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Status 1988 
Året 1988 bragte - desværre - en bekræftelse på flere af 

Den Danske Forenings værste anelser. 
Den indvandring, som skulle have været standset allerede 

med gæstearbejderstoppet i 1973, fortsatte med uformindsket 
styrke. Antallet af gæstearbejdere med familie er derfor med 
udgangen af 1988 mangedoblet siden 1973. 

I 1988 blev det også stadig mere klart, at flygtningereglerne 
misbruges til en økonomisk motiveret indvandring. En frem
trædende repræsentant for Udlændingedirektoratet udtalte 
endog åbent, at et asylkravs berettigelse efter gældende regler 
reelt ikke lader sig kontrollere. 

Det paradoksale er altså, at de regler, der skulle have sikret 
nødlidende mennesker et nyt ståsted i livet, kan bruges og 
faktisk bruges som dække for en indvandring, der afskærer 
mange nødlidende fra hjælp fra os. 

Politikernes og mediernes opvågnen til denne barske virke
lighed foregår kun meget langsomL Vel spores der en gryende 
forståelse. Men denne forståelse udvikler sig slet ikke i den 
takt, som forholdene berettiger til 

Dette skyldes ikke mindsL at ,iljen til at same sig ind i 
kendsgerningerne ofte mangler. Det er .karaktemtisk.. at de
batten om indvandringspolinlleo ofte foregår ganske eden 
baggrund i video om kendsgerningerne. I s.æet er det folel
serne og den menneskelige eme ol at fornæuge alL hvad del 
ikke er rart at børe. som er i bojsædeL H,is alle tend..<geroin
ger kom på bordet, ville der næppe ,-zre plads tilbage for ret 
megen uenighed. 

Dette er dybt fom-i'"lende. ~len det er ,igtigt at gore sig 
klart, at blokaden og tænke..-ægrmgen ikke bonfjemes gen
nem dramatiske initiativer 02 udulelser. Sådant ville blot 
tiene til at isolere Den Danske Forening i befolkningen. 

Vejen frem går derfor O\er det rolige. seje arbejde. Skridt 
for skridt må Den Danske Forening arbejde sig frem. forlange 
klarhed og blive ved med at stille de ubehagelige spørgsmål. 

Det har foreningen gjort i hele I 988 med godt resultat. Selv 
Flygtningehjælpen har nu erkendt, at f.eks. kravet om en 
bedre indvandringssu11istik ikke merelader sig afvise. Gradvis 
er flere og flere oplysninger derfor kommet frem for offentlig
heden. 

Samtidig begynder Den Danske Forening nu at få værdi
fuld støtte flere og flere steder. En del hjælper i dag foreningen 
i al stilfærdighed. 

Der er grund til at hæfte sig ved, at alt dette er sket trods de 
mange forsøg, som er gjort på at udstille foreningen som 
højreorienteret, ekstremistisk, racistisk o.s.v. End ikke over
grebene på foreningens møder og nøglepersoner har standset 
arbejdet - snarere tværtimod. Og den værdige måde, forenin
gen har taget overgrebene på, har vel også bidraget til at styrke 
respekten i "befolkningen. 

Med alt dette er der grund til at være tilfreds. Selv om 
fremskridtene måske føles små, er de dog bemærkelsesværdi
ge. De skaber grund til at tro, at Danmark ikke blot er vort. 
Danmark vil også forblive vort. Vel at mærke, hvis alle gør en 
helhjertet indsats og ikke blot sætter sig tilbage i stolen i troen 
på, at »de andre« eller »nogen« gør det nødvendige. 

Ole Hasselbalch 

Sommerstævne 8.-11. juni ved Vejle 
F~ arrugcm i ir et som.mersu,-ne i dagene 8.-1 l. juni. Det 

liDder ,;,d p! 0.., Jyske tdnetshojskole ,ed VeJle. Alle intetesserede er 
~ 

Kl.l&lSleder er Poul Vintber J-ensea, Soogebæksvej t 20. 82 t O Århus V. 
llf.06151036. 

Tilmddingseoest 5. maj. Foreløbigt program og n2.':m1Cfeoplysningerom 
~·oet samt ti1meldingstupon findes i dette nummer af bfadec. Se 
\'Cnligsr på side 16 - b~den af bladet 

Møde i Vartov 20. februar kl. 19.30 
med Søren Krarup som taler 

F'orcningcn har arrangeret et møde i Varto,'S store sal, Farverg3dc 27, 
Kobenhavn K. h,•or sognepræst Sorel'l Krarup vil tale om »Nationens 
tilstand ... Særskilt indbydelse tll modet udsende$ sammen med dc:ttc num
mer af »Danskeren• til alle medlemmer i bovedstadsomridet. Medlemmer 
uden for dette., der ønsker at deltage 1 mødet, bedes rette henvtndelse til 
sekreta.rfatct for at (å tilsendt en indbydelse, det tienet som adgangskort mod 
beuling af en entr.! pf 20 kr. PfO persona. 



DANSKEREN 

-
Hysteriets garde 

Den Danske Forenings informationsark er blevet vel modtaget. 
Et stort antal er blevet omdelt - efter de reaktioner, vi har modtaget, 
endog tiere, end vi har udsendt! 

Der er således tilsyneladende ved at vokse en sk yggeorgaoisation 
af hjælpere op i vort bagland. 

Langt de fleste reaktioner har været positive. Men det kan natur
ligvis ikke undgås, at nogen er blevet vrede på os: 

Undervisningsdirektør Knud Larsen har frabedt sig yderligere 
forsendelser. Det samme gælder sekretariatsehefen i Foreningen af 
Arbejderbevægelsens elektroniske Medievirksomheder Stig Møller, 
der mener, at vore informatioosark strider mod »god sund dansk og 
solidarisk tankegang«. En ledende lægesekretær i Herlev anfører, at 
hun har et asiatisk adoptivbarn. Og en portør i pOStsorteringen på 
Frederiksberg Hospital henviser til, at fællestillidsmanden er neger. 
Hertil kommer en hospitalsdirektør i Århus, der blot anfører, at 
informationsbladene er »stærkt racistiske«, og et tillidsmandskolle
gium på Århus Kommunehospital der simpelt hen ved afstemning 
har vedtaget det samme. 

I foreningen morer vi os kosteligt. Hvor langt vil mon sekretari
atschefen strække sin solidariske tankegang? Hvor mange millioner 
indvandrere skal vi acceptere i Daomark for at bevise vor solidarit
et? Og er det mon de humanitæreorganisationereller de oød1idmde 
ude i verden, bao vil være solidarisk med? 

Hverken adoptivbørns eller fællestillidsmaodel race bar som 
bekendt noget som helst med sagen at gøre. Disse forhold udgs,r i 
hvert fald intet argumeot over for de tørre tal. For den sags skyld 
kunne fællestillidsmanden være marsmand., om det så skulle ,=. 

Og påstaoden om, at vore skrifter er racistiske, uden oogen som 
helst begrundelse af, hvori det racistiske indslag består, kan vi kuo 
tage som udslag af hysteri. Deltagerne i dette hysteri må være sovet 
iod i flokmentalitetens trygge favn - den samme favn, som tyskerne 
slumrede ind i tilbage i 30erne. 

Vi fører selvsagt ikke registre over, hvem der får vort materiale, og 
har ikke mulighed for at sikre, at personer, der ikke ønsker at se 
kendsgerningerne i øjnene, fritages for denne risiko. 

Vi glæder os over, at der ikke er tilgået os en eneste - ikke en 
-indsigelse, som på noget punkt anfægter rigtigheden af de oplysnin
ger, det udsendte materiale indeholder. 

Det er måske heller ikke så mærkeligt. I det skyggeland udeo for 
offentlighedens søgelys, hvor vi henter vor hjælp, optræder nemlig 
ganske fremtrædende personer. 

Hysterikernes garde står over for nogle voldsomme sjælelige 
rystelser, hvis de - eller vi tør vel snarere håbe oårde - engaog får at 
vide, hvem det egentlig er, de har rettet deres tankeløse vrøvl imod. 

Opvisning i inhabilitet 
Det var tidligere en ufravigelig grundsætning i dansk retspleje og 

offentlig forvaltning, at de, der skulle behandle og afgøre sager, var 
uafhængige, neutrale i forhold til sagens parter og uden forudfattede 
eller lidenskabelige meninger om det, de skulle tage stilling til. Var 
de ikke det • eller kunne der rejses begrundet tvivl om deres 

2 DANSKEREN · NR. I· FEBRUAR 1989 

upartiskhed - betragtedes de som inhabile og måtte overlade deres 
hverv til andre i de tilfælde, hvor den forudsatte habilitet ikke var 
sikkert til stede. 

Den grundsætning synes at gælde mindre nu eod tidligere. I hvert 
fald når de forhold, der skal tages stilling til, har forbindelse med 
fremmedpolitikken. 

I det nærmest foregående nummer af »Danskeren« omtaltes, 
hvordan Justitsministeriet har taget stilling i en sag om politiets og 
anklagemyndighedens afvisning af at gøre noget ved en anmeldelse 
af en lovovertrædelse begået af det siatsfioansierede indvaodrerblad 
»Samspil«. Det ikke mindst interessante ved Justitsministeriets op
slutning om rigsadvokatens afvisning er imidlertid, at embedsmænd 
i Justitsministeriet selv er dybt involverede i sagen som medlemmer 
af bladets bestyrelse og redaktionspanel. Det viser noget om, hvor 
farligt det er for myndighedernes integritet og habilitet i forhold til 
de sagsområder, de har ansvar for, når de på denoe måde indvikles i 
betændte politiske stridsspørgsmål. 

Dette eksempel fra Justitsministeriet er dog oærmest at betragte 
som en ubetydelig kuriositet sammenlignet med deo inhabilitet, der 
dagligt kan iagttages i Folketingets ombudsmands virke. 

Allerede i det allerførste ouromer af »Danskeren« fra maj 1987 
påpegedes, hvordan det nedbryder respekten for lov og ret og . 
tillideo til vore myndigheders handlinger. at den af Folketinget 
valgte øverste tilsynsførende med fomiltningeo utvivlsomt er inha
bil og fanget i interessekollisioner på et i disse år så ømtåleligt 
område som hele fremmedpoliti.kkell. Hans Gammeltoft-Hansen 
har jo nemlig som en bo,edkraft bag den omvæltende udlændinge
lov af 1983 og bag fremmrdlobbJ"" i Danmark plaoeret sig selv 
som politiker ellet lobbyist og O\'ttikøbet på en yderlløj, der står i 
modstrid med opf1neiseme bos eo meget stor del af det danske folk. 

Ikke desto lllin<!re fortsætter dem forargelige dobbeltspil for fuld 
kraft. Deo ~ derjæ\'!llbeo i sine uodersøgelser erklærer 
andre offemligt ansane for inh:!biJe og dermed underkender deres 
afgorelser og indsnltic,tt. :::ndser sig ikke for selv gang på gang at 
bedo-'.llrne liygJJ.ing~oe-. ""9ilt hans lidenskabelige politiske enga
gement i lide~ OGlfåde m gaIJg for alle burde gøre det klart for 
e,,h,'C!' og 6 , ".~ors. for ham selv. at hao mindst af alle har 
tro\ :adigbecl bertil. 

Senest har ban kastet sig ud i sager om påstået forhalelse af 
fam.ili=mmenføringer for nogle af de tamilske »flygtninge« fra Sri 
Lanka, som er de mest groteSke resultater af den lov, han var 
ophavsmand til i 1983,ogsom trods stabiliseringen i dereshjemland 
stadig får lov til at opholde sig her i landet på det danske folks 
bekostning. Hans geskæftighed på dette felt lod sig endda udnytte i 
det partitaktiske spil omkring nybesættelsen af formandsstolen i 
Folketinget. 

Folketinget har gjort sig selv og dansk folkestyre en dårlig tjeneste 
ved dette valg af ombudsmand, der har medført en permanent 
opvisning i inhabilitet. 

Indvandrerradioen 
Radioens indvandrerudsendelser er kommet i farezoneo. Officielt 

skyldes det sparekrav. Den Danske Forening har imidlertid fået et 
tip om, at der også kao være andre årsager. 

Således er, hævdes det, de oplysninger vedrørende indvandrernes 
sociale rettigheder, som gives i disse udsendelser, i stor udstrækning 
blevet afspillet på bånd og sendt til de områder, hvorfra indvandrer
ne kommer, som reklame for yderligere indvaodring. 

interessant nok har en anonym arabisk giver tilbudt radioen et 
millionbeløb for at opretholde udsendelserne. 

Skal vi tro på historien? 
Tja. Læserne kan jo selv bestemme, hvad de vil tro! 



Borgmester Per Madsen, Ishøj: 

Om indvandrere og 
flygtninge i Danmark 

Den 7. november 1988 holdtes et 
møde i København for en mindre 
kreds af socialdemokrater, hvor Per 
Madsen talte om ovennævnte emne. 
Nogle af Den Danske Forenings 
medlemmer deltog i mødet og optog 
et kort referat af hovedpunkter i ta
len. Referatet har været forelagt Per 
Madsen til rettelse og godkendelse 
og bringes med hans tilladelse her. 

I 960'ernes Oug1 fra land til by skabte 
efterspørgsel på boliger. Derfor blev der 
bygget kraftigt i Ishøj Kommune, men da 
mange lejligheder var svære at få udlejet, 
fordi de lå for langt væk fra byen, gik priser
ne ned, og en broget flok strømmede til. Det 
var i de år, Danmark tog gæstearbejderne 
iod. 

Imidlertid havde Holland, Tyskland og 
Frankrig også brug for fremmed arbejds
kraft, og da de havde været før ude end 
Danmark, havde de taget de bedst uddan
nede. Tilbage til os var landarbejdere, der 
hidtil havde været oksedrivere og æsellfæk
kere. logen havde naturligvis skolegang ud 
over 5-7 år. 

Man forventede naturligvis, at disse 
fremmede, som for en stor del var muslimer, 
ville opføre sig som alle andre, der i histo
riens løb var kommet til landet, men vi tog_ 
fejl. For muslimer hverken kao eller vil inte
greres. En af vanskelighederne for tyrkerne 
er først og fremmest, at en tyrker skal søge 
om at slippe sit borgerskab i Tyrkiet. Des
uden skal tyrkeren aftjene sin værnepligt i 
Tyrkiet (eller betale 15.000 DM), og den 
tyrkiskestat ønsker at bestemmeover tyrki
ske borgere til 6. generation. Men 90% af 
muslimerne vil slet ikke være danskere ej 
heller lære det danske sprog. hvilket de jo 
heller ikke behøver, når de bor i ghettoer. 

Tyrkiet eksporterer 60.000-70.000 bor
gere årligt. 

Mange tyrkere ser på håndens arbejde 
med foragt, medens handel er bøjf estimereL 

Der er mange arbejdsle5e indvandrere og 
de dårlige sprogkundskaber bevirker, at ar
bejdsløshedsunderstøttelse og sociale hjæl
pemuligheder er det eneste familierne har at 
klare sig med. 

I det hele taget giver det høj status at 
komme til Danmark. Man skal bemærke, at 
de sociale hjælpemuligheder giver her ligeså 
meget som en lærerløn i Tyrkiet. 

Tyrkerne har en udtalt sans for penge. 
Ikke alene kender de den danske bistands
lov bedre end vi selv, men de forlanger også 
penge for at Jade deres kvinder deltage i 
sprogkurser o.l. Tyrkerne er i det hele taget 
mest imeresserede i vor sociale understøttel
se. 

Muslimerne er kendte for at nærbeslæg
tede gifter sig, og man har i udlandet konsta
teret specielle sygdomme med meget uhyg
gelige konsekvenser. Per Madsen gik ikke i 
detaljer, men henviste til oplysninger fra 
»Ugeskrift for læger«. 

Muslimerne lever på middelalderstadiet 
med en nedgøring af kvinder og kvindekul
turen, som er uhørt i dene land. Der handles 
med kvinder, som var det kvæg, og kvinder 
prygles og mishandles. Per Madsen har væ
ret vidne til sidstnævnte, og ban udtaler, at 
man ikke længere kan lukke øjnene for disse 
enorme uhyrligheder. Per Madsen siger, at 
han ikke kan acceptere, at det, kvindebevæ
gelsen og Socialdemokratiet har kæmpet 
for, bombes flere hundrede år tilbage. 

Også på undervisningsområdet er der 
store problemer med de muslimske familier. 
Det er for eksempel almindeligt, at børn i 6., 
7. og 8. klasse holdes hjemme efter en som
merferie til langt ind i september. Dette 
kræver ekstraundervisning, men her har læ
rerne på det sidste erklæret, at de ikke repe
terer det, indvandrerbørnene er kommet 
bagefter. Kontakt med forældre findes me
get sjældent. 

Muslimerne negligerer det danske sam
fund og dets regler på de fleste områder og 
har kun hån tilovers for danskere. Vi er 
æreløse, respektle5e. 

Den største ulykke i en muslimsk familie 
er. hvis et medlem gifter sig med en dansker. 

FolkeYaodringen sker ved familiesam
menførsler. Alle under 18 og over 60 år kao 
komme herul h,is bare der eksisterer en 
eller anden familiesammenhæng. Hertil 
k.ommer ægtefæller. der i o,-rigt ikke regi
SUttes som udlæ:ndinge. Man kender således 
ikke tallene på alle. Blot ved mao. at tyrker
ne er fordoblet på 9 år. Alt i alt gøres der en 
stor indsats for at skjule sandheden for de 

danske borgere. Og udviklingen viser, at nu 
går det meget stærkt 

I Ishøj Kommune er der i 1988 ca 3.000 
personer af fremmed herkomst. Nogle af 
dem fordeler sig, som følger. 

1500 tyrkere 
100 marokkanere 
321 pakistanere 
112 jugoslavere 

Af disse grupper er der særlige vanskelig
heder med de to førstnævnte. 

Til ovennævnte grupper kommer så chi
lenere og vietnamesere m.fl. 

Per Madsen finder det urimeligt at sam
menligne denne invasion af frem.mede med 
tidligere tiders indvandring til Danmark. 
Siden 1700-tallet er der således kommet ca.: 

700 hollændere 
500 huguenoner 

3000 p0lakker 
800 ungarere 

et stort antal smålændinge. 

Man regner med ca. 10.000 mennesker 
på 300 år. 

Flygtningebegrebet bliver brugt som 
murbrækker for indvandringen. De såkald
te flygtninge kan sågar ofte skaffe den for
nødne dokumentation fra myndighederne i 
deres hjemlande, hvis det danske politi for
langer det. Der foregår altså en korrespon
dance mellem flygtning og hjemlige myn
digheder. 

Per Madsen har adskillige gange forsøgt 
at gøre opmærksom på vanviddet over for 
Socialdemokratiet, men bar mødt vrede bå
de hos Anker Jørgensen og Auken. Sidst
nævnte arbejder endda på at få igennem, at 
vi skal tage endnu flere. 

Per Madse~ og mange and;e vil ændre 
familiesammenføringsregleme og kræve: 

- betinget opholdstilladelse 
- integrationskursus på 2 år med efterføl-

gende eksamen 
- anskaffelse af bolig før sammenføring 
- arbejdstilladelse 
Per Madsen slunede med at love os, at det 

så meget sort ud og endda meget værre, end 
,; gør os forestillinger om. Og når vore 
grænser forsvinder i '92, vil vi komme til at 
se ting, vi aldrig har set før. Men han har fået 
ørerne i maskinen, som han siger, fordi han 
siger, som det er. 
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Familioommenføringemes 
og fup-æ~kabemes syndflod 
Familiesammenføringer eksploderer 

Antallet af »familiesammenføringer« er 
nærmest eksploderet i 1988. Inden for »gæ
stearbejdergruppen« er det i kalenderåret 
blevet til ca. 6000. 

Ogµ blandt flygtninge er antallet af faroi· 
liesammenføringer voksende, om end det 
stadigpiståsat være på under I (XX) årligt Jylla.oæ
Posten beretter 27/12-88, at »flygtninge« i 
stigende udstrækning er begyndt at fremvise 
uægte dokumenter som bevis for retten til at 
la en »ægtefælle« m.v. til Danmark. Flygt· 
ninge, der ved ankomsten berettede, at de 
var enlige, hævder nu, at de har både»kone<• 
og »børn(<. 

Justitsminister Erik Nino-Hansen udtalte 
10/4-83 til Jyllands-Posten, at de familie
sammenføriogsregler, som oppositionen 
dengang foreslog indføjet i den nye ud· 
lændingelov, ville udhule indvandrings. 
stoppet (fra 1973). Alligevel blev disse reg· 
ler indført. 

Udtænkt af Gammeltoft-Hansen 
De blev i sin tid udtænkt af Flygtninge

hjælpens tidligere formand, professor Hans 
Gammeltoft-Hansen, der nu er Folketingets 
ombudsmand. I et · uforpligtende· foredrag 
i Juridisk Forening i København i 1981 
sagde han således bl.a.: 

»Det europæisk-angelsaksiske familiebe
greb omfatter først og fremmest forældre/ 
barn-forholdet samt ægtefæller. For os vme 
det være en utænkelig situation, om vi ikke 
kunne have vore mindreårige børn hos os 
eller sørge for vore gamle forældre. I store 
dele af verden er familiebegrebet anderle
des. Generationer lever under samme tag, 
fætre og S05kende udgør ikke forskellige 
grader af tilknytning til de voksne medlem-

På lige fod 
Gang på gang fremstilles det fra officielt 

hold eller fra fremmedlobbyen og dens 
klienter, som om de fremmede ikke stilles 
bedre end danskere m.h.t. offentlige ydelser, 
og som om de ikke koster mere end dem pr. 
individ. 

I forbindelse med det forslag om udlig
ning af udgifterne til flygtninge og indvan
drere mellem kommunerne, som inden
rigsministeren nu har forelagt, og som vol· 
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roer af familien; en onkel indgår på ganske 
lige fod med forældrene etc. Dette familie· 
mønster er vel ofte udviklet (eller fastholdt) 
som en slags erstatning for den udbyggede 
socialforsorg, som kendes i en række vestli· 
ge lande· og som netop bidrager til at gøre 
vort eget familiebegreb stedse mere snævert. 
Jeg antager, at det for mange af disse men
nesker vil føles lige så urimeligt at være 
tvungent adskilt fra hverandre som for os i 
forhold til vore børn. Et første principielt 
krav til farniliesammenføringsreglerne er 
derfor, at familiebegrebet gøres fleksibelt, 
således at den sikre kerne nok er forældre
barn-ægtefælle, men at reglerne og praksis 
holder sig åbne for, at også andre slægtsgra
der kan repræsentere en fuldt så stærk og 
kvalificeret familiemæssig tilknytning«. 

(Citeret efter bogen »Flygtningeret-, s. 
93). 

Det var et lovforslag, Gammeltoft-Han. 
sen udarbejdede på dette grundlag, som blev 
vedtaget af Folketinget Det citerede tanke
spind er således i dag guldrandet retSk:ilde· 
materiale og kan når som helst fore n1 ,'der. 
tigere sammenføringer. seh om reglen. end
nu ikke. så vidt,; ved er bte,et fuldt udnyt
teL 

Fup-ægteskaberne 
I »Danskeren« 1988 nr. 4 omtaltes en 

anden indsivningsmetode, nemlig hvordan 
udlændinge, der ikke kan påberåbe sig fami. 
liesammenføringsregleroe, i vidt omfang 
skaffer sig fast opholdstilladelse i Danmark 
ved indgåelse af pio forma-ægteskaber, så· 
kaldte »fup-ægteskaber«, og hvilke proble
mer det kan give parterne i sådanne forhold, 
foruden naturligvis hele det danske sam
fund. 

der mange kommuner store budgetvanske
ligheder, oplyses det, at en voksen indvan• 
drer eller flygtning koster kommunerne 
2.600 kr. mere end gennemsoitsborgeren og 
et barn i den skolepligtigealder 12.100 kr. 
mere end et dansk barn. 

Om beløbene slår til, kan nok betvivles, 
men de viser i hven fald klart det helt 
uholdbare i påstanden om ligestilling m.h.t. 
offentlige udgifter. 

Forelagt for justitsministeren 
I breve af 22. november 1988 forelagde 

foreningen begge disse uheldige virkninger 
af den danske lovgivning for justitsministe
ren. Om det førsteskrev vi bl.a.: »Baggrund· 
en for disse sammenføringer er i stor ud
strækning, at de herværende udlændinge la· 
ger hjem til deres respektive hjemlande og 
henter en ægtefælle. Sammenføringerne har 
i denne form ingen medmenneskelig be· 
grundelse, men indebærer tværtimod op
bakning til et kulturmønster, som er aldeles 
fremmed efter danske normer. Virkningerne 
af dem er, at et stort antal mennesker, som i 
realiteten intet har at gøre i Danmark, plaoe
res i de danske social· og bistandssystemer«. 
Om fup-ægteskaberne hed det i henvendel
sen, at den usmagelige og for den danske 
part meget ubehagelige spekulation i ægte
skaber af denne type ville kunne undgås, 
hvis reglen om fast opholdstilladelse efter to 
års samliv blev ændret. Vi spurgte derfor 
justitsministeren, hvad han ville foretage for 
at la ændret reglerne og standset misbrugene 
af dem. 

Efter et foreløbigt svar 14. december om, 
at vore bre,·e var forelagt Direktoratet for 
Udlændinge til udtalelse, modtog forenin
gen et egentligt svarbrev fra justitsminister 
Erik Ninn-Hansen dateret 9. januar 1989. 

Svaret fra justitsministeren 
Svaret henholder sig til, at begge de kriti

serede regler giver personer, som er omfattet 
af bestemmelserne, et recskrav på opholds· 
tilladelse i Danmark, såfremt familierela
tionen dokumenteres, og at bestemmelserne 
i I 983 blev vedtaget af et bredt flertal i 
Folketinget. 

Det vidste vi i forvejen, så det kan ikke 
overraske. Mere interessant og på sin vis 
overraskende er justitsministerens svar på 
vort spørgsmål om, hvad han vil gøre for at 
ændre ved misforholdene. Han svarer: 
»Blandt andet under henvisning til de ind· 
gående drøftelser i 1983 af såvel udlændin
gelovens § 9, stk. l, som § 19, stk. 2, og det 
brede flertal, som dengang stod bag de 
nævnte bestemmelser, har jeg ikke på nuva>
rcnde tidspunkt planer om at foreslå be
stemmelserne ændret, hverken i den ene el· 
ler anden retning«. 

V algtnanøvren 
Ministeren agtede altså absolut ikke at 

foreslå noget for at ændre tilstandene. Dette 
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er bemærkelsesværdigt ikke mindst i I» 
tragtning af, at han jo faktisk i efteråret 1987 
og foråret 1988 spillede ud med et forsøg på 
at ændre dem. Som bekendt fandt Social
demokratiets daværende leder Anker Jør
gensen det opportunt lige forud for folke
tingsvalget i september 1987 at fremkomme 
med nogle mere eller mindre forblommede 
ytringer om, at hans parti efter valget ville 
være med til at se på problemerne med 
fremmedindstrømningen. Det medførte, at 
justitsministeren sent på efteråret 1987 
fremlagde udkast til en række foranstaltnin
ger for at begrænse de svulmende familie
sammenføringer og pro forma-ægteskaber. 
For de sidstes vedkommende gik det ud på 
at forlænge kravet om samliv til fem år, 
inden fast opholdstilladelse opnåedes. For
handlingerne igennem foråret 1988 viste 
imidlertid, at Socialdemokratiets valgsnak 
om stramninger intet reelt havde på sig, så 
der intet var nået inden maj-valget 1988. 

Nu far vi altså den interessante og ned
slående oplysning, at justitsminister Ninn
Hansen intet agtede at foretage sig for at 
standse eller begrænse den kolossale ind
vandring, der er resultatet af reglerne om 
familiesammenføringer og fup-ægteskaber. 

Uvished om tallene 
En anden, opsigtsvækkende meddelelse i 

justitsministerens svarbrev er, at Direktora
tet for Udlændinge har oplyst, at der i 1988 

Det 
danske 
Af Søren Krarup 

Der er mange, som har ondt af, at fore
ningen kalder sig Den danske Forening. 
Kan man tage patent på danskhed? spurgte 
1\iels Hoilund i sit forsamliogsbns i T\'2 et 
fremtrædende medlem af Den danske Fo
rening. Eller som den D)e fomund for 
Dansk Flygtningehjælp siger i er interviev,: 
»Og så har jeg noteret mig, at der er noget. 
der hedder Den danske Forening. Jeg kan 
ikke lide, at nogen tager monopol på ordet 
dansk«. 

Det er pudsigt nok, for Nils Foss' far, 
Erling Foss, var i 1943 med til at oprette 
Danmarks Frihedsråd - på et tidspunkt, da 
det officielle Danmark, konge og rigsdag, 
protesterede heftigt mod dette selvbestalte
de og illegale organ med dets monopol på 
ordet Danmark. 

indtil 30. november er blevet meddelt ikke 
mindre end 5.256 tilladelser til familiesam
menføringer inden for flygtningeområdel 
Hvis dette kæmpeantal - der altså ikke en
gang er for hele året - virkelig vedrører 
flygtningeområdet alene og ikke tillige 
fremmedarbejder- eller •indvandrer«-om
rådet, må man nok spørge, hvad det samle
de antal af familiesammenføringer i 1988 
udtrykt i antal af personer egentlig er, hvad 
vi da også har gjort i en skrivelse af 15. ja
nuar til den nye justitsminister. 

Uofficielt bar vi senere fået oplyst, at tal
let i virkeligheden vedrører »indvandror«
omrAdet. Det viser da blot, hvad vi nok 
anede, at der er betydelig uorden i vore 
myndigheders overblik over den kaotiske 
fremmedsituation og endnu mere i, hvad der 
tilgår offentligheden af oplysninger om den. 

Ninn-Hansens klarsyn og evnesvigt 
Den afvisning af at søge ændringer gen

nemført for at begrænse tilstrømningen, som 
den afgående justitsminister Erik Ninn
Hansen gav til svar, kan næppe være be
grundet i andet end erkendelsen af, at der 
ikke i det nuværende folketing kan samles et 
flertal om at standse galskaben. I hvert fald 
gav Nino-Hansen allerede i 1983 i sine 
ovennævnte udtalelser til Jyllands-Posten 
udtryk for sine bekymringer ved eit stigende 
indvandring, som ville skabe risiko for al
vorlige raceuroligheder og for Danmarks 

Og det er lige så pudsigt med Niels Hoj
luod. for denne fh,. Lærer og forstander ved 
gnmdnigsl.e oo_i:;;;oler har åbenbart glemt, 
at Grundt,ig i 1&39 oprettede noget, han 
b.ldre • Dans<e Samfund«. og at grundtvig
sk ngsd•gsmæod i 1852 forsamlede sig i 
ooget. de såmænd kaldte ~Den danske For
ening• og hvor Grundt\ ig året efter blev 
gjon til for.rund_ 

Sådan kan tiderne :endre si2. De bramfri 
og fædrelandssindede fædre -Ih sane og 
snerpede sonner. For i tiden ,-a, l!rlllldt,i
gianere ikke bange for at kalde sig danske. 
Det var jo selve meningen med deres folke
lige arbejde. Og under den tyske besættelse 
var modstandsfolk heller ikke bange for at 
vedkende sig danskheden. Det var jo den, de 
kæmpede for at kunne bevare. 

eksistens som nationalstat. Over for forslag 
om at indføre de friere familiesammenfø
ringsregler, som vi nu ser følgeme af, udtalte 
han:» Vi er et land med 300.000 arbejdsløse, 
og vi har siden 1973 haft et indvandrings
stop for at sikre dansk arbejdskraft. Jeg er 
overbevist om, at et stort flertal i Folketinget 
går ind for at opretholde det stop. Så må 
man udforme reglerne på en måde, der ikke 
undergraver det. Detsynesjeg-hvisjegskal 
sige det meget generelt · man er tilbøjelig 
til« .. . » Vi skal være opmærksomme på, at 
vi ikke åbner adgangen indirekte ved for 
stærk familiesammenføring med dem, der 
har ret til at være i landet. Det kan for nogle 
grupper rumme overordentlig mange per
soner«. 

Det må være en mærkelig fornemmelse 
at have haft en så klarsynet, næsten profetisk 
forståelse af, hvad det gjaldt om at opnå og 
at undgå, og så gennem 5-6 år at have været 
med til at gennemføre en politik, der ned
kaldte alle de forudsete ulykker over Dan
mark og det danske folk. 

Man må håbe, at den nye justitsminister 
H. P. Clausen vil have ikke mindre klarsyn 
end sin forgænger i forståelse af, hvad det er 
for en fare, Danmark som nation er stiUet 
overfor, men også have en langt større evne 
til at få gennemført en politik, der beskytter 
vort land og folk mod denne fare. 

• 
De fine fornemmelser er forbeholdt deres 

efterkommere og sildefødingcr, som er åh så 
betænkelige ved dette d1Jnske. 

* 
Men har Høilund ret? Er det rigtigt, som 

Nils Foss siger, at man tager monopol på 
ordet dansk? 

Vi kunne rettelig lade spørgsmålet gå vi
dere til Grundtvig eller til modstandsbevæ
gelsen. Skulle disse gæve mænd skamme sig, 
fordi de tog »patent« på det danske og sam
lede sig i danske samfund, foreninger og 
frihedsråd? Tanken er latterlig. Og spørgs
målet er derfor afslørende. 

For det afslører, at når der i dag er forar
gelse i det officielle Danmark over, at nogle 
kalder deres arbejde for Den danske Fore
ning, så skyldes det i al enkelthed, at dette 
forargede og officielle Danmark er på hastig 
flugt fra det fædrelandssind og det selvstæn 
dige og samledeDanmark, som alle tidlige
re slægter i landet har følt sig bundet af og 
forpligtet på. 

* 
Til et folk de alle høre, 
som sig regne selv dertil, 
har for modersmålet øre, 
har for fædrelandet ild. 
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Sådan skrev Grundtvig i 1848, og når 
samme Grundtvig oprettede danske sam
fund og foreninger og folkehøjskoler, så var 
det jo ikke for at lukke andre ude fra folket. 
Det var ikke for at forbyde andre at være og 
kalde sig danske. Men det var for at under
strege, at til et folk hører der et fædreland og 
et modersmål, og at til det danske folk hører 
de, der elsker det danske sprog og som vil stå 
og falde med Danmark. 

Nej, Grundtvig tog hverken monopOI el
ler patent på noget. Men ved at kalde sit 
samfund og sin forening og sin folkehøjsko
le for dansk, fastholdt han den forkyndelse 
af danskheden, som indbyder alle og vil 
skubbe ingen ud, men som på den anden 
side ikke vil vige fra, at det er kærligheden til 
dette bestemte modersmål og dette konkrete 
Danmark, der er indholdet af det at være 
dansk. 

Dengang var det nødvendigt at sige det, 
fordi der var mange, som ville gøre landet 
tysk. Under besættelsen var det ligeledes 
nødvendigt at sige det, fordi der var mange, 

som havde kapituleret over for det tyske. Og 
i dag er det mere nødvendigt end nogen 
sinde at sige, hvad Grundtvig sagde, fordi 
der i dag er mange, mange iblandt os, som 
systematisk søger at fortie og fonrænge, at vi 
er og skal være danske her i landet. 

* Derfor hedder det naturligvis Den danske 
Forening. Det er for at minde Niels Højlund 
om Grundtvig og Nils Foss om hans far. Der 
er netop noget, der skal buskes og holdes 
højt i ære - og intet beviser det mere end 
forargelsen over, at en forening tillader sig at 
gøre som Grundtvig og modstandsbevægel
sen: at hævde og forkynde det danske. Så 
hviner man. Så hyler man. Så stikker man 
fingrene i ørene eller spytter af raseri eller 
stritter sten og bomber efter dem, der er så 
uforskammede at forkynde danskhed i 
Danmark. 

Denne hadefulde forargelse er just vid
nesbyrdet om, at det officielle og toneangi
vende Danmark er i færd med at svigte og 
forråde det danske. 

Af cand. oecon. Ebbe Vig Ubrugelig 
fremmedstatistik 

Vi har flere gange tidligere været inde på 
problemerne med registreringer og opgørel
ser på flygtninge,- og indvandrerområdet. 

Socialminister Aase Olesen indrømmede 
i Jyllands-Posten J I/ 11-88, at når Inden
rigsministeriet modsætter sig, at flygtninge,
og udlændingestatus medtages i det centrale 
personregister og i det fælleskommunale 
personregistreringssystem {P-data), så er det 
umuligt at lave korrekte opgørelser af 
danskernes udgifter til de fremmede. Til 
prognoseformål er der ligeledes mangel på 
oplysninger om f.eks. de aldersbetingede 
fertilitets- og dødelighedsforhold i frem
medgrupperne. 

Samtidig med at Indenrigsministeriet af. 
viser at indrette registeret, så det kan bruges 
- som iøvrigt foreslået af Kommunernes 
Landsforening - foreslår samme ministeri
um kommunerne, at de foretager helt ma
nuelle registreringer i de enkelte kommuner. 

Hvad er i grunden dette for noget? 
Kommunerne har helt oplagt et registre,

ringsbehov, hvilket enhver kan forstå med 
de enorme ekstraproblemer, der skabes ved 
en centralt fastsat udslusning på mange tus,. 
inde nye flygtninge hvert år og en indvan-

dring på yderligere 5000-6000 direkte til 
kommunernes ansvar. Det ville da være en 
stor lettelse at køre registeret på en tidssva
rende måde. 

Staten har ligeledes et registreringsbebov 
affødt af den informationsforpligtelse, som 
burde knyttes til ethvert p01itisk-administra
tivt beslutningsgrundlag. Ved at gøre tinge
ne rigtigt kunne både politikere og befolk
ning Il at vide, hvilke ressourcer fremmed· 
lovgivningen binder i vort samfund. 

Ingen af opgaverne må tilsyneladende lø
ses, selv om loven ikke giver anledning til 
problemer. Debatten på Christiansborg i ef
teråret 1988 drejede sig derfor om 2,2 milli
arder kr. og ca. 1500 flygtninge i 1989, til 
trods for at den samlede indrejse og det 
samlede ophold koster mindst 12-15 mia. 
kr. og tilgangen i 1989 antagelig også bliver 
på I 0.000-11.000 nye fremmede fra tredie
verdenslande ligesom i 1988. 

Det er endog således, at den centrale op
gave, der altså er forblevet uløst indtil nu, er 
en helt typisk og gængs statistisk opgørel
sesopgave. 

Og vil vi have dette grundforhold sat i 
dets rette perspektiv, så kan vi ikke gøre det 
bedre end gamle Grundtvig gjorde det, da 
han i 1848 stillede op til rigsdagen og holdt 
tale til sine vælgere i Københavns 11. kreds: 

»Nu har jeg sagt rent ud, hvorfor jeg vil 
være med på rigsdagen, om jeg kan komme 
der, nemlig for i alle ting og i alle måder, af 
al min kraft og styrke, at stå på den danske 
side og stride mod alt det vildtyske og vild
fremmede, som enten vil trænge eller liste 
sig ind, hvor det ikke kan gøre andet end 
ondt, så de fremmede, vi har herinde, kan 
lære at stikke fingeren i jorden og lugte, hvor 
de er, lugte at de er i Danmark og at dansk
eren, skønt vi kun er et lille folk, danskeren 
lader sig endnu ikke lumpe, men er, som 
hunden, djærv for sin egen dør, og som 
banen, kry på sin egen mødding, trods no
gen cysker eller andre udlændiske folk, som 
når de ikke er nøjet med at ha vedet ligesom 
vi,jo kan rejse og se. hvor de flr det bedre«. 

• 

Men nej. -det må man ikke«, siger en 
eller anden i lndenrigsministriet. Hvem 
moo?? 

Lovom olft:otlige registre, lovbekendtgø
relse 2. obobcr 1987 nr. 621 fastsætter føl
gende i kapitel 3 § 9 stk. 2: 

I{..,_ 3. Rq;;st.uiug og opbevaring 
ar~.,.... 

§ 9. Da- m! tm, rqjsaffls oplysoinger, der klart et 
ar bet)dmog for ,-.nøge!sea ar vodlcODllll<Ode myn
digbeds-..... Da- mi eodvide<e ...... opt:ys
'"""'· dtt klart er af bctydniag fO< v~beo af en 
aodcn myodigbedsopp..,, sl!mnt registeret u,drett,s 
siledes. U opi)'mtDl<nlt tun Jcan bellytt,s ar CQ aoden 
myncligl,ed. 

Stk. 2. Der mi ikke rqjsums oplysninger om poli
uske forhold, som ikke er olfeatligt til_.iige. Arul.-. 
oplysningei om cnkeltper500ers m:i.t private forbo1d. 
befundet 09lysrungu om rue. ,eligjoa og budfare, om 
fortllingsmaessige, seksuelle og stralbare forhold samt 
oplysnillJCr om belbrcclsforbold, væsentlige sociale 
problemer og misbrug af oydeJsesmjdlef og ligoecde, 
m! ikke registreres, medmindre dette er oød,...Jigt ror 
""""3clse af rcgistercts oppv,:r. 

Der er absolut intet til hinder for at regi
strere personernes, deres forældres og ægte
fællers fødested, flygtninge,- og udlæodinge
kategori efter fremmedlovens egen indde
ling. Der er heller ikke noget som helst i 
vejen for at registrere ressourcetræk fordelt 
på sociallovgivningens og f.eks. boligstøtte,. 
lovgivningens kapider, når det udelukkende 
er til statistikformål. 

Jeg kan kun opfordre medlemmerne af 
Den Danske Forening til at udbede sig fyl· 
destgørendesvar på spørgsmål om disse helt 
uholdbare forhold hos deres folketingsre,
præscntanter. Skriv eller ring til dem endnu i 
dag. 

.. 
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Jerntanter, gorillaer 
og medborgerhuse 

Fejden går videre mellem 
Den Danske Forenings jern
tanter og de såkaldte antiraci
ster - af tanterne også kaldet 
gorillaerne. Er »medborgerhu
sene« i København for med
borgerne? 

Centralledelsen for de københavnske 
medborgerhuse, hvor flere aftaler med 
Den Danske Forening om brug af lokaler 
blev brudt i efteråret 1988, har udtalt, at alle 
borgere - altså også jemtanterne · skal kun
ne bruge husene. Samtidig har centralledel
sen præciseret over for Den Danske Fore
ning, at aftaler om lokalelån fremtidig vil 
blive holdt - at vore medlemmer med andre 
ord ikke pludselig bliver sat på gaden, når de 
møder op i tiltro til, at de kan komme iod i 
det lokale, de har lejet. 

Jerntanteme har imidlertid efter lang tids 
dårlige erfaringer med diverse myndigheder 
lært sig at være skeptiske. Hvad skal man 
mon tro om et foretagende, der som de 
københavnske medborgerhuse gang på 
gang har brudt sådanne aftaler? Vil den, der 
normalt ikke holder, hvad han lover, mon 
holde et løfte om at holde sine løfter? 

Se, det var nu jerntanteroes problem. Og 
det var ikke lille. Havde jerntanteme så 
endda været de muskelstærke racister, som 
deres modstandere gerne vil gøre dem til, 
med arme som vi andre har lår og skrårem
me og støvler og det hele. Men det er de som 
bekendt ikke. Tvænimod lader deres fysiske 
ulstand meget tilbage at ønske i forhold til 
de velvoksne gorillaer. Og hvem synes, det 
er morsomt at gå til møder om åndelige ting 
og så risikere at få slået hat og tænder iod 
foran den lukkede dør til et medborgerhus. 

Et godt romotd • 
Men man kan jo på den anden side ikke 

bare lade hånt om fine folks højtidelige til
sagn. Jerntantemes leder i Brønshøj - som 
hedder Kaj og er en li11e mand med briller, 
ansat på et museum - ville derfor I 0. no
vember afprøve tilsagnet - men forsigtigt. 
Han ville gerne forsøge, men han garderede 
sig. 

Medborgerhuset i denne bydel har tidli
gere vist sig at være et usikkert sted for folk, 
der vil holde diskussionsmøder. Den I. sep
tember blev et af jemtanternes møder om 
psykologiske »identitetsproblemer«· åben
bart et meget farligt emne for netop gorillaer 
-overfaldet her. Og hvad værre var: Der sås 
ved den lejlighed et påfaldende godt forhold 
meflem gorillaerne og medborgerhusets be
styrer. Han udråbte ligefrem bagefter i pres
sen jemtanteme som racister. 

Efter den erfaring beslunede Kaj at prøve 
isen, inden han lokkede andre ud på den. 
Han inviterede til eyt møde i Den Danske 
Forening i Brønshøj Medborgerhus - men 
sådan, at ban fik lejlighed til at sondere 
terrænet. 

Som sagt så gjort. En aftale blev indgået 
med husets bestyrer, og på den aftalte dag 
anbragte Kaj sig som forpost i en bæk med 
godeoversigtsforbold og satte sig til at vente. 

Nogen på frakken 
Det viste sig at være klogt. På det fastsatte 

tidspunkt for mødets officielle start ankom 
gorillaerne. Med faner og horn, hyl og skrig, 
cykelkæder, malingsbomber og alt, hvad 
der ellers hører Ul et sådant foretagende. 
V ed et mærkeligt sammentræf havde goril
laerne nemlig lånt lokalet lige ved siden af 
Kajs og til lige netop samme klokkeslet som 
Den Danske Forenings berammede møde. 

Fra sin hæk betragtede Kaj begivenhe
derne med den allerstørste interesse. 

Skuffede over ikke at finde de lovede 
jerntanter endevendte gorillaerne efter sene
re vidneudsagn huset. Brød iod med bryske 
spørgsmål i uskyldige borgeres møder i de 
øvrige lokaler. Antastede fredsommelige 
forbipasserende med plumpe tilråb. Det 
skal endog være kommet så vidt, at nogle af 
gorillaerne-der ellers ikke er svære at skelne 
fra tanter - i lutter antiracistisk iver og man
gel på klare angrehsmål kom til at give 
hinanden på frakken. 

Imens sås en febrilsk bestyrer, der også 
ledte. Det er ikke svært at gætte efter hvad 
-eller rettere hvem. Men Kaj betragtede 
tænktsomt sine svage amie og hvide hænder 
og holdt sig klogeligt væk. Bestyreren til
kaldte ikke politiet. Ingen satte balladema
gerne ud. 

Sådan kan det altså gå, når ånd sættes 
over for den massive, rå magt. 

Et løfte om at holde løfterne 
om at holde løfterne ... 

Nu venter jemtaoteme på besked . 
De venter på at høre fra medborgerhus

enes centralledelse. 
Vil der mon komme endnu et løfte om, 

at ledelsen fremtidig vil holde løfterne om 
fremtidig at holde løfterne om .. . ? 

Vi andre venter også. 
En anonym velgører har i øvrigt udlovet 

en flaske snaps i dusør til den, som udtænker 
et bedre nummer med gorillaerne. 

Mødemord og 
mediebedrag 
i Roskilde 

Foreningens lokale kreds var indbudt til 
møde i Kulturhuset i Roskilde I. februar 
med foredrag af Niels Lillelund om ,,Ideo
logi eller danskhed«. 

Igen engang lykkedes det med magtme. 
toder at hindre et af vore møder. Et manipu
leret personale og en kulturhusbestyrelses
formand, der åbenbart ikke fandt, at aftaler 
er til for at holdes, fik fordrevet vore med
lemmer ved, efter at mødet var begyndt, at 
lukke huset både for os og for andre benytte
re. 

Lokalavisen »Rookildenseren« udkom 
næste morgen med et uhyrligt referat og 
grove injurier mod foreningen. Mødedelta
gerne omtales som »nazisterne«, og det på
stås, at »ny-nazister« havde indgået lejemå
let ved at kalde sig »Det danske selskab« og 
udøvede »hetz mod jøder« ved mødet. 

Københavns lokalradio under Danmarks 
Radio udbasunerede samme morgen avis
ens skandalooe misinformation over hele 
hovedstadsområdet, men bragte dog efter 
vore indsigelser om aftenen og næste mor
gen en berigtigelse og beklagelse. 

Foreningen tager nu de fornødne retlige 
skridt bådeover for kulturhusformanden for 
hans aftalebrud og hans groft injurierende 
udtalelser om foreningen og dens medlem
mer og over for avisen for dens ærerørige 
reportage og dens viderebringelse af de gro
ve injurier og egen forstærkelse af dem. 

Selvsagt vil der også blive krævet øko
nomisk erstatning for det klare og aldeles 
retsstridige aftalebrud. 

S.D. 
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Europas selvmord 
Af Eduardo Farah 

Er Europa ved at begA selvmord? Det mc-
11er forfatteren af dette infonnationsblad. 
Han er en dansk gift mexicaner af kristen 
libanesisk fam,Jie. Han har været politisk 
fange på Cuba og er varm tilhænger af asyl
princippet. Men han mener, at asylreglerne 
misbruges groft i Europa for øjeblikket, og 
at prisen herfor beliiles af de alvorligt nødli
dende i den 3. verden. som berøves ressour
cer gennem det, der sker. Han har udgivet en 
bog herom, som er over.sat ri/ dansk: »Øko
logisk Ideologi«. (Forlaget Stavnsager, 
1987). 
Europa som tomrum 

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

Deue gælder også for befolkningsmæssi
ge tomrum. En tilsvarende biologisk lov 
siger, at-enhver an til stadighed søger mod 
de bedste muligheder for anens overlevelse 
og ekspansion. 

I Vesteuropa findes der i dag en velud
bygget infrastruktur, der er resultatet af 3 
årtusinders hårdt arbejde og genialitet. Der 
findes vejsystemer, kanaler, kommunika
tionsnet af alle aner, huse, byer, rent van<L 
kloaksystemer, skoler på alle niveauer. ho
spitaler og masser af føde. Men hvert åre, 
skoler nøde til at lukke, fordi der ikke e, 
tilstrækkelig mange børn. Samtidig udvides 
omsorgssystemet for de gamle, som for
holdsmæssigt er blevet en langt større be
folkningsgruppe. Huse og hjem, byer og he
le infrascrukturen er der imidlertid stadig; og 
når befolkningstallet daler, stAr dele af alt 
dette uudnyttet hen. Der opstAr et vakuum. 

I Vesteuropa findes verdens bedste og 
mest udbredte velfærdssystem. Dette er ud
viklet så vidt, at den egentlige fattigdom er 
udryddet. Hvadenten man har arbejde eller 
ej, vil der være sikret en sådan indkomst, at 
en familie vil kunne leve et rimeligt liv. 
Vesteuropas naboer mod 0111 bar ikke store 
muligheder for at emigreredertil, selv om de 
måne have lyst til det. Anderledes ser det 
imidlertid ud imod syd og sydøst, hvor de 
islamiske naboer både er megee fauigere og 
har et voldsomt voksende indbyggertal. I 
Nordafrika og Mellemøsten må indbygger
ne erkende, at deres lande reelt er overbe
folkede, samt at jorden er mere eller mindre 
nedbrud! og ufrugtbar. 

Jeg har undersøgt befolkningsudviklin
gen. Denne undersøgelsesynes at vise, at i år 
1900 blev der for hvert barn født i Vesteu
ropa også født et barn i de islamiske lande. I 
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dag bliver der derimod for hvert barn født i 
Vesteuropa født 10 i vore islamiske nabo
lande. Om 25-30år vil forholde! være 1:20. 
I begyndelsen af næste århundrede vil be
folkningstallet i Nordafrika og Mellemøsten 
overstige Europas - og det vil vel al mærke 
være en befolkning, som er langt yngre end 
Europas. Europa vil derfor i forhold til disse 
områder komme til at virke som et dragende 
tomrum. 

I dag er fødselsraten i alle europæiske 
lande på nær Irland for lille til at sikre be
folkningstallet. Hver kvinde far i gennem
snit kun mellem 1,3 og 1,9 børn, hvor der 
skal ca. 2,1 til at fastholde befolkningstalleL 
Det betyder, at hver generation vil blive 
mellem ca. 10% og 40% mindre end den 
foregående. 

Denne proces kan illusueres med tal fra 
dansk statistik, som viser den aktuelle virke,. 
lighed: Det gennemsnillige fødselstal pr. 
kvinde er nemlig her nede på 1,5, hvilket 
betyder, at hver ny dansk generation vil 
være 30% mindre end den foregående. 

I l 960erne havde Vesteuropa brug for 
arbejdskraft, så man indbød eller acceptere
de omkring I million arbejdere fra islamiske 
lande som arbejdskraft. Det var hovedsage
lig unge mænd. der pludselig kom til at 
ople,·e en dramatisk stigning i levestandard. 
Seh sammenligner med en velstående per
son i deres egne landsbyer i hjemlandet. De 
underrettede deres slægtninge og venner for 
at la dem til at folge efter. hvilket de gjorde i 
ston tal. 

I de vesteuropæiske lande er der lovgi v
oing, der tillader familiesammenforing, ind
vandring og modtagelse af flygtninge- Disse 
love er blevet udnyttet både legalt og illegalt 
så vidt, ae det nu må skønnes_ at sådanne 
indvandrere i Vesteuropa i dag andrager 
mere end I 2 mio. hovedsagelig yngre men
nesker med familier med 4-6 børn. Det sva
rer til 3,5% af det samlede befolkningstal. 
men til en langt større procentdel af børne
ne. Og eftersom der hven år ankommer 
yderligereomkring 700-800.000 svarer den 
årlige tilvækst (børn+ indvandrere) til om
kring 25% af den samlede årlige tilvækst i 
Vesteuropa. De fleste indvandrere kommer 
fra lande som Pakistan, Tyrkiet, Marokko 
og Algeriet, hvor de tilsammen 217 mio. 
mennesker får 8,7 mio. børn om året mod 
Vesteuropas 3,9 mio. 

Den europæiske egenbefolkning vil efter 
mit skøn komme til at udgøre mindre end 

halvdelen af alle nyfødte inden for 20 til 40 
år. 

De vesteuropæiske politikere bar en 
uklar erkendelse af dette problem, så man 
bar forsØgt sig med lovgivning, der inspire,. 
rer befolkningen til at fa flere børn. Disse 
initiativer bar imidlertid · ikke nogen reel 
chance for at påvirke den vesteuropæiske 
egenbefolkning, som virker mere og mere 
modl011. Sådanne love har derimod en væl
dig inspirerende virkning på indvandrerne, 
som far 2-4 gange så mange børn som tilsva
rende vesteuropæiske forældre. 

Man har også forsøgt sig med love, der 
sikrer indvandrede familier, hvad der svarer 
til I 00.000 danske kroner, for at la dem til al 
returnere til hjemlandet. Dette sker ud fra en 
video om, at mange af dem er permanent 
uden arbejde. Sådant gør imidlertid lidet 
indtryk på indvandrerne, for i løbet af meget 
kort tid kan et tilsvarende beløb hentes i 
velfærdssystemet. Så hvorfor dog rejse hjem 
til steder, som ikke bar Vesteuropas skoler, 
rent vand, gode infrastruktur, el demokra
tisk samfundssystem, let tilgængelig sex 
uden ægteskabelige forpligtelser o.s. v. 

Politikerne påstår, at immigranterne bli
ver integrerede, så Europa bliver en ny slags 
USA. Den sammenligning holder dog ikke, 
for i USA har 99,9% af befolkningen og de 
fleste immigranter en eller anden kristen 
(eller jødisk) baggrund, hvilket sikrer en 
fonsat ensanethed i kulturel henseende. 

Og stærke, modsætningsfyldte kulturer 
som islam-kristendom, islam-hinduisme el
ler islam-buddhisme har hidtil vist sig at 
være umulige »ægteskaber•. 

Påstanden om at indvandrerne vil glem
me deres rige kulturelle, sociale og religi011e 
baggrund bygger enten på ren uvidenhed 
eller på simpel arrogance. 

Landovertagelsens stadier 
Man kan erfaringsmæssigt iagttage 4 sta

dier i den landovertagelse, som finder sted i 
alle Vesteuropæiske lande. 

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

Når Iokalbefolkoiogeo, hvor de har slået 
sig ned, begynder at røre på sig, fordi den 
føler sig truet, vil allehånde venstreoriente
rede, friliberale og såkaldt humanitært ind-

. stillede mennesker stA vagt om den nye be
folkningsgruppe. Via radio og presse be-
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skyldes enhver, som vover at tage afstand 
fra det, der sker, for at være racist, hårdhjer
tet, umenneskelig o.s. v. På den måde vil alle 
beklagelser blive bragt til tavshed. Denne 
fase er overstået i de skandinaviske lande, 
Østrig, Italien og Spanien. 

I den anden fase bringer indvandrerne 
deres familier til deres nye land, hvorefter 
deres antal forøges yderligere i de lokal
områder, hvor de bor. Antallet stiger fortsat 
støt, indtil de udgør en meget stor del af den 
kommune, de bar samlet sig i. Fordi de har 
samJetsig -ogerblevetsamlet af bl.a. prak
tiske grunde, er det let for dem at opretholde 
deres egen kultur. De læser og taler deres 
egetsprog, når de er hjemme,og når de er på 
restauranter, cafeer og i forretninger. fordi 
disse også bliver drevet af deres egne. 

I sådanne samfund er de enten al.mindcli
ge arbejdere eller - i ston tal - bisrandsmoo
tagere. De bosætter sig hovedsagelig i ame.i
derklassekvanerer, hvor lokalbefolknixl2el1 
efterhånden kommer til at opfatte dem som 
fjender. Deres blomstrende og forskellipr
tede kultur virker skræmmende og amms
sende, og når den gamle lokalbefolkning"" 
sine kvinder søge imod de fremmede. opstår 
der sp0ntane tilfælde af vrede. !\.ien endnu 
engang står de venstreorienterede btr:lWli
ster vagt omkring dem med alle de samme 
beskyldninger mod dem, som reagerer. Dis
se »beskyttere« udmærker sig ofus ,-ed at 
bo fjernt fra indvandrerne og ved at tiioore 
et højere socialt lag. Deroppefra anll!ges 
den »indfødte« befolkning for at være raci
ster, egoister o.L &skytterne foranlediger 
an ti-racist-love vedtagetoggor. hvad de kan 
for at kvæle ethven tillob til protest, samti
dig med at de ,iger uden om det egentlige 
problem. Dette stadium er gennemløbet i 
lande som Frankrig, Tyskland, Holland, 
Belgien og England. 

Det credie stadium udspiller sig I 0-30 år, 
efter at de første indvandrere er ankommet. 
De er nu blevet til flenallet i deres områder. 
Deres rige kultur, som ses i deres moskeer, 
restauranter, forretninger, og kunstudfoldel
se, får disse steder til fuldstændig at ligne 
deres hjemland. Deres børn går i egne sko
ler, hvor deres religion og deressprog bruges 
til daglig. De har egen radio, TV-program
mer og aviser. Deres fjerne slægtninge bliver_ 
ved med at ankomme for at slå sig ned lige 
som dem, der kom først. Deres befolknings
andel forøges fortsat, idet de udvider deres 
område til at omfatte naboområder, der er 
blevet forladt af europæerne. 

På dette tidspunkt har de lokale, europæi
ske arbejdere forladt venstrefløjen i vrede og 
fonvivlelse. I særdeleshed søger de unge 
imod de forskellige højrefløjs-grupper eller 
-partier. Alligevel fonsætter de venstreo
rienteredederessåkaldtehumanitære»opgave«. 

Hysterisk angriber de nu - ikke længerebe
folkningen, men »højrefløjens« panier og 
bevægelser, som vokser og vokser. 

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

De to befolkningsgrupper, den europæ
isk-kristne og den islamiske lever nu fuld
stændig opdelt i gensidig mistillid, frygt og 
bad. Efterhånden som indvandrerne presser 
på for at opnå politisk indflydelse gennem 
venstrefløjen, vil situationen p0lariseres, 
som det er sket i områder som Marseille, 
Paris' yderdistrikter, lille, Bruxelles, engel
ske byer i Midlands, London og Amster
dam. Vold bliver et stadig mere udbredt 
fænomen. og kriminaliteten stiger. Protest
alaiooer af forskellig an fuldender billedet. 

Det fjetde Sl8dium er allerede i færd med 
..: :Jdvikle sig Oere steder. Det kan ske ad 
~lo/ bst~ ,-eje. ~ten tendensen er 
i;Ja,t dm. 21 efærilåoden som islam kommer 
ål at doc:mere nogle b~-er. egne eller hele 
prooinser.. 'lil in.h-..ø;!.-eme til sidst erobre 
:la ;d· · \ e lcdosbD. Pi dette tidspunkt 
, .Jet loble politi clskt blh e opde!L såvel = hz:rtn poå l,aje sokhtemiveau og lidt 
-.~ oflicasuiveau. :\år de fremmede er 
~ 5-30"> af befolkningen, vil de som 
~ :dat de bo,-edsagelig er yngre menne
sker mellem 15 og 30, komme til at udgøre 
majoriteten i den aldersgruppe, som rekrut
teres til p0liti og militær. Dette vil være 
afgørende i tilfælde af konfrontationer. 

Danmarks fremtid 
En sandsynlig fremtidssituation i Dan

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

På dettestadium vil denslagstå.ber,som i 
dag tankeløst kalder deres landmænd for 
racister og fascister, pludselig være blevet til 
supernationalister. De vil gå til yderligheder 
for at kæmpe for dansk identitet. Men deres 
anstrengelser vil være forgæves. 

Om 20-30 år vil 30% eller mere af den 
europæiske befolkning være over 55 år. På 
det alderstrin ønsker man kun at leve i fred 
og se frem til pensionen. De vil derfor gen
nem deres stemmeafgivning søge imod 
kompromiser, eller de vil simpelt hen un
derkaste sig den nye tingenes tilstand og 
forvente, at det nye muslimske Oenal blandt 
de yngre bare betaler skatter, så de selv kan 
hæve deres pensioner i fred. 

De mange europæiske kvinder, som har 
giftet sig med indvandrerne. vil også gøre 
deres til at udglatte modsætningerne på 

samme måde som de kristne kvinder i 
haremerne i Spanien og Tyrkiet i fordums 
tid søgte at beskytte deres svage S05tre og 
brødre. Men i Europa vil forskellene i gen
nemsnitsalder i sig selv gøre udslaget. 

Sandsynligvis vil et ston antal yngre eu
ropæere, hovedsagelig blandt de arbejd
somme og konstruktive, derfor emigrere til 
Amerika eller andre områder med europæ
isk præget befolkning og kultur. De tilbage
blevne intellektuelle, pragmatisk venstreo
rienterede og såkaldte humanister vil tilpas
se sig, som de altid gør det, og virke for og i 
de nye muligheder for at sikre sig levevej og 
udkomme. 

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

Hvad nomadehorder og islamiske bære 
ikke formåede gennem 3 ånusinder med 
konstant krigstilstand, er således lykkedes i 
vor tid inden for 50 år i fred. Ikke fordi 
muslimerne er klogere eller stærkere end 
europæerne, men fordi europæerne er et 
døende folk - moralsk og kulturelt. Derfor 
vil Europas materielle og kulturelle skatte 
blive overtaget og forvaltet af Islam, som 
formodentlig vil kunne videreføre væsentli
ge dele til nye højder. 

Med mindre altså de europæiske regerin
ger snan begynder at tænke på fremtiden og 
handle derefter. Men vil de det? 

Venstrepartierne vil jo nemlig kunne reg
ne med at opnå tyngden af indvandrer
stemmerne og vil derfor blokere for kurs
ændringer. Og vil regeringerne kunne tage 
den konnikt med de islamiske oliemonopo
ler, som en sådan ændring vil medføre? Vil 
de kunne tåle en åreladning for de kæmpe
summer, islamiske investorer har placeret i 
Vesteuropa? Vil den aldrende vesteuropæi
ske befolkning acceptere den nedgang i le
vestandard, som bliver den uundgåelige føl
ge af et faldende antal indbyggere i den 
produktive alder? Vil det enorme bureau: 
krati og organisationsvæsen, der har ind
vandringen som levebrød, affinde sig med 
en kursændring? 

Hvis Europa skal klare sig, er det byden
de nødvendigt, at familierne styrkes, at fød
selstallet hæves, og at de europæiske befolk
ninger lægger demagogien og ordmageriet 
på hylden og igen begynder at værdsætte 
deres værdier og iraditioner. 

Samtidig må de yde en mere helhjertet 
indsats for samfundet og frigøre sig fra den 
økonomiske afhængighed af den islamiske 
verden. 
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Flygtningehjælp og oplysning 
En af de største hindringer for debatten 

om indvandringen og fremmedgørelsen har 
hele tiden været, at der savnes udførlig, påli
delig og sammenhængende oplysning om de 
faktiske forhold, der knytter sig hertil. 
Myndighedernes oply$Ringsangst 

Vore myndigheder, der burde sidde inde 
med eller være i stand til at fremskaffe så
danne reelle oplysninger og på grundlag af 
dem opstille samlede overblik over både 
den aktuelle tilstand og de forhold, som 
udviklingen på fremmedområdet må ventes 
at føre til i fremtiden, har kun meget trevent 
ladet oplysninger komme frem og næsten 
altid kun stykkevis og delt, uden den sam
menhæng og behandling, som kunne oplyse 
os om, hvor vi står, hvor vi bevæger os hen 
og i hvilket tempo. . - . . .. 
Overladt private interesseorganisationer 

I stedet har man overladt store dele af 
denne oplysningsopgave eller -forpligtelse 
til private organisationer eller interesse
grupper. Igennem en lang frrække har disse 
imidlertid ud fra en ensidig holdning til for
del og forsvar for en omfattende indvan
dring og en næsten grænsel05 udvidelse af 
flygtninge- og asylvæsenet placeret sig i en 
propagandistisk lobbyistposition, der ikke 
er forenelig med den nødvendige trovær
dighed i rollen som sagkyndigt og uvildigt 
udrednings- og oplysningsorgan. 
Den Danske Forenings indsats 

Stillet over for denne aldeles utilstrække
lige og ensidige oplysning om fremmedgø
relsen -der med god grund kan opfattes som 
den mest indgribende og skæbnesvangre 
udvikling i hele Danmarks historie - har 
Den Danske Forening lige fra sin stiftelse 
måttet anse det for en af sine vigtigste opga
ver at bidrage mest muligt til at fremskaffe 
og udbrede reelle og pålidelige oplysninger 
om de faktiske forhold på området. Vi har 
gjort det ved mødevirksomhed, gennem 
vort tidsskrift »Danskeren« og ved de in
formationsblade, vi i de senere måneder i 
større antal og oplag bar søgt at sprede til så 
mange som muligt. 

Men det er da indlysende, at vi med vore 
beskedne midler og begrænsede adgang til 
de kilder, hvorfra oplysningerne skal hentes, 
vil være stillet over for en meget vanskelig 
og næsten uoverkommelig opgave, og at vor 
oplysningsvirksomhed ligesom modpartens 
vil blive anset for partsindlæg, der udsættes 
for forhåndstvivl eller afvisning, også selv 
om vore modstandere eller myndighederne 
ikke kan eller ikke eng,ang forsøger på at 
modbevise vore påstande, f.eks. ved at 
fremkomme med dokumenterede oplysnin-
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ger, der viser, hvori de måtte være forkerte. 
For at komme ud over denne situation, 

hvor danskerne i stort omfang holdes i uvid
enhed om deres mest livsvigtige anliggende, 
har Den Danske Forening gang på gang 
henvendt sig til adskillige myndigheder for 
at fremskaffe nøjagtige oplysninger om en 
række vigtigeenkeltforhold på fremmedpo
litikkens område. I de fleste tilfælde har vi 
slet ikke fået noget svar, i enkelte tilfælde det 
svar, at myndighederne selv manglede den 
nødvendige viden til at kunne besvare vore 
spørgsmål. Om denne spørgerunde er der 
givet en sammenfattende redegørelse i det 
særnummer af »Danskeren(< om >>Myndig. 
hederne og indvandringspolitikken«, vi ud
sendte i april I 988. 

Uvildigt udvalg af sagkyndige foreslået 
Det bedste ville dog naturligvis være, at 

myndighederne selv sørgede for, at de nød
vendige oplysninger blev tilvejebragt på et 
sagkyndigt og uvildigt grundlag og løbende 
fremlagt for den danske offentlighed. Den 9. 
december 1987 skrev Den Danske Fore
ning derfor til justitsministeren - som den 
antagelig mest implicerede i sagen -og fore
slog, at der blev nedsat et uvildigt udvalg af 
sagkyndige til at fremskaffe oplysninger om 
flygtninge- og indvandrerproblemerne og til 
at udarbejde det nødvendige informations
materiale til offentliggørelse. Forslaget 
mødtes imidlertid med samme tavse afvis
ning som hovedparten af foreningens 
spørgsmål til myndighederne og førte altså 
ikke umiddelbart til nogen 105ning på det 
brændende oplysningsbebov. 
Slumstrups unavigemanøvrer 

I Jyllands-Posten I. juni 1988 rettede 
Dansk Flygtningehjælps infonnationschef 
Finn Slumstrup et stærkt angreb på profes
sor Ole Hasselbalch for en kronik i samme 
blad, hvor han havde på vist ensidige medie
kampagner til fordel for fremmedlobbyens 
synspunkter og deltagelse heri af personer 
med nær forbindelse til Flygtningehjælpen. 
I sit svar til Slumstrup 8. juni benyttede 
Hasselbalch meget naturligt lejligheden til at 
stille denne det spørgsmål, om Flygtninge
hjælpen vilie støtte forslaget om nedsættelse 
af et uvildigt og sagkyndigt udvalg til al 
udarbejde det nødvendige informationsma
teriale, så meningsudvekslingen mellem 
parterne kunne komme til »at bygge på ord
entlige oplysninger om de forhold, der de
batteres«. 

Opfordringen fik imidlertid ikke mere 
støtte fra Dansk Flygtningehjælp end fra de 
officielle myndigheder. I sit svar 16. juni 
hævdede Slumstrup, at Flygtningehjælpen 

bidrager tJ.l, »at debatten kan foregå netop 
ved konsekvent at udsende de faktiske op
lysninger af enhver art, der er en nødvendig 
forudsætning for, at en åben debat kan fore
gå på et reelt grundlag«, og at »Dansk 
Flygtningehjælps oplysningsmaterialer har 
en meget høj grad af pålidelighed«. Det 
samme gjaldt efter hans opfattelse de oplys
ninger, der kom fra de officielle myndighe
der. »Dansk Flygtningehjælp kan derfor ik
ke støtte Den danske Forenings henvendel
se til justitsministeren af 9/12-1987. Vi kan 
nemlig ikke være enige ~ at der er noget 
grundlag for at anfægte pålideligheden af 
den tilgængelige information fra de officielle 
systemer«. 

Dækningsløs anvisning 
Derimod så Flygtningehjælpen efter 

Slumstrups påstand med forventning på et 
forslag om en oplysningsbevilling i Kultur
ministeriet på JO millioner kroner. »Efter 
hvad vi har forstået, vil der nemlig her blive 
mulighed for, at interesserede parter - f.eks. 
også Den danske Forening - kan søge om 
midler til at fremstille oplysningsmaterialer. 
Alle må være interesserede i, at meningerne 
kan brydes på baggrund af en viden om de 
faktiske forhold« 

Denne anvisning på ubevilgede midler, 
hvis mulige fordeling Flygtningehjælpen ik
ke burde have noget at gøre med, og som 
forslagsstillerne næppe ligefrem havde til
tænkt Den Danske Forening andel i, kan 
ikke skjule det faktum, at Flygtningehjæl
pen og dens informationschef altså bestemt 
ikke ønskede at opgive deres privilegerede 
stilling i informationsforløbe~ eller ville ind
rømme, at Flygtningehjælpen som ensidig 
interesseorganisation ikke burde indtage en 
sådan stilling. Og de ville da slet ikke accep
tere udgangspunktet for hele sagen, nemlig 
den indlysende utilstrækkelighed af det of
fentligt tilgængelige oplysningsmateriale. 
Nyt håb 

Va.r der således intet håb i sommeren 
1988 om støtte fra Flygtningehjælpen til 
forslaget om en saglig oplysningsvirksom
hed, syntes der et halvt år senere at opstå nyt 
håb. Den 20. deoember var der i TV 2 i 
programmet »Højlunds Forsamlingshus« en 
udsendelse om indvandrer- og specielt 
flygtningeproblemerne. Udtalelser af Finn 
Slumstrup i denne udsendelse kunne tydes, 
som om han og Dansk Flygtningehjælp i 
nogen grad havde skiftet standpunkt. 

Den Danske Forening skrev derfor straks 
til Flygtningehjælpen og spurgte, om denne 
tilkendegivelse var så alvorligt ment, at den 
nu ville være indstillet på at rette en fælles-



henvendelse til regeringen om sagen. Vi ville 
i så fald gerne forhandle med den om de 
anbefalinger, der kunne gøres regeringen 
angående de mulige undersøgelsestemaer 
saml valg af personer til at foreslå unde~ 
gelserne. 

Det viste sig imidlertid snart, at en even
tuel optimisme havde været forhastet. Den 
10. januar svarede Dansk Flygtningehjælp 
ved Finn Slumstrup. Den havde ingen »am
bition« om al deltage sammen med Den 
Danske Forening i en henvendelse til rege
ringen. Den havde noteret sig, at Den 
Danske Forening »stadig oftere taler om 
indvandrere, men vi beskæftiger os med 
flygtninge. Hvor jeg var enig med Hassel
balch var i ønsket om at få officielle tal ud i 
den offentlige debat om flygtningeopgaven. 
Og den tilkendegivelse var særdeles alvor
ligt ment. Den blev nemlig fremsat på bag
grund af, al Dansk Flygtningehjælps for
mand og generalsekretær i et brev den 8. 
november til statsminister Poul Schliiter ar
gumenterede for nødvendigheden af, at der 
fremkom en samlet opstilling fra regerin
gens side over de offenilige udgifter til Oygt
ningearbejdet«. 

Svaret på vor henvendelse var derfor. •at 
Dansk Flygtningehjælp ikke ser mulighed 
for nogen fælles henvendelse. Det er vor 
ambition også fremover at deltage i den 
offentlige debat på så anstændig måde som 
muligt med udgangspunkt i det manda~ der 
nu engang er von. Det er von håb, at Den 
danske Forening vil gøre det samme således 
at vi i fællesskab, men ud fra vore forskellige 
udgangspunkter, kan bidrage til at debaueo 
føres på et så oplyst grundlag som muligt og 
på en måde der sømmer sig for et demokra
tisk samfund«. 
David og Goliat 

Altså en gentagelse af det ofte anvendte 
argument om, at Dansk Flygtningehjælp 
kun beskæftiger sig med »flygtninge« og ik
ke med »indvandrere«. Endskønt den jo 
netop gennem sin »integrationspolitik« fra 
første færd gør flygtninge til indvandrere og 
yderligere cementerer denne politik ved sin 
påstand om, at »flygtninge« kun må vende 
hjem af egen fri vilje, uden hensyn til om 
forholdene i deres hjemlande er sikre nok. 

, Deue bruger Flygtningehjælpen til at kræve 
sin position som hel- eller halvofficiel op
lysningsce,itral opretholdt. 

Og det forstår man da godt, når man 
betænker, hvordan den med sine drænrør i 
statskassen kan pumpe kæmpemæssige 
summer af offentlige midler over i sin egen 
kasse og opretholde en hærskare af højtud
dannede og utvivlsomt højtlønnede medar
bejdere, bl.a. eo informationschef og diverse 
journalister og pressemedarbejdere, som 
konstant kan påvirke offentligheden til 
gunst for institutionen og dens politik gen-

nem presse, radio, ijernsyn og læssevis af 
egne dyre publikationer. 

Er det ikke rørende at se Finn Slumstrup 
heroverfor opstille Den Danske Forening 
som sin oplysningsmodpa~ med hvem han 
»i fællesskab, men ud fra vore forskellige 
udgangspunkter« vil bidrage til en oplyst 
debat. Den Danske Forening, der ikke råder 
over andet end sine jævne medlemmers 
kontingenter og bidrag, ikke kan anvende 
eo eneste krone på lønnet medhjælp, og ikke 

modtager en øre i offentlige tilskud, men 
kun har hr. Slumsuupsdækningsløseanvis
ning på en af indvandrerlobbyen ønsket 
propagandabevilling. Et mere ulige par er 
vist ikke set siden David og Goliat. Vi får 
trøste os med, at David nedlagde kæmpen! 

Det var for resten Finn Slumstrup, der i 
sin nævnte disput med Ole Hasselbalch til
lagdesin modstander »topmålet af hykleri«. 

S.D. 

Masæfabrikation 
af >>nye danskere<< 

Den 8. november 1988 ble, lo\'forslag 
nr. LIO - L<>, om indfødsrets meddelelse -
,-edtaget i Folketinget 

Ved 2. og 3. behandling af lovforslaget 
stillede Fremskridtspartiet forslag om, at 5 
kriminelle blandt ansøgerne ikke skulle ha
ve dansk statsborgerskab. Forslaget blev 
dog nedstemt ar de andre partier. 

Ifølge lovens § I blev indfødsret meddelt 
til 779 personer, der havde ansøgt herom. 
For 121 personers vedkommende er det 
forudsa~ at de pågældende senest 30. 4. 
1991 er løst fra deres statsborgerretlige for
hold til vedkommende fremmede stater. 

Politikerne gør hvad de kan, for at fA 
Danmark omdannet til et multi-etnisk sam
fund, idet der ved denne lov er givet indføds
ret til personer fra 83 forskellige lande og 
stater fra alle verdensdele. Følgende oversigt 
viser, hvor de mange »nye danskere« kom
mer fra. 

Der kommer 17 fra de nordiske lande, 96 
fra EF og IO fra Nordamerika, ialt 123 
personer. De resterende 656 kommer fra 
følgende lande og områder. 

ØVRIGE EUROPA (inkl. Tyrkiet) 251 
heraf fra: 
Jug05lavien 47 
Polen 62 
Tyrkiet 93 

AFRIKA 71 
heraf fra: Marokko 21 

ASIEN OG MELLEMØSTEN 256 
heraf fra: 
Pakistan 48 
Vietnam 111 

LATIN-AMERIKA 
heraf fra: Chile 12 

24 

OCEANIEN 

ØVRIGE født i Danmark 

6 

48 
656 

I lovforslaget med bemærkninger til de 
enkelte ansøgninger, er der en sag, der silc
ken kan interessere: 

(Sag no. 4) 
N. N. DOencle Brøndby, født 1944 i 
Jordan, kom 1969 her til landet. An
søgeren indgik i 1972 ægteskab med 
en jordansk (ødt, nu dansk statsborger. 
I ægteskabet er der 10 børn. 

V ed telefonisk henvendelse til Inden
rigsministeriet oplyses det, at børn, der er 
nævnt i ansøgningerne, også har fået dansk 
statsborgerskab. Men hvor mange børn det 
drejer sig om, havde ministeriet ingen oplys
ninger om. 

En gennemgang af de mangeansøgninger 
viser, at ca. 750 børn og unge bar fået dansk 
statsborgerskab samtidig med deres fond
dre, altså næsten lige så mange som det 
antal, der udtrykkeligt er omfattet af loven. 

Det fremgår også af bemærkninger til 
lovforslag~ at nogle af ansøgerne ikke var 
interesseret i, at deres børn fik dansk stats
borgerskab. 

Det var tredie gang i 1988, at der blev 
vedtaget love om meddelelse af dansk stats
borgerskab. Tilsammen har de tre love givet 
indfødsret til 2.269 personer foruden som 
nævnt til et meget stort antal børn af disse. 

Når man samtidig husker, hvor mange 
danskere der efterhånden udvandrer på 
grund af utilfredshed med forholdene her i 
landet, står det klart, hvordan vore politike
re er godt i gang med varigt at udskifte det 
danske folk med fremmede. 
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Fra andre lande 
heller ikke gjort noe for å gjøre den kjent, og 
den har ikke vært valgtema. Derimot er den 
forelagt I 56 utenlandske interesseorganisa· 
sjoner eller repræsentanter for disse. 

Norge 

Vi søger i hvert nummer af »Danskeren« 
at bringe oplysninger om udviklingen i Nor
ge, som synes forbløffende parallel med den 
i Danmark. Torfinn Hellandsvik, der i for
året 1988 udgav det overordentlig oplysen
de skrift » Folkevandring til Norge? Søke
lyset på norsk fremmedpolitikk• har sendt 
os følgende indlæg, der koncentrerer sig om 
den ændrede udlændingelov, som i 1988 
blev gennemført i Norge, og som i sin karak
ter og virkning svarer til den katastrofale 
danske udlændingelov fra 1983. Vi håber, at 
Hellandsvik også i følgende numre af 
»Danskeren« vil holde os underreuet om 
udviklingen i Norge. 

Liberal fremmedpolitikk 
katastrofal i en 
folkevandringstid 

Red. 

Befolkningseksplosjon, fattigdom, kon
flikter og manglende utsikter til bedring i 
levekårene i u-land samtidig med at i-land 
for tiden har stabile forhold og langt større 
levestandard enn u-land, har skapt et 
enormt innvandringspress på enda åpne og 
fredelige velferdssamfunn som de skandin
aviske. 

En ny folkevandringstid bar begynt. lnn• 
vandringen har allerede skapt en så stor 
immigrantbefolkning fra »Den tredje ver
den« i Skandinavia at den gjennom fami
liegjenforening, giftermål med ektemaker 
fra eget land, store bamekull etc. kan ulgjøre 
en majoritet ionen 100 år derrom det ikke 
vedtas radikale inostramninger i våre lands 
tradisjooelt liberale fremmedlover. Antal! 
fremtidige reelle og poteosielle »flyktnin
ger« vil kunne dreieseg om hundretalls mil
lioner, ja sogar milliarder, og de vil kunne 
oversvømme våre land om Il år derrom 
mulighetene til å emigrere skulle være til 
stede. 

På bakgrunn av den fare våre land står i 
for å bli oversvømmet av folkevandringer, 
skulle en forvente at våre politikere ville 
endre innvandringslover og politikk med 
sikte på å hindre en masseinnvandring som 
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vil skape katastrofale følger for våre sam
funn. 

Norske politikere hadde denne muligbe
ten i 1988 da Fremmedloven av 1956 ble 
avløst av ny Ullendinglov. 

Venstresiden, Kirken, media og innvan
drere selv har vært ivrige talsmeoo for åpne 
grenser og mener tydeligvis at fremmedlo
ver skal være til for å legge forholdene til 
rette for ionvandring. Euer de sterke an
grep disse innvaodringstilbeogeme har ret
tet mot Udendingsloven, skulle en tro at 
·1oven var meget resinktiv.-Dette er imidler
tid ikke tilfelle • tvertimot. Under henvis
ning til intemasjonale forpliktelser, vår 
gjeld overfor »Den tredje verden«, at Norge 
-som et rikt land - må visesolidaritet overfor 
den fattige verden etc., bar norske politikere 
gjennom Utlendingsloven videreført den 
katastrofalt liberale innvandringspolitikk 
som allerede har ført til at immigrantbe
folkningen fra u-land har øket fra et par 
tusen til ca. 75000 på 30 år. At en fortSatt 
innvandring av deue omfang vil bringe det 
norske folk i mindretall i eget land ionen et 
par geoerasjoner, synes ikke å bekymre 
dem. 

Følgende bestemmelser er av spesiell be
tydning: 

• Rett til arbeids- og oppboldstillatelse 
med mindre dette er i strid med andre be
stemmelser. (lnnvandringsstoppen fra 1975 
er illusorisk. Jnnvandringen til Norge har 
aldri vært større eon etter innvandrings
stoppen). · 

• Bosettingstillatelse etter tre år· noe som 
i praksis er likeverdig med et statsborger
skap. 

- Rett til familiegjenforening for både 
flyktninger og dem som får opphold på hu· 
manitæn grunnlag. 

• Rett til asyl for flyktning som er i riket 
eller på norsk grense med noen m begrens
ninger som egentlig er lette å omgå. 

- En garanti mot å bli sendt tilbake til et 
område hvor utlending kan frykte forfølgel
se som kan begrunne flyktningestatus eller 
ikke være trygg mot å bli sendt videre til 
slikt område. 

• Loven skal anvendes i samsvar med 
internasjonale lover Norge er bundet av -når 
disse har som formål å styrke utlendingens 
stilling. 

Utlendingsloven er av helt avgjørende be
tydning for det fremtidige norske samfunn. 
Den er likevel lite kjent. Politikerne har 

Det kan oeppe være tvil om at de skan
dinaviske - liksom alle andre folk - ikke 
ønsker at deres land skal bli overtalt av 
fremmede. Likevel fører deres politikere en 
politikk som neuopp fører til denne ut vik
lingen! Det er derfor viktig at disse lover, 
som utfra »harmoniseringshensyn« er nokså 
like i Skandin,via, blir kjent. Det må reises 
et folkekrav om å endre disse lover som 
strider mot vanlig rettsoppfatoing og mot 
enhver nasjons legitime rett til å bevare sine 
vitale interesser, noe som er lovfestet i våre 
grunnlover. 

I tillegg til de ovenfor nevnte retligbeter 
gis i Norge særreuer som bl.a. sikrer flykt
oinger og dem som får opphold på humani
tærtgrunnlag (mellom 70 og 80% av asylsø
keroe) bolig/leilighet foran køen av hvite 
innfødte som i dagens Norge har store pro
blemer med å etablere seg på grunn av de 
høye bokostnader. 

Lover og innvandringspolitikk er ston 
seu de samme i Skandinavia. Når skal de 
skandinaviske folk reise seg i virkelig protest 
mot en inovandringspolitikk som gjør dem 
til annenrangs borgere i eget land? 

Torfmn He/Jandsvik 

Mange asylsøkere vil danne 
»en stat i staten« 

Dette var overskriften på en artikel i 
Oslo-bladet »Aftenposten« 25. marts 1988 
skrevet af professor i historie ved universite
tet i Bergen Per Gjærder. Han advarede heri 
indtrængende Stortinget mod at vedtage 
forslaget til ny udlændingelov. Især vendte 
han sig mod, at den ville udvide asylretten 
fra at være et folkeretsbegreb og en ret mel
lem stater, der tillod dem at give hinandens 
borgere beskyttelse mod forfølgelse, til des
uden at blive en subjektiv ret for den enkelte 
asylsøger til at blive optaget i Norge og 
endda til at hente ægtefælle og børn ind 
senere - altså ganske som efter den danske 
udlændingelov fra 1983. 

»Dette er en selvpålagt forpliktelse og har 
ikke hjemmel i folkereuen. Det er en filoso
fisk grunnsetning, som uten innvending har 
holdt seg gjennom århundrer i curopeisk 
historie, at en suveren stat har rett til å 
utelukke fra sil! territorium alle utleodinger 
hvis oppbold på noen måte kan stride mot 
statens interesser. Ved å omtolke asylrellen 
til en individuell, subjektiv rett, vil masse
kra vene på denne retten øke omfanget av en 
ionvandring som raskt er i ferd med å frem
medgjøredet norskesamfunn. Dette er ikke 
i det norske folks interesse. 



Mol Grunnlovens ånd 
De som i 1814 utformet vår grunnlov 

hadde ikke i tankene at en norsk regjering 
,,Ile føre en politikk som vil omdanne Nor
ge til et fler-kulturelt og multi-etnisk sam
funn. Grunoloveo står i en tradisjonslioje 
som følger nasjonalstatens utvikling. Den er 
sprunget ut av en økende selvfølelse hos det 
norske folk og bygger på ideen om den 
nasjonale enhetsstat. Derfor strider det efter 
min oppfatning mot Grunnlovens ånd og 
det samfun0$Syn deo er uttrykk for, å gi 
asylsøkerne adgangsrett til riket. Det er 
gruon til å anta at med denne renen vil 
strømmen av asylsøkere inn· i landet bli så 
storat det vil bli praktisk umulig å utvisealle 
som ikke oppfyller vilkårene for opphold. 
Våre myndigbeter vet at svært mange av de 
asylsøkere som ønsker å bosetteseg i Norge, 
tilhører etniske grupper som ikke vil la seg 
as5imilere i det norske samfunn, men danne 
en nstat i staten«. 

Forøvrig har regjering og storting ikke 
moralsk ren til å endre nasjonens identitet 
uren folkets vilje. De norske myndigbeter 
tarsegdcn frihetå neglisjerefolkeviljen ved 
innflytting av menneskegrupper som kom
mer til å fremmedgjøre våre, våre barns og 
barnebarns miljøer. Jeg forstår ikke at de 
tør«. 

England 

Bogbrænding og censur 
i Vesteuropa på ny 

• 

Et af de billeder af nazismens udskejelser i 
Tyskland efter magtovertagelsen i 1933, der 
bar brændt sig stærkest ind i erindringen, er 
nok billedet af Hitlers og Rohms SA-storm
tropper i færd med al fodre de flammende 
bogbål med den litteratur, der vakte de støv
letrampende horders raseri. De fleste, der 
husker det fra dengang, ,·ille vist have for
svoret, at de på ny skulle opleve bogbræn
dinger af forhadt litteratur i de demokratiske 
vesteuropæiske lande og censur, der udren
sede den fra boghandlernes hylder. 

Satans vers 
Ikke desto mindre er det netop det, der 

skete i England i midten af januar 1989. 

Den engelsk-pakistanske forfatter Salman 
Rushdie fik i 1988 udgivet en bog »The 
Satanic Verses« (Satans vers), der vandt høj 
litterær anerkendelse og blev deltager i slut· 
runden om flere litteraturpriser. I bogen 
. der siges at skulle udkomme på dansk til 
efteråret · bruger han bl.a. nogle stykker, 
som profeten M uhammed skal have udeladt 
af Koranen, fordi han mente, de var inspire
ret af Satan i forklædning af ærkeengelen 
Gabriel. 

Bogen har fremkaldt et sandt raseri 
blandt muslimer over hele jordkloden. I 
Indien, Pakistan, Saudi-Arabien og Ægyp
ten er den blevet forbudt. Forfatteren selv 
har modtaget mordtrusler, hans forlag 
bombetrusler, bogkædeforretningen W. H. 
Smitb, der solgte bogen i sine 430 boglader 
over hele Storbritannien, pression og trusler 
for at få bogen ijemet fra forretningerne. 

Autodafe 
Lørdag den 14. januar kom så set ve auto

dafeen. Betegnende nok i den nordengelske 
industriby Bradford. Den har ca. 50.000 
muslimske indvandrere og har tidligere 
gjort sig herostratisk berømt ved Honey
ford-sagen, hvor muslimerne og den engel
ske fremmedlobby fik fordrevet lederen af 
en af byens kommuneskoler, fordi han tillod 
sig at gøre opmærksom på, at de få tilbage
værende engelske børn i hans skole faktisk 
ikke kunne få en normal engelsk skolegang 
og uddannelse (se »Danskeren« 1987 nr. 2 s. 
13-15) . 

En tusindtallig skare af muslimske de
monstranter samlede sig på pladsen foran 
Bradfords rådhus, hvor eksemplarer af den 
forhadte bog under mængdensjubelråb blev 
offentligt brændt for dens øjne til skræk og 
advarsel for andre, der måtte driste sig til at 
bruge ytrings- og trykkefriheden imod de 
fremmedes ønsker, og for engelske forlæg
gere og myndigheder, som man ville lægge 
pres på for at få dem til at ijerne bogen og 
hindre gentagelser. 

Forbrydelse og dumhed 
Det mest bekymrende er måske endda 

ikke selve genopvækkelsen af nazisternes 
bogbræn9inger, men at det faktisk lykk_edes 
at fil slappe og feje forretningsfolk og ordens
myndigheder til at bøje sig og i praksis gå 
med til den undertrykkelse og censur, der 
var hensigten med voldsdåden. 

Allerede dagen før skal politiet over for 
bogkæden have udtrykt sine betænkelighe
der ved den voksende uro blandt muslimer
ne. Under alle omstændigheder var ledelsen 
af W. H. Smith bogforretningerne ikke sen 
til at reagere ved straks at trække Rushdies 
bog ud af sine to forretninger i Bradford og 
at lægge op til også at fjerne den fra sine 
øvrige forretninger under foregivende af, at 
salget af den i forvejen var dalende. 

Direktøren citeres for følgende gribende 
selvmodsigelse: » Vi bøjer os ikke for pres. 
Men vi må tage i betragtning, at en hel 
boglade kan blive truet ved ting som disse«. 

Skridt for skridt 
Også de første reaktioner fra førende bri

tiske forfattere viste til dels en urovækkende 
veg holdning over for denne trussel mod 
selve grundlaget for deres frihed som skri
benter. Den kendte Fay Weldon ytrede så-· 
ledes: » Det er en meget sørgelig tingenes 
tilstand, men det er, hvad vi er nået til. Folk 
kaster faktisk bomber, og hvis man kan 
undgå den slags ting ved at fjerne en bog fra 
to boglader, finder jeg, al man bør gøre det. 
Men hvis bogen trækkes tilbage over en 
bredere front, vil jeg nok overveje det en 
gang til«. Det gør hun nok klogt i. Som 
Churchill karakteriserede diktatorernes vel
lykkede taktik over for demokratiernes sva
ge vigen i 30'erne: »Skridt for skridt«. 

Og som diktatorerne fordoblede deres 
krav for hver indrømmelse, så forstår også 
dagens beherskere af gadens vold at presse 
på med nye og stærkere krav. Bradfords 
første asiatiske 6orgmester Mohammed 
Ajeeb udtalte truende, at W. H. Smiths be
slutning om straks at fjerne bogen »ikke 
tilfredsstillede eller lettede den dybe vrede 
og skuffelse, den har skabt i det muslimske 
samfund her i landet«. Man ville have bogen 
helt forbudt. Åbenbart til det formål ville 
Det Islamiske Forsvarsråd holde en stor 
demonstration i London den følgende lør
dag. 

Politi.ker-med.løbere 
Et af de mest tankevækkende forhold ved 

denne afsløring af, hvad fremmedpolitikken 
i England har medført, er det at se flere 
politikere i Parlamentet faktisk støtte bog
brænderne. Som venteligt hører de mest til 
Arbejderpartiets venstrefløj og er til dels 
valgt i kredse med meget store antal af 
fremmede, hvis stemmer kan være afgøren
de for deres genvalg. Flere af disse parla
mentsmedlemmer har sat deres navne under 
en udtalelse, der udtrykker beklagelse af, at 
Rushdies bog er blevet udgivet, og foreslår 
en udvidelseafblasfemilovgivningen,så ik
ke-kristne kan slæbe folk i retten anklaget 
for at give anstød mod deres tro, hvad den 
end måtte være. 

Også under nazisternes stormløb i 30'er
ne var der som bekendt folk, ikke mindst i 
England, der troede, man kunne købe sig 
fred ved indrømmelser, om ikke evig fred så 
dog »fred i vor tid« - og hvem tænker på 
efterkommerne? 

S.D. 

• 
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Holland 

Har fået nok 
Som flere andre lande i Vesteuropa havde 

Holland fra gammel tid oversøiske kolonier, 
der i årene efter 2. verdenskrig fik deres 
selvstændighed og afkoloniseredes. I for
bindelse dermed modtog landet foruden de 
fleste af de hollændere, der boede i kolo
nierne, også en indvandring af et stort anial 
af koloniernes indfødte befolkning. Allerede 
i de nærmeste årtier efter 194 S opstod der 
således et betydeligt befolkningselement i 
Holland fra andre verdensdele. 

I de seneste årtier er denne kolonisation i 
den modsatte retning imidlertid blevet sup
pleret med store anial indvandrere og 
»flygtninge« fra fjerne lande. Der er nu om· 
kring 600.000 udlændinge af alle slags i 
Holland af en samlet befolkning på ca. 14 
millioner. 

Denne udvikling har, som man kunne 
vente, medført store problemer i form af 
sociale spændinger og rivninger, stor ar
bejdsløshed, især blandt de fremmede, ghet
todannelser i byerne, svulmende kriminali
tet, koloswe sociale udgifter til de fremme
de o.s.v. 

Lovstramn.ing 1987 
Den suerkt stigende tilstrømning af 

»flygtninge« fra 3. lande fik i foråret 1987 
Holland til at gennemføre strengere regler 
for adgang til asylsøgere (se »Danskeren« 
1987 nr. Is. IS). Stramningen mindede en 
hel del om ændringen af den danske udlæn
dingelov i 1986, især ved at give lettere 
adgang til at afvise asylsøgere, som kom fra 
et andet land, hvor de kunne have søgt asyl 
eller havde søgt det. 

Som med den danske stramning har det 
imidlertid vist sig, at virkningen kun var 
midlertid, og at »flygtningene« og deres af. 
skibere i de fremmede verdensdele hurtigt 
fandt andre veje og nye smuthuller. 

Schipol-virvar 
Strømmen af asylsøgere til Hollands ho

vedlufthavn Scbipol nær Amsterdam tog 
suerkt til i 1988 og steg til nye højder i de 
sidste uger af året og i begyndelsen af 1989, 
efter at hollandske domstole havde kendt 
det ulovligt at tilbageholde de indstrømme
de i lufthavnens transitområde eller i et sær
ligt modiagec:enter, indtil deres sager var 
afgjort. I hele 1988 drejede det sig om over 
1.000 mennesker eller ca. dobbelt så mange 
som de 553, der kom til Scbipol i 1987. 

Regeringen søger derfor nu hastigt at B 
gennemført en lov, som gør det muligt at 
tilbageholde de indstrømmende asylsøgere, 
medens deres sager behandles, og hurtigt at 
sende de ikke godkendte ud af landet igen. 
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Få godkendte flygtninge 
I øvrigt er det ikke flygtningene, der ska

ber Hollands fremmedproblem. De udgør i 
alt kun ca. 20.000af en befolkning på ca. 14 
millioner· altså forholdsvis langt færre end i 
Danmark - og kun nogle få procem af dem, 
der søger asy~ Br lov at blive. Resten anses 
for at være økonomiske flygtninge, der først 
og fremmest er lokket til af udsigterne til et 
liv i et rigt vesteuropæisk velfærdssamfund. 

Den hollandske flygtningepolitik er såle-

des, så vidt man kan skønne, langt mere 
restriktiv end den danske og søges altså nu 
strammet yderligere. 
Vesteuropæisk samarbejde 
om fremmedpolitik 

Desuden søges nu opbygget et samarbej
de mellem Benelux-landene, Frankrig og 
Vesttyskland om en fælles politik over for 
tilstrømningen af fremmede, hvad enten det 
drejer sig om asylsøgende eller fremmedar
bejdere/ indvandrere. S.D. 

Bøger og tidsskrifter 
Johannes Andersen: 

Stemmer fra højre - om 
Søren Krarup, 
nynazisterne og alle 
de andre. 
• 80 sider, kr. 95,-. ForlagetSystime. 

I en ideologisk tid skal man altid være 
opmærksom, når en forfatter udgiver en 
bog, hvis titel er »Stemmer fra højre«. 

Det, at opdele sine medmennesker i et 
venstre og højre billede, er ret beset en uting, 
som normalt bliver praktiseret af ideologi
ske sværmere, hvis iankebane ligger på et 
niveau, voksne mennesker bør afholde sig 
fra. 

Johannes Andersens lille bog »Stemmer 
fra højre« lever fuldt op til begrebet »leg i 
den ideologiske sandkasse«. 

Bogens hovedtema er en beskrivelse af en 
række personer og bevægelser, hvis forbry
delse er at være kritisk overfor den førte 
flygtninge/ indvandrerpolitik og den vok
sende internationalisering på bekostning .af 
nationalsiatens eksistens. At tillade sig dette 
opfatter bogens forfatter som højre-eks
tremisme. 

Interessen samler sig især omkring sog
nepræst Søren Krarup og nynausteroe, men 
også Fremskridtspartiet, Grønjakkerne og 
Rockere inddrages. 

Hensigten fra forfatterens side er krystal
klar. Kan bogen bringe det indtryk, at der er 
blot en smule åndeligt slægtskab imellem 
Søren Krarup og nynazisterne, da er den 
ikke skrevet forgæves. 

Herved forlader Johannes Andersen al
mindelig anstændighed -og bringer sig selv i 
»den ideologiske sandkasse«. De, der er for
trolige med Krarups forfatterskab ved, at 
der i det er tale om åndsfællesskab, når der 
tales om folk og fædreland - modsat nazi
sterne, der ialer om blod og race. 

Der er i bogstaveligste forsiand FAN
DEN til forskel. 

Men ellers har forfatteren med rimelig 
sikkerhed og faglig grundighed registreret, 
at der de seneste år er kommet en række 
bevægelser / foreninger og komiteer, der alle 
tillader sig at tilsidesætte kulturradikalis
mens golde videnskabelige fornuftssyn. På 
jævnt dansk: At være tro mod det givne . 

Eller som sognepræst Jesper Langballe 
engang har udtrykt sig. »Hvor guden hedder 
Kristus, hedder det onde »synd«, og der er 
alle syndere, »blandt hvilke jeg er den stør
ste« (Paulus). Hvor guden derimod er den 
kulturradikale fornuft, der hedder det onde 
»den indre svinehund«, og det er en, de 
andre går rundt med ... «. 

Johannes Andersen er så venlig at påstå, 
at den nye åndsretning vil præge det offentli
ge liv stærkt i fremtiden. 

Det må man håbe. Det bar blot intet 
med højre-synspunkter at gøre, men med et 
opgør med en boven, menneskefjendsk og 
folkeligt selvudslettende epoke i dansk ånds
liv. 

Bogen kan anbefales. Især hvis man øn
sker at Bet overblik over, hvad der rører sig 
uden for den kulturradikale Bermuda-tre
kant. Poul Vintber Jensen 

Er det virkelig sandt? 
er titlen på en bog udgivet af »Komiteen 

til støtte for pressens ofre«. Den indeholder 
bl.a. et afsnit om pressen og meningsdannel
sen skrevet af Ole Hasselbalch. I dette afsnit 
er Den Danske Forening blevet brugt som 
eksempel. 

Her er bl.a. Politikens misbrug af dom
mer Ellen Larsen omtalt. 

Bogen er læseværdig og giver et godt ind
tryk af de dårligdomme, der bar indsneget 
sig i nyere journalistik. 

AOF's Forlag, red. Ole Malmquist, pris 
kr. 98,-. 
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Foreningsnyt 

Nye informationsblade 
Med det forrige nummer af »Danskeren« 

udsendtes eksemplarer af to Informations
blade nr. 2 og 3, som da netop var trykt. Det 
var Ole Hasselbalchs »De fremmede og os« 
og Ebbe Vigs »1.ndvandringen i tal«. 

Vi opfordrede i denne rubrik alle med
lemmer til at rekvirere så mange af disse 
Informationsblade, som de mente overho
vedet at kunne uddele i deres kreds. En del 
bar efterkommet opfordringen, men der er 
brug for langt flere uddelere, så vi gentager 
den her. Der er fortSat et betydeligt oplag af 
disse flyveblade, og det er afgørende vigtig, 
at så mange danskere som på nogen måde 
muligt får lejlighed til at stifte bekendtskab 
med dem. 

Den samme opfordring gælder naturlig
vis ikke mindre de to nye Informationsblade 
nr. 4 og S, der udsendes sammen med nær
værende nummer af »Danskeren«. Det ene 
indeholder den anikel af Eduardo Farah: 
»Europas selvmord<~ som er trykt andet
steds her i bladet. Det andet gendriver en 
række »Falske argumenter for indvandrin
gen<<. 

Begge de nye flyveblade fonjener også 
vid udbredelse. Vi beder derfor på ny ind
trængende alle medlemmer om at rekvirere 
og fordele så mange eksemplarer som mu
ligt. lokalrepræsentanterne bedes overveje 
og undersøge, hvorledes en lokal uddeleror -
ganisation eventuelt kan stables på benene, 
og lade sekretariatet eller styrelsen høre her
om. 

Det er tanken fortSat at udsende flere 
sådanne flyveblade for at få en langt større 
del af vore landsmænd i tale, end det kan 
lade sig gøre gennem »Danskeren«. Men 
forudsætningen er naturligvis, at Oyvebla-

dene kan komme ud til folk, og det kan de 
kun, hvis tilstrækkelig mange af medlem
merne vil gå ind for opgaven og gøre et 
stykke praktisk arbejde med udbredelsen. 

God arbejds! yst I 

Klistermærker 
Aere har spurgt om, hvordan vore kli· 

stermærker ser ud. 
De fås i størrelserne I 0,5 x 7,5 cm samt 

7,5 X 5cm. 
Teksten lyder: 
» Danmark er vort! 
Stop folkevandringen henil 
Den Danske Forening 
Postbox 862 - 2840 Holte 
- Giro 454 7551«. 
Der er en yderligere version under udgi

velse i den store størrelse. Teksten på denne 
bliver: »De kan tie om os, lyve om 05, laller
liggøre os, true os, ødelægge vore møder og 
ejendele. Men vi er her alligevel, overal, 
stadig flere. 

Du er ikke alene. 
Danmark er von, stop folkevandringen 

henil! 
Den danske Forening 
Postbox 862, 2840 Holte 
Giro 454 7551«. 

Henvendelser 
til foreningen 

Antallet af henvendelser til foreningen 
-bådeskriftlige og telefoniske-er dramatisk 
stigende. 

Vi vil forfærdelig gerne besvare alle 
breve, men det har vi ikke kræfter til. Af 

sikkerhedsmæssige grunde er der nemlig 
kun ganske få personer, som deltager i I» 
handlingen af foreningens post. 

Men alt, hvad der kommer til os, bliver 
læst og brugt. Hvis der er sendt vigtigt mate
riale, og vi ikke svarer, kan der dog være 
grund til at kontrollere pr. telefon,om vi har 
fået brevet 

Husk også venligst, at telefonen kun pas· 
ses af en sekretær. Brug derfor ikke mere 
telefontid end allerhøjst nødvendigt. Der er 
også andre, som gerne vil igennem. Og se· 
kreueren er i øvrigt ulønnet! 

Torfinn Hellandsviks 
bog kan skaffes 

I foråret 1988 udgav nordmanden Tor· 
finn Hellandsvik et skrift med titlen »Folke
vandring til Norge? Søkelyset på norsk 
fremmedpolitikk«. Det belyser indgående 
baggrunden for masseindvandringen til 
Norge og dens udvikling og former. I mangt 
og meget kan fremstillingen også gælde for 
Danmark. Flere medlemmer har spurgt, 
hvordan de kan få skriftet. Foreningen kan 
skaffe det til interesserede, der blot med 
navn og adresse skal sende 35 kr. til sekreta
riatet under mærket Hellandsvik, hvorefter 
de vil få skriftet tilsendt. 

Husk at melde 
adresseforandring 

Et efterhånden ikke helt ringe antal med
lemmer er flyttet uden at melde adressefor
andring til foreningen. Dens breve til disse 
medlemmer kommer så ofte retur fra jlOSt
væsenet med påskriften: »Ubekendt efter 
adressen« eller »Flyttet. Hvorhen vides ik
ke«. Vi kan derefter ikke komme i forbin
delse med dem, i hvert fald ikke uden be
sværlige og bekostelige undersøgelser, f.eks. 
gennem folkeregistrene. Derfor: Husk ved 
flytninger at melde adresseforandring til fo
reningen, Postboks 862, 2840 Holte eller på 
tlf. 02 42 57 82, så bladet og andre forsendel
ser fortsat kan nå frem. 

DANSKEREN Foreningens styrelse: 

udgives af Den Danske Forening, der blev stiftet 18. marts 1987 
med det formål at bekæmpe fremmedgørelsen af Danmark. 
Bladet er ligesom foreningen uden JX>litisk 1ilknytning af nogen an 
og har som opgave at sprede oplysning om fremmedspørgsmål og 
vær'C bindeleddet meUem medlemmerne. 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 
Abonnement på bladet koster 100 kr. årlig og tegnes ved henvendel
se til foteningens adresse eller sekretariat. 

Indmeldelseskupon: se næste side. 

Dr. phil. Sune Dalgård, formand 
(ansvarlig over for presseloven) tlf. 01551802 
Murer Poul Vinther Jensen, tlf.06151036 
Fhv. overtoldvagtmester G. Schjørmann, tlf. 024-05740 
Civilingeniør Max Stubgaard, tlf. 01623730 
Mag. art. Kaj Vilhelmsen 
Foreningens adresse: 
Postboks 862, 2840 Holte 
Sekretariat: Tove Andersen. tlf. 02425782 
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Sommerstævne 8.-11. juni 1989 
på Den Jyske Idrætshøjskole ved Vejle 

Den Danske Forening arrangerer torsdag 
8. - søndag 11. juni 1989 et sommerstævne. 
Det holdes på Den Jyske Idrætshøjskole 
ved VeJle. Det foreløbige program er føl
gende, men vil eventuelt blive udvidet eller 
ændret noget, efter som mulighederne eller 
aktuelle forhold tilsiger det: 

Torsdag 8. juni: 
Ankomst kl. 17.00 
Middag kl. 17.30-18.30 
Foredrag kl. 19.30 
af dr. phil. Sune Dalgård 
Aftenkaffe kl. 21.00 

Fredag 9. juni: 
Morgenmad kl. 7.15-8.45 
Foredrag kl. 9 .30 
af stud. mag. Niels Lillelund 
Frokost kl. 12.00-13.00 
Foredrag kl. 14.00 
af sognepræst Søren Krarup 
Eftermiddagskaffe kl. 16.00 
Aftensmad kl. 17.30-18.30 
Foredrag kl. 19.30 
af professor, jur. dr. Ole Hasselbalch 
Aftenkaffe kl. 21.00 

TILMELDINGSBLANKET 

Lørdag 10. juni: 
Morgenmad kl. 7.15-8.45 
Foredrag kl. 9.30 
af forfatteren Nina Bjømeboe 
Frokost kl. 12.00-13.00 
Udftugt kl. 14.00-17.00 
til Randbøldal og Jelling 
Aftensmad kl. 17.30-18.30 
Foredrag kl. 19.30 
af højskolelærer Gunnar Poulsen 
Aftenkaffe kl. 21.00 
Søndag 11. juni: 
Morgenmad kl. 7.15-8.45 
Foredrag kl. 9.30 
af Torfinn Hellandsvik, Norge 
Frokost kl. 12.00-13.00 
Hjemrejse 

Alle medlemmer af Den Danske Fore
ning indbydes til at deltage i og slutte op 
omkring sommerstævnet. Man er velkom
men til at invitere bekendte og venner med, 
som er positivt interesserede i foreningens 
formål og virke. 

Den Jyske Idrætshøjskole ligger i et me
get naturskønt skovområde 3 km fra Vejles 

Sommerstævne på Den Jyske Idrætshøjskole 8.-11. juni 1989 
Jeg/ vi ønsker at deltage fra den .................... juni til den .................... juni 

centrum. Der er mindre end en halv times 
gang til Vejle fjord og Dyrehaven. 

Prisen for deltagelse i hele arrangementet 
er pro persona 1.000 kr. ved overnatning i 
enkeltværelse og 900 kr. i dobbeltværelse. 

De, der ikke kan deltage i hele stævnet, 
har mulighed for at deltage fra eksempelvis 
fredag 9. juni kl. 17.00 for 600 kr. med 
ll1Jæg på I 00 kr. ved ønske om enkeltværel
se. 

Deltagere, som ikke ønsker at bo på sko
len, skal betale en kursusafgift på 30 kr. pr. 
dag og 45 kr. for frokost eller aftensmad, 
eftermiddags.- eller aftenkaffe 15 kr., hvis 
dette ønskes. 

Bustur til Raodbøldal og Jelling betales 
særskilt af dem, der ønsker at deltage. Prisen 
for udflugten inkl. kaffe og brød på Rand
bøldal Kro er 65 kr. pr. deltager. 

Tilmelding skal ske til sekretariatet inden 
5. maj 1989. Ved tilmeldingen betales der a 
conto 150 kr. pr. deltager, som bedes ved
lagt i check mærket: »Sommerstævne«. 

Jeg/vi ønsker dobbeltværelse . . . .................. . Jeg/vi ønsker enkeltværelse ......... . . . . . .... . . .. . 

Jeg/vi ønsker at deltage følgende dage ................................................................. kl ............................... til kl .............................. . 
men ønsker ikke at overnatte på skolen. 

Navn: ............ . ....... . ..... .. ...... • .... 

Adresse: ................... .. ..... . .......... . 

Postnr./by: . .... .... • ...... • .. . ... • ...... • .... 

INDMELDELSESKUPON 

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent for 1989 (mindst 100 kr.) 
til foreningens adresse eller på dens 
postgirokonto 4 54 75 51. 

D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 
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Navn: .......... . ........... .. .... .. ........ . 

Adresse: .................. , , .. · · · · · .. · · · · · · · · · 

Postnr./by: ...... • ....... .. .. • .. .. .. • ......... 

Navn: .......... • ...... • ......•..... . • ..... 

Evt. stilling: ...... .. ..... .. ..... . ...... . .... . 

Gade, vej m.m.: .. .. . • .... • . • •... • ... .. . • ..... 

Postnr. og -distrikt: ............ .... ... .... . .. .. 

Kuponen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks 862, 2840 Holte 


