el fremmedartet kandidat· 
navn over på s1emmesedlen. Det er 
hertil værd at bemærke, at flygtnin· 
gene i Norge er koncentreret enkelte 
steder, blandt andet i den centrale og 
østlige Oslo. Hovedparten af nord· 
mændene lever på steder, hvor der 
,ngen flygtninge findes. Alligevel 
• S!e stemmetallene fra kommunal· 

valget i september, at mange af disse 
»flygtningetomme«områder stemte 
på Fremskrillspartiel og dels flygt· 
nmgepolitik. 

Norge har i øjeblikket omkring 
110.000 udenlandske statsborgere. 
60 pct af dem er eu ropæere og 
mange af disse danskere og sven· 
skere. Alene af danskere er der 
17.000. Ikke-europæerne udgør kun 
omkring 40 pct af de udenlandske 
statsborgere, og det er om disse godt 
40.000 mennesker, al hele deballen 
drejer sig, og som danner baggrun
den for, al der sælles spørgsmåls· 
tegn ved, om det errimeligl. at Norge i 
1987 modtager 6· 7.000 flygtninge 
mere. 

;.a. 

EF-tilslutn ing 
Ændringen af udlændingeloven i 

1986, der medførte en mindre skær· 
pelse af adgangen til Danmark blev i 
begyndelsen af oktober taget op i 
Europa-parlamentets juridiske ud· 
valg i Bruxelles, hvor justitsminister 
Erik Ninn Hansen kunne notere fuld 
tilslutning til stramningen af udlæn 
dingeloven. Kun asylansøgere, der 
kommer direkte fraet)lusikkert<c land. 
få r lov til at være i Danmark, mens 
myndighederne gennemgår hans 
sager, sagde Ninn Hansen, der tiflø
jede:»I sammeøjeblik,flygtningen eri 
et sikkert land, vil han kunne søge 
asyl. I de ti lfælde, hvor flygtningen 
alligevel forlænger re1sen, skyldes 
det andre bevæggrunde, end de der 
ligger til grund tor flugten. Det Kan 
være meget forståelige ønsker om 
arbejde, uddannelse eller social 
tryghed. Men der er ingen interna
tionale regler. der forpligter os til at 
imødekomme sadanne ønsker pa 
samme made som vi er forpl igtet af 
Geneve-konventionen<t. 
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Muslimske 
»salmer« 

I København har Islams Amadiyya 
Mission på eget forlag ifølge Kriste· 
ligt Dagblad 30.5.87 udgivet femten 
islamiske »salmer,< af Kaj Ove Krogh 
alias Kamal Ah mad, Holbæk. 

Muslimer synger dog ikke i moske· 
erne, men melodierne til de religiøse 
digter er fra den danske salmebog. Et 
eksempel: På melodien •Nu falmer 
skoven trindt om land• synges: 

Hvor korset stod på tårnets tegl 
og kastede sin skygge 
der rejses månens klare segl 
pa det vor fremtid bygge. 

En sang om Allah synges på me· 
lod1en til •Vor Gud han er så fast en 
borg•, og om profeten synges på 
•Den store mester kommer«. 

Man noterer, at den pågældende 
mission stammer fra Indien, hvor en 
person, der betragtes som en gen· 
kommen Messias blev født i 1889. 
Der synes således at være mulighed 
tor en snarlig 100 års fest. 

Flygtningenes år 
Dansk Ungdoms Fællesråd vil i 

samarbe1de med nogle af sine med· 
lemsorgan isationer gøre 1988 til 
flygtningenes år. Peter Palshøj, som 
er international konsulent i DUF, 
siger til Knstellgt Dagblad, at når det 
kun er 13 organisationer, der er aktivt 
med i kampagnen. er det ikke udtryk 
for modvilje hos de mange andre 
organisationer i DUF. I et indlæg 
1 Knstellgt Dagblad samme dag 
peger dr. med Johs. Clemmesen 
på, at tremmedinvasionen i Vest· 
europa tilsidesætter ungdommens 
livsvigtige interesser. Johs.Glemme· 
sen si utter: 

»V1 vil nu blive trynet med hjerne· 
vask , medierne. afholdelse al lesti· 
val er osv., tor at få skabt et arbejdsløst 
indvandrerprof eta riat. 

Og fortsætter man med at t1lside· 
sætte ungdommens livsvigtige inte· 
resser og fremtid. at nationalistisk 
hensyn til Danmarks omdømme, vil 
man nok om en halv snes ar længes 
tilbage til den anstændige Danske 
Forening. Men hvornar mon konse
kvenserne af fl'emmedinvasionen i 
Vesteuropa v11 ga op for dansk 
presse?«. 
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Ønsker Dansk 
Flygtningehjælp 
kulegravet af 

• • • ngsrev1s1onen 
Danske skatteborgere betaler udgifterne 
til familiesammenføringerne 

Igennem to år fulgte Dansk Flygt· 
ningehjælp en praksis med tildeling 
af rejsemidler fra statskassen, som 
der ikke var bevillingsmæssig hjem· 
mel for. De har i denne periode betalt 
udgifterne til transport al flygtninges 
børn og ægtefæller t il Danmark. selv 
om disse personer juridisk set ikke 
kan betragtes som flygtninge. I au· 
gust i fjor blev socialminister Mimi 
Stilling Jacobsen opmærksom på 
forholdet og meddelte i et brev flygt· 
ningeh1ælpen, at den trafik skulle 
standses. 

Dansk Flygtningehjælp har under 
sagen hævdet, at de har handlet i god 
tro. 

Venstres finanspolitiske ordfører, 
Jens $krumsager Skau. gik så vidt 
som at udtale, at •Dansk Flygtninge· 
hjælp har bondefanget Folketingets 
finansudvalg«. Efter et møde i fi· 
nansudvalget besluttedes i princip· 
pet at yde transportgodtgørelse til 
191 lamiliemedlemmer til flygtninge 
her i landet. Fremskndstpartiet for· 
langte aktstykket behandlet i tolke· 
tingssalen. og derfor måtte den 
egentlige beslutning udskydes. Man 
har dog hvisket ministeren i øret. at 
»hun ikke bliver ristet over en sagte 
ild, hvis hun giver flygtni ngehjælpen 
lov til at bruge transportpenge på de 
191 familiemedlemmer. selv om de 
ikke er lormelt bevilget•. 

I et indlæg i Politiken skrev Jens 
Skrumsager Skau følgende eller af· 
læren: 

»For at undgåenhver misforståelse 
brugte socialminister Mimi Stilling 
Jacobsen ikke noget kneb for at 
ændre betalingsreglerne for fam1lie
sammentøringer. 

Tværtimod har sociaministeren 
»opdaget• at Dansk Flygtningehjælp, 
uden nogen som helst bemyndigelse 
siden 1985, har betalt rejseomkost· 
ningerne ved alle familiesammenfø· 
ringer med skatteborgernes penge. 

Ingen hjemmel 

Der har ikke været nogen betalings· 
hjemmel og Dansk Flygtningehjælp 
burde derfor indkassere en næse Ira 
socialministeren og fra det samlede 
Finansudvalg. 

Socialministeren bad finansudval· 
get om at stadfæste den tidligere al· 
gørelse, men her var der sa t1lsyne· 
ladende et flertal i Finansudvalget 
uden om regeringen, der ønskede at 
ændre bemyndigelsen til Dansk 
Flygtningehjælps praksis. 

Det er en farlig udvikling, for hvad 
bliver det næste?Vi har vel alle nogle 
tidligere skandaler i erindring. Jeg vil 
derfor snarest anmode Rigsrevisio· 
nen om at kulegrave Dansk Flygt· 
ningehjælµ.. 

Hele affæren fremkaldte følgende 
læserbrev fra Poul Petersen, Hans 
Tausensvej t 1, Skive. der i Jyllands· 
Posten skrev: 

»På en noget lusket måde er et 
folketingsflertal ifærd med at bevilge 
penge til indrejse af pårørende til 
flygtninge her i landet: det bør vel 
efterhanden være klart lor de fleste, 
at flygtningene erblevet indvandrere. 
Politikerne har med deres poht1k på 
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området (integrering og familiesam· 
mentering) helt klart af sløret, atde har 
gjort landet til indvandrerland. hvad 
et tand som Danmark naturl igvis ikke 
burde være, og så tillader poli tikerne 
sig undertiden at hævde, at flygtnin· 
gene forlader landet igen! 

Flygtningene selv har lundet lor· 
holdene så favorable, at de sender 
bud eller familien, hvilket ikke indi 
kerer, at de har planer om at forlade 
landet. 

Undertegnede forventer, at der om 
nogle årtier i det til den tid værende 
folketing vil bl ive truffet beslutn ing 
om at ændre landets navn til Dan· 
markistan. Imod stemte et mindretal 
kaldet danskere«. 

Og i samme blad skrev Rasmus D. 
Nielsen. Rydevænget 91, Århus, 
blandt andet: 

«Må vi bede om, at regeringen 
spiller med åbne kort og klart redegør 
for, om det er regeringens politik, at vi 
skal ti l at betale for flygtningenes 
rejseudgifter til Danmark, og om det 
er regeringens µolitik, at der også i 
1988 skal anvendes enorme summer 
på store mængder flyg tninge, og om 
det er regeringens politik bevidst at 
budgettere for lavt på finansloven«, 

En stopklods 
I øvrigt arbejder regeringen med 

planer om at sætte en stopklods for 
de mange fam iliesammenføringer 
blandt fremmedarbejdere og flygt· 
ninge. Justitsminister Erik Ninn· 
Hansen arbejder med syv metoder til 
a t begramse fam iliesammenføring. 
Det er: 
- Krav om en »passende bolig«, som 

kommunen skal godkende, før fa· 
mil ien får ret til at komme til Dan· 
mark. 

- En vurdering af om den enkelte ind· 
vandrer selv er i stand til at forsørge 
en familie. 

- I tilfælde, hvorenægtefælleønskes 
til Danmark, skal det undersøges 
nøjere. at der ikke blot er tale om et 
proforma ægteskab . 

- Aldersgrænsen for bern kan sæn· 
kes fra 18 til 16 ar, så børnene ikke 
pr. automatik kommer til landet, 
efter at de er tyldt 16 år. 

- Aldersgrænsen forforældre hæves 
ira 60 hl 70 år, så forældrene først 
kan komme ti l Danmark, elterat de 
er fyldt 70 ar. 

- Samtidig foreslas et krav om, at ind· 
vandreren ska være forældrenes 
eneste barn. 

- Og endelig at de forældre. som 
kommer til Danmar< ·orbindelse 
med familiesammerronng, skal ha
ve fælles bopæl mec ceres oørn. 

som altsa er voksne mennesker. 
Det er især overfor fremmedarbej· 

dere reglerne vi l kunne skærpes be· 
tydeligt, alene af den grund at frem· 
medarbejderne frivilligt er kommet til 
landet, og altså lige så frivilligt kan 
tage tilbage igen. 

Erik Ninn·H ansen mener desuden. 
at der må gøres noget tor at l)remse 
de mange pro torma-ægteskaber 
mellem danskere og udlændinge. 
Det kan blandt andet ske ved ud· 
lændinges faste oµholdstilladelse 
først kan opnås etter fem år i stedet 
for som nu efter to år. 

Det foragtede 
Pastor Søren Krarup i Seem ved 

Ribe fyldte 50 år i december I f1or, og 
til Jyllands-Posten udtalte han i den 
anledning blandt andet: 

)>Vort offentlige liv er JO via me· 
dierne to tal! domineret at kul tur· 
radikalismen - dvs. den bevidste 
loragt tor bade kristendom og 
danskhed.Når man som Jeg er bu nået 
af det loragtede, ma jeg reagere. når 
jeg støder µå foragten. Og det er jo 
dagl igt•. 

Socialkontorer hårdt presset 
Landets socialkontorer er i disse 

måneder hårdt pressede, fordi antal· 
let af flyg tningesager kulminerer i 
kommunerne. Foreningen af social· 
chefer mener,atder mangleromkring 
200 medarbejderne på landets so· 
cialkontorer for at modstå presset fra 
flygtningene. Som bekendt er det 
således, at når flygtninge får asyl, er 
de Dansk Flygtni ngehjælps ansvar i 
de første 18 måneder, og derefter 
overtager kommunerne arbejdet 
med al prøve al mdµasse dem i sam· 
fundet - først og fremmest ved at 
skatte flygtningentam ilierne en bolig 
i det bolignødhærgede Danmark. 
Socialdirektør Aage J uhl Nielsen, 

Odense, sagde rent ud til Berlingske 
Tidende, at kommunen ikke kan give 
flygtningene den nødvendige sags
behandling, ford i de på grund al 
sprogproblemer og manglende ud· 
dannelse i virkeligheden skal have 
særbehandling, hvis de skal ligesti l· 
les med danskerne. Socialchelernes 
formand, Kurt Rasmussen, siger til 
bladet, at »de nye og mere forenklede 
kontanthjælµsregler skulle have be· 
tydet, at socialforvaltningerne kunne 
have ydet en større forebyggende 
indsats for unge arbejdsløse. men det 
kan ikke lade sig gøre, sa længe oµ· 
gaverne med flygtningene presser 
sig så hårdt ;,å«. 

Tyrkisk familie dømt for drab 
En hel tyrkisk famil ie blev, novem· 

ber i fjor idømt hårde straffe for at 
have begået mordet µå deres nære 
slæg tning, den 31 ·årige kvmde 
Gulsume Caglar. Mordet skete i ok
tober 1986 i København. Hun havde 
medvirket til at borlfere en t 2·årig 
pige fra en kurdisk landsby, og fa· 
mil ien traf den beslutning, at hun 
skulle dø, sa familiens ære kunne 
reddes. Hovedmanden, en 66·arig 
tyrk, fik ti års fængsel, og hans fem 
sønner fik alle mellem 4 og 8 års 
fængsel for mordet, der blev pådømt 
ved en nævningedomstol i Østre 
Landsret 

Dommen fik disse ord med µå vejen 

af Karen Bjerre, Prinsensvej 5, Ha
derslev, der i Jyllands-Posten skrev: 

»For mig at se mangler der en 
slutpræmis i dommen over de fem 
tyrkere (eller kurdere), der blev dømt 
for mord for nylig: Udvisning efter 
udståede straffe. Mon ikke det er den 
bedste måde at vise, at så primitiv en 
optattelse af «ære og ret« ikke kan 
tolereres i et humant samfund som 
det danske. For det kan jo være, at 
deres stammefæller tager lorsvarer· 
nes ord for fulde pålydende. nemlig 
dem, der gjaldt frifindelse af nogle af 
de anklagede, fordi de myrdede un· 
der •>pres af deres familiesamhørig· 
hed og af pl igt«. 
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læserbrevene 
udtrykker den 
folkelige modstand 
Strømmen af protester fortsætter 

Den folkel ige kri tik af dansk frem· 
medpoli tik tager tif i styrke og kom· 
mer tydeligt til udtryk i dagspressens 
læserbrevsspalter. Det danske folk er 
forurohget over de byrder og pro· 
blemer, som pålægges dem gennem 
den I iberale udlændingelovs mulig
heder for at indsluse påståede flygt• 
ninge fra selv de t1erneste himmel· 
strøg. 

I BT sKriver Anne Nobel, Tjørne· 
vænget 2, Skibby, blandt andet: 

»Jeg kan ikke se,at vi danskere har 
rad til at hjælpe flere og flere flygt· 
ninge. når vi samtidig ser. hvor mange 
der ikke kan finde bolig, er arbejds· 
løse etc. 

Vi skal ikke totalt lukkegrænserne. 
Der skal ogsa være plads tif nog le fa 
mindretal. Men passer vi ikkeµa. erde 
pludselig ikke mindretal længere•. 

En effektiv made at imødega den 
voldsomme stigning i de såkaldte 
famihesammenføringer foreslås af 
cand. scient. Bo Warming, Bjelkes 
Alle 46, København N., der i Jyllands
Posten blandt andet skriver: 

,,Også i England har man set en 16· 
dobling af indvandrertal let - som hos 
tyrl<erne i Ishøj - og man har undret 
sig over. a t fo rmering og ree l fam i· 
hesammenførmg kan være så vold· 
som. Man har derfor indført DNA· 
f,ngeraftryk, der har vist, at nevøer 
undertiden udgives tor sønner, for at 
de kan komme md , et land.der flyde r 
med mælk og honning. 

Danmarkbørindføre samme billige, 
effektive teknik«. 

Stud. merc . P.E. Nielsen. Fugl· 
sangsalle 8. Åthus. fremdrager i Jyl· 
lands-Posten den sakaldte kvote· 
ordning ved ingeniøruddannelsen, 
hvor et vist antal pladser erforbehold 
flygtninge og fremmedarbejdere. Ef· 
ter denne konstruktion konkurrerer 
en dansker aldrig med en flygtning. 
Han lortsætter: 

"Det er da l igetil - næsten smart! 
Men det korte at det lange er, at det er 
dansk uddannelseskapacitet, som 
udnyttes af de f rem mede. mens 
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danskere udelukkes. Det er positiv 
særbehandling at de fremmede på 
danskernes bekostning. På nudansk 
hedder det diskrimination - men altså 
»kun« af danskere. 

Hvis denne negative særbehand· 
ling af danske studenter skal undgås. 
må indvandrere og flygtn inge søge ti l 
de uddannelser, hvor der ikke er ad· 
gangsbegrænsning. Det må være et 
rimeligt dansk krav. 

Tilsvarende forhold kan opleves på 
bol igmarkedet, når unge danskere 
pludsel ig ser sig overhalet bagfra i 
bol igkøen af de fremmede«. 

Og , Berlingske Tidende skriver 
Sven Rasmussen. Højgårdsvej 44, 
3520Farum: 

»Indenfor de sidste uger har vi 
mattet læse om misbrug af Dankort , 
omfattende pasforfalskning, vold· 
tægt og nu sidst mord på en bet1ent 
begaet af flygtninge. 

I betragtning af, at flygtninge udgør 
under en pct af befolkningen, må de 
have en enorm kriminalitetsfrekvens. 
Ofrene er sagesløse danskere. Der 
nævnes jo gang på gang, at dansker· 
ne trænger til mere information om 
flygtninge. Jeg regner derfor med, at 
man gerne informerer om oven· 
nævnte spørgsmål«. 

Med Dansk Flygtningehjælps års· 
beretning fra 1986 som kilde skriver 
Ib Holmeister, Frederiksber Alle 94, 
1820 Frederiksberg, , Berlingske 
Tidende: 

»Sendes en flygtning fra t ran eller 
Libanon tilbage til sit hjemland, er det 
ensbetydende med den visse død. 
Dette er et argument, der ofte er 
blevet snvendt. 

Det forundrer derfor, når man læser 
følgende: 

Iran: Der er i 1986 ialt 39 i ranere, 
som har opgivet deres llygtmnge
status for at vende tilbage til Iran. 
Heraf er 26 rejst direkte til Teheran, 
mens t 3 har ønsket at re1se v,a Tyr· 
k,et. Der er af disse fire enkeltper-

soner og en familie µå fi re medlem· 
mer. som har opholdt sig ret kort tid , 
Iran, før de atter har søgt og fået asyl i 
Danmark. 

Lrbanon: Der er ,alt 32 persone r, 
som er vendt t ilbage t il Libanon. Her· 
al havde 21 en paragraf 9.2.2.·til· 
ladelse. mens der var 1 1 med flygt· 
ningestatus. hvoraf de fire var stats· 
løse palæstinensere. 

Andre Erwin, Højgårds Have 1, 
Hellerup, har i Pol itiken g,vet udtryk 
for sin opfattelse af generøsiteten 
over for f remmedarbejdere og flyg· 
tninge: H an skriver: 

»Jeg hørte forleden dag et forslag 
om, at nogle borgere vi Ile få udbetalt 
200.000·300.000 kr. eller mere for at 
flytte ud af landet. 

Jeg melder mig hermed omgåen· 
de, og flyttertil Spanien - solens land. 
Man har jo stadig lov til at besøge 
Danmark, når det regner i Spanien«. 

Forpagter, cand. polyt. I. Reedtz· 
Thott, Fedgården. Fakse, skriver i et 
læserbrev i Jyllands-Posten blandt 
andet: 

• Vore dages flygtningestrøm er 
karakteriseret af to forhold - dels af 
mængden af flygtninge og dets at den 
kulturkløft, der adskiller dem fra 
»hjemmekulturen«. H eri ligger alene 
en saglig konstatering, der intet har 
med diskriminerende udtalelser at 
gøre. Intet overmod. ingen vurdering 
af, om den ene part skulle være nn· 
gere eller bedre. Sådan føler jeg, at 
hovedparten af •hjemmedanskerne• 
ser på spørgsmålet. Bernhard Bauns· 
gaards evige gentagne og let skjulte 
beskyldninger imod befolkningen for 
rac,sme og f remmedhad eren grov og 
fordrejet tilsløring af de ting, der 
ganske enkelt sker, når to stærkt 
afvigende kulturer føres sammen. 

Det triste, men unægteligt forud· 
sigelige er, at mange af de menne· 
sker, som vi i vores selvgodhed har 
været så ivrigeefterataccepte resom 
asylansøgere i Danmark, har kulturer 
langt ældre end vores, som de ofte ser 
på med foragt. På grund af antallet 
kan de i Danmark leve i nogenlunde 
lukkede systemer. Herved dannes 
sma stater i staten. der lever , og 
dyrker deres eget kulturgrundlag.og 
som uvilkårligt må føle sig i mod· 
sætn,ngsforhofd tit samfundet uden· 
for. Det er denne proces, der lang· 
somt skaber de aggressioner, der 
igen på længere sigt vil forbløde 
samfundet og gøre dets oprindelige 
beboere til undermennesker. 
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Tandet i dyb gæld, 
og penge strømmer 
ud til flygtninge 
Vælgertanker i en selvangivelsestid 

Ganske almindelige mennesker 
uden politisk tilknytning må gang på 
gang spørge, hvad Folketinget e
gentlig forestiller sig. På et tidspunkt, 
da landet er dybere forgældet end 
nogensinde, og under betydelig ar· 
be1dsløshed, godkender Tinget et 
forbrug - på forve ntet efterbevilling -
af 518 millioner kr. i rejsepenge til 
familiesammenføring og pådrager 
landet l ivslang forpligtelse til bi
standshjælp for personer, der ikke er i 
livsfare. 

Hvorledes kan en »minister tor 
økonomisk samordning« sige at 
Danmark som et af verdens rigeste 
lande er forpligtet til indvandring fra 
andre verdensdele, og ulandsstøtte 
et land som Indien, der fabrikerer 
egne atomvåben, medens dansk 
forsvar forfalder. 

Mange årsager er nok samvirken· 
de, men nogle er til at få øje på: 

Siden J.O. Krag har de erfam.a 
socialdemokratiske borgmestreikke 
haft adgang til Folketinget. og der er 
øjensynl igt ikke så mange folk med 
samme virkelighedssans, at de har 
kunnet erstattes. (Der sigtes ikke 
hermed til Erhardt Jacobsen). 

Omvendt betrag ter Tingets folke· 
valgte medlemmer åbenbart misun· 
del igt kommunalpolitikernes ud· 
øvende magt. De blander sig ialfald i 
tiltagende grad i udøvende arbejde, 
gennem pres µå ministrene. For 
domsmagtens vedkommende over
ser de Højesterets krav om, at love 
også skal gælde på Christianshavn, 
og embedsmændene synes i stigen· 
de grad at betragte sig som kl. 8-16 
funktionæreruden ansvar foradmini· 
strationens .konsekvenser. 

Men hvorfor er vort »rejselystne« 
Folketing ikkekommet på den tanke i 
udvalg at besøge de steder, indvan· 
dringen kommer fra, når f.eks. ind· 
vandrere fra S ri LankaiTVkananføre. 
at de er »flygtet<> til Danmark fremfor 
til deres stammefrænder på den 
indiske side af et smalt stræde. »fordi 
Danmark er et rart land«. 

Måske sådanne rejser - indbefattet 
Oesøg i østerlandskebazare, .. kunne 
bibringe de ærede medlemmer en 
bedre indføl ing i østligtankegang - og 
i handelsmoralen, der hvor»f fygtnin
gehiælp« er en handelsvare. Det 
kunne måske blive til gavn for øko· 
nomisk samordning af Danmarks 

Giroblanket til betaling af kontingent for 1988 udsendes i april. 

gældsætning af vore kommende 
slægtled. Dansk Ungdoms Fællesrad 
vil utvivlsomt gennem dets planlagte 
»Flygtningear« kunne bidrage til be· 
talingen at sådanne rejser - måske 
med egne repræsentanter. 

Det ville kunne bidrage til en tro på, 
at Folketinget også ved, hvad der 
s temmes om. når fremmedlove er til 
behandling. 

Tænk i tide 
Pjecen om Danmark og ind· 

vandringen. Læs om befolk· 
ningsudviklingen, omkostnin
gerne og tilsidesættelsen af 
den sunde tornuft - og giv så 
pjecen videre til naboen. 

Pjecen købes gennem Ko· 
miteen mod Indvandrerpolitik
ken, Postboks 62, 6720 Rib~. 
Vedlæg en check pa 20 kr. 

j.c. 
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Den falske 
asylansøger 

Sagen o m den tatske asylansøger, 
der var hOnoreret med 12.000 kr. og 
alle udgifter dækket af Danmarks 
Radio, for at »be· etter afkræfte dansk 
politis racistiske mdstoll ing tit be· 
handlingen af iranske asylansøgere~c 
fandt s,n afslutning ved retten, hvor 
journalisten og den falske asytan· 
søger - der i øvrigt var beskæftiget 
ved Dansk Flygtningehjælp som tolk 
- begge blev dømt for overtrædelse af 
straffelovens paragraf 165, tildels 
;,aragraf 23 (medvirken). De blev hver 
især idømt 20 dagbøder på hver t 00 
kr. med forvandlingsstraf hæfte i 20 
dage. De dømte appellerede krimi· 
nalrettens afgørelse til Vestre 
Landsret, som den 24. september 
1987 stadfæstede afgørelsen. 

I en kommentar , tidsskriftet Dansk 
Poli ti nr. t 5 fra 23. oktober 1987 
hedder det: 

»Det er helt uacceptabelt. at Dan· 
marks Radios journal ister, ud fra en 
urimelig påstand om at politiet ud· 
førerderes arbejde i den slags sager 
med en generet racistisk holdning ti l 
asylansøgere, tilrettelægger et TV· 
underhOldningsprogram under så 
groft misbrug af poli tiet. 

Hertil kommer,atdet findesganske 
usmageligt over for flygtn inge at 
udvælge et sa dybt tragisk område, 
hvor den anvendte handlemåde in· 
deba ren væsentlig risiko for at påføre 
ægte flygtninge betydelig skade. 
Men sadan administrerer Danmarks 
Radio altsa seernes licenspenge«. 

Svindel med 
mønttelefoner 

Jysk Telefon mister omkring to 
m1IL kr. om året ved svindel med mønt· 
telefonerne, Svindelen er steget 
markant inden tor de sidste to•tre ar. 
Jysk Telefon har faet fat på liere af 
snyderne og meldt dem til politiet . 
Resultatet er,atsnyderne faren bøde 
og regning på nogle hundrede kro· 
ner. Kontorchef Peder Richard Niel· 
sen, Jysk Telefon, siger ti l Jyllands· 
Posten. at »vi ser som regel aldrig de 
penge. Ofte er snyderne nemlig 
gæster. De har ingen penge, og 
Dansk Flygtningehjælp vil ikke be· 
tale for dem«. En vred beboer i en jysk 
by siger til bladet: »Jeg har set nogle 
personer stader natten lang med en 
mønt i en snor. mens de ri nger til 
udlandet. Som forbruger er jeg for· 
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arget, tor jeg er med hl at betale reg· 
ningenn. 

Når loven 
skal omgås 

Alle kneb tages i anvendelse for at 
omgå den i øvrigt meget liberale 
danske flyg tningelovgivning. Den 24· 
årige tyrk A li Kayhan fortalte til Jyl · 
tands·Posten i november, hvorledes 
han fra 1970 til 1975 boede med sin 
tamil ie i Danmark. De rejste hjem til 
Tyrkiet, og Al i havde vanskeligt ved at 
linde sig ti l rette. Tre gange har han 
belastet det danske asylansøgnings· 
maskineri, den ene gang ved en il· 
legat indrejse. Han mødte en dansk 
pige og har et barn med hende. De 
journalisten spørger. hvortor de ikke 
bare re1ser ned til ham, svarer det 
håbefulde unge menneske: »Det er 
,kke sågodt.Jegbtev1o nødt tit at gifte 
mig her i Tyrkiet, da jeg kom hjem 
sidste gang. Jeg har et barn på fem 
måneder med min tyrkiske kone«. 
Men alligevel går hans nyeste plan ud 
pa at rejse hl Norge og dertra søge til 
Danmark og bo sammen med den 
danske pige, mens den tyrkiske kone 
kan blive i Tyrkiet. 

700 fyres 
Kommunernes gradvise overta· 

getse af den såkaldte integration af 
flygtninge medfører nu, at medar· 
beiderstaben på 1.300 personer i 
Dansk Flygtningehjælp gradvis hal· 
veres inden for et årstid. 600· 700 
medarbejdere vil have forladt flygt· 
ningeh1ælpen inden udgangen af 
t 988.Afskedigelserne rammer bredt 
, medarbejderg rupperne. Der er tale 
om bade socialrådgivere. kontorper· 
sonate, pædagoger, praktiske med· 
h1æpere. sprogtære re m.fl. 

Ritts nye bog 
Formanden tor den socialdemo· 

kratiske folketingsgrup;,e, Ritt Bjer· 
regaard, har udsendt en ny bog »I 
opµos1tion«. Her skriver hun blandt 
andet: »Vi skal heller ikke akceptere, 
at pigerne bliver sendt tilbage til det 
land, forældrene kom fra, for at g ifte 
sig, og så senere med henvisning til 
tamlliesammenføringsreglerne flyt· 
ter tilbage tit Danmark«. C,tatet er fra 
side 63 i bogen. 

Muhammedansk 
indsigelse mod 
dansk frimærke 

Ved indkøb af frimærker til udsen· 
detse af DANSKEREN erfarer vi på 
postkontoret. at værdien 3,80 kr. 
udsendt til Andetssvineslagteriernes 
jubilæum er taget tilbage. Tyrkiske 
postkunder havde g jort indsigelse 
,mod billedet af svin. 

Hvornår gør de mon indsigelse i· 
mod indtægterne fra dansk svineavl? 

Fælles initiativ 
til at danne 
lokale kredse 

Den danske Forening og Komiteen 
mod Indvandrerpol itikken (tidligere 
mod Flygtningeloven) har i fælles· 
skab taget ini tiativ til at opfordre vore 
medlemmer t il at danne lokale kredse 
for det fælles tværpolitiske formål. 

Medlemmer med interesse for sa· 
gen bedes kontakte styrelsen i Den 
danske Forening. 

Johs. C lemmesen 

I Berlingske Tidende skriver Poul 
Vinlher Jensen. medlem af Komiteen 
mod Indvandringspoli tikken, blandt 
andet: 

»Danske soc1aldemokrate< er na
tionale i bund og grund, og ligger 
pohtisk langt fra folketingsgruppens 
elitære verdensopfattelse, hvor kos· 
mopotitiske tanker de seneste år har 
været i høj kurs. 

Fjerner partiledelsen sig fra denne 
ufotkelige kurs vil man undgå en 
splittelse af Sociatdemokrahet, hvis 
vælgere opfatter Danmark som væ· 
rende en nationalstat. 

Det bør være udgangspunktet i al 
debat om mellemfolkel igt samarbej· 
de. Bliver det ikke t,lfældet, er tiden 
inde til at oprette et landsdækkende 
net af tværpol itiske lokalkomiteer. 
hvis opgave blandt andet må være at 
opstille valglister til det kommende 
amts· og kommunalvalg. 

Så får befolkningen mulighed for at 
g,ve sin mening tilkende i indvan
drerspørgsmålet. Det vil med sik· 
kerhed ende i norske tilstande<c. 


