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Prøvestenen 
Islam skal have et kulturcenter i København. I byens 

centrum. På et areal af størrelse som en snes velvoksne parcel
husgrunde. Antageligstørre i areal end samtlige kristne kirker 
og menighedshuse i hele det centrale byområde. 

Forsvarsministeriet stiller grunden til rådighed for et sym
bolsk beløb, skønt det til kontor-og forretningsbebyggelse må 
antages at være hundrede vis af millioner værd. Medens sam
me ministerium andetsteds sælger forsvarets ejendom for at få 
råd til at købe noget at forsvare landet med, finder man det 
altså i orden at yde skjult kæmpebistand til på dansk jord at 
befæste islams stilling i hele Skandinavien. 

Er dette virkelig blot et udslag af vanlig mangel på omtan
ke? Sagen er så ejendommelig, at man må spørge, om politi
kerne har været udsat for afpresning. 

Grundloven giver religionsfrihed, argumenteres der: Der
for må også muslimerne have plads. Hvis dansk kultur ikke er 
stærk nok til at kunne konkurrere med islam, så er den 
alligevel ikke værd at beskytte, hedder det videre. Især fra de 
beskyttede, opinionsdannende kredse, hvis medlemmer vil 
kunne gå i graven uden nogensinde at komme til at betale for 
konsekvenserne af deres egne fejltagelser. Herfra hører man 
også om islams tolerance, kulturberigelse og meget andet 
fordelagtigt 

Hvem skal man lytte til? Til disse stemmer fra det køben
havnske whiskybælte? Eller til f.eks. de kristne armeniere, 
hvis hovedgruppe blev udslettet ved tyrkernes folkedrab på 
den i århundredets begyndelse, og hvis overlevende restgrup
per der nu drives klapjagt på i Baku og andre steder i Kauka
sien? Eller til bulgarerne, der efter århundreders tyrkisk 
fremmedherredømme nu laver folkelige aktioner for at slippe 
for at have islamisk tolerance inden for dørene? Eller til 
resterne af de kristne menigheder i det engang så frodige 
Libanon? Eller til bønderne på Filippinerne, som terroriseres 
af islamiske bander? Eller til hinduerne i det nordlige Indien, 
der også har nået mætningspunktet med hensyn til islams 
velsignelser? Eller til folk i Chad, som nu er sluppet af med 
dem efter års myrderier? 

Overalt langs islams grænser er der splid. Ufred i forhold til 
alle andre religioner og kulturer. 

En af de værste fejl, man kan gøre, er at tro, at alle andre 
tænker og tror på samme måde som en selv. Den omstændig
hed, at man selv er tolerant, er ingenlunde ens bet ydende med, 
at andre også er det. 

Næsten lige så galt er det, hvis et tolerant samfund i lutter 
misforståe-lse af tolerancens ide åbner døren for intolerancen. 

Hvorfor sanseløst åbne .døren for noget, som efter alle 
solemærker at dømme vil kaste vore kommende generationer 
ud i endeløse konflikter? Hvorfor hævde, at vor egen kultur 
må bevise sin kvalitet ved - uden nødvendighed - at få påført 
konfrontationer? Glemmer man ikke, at en kulturkamp sag
tens kan vindes af slette kulturer, hvis deres medlemmer blot 
bliver de fleste, eller hvis de optræder hensynsløst nok? Øn
sker man, at den danske kultur skal udvikle de samme krige
riske træk? 

Grundloven sikrer Folkekirken og fastslår, at afvigende 
trossamfunds forhold skal ordnes ved lov. Grundloven forud
sætter, at Danmark er et kristent, protestantisk samfund. Den 
giver anderledes troende personlig trosfrihed og ret til at 
forene sig i samfund til gudsdyrkelse. Men den hjemler ikke 
militante fremmede trossamfund ret tii at befæste sig i Dan
mark - endsige til at gøre det med støtte af den danske stat 
eller danske kommuner. Og da slet ikke, når det drejer sig om 
fremmede religioner, som er grundlæggende fjendske over for 
den kristne og den jødiske tro og kultur og ønsker at under
lægge sig dem - om nødvendigt gennem »hellig krig«. 

Kulturcenteret i København bliver en prøvesten. For det 
bliver her, det afklares, om politikerne kan bekvemme sig til 
at sætte en grænse. Og kan de ikke det, bliver det også her, det 
afklares, om folket vil gøre det, som politikerne ikke vover, 
men som er nødvendigt for at sikre et roligt og konfliktfrit 
samfund i fremtiden. 

Danmark er ikke islamisk kolonisationsområde. 
Den, der fremmer eller medvirker til en sådan kolonisation, 

gør sig skyldig i forræderi mod Danmark og det danske folk. 



Retten til modstand 
Ord er magt. Men magt udarter undertiden til magtmisbrug. 
Det er misbrug af ord, når udtrykket »racisme« i dag søges givet et 

·nyt indhold - nemlig det, som tjener de kredse, der har fordel af 
indvandringen. 

Ved hjælp af en forvridning af opfattelsen af begrebet racisme er 
indvandringens profitører allerede kommet langt i kampen imod 
dem, der søger at sikre vort samfunds overlevelse i en folkevan
dringslid. Så langt, at der i dag ligger officielle forslag på bordet om 
at ulovliggøre virksomhed, der ikke passer deselvudnævnte»antira
CLster«. 

Hvis forslagene føres ud i livet, vil Den Danske Forenings virk
somhed blive ulovlig. Ikke fordi den er racistisk. Men fordi man 
med et pennestrøg gør den »racistisk« ved at skabe en helt ny 
racismedefinition. En definition, som kan bruges til at bolde visse 
kendsgerninger og synspunkter ude af deo offentlige debat. 

Hvisdette sker, vil vi end ikke have mulighed for at sige, hvad vi 
så vil gøre. Derfor bør det siges nu: 

Vi har tålmodigt fundet os i retssamfundets passivitet - i, at de 
rettigheder, befolkningen har til at mødes og diskutere, ikke er 
blevet beskyttet, når det var ru; der ønskede at mødes. Vi har også 
fundet os i, at bistand, som loven sikrer borgerne, gang på g-.ing er 
blevet unddraget os. 

Men vi vil ikke passivt affinde os med, at man vender loven imod 
os og imod vor frihed til at tænke, tro og tale. 

logen har nemlig ret til at udnyue den indflydelse, det demokrati
skesystem giver ham, til at undergravede frihedsrettigbeder,som er 
demokratiets kerne. 

Sker det alligevel, forrådes selve demokratiets ide. 
For et sådant forræderi må de ansvarlige være forberedt på at 

komme til at betale en meget høj pris. 
Og de skal vide nu, at der til sin tid vil være nogen, som har både 

midlerne og viljen til at opkræve denne betaling! 

EF og os 
Allerede for over et år siden (Danskeren 1988 nr. 4 s. 6) berørte vi 

Den Danske Forenings holdning til EF. Vi skrev, at vi blandt vore 
medlemmer bar både modstandere og tilhængere af Danmarks 
medlemskab af EF, og at vi som forening ikke tager stilling hertil. 

Men vi tilføjede, at det naturligvis ikke forhindrer os i at tage 
stilling til, hvad EF foretager sig på fremmedpolitikkens område og 
altså med særlig betydning for os. 

V i fremsatte da også dengang en utvetydig kritik af den vulgære 
»racisme«-sn~k. som EFs organer syntes på vej ud i, og som kunne 
være forvarsel om en mere almen ueuropæisk fremmedpolitik fra de 
europæiske fællesskabers side! 

Vore bange anelser har desværre vist sig kun alt for begrundede. I 
sidste nummer bragte vi en omfattende og dokumenteret gennem
gang af EFs utrolige udspil mod såkaldt »fascisme« og »racisme« i 
Europa. Dette afslører holdninger og forslag båret af en totalitær 
tankegang, som man ville have ventet i Hitlers »Neuropa«, men 
aldrig i »Fædrelandenes Europa«. Det må være nok til at forklare, 
hvad der får det til at gibbe i os. 

Dette nummer af Danskeren bringer nye bidrag, der kun kan 
forøge vor forbløffe.Ise og opfordre til dybtgående overvejelser. 

Under disse omstændigheder må overvejelserne naturligvis også 
gælde den »union«,som vore politikere har søgt at bagatellisereeller 
udstede dødsattest på, men som nu synes at være en nærliggende 
sandsynlighed, der mere eller mindre åbent støttes af de samme 
politikere- og på det seneste tilsyneladende også af nogle, som hidtil 
aldeles har taget afstand fra den. 
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Hvis EF vil gøre sig til redskab for ikke-europæiske folks koloni
sering af Europa og undertrykke al folkelig modstand herimod, er 
der virkelig grund til at råbe vagt i gevær over for al unionssnak og 
alle forsøg på at overføre yderligere dele af dansk selvbestemmelse 
til Bryssel. Modstanden mod det kan da blive et uomgængeligt led i 
kampen for, at gamle Danmark skal bestA, som Danmarks berømte
ste modstandsmand udtrykker det i sit indlæg her i bladet. 

Sagtegængerne 
Sådan kaldes nogle af foreningens mange støtter i internt fore

ningsslang. Det drejer sig om en ganske stor del mennesker, som er 
overordentlig enige med os, og fra hvem vi gerne får hjælp bag 
kulisserne. Ofte bruger de også megen tid på at fortælle foreningens 
offentligt skrivende medlemmer, hvad der bør skrives om. De 
sender også gerne materiale, der kan bruges som grundlag for 
avisindlæg. 

Men de skriver aldrig sådanne indlæg selv. 
De glemmer, atjo færre der skriver, desto lettere er det at slide de 

skrivende op over for offentligheden. Og desto lettere er det at 
hævde, at vi i virkeligheden kun er ganske få, repræsenteret af nogle 
Tordenskjolds soldater. 

Hvis blot en brøkdel af vore sagtegængere ville melde sig åbent i 
kampen om den offentlige mening, ville politi.kerne få et chok, og 
det ville være helt umuligt at opretholde mediernes billede af os. 

Hvorfor pokker kommer I ikke ud af busken? 
I fortæller os jo selv gang på gang, hvor livsvigtig denne sag er! 
Læs på side 3, hvad en, der hat gjort op med sig selv, bar at sige 

herom og læg jer det på sinde for at gøre som ban. 

DD F og partierne 
Kommunalvalget blev en triumf for de holdninger, Den Danske 

Forening udtrykker. Man behøver blot al minde om Per Madsen og 
Brixtofte (der ville gennemføre folkeafstemning i Farum). EJier den 
store fremgang for Fremskridtspartiet. Men meget forventeligt har 
politikerne efter valget været aldeles tavse. Nu er vælgerne ikke 
længere interessante. 

Dette aktualiserer naturligvis på ny spørgsmålet, om vi bør danne 
politisk parti. 

Det er indlysende, at foreningen vil se med sympati på et part~ 
som arbejder renfærdigt for at (øre foreningens politik ud i livet. 
Men vi føler ikke, at Den Danske Forening bør danne parti. 

For det førstetror vi ikke, at tilstrækkeligt mange fuldtud forstår, 
hvor alvorlig situati9nen er, og følgelig vil anse indvandringspolitik
ken for et hovedspørgsmål i en sådan grad, at de vil skifte over til et 
nyt parti. Hvordan skulle de kunne det, når informationerne om, 
hvor galt det er fat, undertrykkes så massivt, som tilfældet er? 

For det andet tror vi, at det bliver svært at samle medlemmerne 
om et fælles program i alle de mange øvrige politiske spørgsmål, 
som et politisk parti yil komme til at beskæftige sig med. Vi bar som 
bekendt medlemmer i stort set alle partier. 

For det tredie frygter vi, at et nyt politisk parti selv i bedste fald 
først vil kunne få gennemslagskraft, når det er for sent. 

Derfor anbefaler vi, at vore medlemmer og sympatisører udborer 
deres egne partier indefra. Derfor forbliver vi tværpolitiske. Og 
derfor tilstræber vi, at folk kan komme i tryghed til os, uanset 
hvilken partimæssig tilknytning de har. 

Men dette forhindrer naturligvis ikke, at vi vil se med tilfredshed 
på, at et hæderligt politisk parti med indvandringspolitikken som 
hovedsag bidrager til at forøge de øvrige politiske partiers lyst til at 
ændre landets nuværende, skæve kurs - så længe man derved blot 
ikke affolker de indvandringspositive partier for intern opposition! 



Vi må træde offentligt frem 
Af Herluf Rasmussen 
Direktør, Div. medlem af Folketinget (nu folketingskandidat) for CD. 

En gammel aktiv modstands
mand fra besættelsestiden -sabotør i 
Bopa m.m. - senere aktiv lands- og 
kommunalpolitiker h;u skrevet føl
gende manende appel om at lægge 
frygten til side og bekende kulør -
inden det er for sent Gid mange vil 
følge hans opfordring. 

~ Vi« -det er alle os, som ser med sympati 
på det arbejde, som Den Danske Forening 
gør for at skaffe klarhed over, hvilke konse
kvenser det vil få for Danmark, hvis den 
hidtidige fremmedpolitik fortsætter. 

Vi står ikkealene. Flertallet af den danske 
befolkning ønsker, at politikerne på Chris
tiansborg tager initiativ ti~ at der sker æn
dringer, og går ind i en debat med Den 
Danske Forening om disse problemer. 

For mit eget vedkommende må jeg er
kende, at jeg hidtil bar boldt en lav profil. 
Men jeg er også kommet til den erkendelse, 

at skal vi få held i vore bestræbelser for at 
undgå fremmedgørelse af vort land, må vi 
ud af busken og bekende kulør. 

Som tidligeresabotør i Bopa og kompag
nichef i det illegale danske politi er det na
turligt, at jeg drager nogle sammenligninger 
mellem dengang, da det drejede sig om at 
nedkæmpe ll32ismen, og nu, hvor den mus
limske verden med sin gennemsyrede into
lerance og foragt for andre religioner og 
anderledes tænkende faretruende øger sin 
iodOydelse i den vestlige verden. 

Men vi skal vide helt nøjagtigt, hvor vi 
står. Det skal der oplysning til. Vi skal ikke 
falde for lavpandede racistiske argumenter, 
men kræve kortene på bordet Det skal vi 
tvinge poliul<eme til. Husk det er Danmarks 
ærinde, vi går, og Oere og Oere danske øn
sker, at der tages forholdsregler til at stoppe 
indvandringen fra Asien, Mellem0<1ten og 
Afrika 

For mig er der ingen tvivl om, at et pres 
fra vælgerne og en erkendelse af, at største
parten af den danske befolkning ønsker klar 

besked, vil tvinge politikerne til at løse op 
for en debat i partiernes ledelser, men også 
blandt partiernes repræsentanter i Folketin
get. 

Dette pres vil de kunneaflæse af bladenes 
læserbrevssider. Her bør man træde frem i 
fuld offentlighed og med adresse Ul de poli
tikere, som i dagens politik har ens sympati. 
Ingen partier vil i det lange løb kunne sidde 
sådanne henvendelser overhørig. 

Jeg kan også opfordre dem, som ønsker 
at være med i arbejdet, til at gøre et arbejde 
for at udbrede Den Danske Forenings syns
punkter. 

Som en konsekvens af, at jeg nu vil del
tage i den offentlige debat, har jeg også 
påtaget mig at være kontaktperson for Den 
Danske Forening i mit område, hvor jeg i 
øvrigt er kommunalbestyrelsesmedlem for 
CD og folketingskandidat for CD. 

Det er oplysning om et alvorligt problem, 
jeg ønsker lagt på bordet Det er for sent, når 
danskeren ikke er herre i sit eget hus. 

• 

Opfordring til de gamle 
Af Jens Toldstrop 

En af Danmarks kendteste mod
standsfolk fra besættelsen 1940-45 
- nedkastningschefen, der etablerede 
det mest effektive modtagenet i det 
besatte Europa - har sendt os føl
gende, som utvivlsomt vil være tan
kevækkende for mange af vore læse
re. 

Det kræver ikke megen fantasi at finde på 
å1$tger til, at Henning Christophersen er så 
begejstret for EF med indre marked, mønt
union og den derpå følgende definitive uni
on. 

Derimod er det noget vanskeligere at for
stå, at vor statsminister og udenrigsminister, 
der jo begge tydeligvis finder behag i deres 
magtfulde stillinger, bobler af begejstring 
ved udsigten til Danmarks reducering til en 
slavestat. 

ParalleUer til besættelsestiden 
Når man er så gammel, at man bar ople

vet besættelsestiden, er det nærliggende at 
drage paralleller. 

Den 9. april 1940 var P. Muncb Dan
marks udenrigsminister. Han var ikkesærlig 
populær, idet man ikke uden grund tillagde 
ham og hans parti, det radikale venstre, 
skylden for, at Tyskland uden besvær kunne 
besætte Danmark (og Norge). 

Utilfredsheden med ham og andre rege
ringsmedlemmer førte til, at statsministeren 
og Kongen fandt det opportunt at foretage 
en ændring i regeringssammensætningen. 
Det var Kongen, der insisterede på, at Erik 
Scaveniusskulle være udenrigsminister. Det 
samme job havde han som radikal politiker 
bestridt under første verdenskrig, åbenbart 
til Majestætens tilfredshed. 

I mellemtiden havde han været gesandt 
og mindre fremtrædende i politisk virksom-

hed, og det var den almindelige opfattelse, at 
hans radikale indsulling var afdæmpet 

At dette ikke var tilfældet, afsløredes 
straksefter hans tiltræden ved den berygtede 
erklæring af 8. juli 1940, hvori ban gav 
udtryk for sin glæde ved de store tyske sejre, 
der havde slået verden med beundring, og 
erklærede,at Danmark mAttefindesin p/JJds 
i det nye Europa under Tysklands førerskab. 
Følgende cil/lt fra »Besættelsens Hvem, 
Hvad, Hvor«omScaveniuser værd at brin
ge i erindring: »Hans syn på dansk uden
rigspolitik var nøgternt og illusionsl0<1t be
stemt af enkelte fundamentale kendsgernin
ger: Danmarks lidenhed og magtesl!il6hed 
og naboskabet - nu og i fremtiden - med 
Tyskland. Dansk udenrigspolitik på tværs af 
tyske interesser var ikke tænkelig« 

Told- og møntunion som underkastelse 
En sådan velvilje fra dansk side, der yder-

OANSKEREN , l'IR. I • FURUAR 1990 3 



tigere blev bekræftet ved, at Scavenius rejste 
til Berlin, blev hilst m'ed begejstring fra tysk 
side og førte omgående til forslaget om en 
told- og møntunion med Tyskland. 

Det er faktisk den samme situation, vi 
befinder os i i dag. 

Forhandlingerne dengang foregik i dybe
ste hemmelighed, men kunne naturligvis ik
ke føres uden samlingsregeringens vidende, 
hvorved et og andet også kom til folkets 
kendskab. 

De0g311g modstand - nu indordning 
under Stortysklands førerskab 

Befolkningens modstand var der ingen 
tvivl om, men også i regering og folketing 
var der modstand. Og nationalbankdirekt0-
ren, Bramsnæs, der var socialdemokrat, var 
chokeret og rejste kraftige indvendinger, da 
en sådan ordning »ville ophæve al selvstæn
dig dansk politik« 

Ligeledes var de konservative imod, og 
venstre truede med at træde ud af regerings
samarbejdet. 

l dag er situationen noget anderledes. 
Christophersen, Schlliter, Ellemann, Au

ken (der oprindelig var arg EF-modstan
der), Gert Petersen og selv de erklærede 
EF-modstandere i Folkebevægelsen har 
ydmygt bøjet sig for det, som man anser for 
en uomstødelig kendsgerning, og som en
hver blot med et minimum af omtanke ved 
vil føre til en union med Stortysklands fører
skab og Frankrigs lille Napoleon Mitterrand 
som næstkommanderende. 

Østeuropas tvivlsomme skæbne 
Selvfølgelig er det glædeligt, at de ØGteuro

pæiskestater i den senere tid har haft mod til 
at frigøre sig fra en imperiemagts tunge åg. 
Men når glæden nærmer sig det rene hysteri 
og derved udelukkerenhver omtanke, er det 
på sin plads at mane til fornuft. 

Hvad disse lande ønsker er jo frihed og 
selvbestemmelse, akkurat det samme som vi 
er i færd med at sæne over styr. 

Gorbatjov, der har forårsaget, hvad vi har 
oplevet de seneste måneder, bar næppe fore
stillet sig, hvad hans »åbne politik« kunne 
føre til. 

Nu ser han sit imperium smuldre, men 
inden for Sovjetunionens grænser fastholder 
man stadig etpartisystemet og bruger mili
tær magt og bevæbnet politi til at holde styr 
på folkemasserne. 

I magtområdet uden for Sovjet har han 
ikke grebet ind, men disse lande er fremde
les besat af russiske tropper, og Gorbatjov 
har fastslået, at ban ikke vil tolerere, at de 
melder sig ud af Warszawa-pagten. Hvad 
han vil gøre for at forhindre dette, kan man 
kun gisne om. 

Hans og andres drømme om »vort fælles 
europæiske hus« er den rene tåbelighed, så 
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længe der eksisterer en Nato- og en War
szawa-pagt. 

Danmark vil ofre frihed og 
selvbestemmelse for en drøm 

Men i Danmark lukker vi øjnene for alle 
kendsgerninger og er parat til at ofre vor 
frihed og selvbestemmelse for en - i hvert 
fald indtil videre - tåbelig drøm. 

Der er for så vidt intet nyt i denne tåbe
lighed. Gang på gang har vi i historiens 
forløb satset på det forkerte, og vore fejlta
gelser har gjort os til den miniputstat, vi er i 
dag. 

Vi bilder os ind, at vi med 16 mandater i 
et hundredtalligt Europaparlament kan gøre 
os gældende og sikre vor frihed, selvstæn
dighed og kultur. 16 medlemmer, der ikke 
engang er enige om at være danske, men 
splitter sig op i forskellige politiske fraktio
ner og dermed mister en eventuel lille mu
lighed for at gøre sig gældende. 

Hofproletar og kulturpave 
udraderer dansk kultur 

Man kan selvfølgelig stille spørgsmålet: 
»Har vi noget, der er værd at værne om?«. 

Den fornylig afdøde Hans Sølvhøj nåede 
at bringe et budskab til det danske folk, kort 
før han døde. 

Han, der i mange år har solet sig i et 
kongeligt kulturmiljø og adskilte sig fra alle 
ledende socialdemokrater ved at lade sig 
beære med fornemme ordener og medaljer, 
sad i et sofahjørne i TV 2 og erklærede at 

Nazister i Kolding 

begrebet dansk kultur overhovedet ikke ek
sisterer og aldrig bar gjort det. I det andet 
hjørne sad kulturpaven Ebbe Reich, der le
ver af at skrive bøger om Grundtvig og 
andre kulturpersonligheder. Han smilede 
huldsaligt og var ved at nikke hovedet af 
halsen for at bekræfte sin enighed med hof
proletaren. 

Det er den type mennesker, radio og 
fjernsyn med forkærlighed præsenterer for 
befolkningen, der sluger sådanne udgydelser 
råt og lader sig narre og forføre. 

Gå til modstand - alle, der husker! 
Der er udsigt til, at vi inden for en over

skuelig fremtid får lejlighed til ved en folke
afstemning at bestemme Danmarks fremtid. 

Derfor er der grund til at appellere til 
alderdommen. Vi, der er så gamle, at vi har 
oplevet, hvad det vil sige at miste friheden 
og retten til selv at bestemme i vort eget 
land, har en forpligtelse til, såvidt det er os 
muligt, at forsøge at åbne øjnene på vore 
vildførte landsmænd. 

Gamle Danmark skal bestå 
Lad os ud fra vore dyrekøbte erfaringer af 

al magt gøre vort til, at gamle Danmark skal 
bestå. 

Vi har før kæmpet for »dette lille latterli
ge land«, som Hitler kaldte det, og som det 
vil blive kaldt i en europæisk union. 

Lad os gøre det igen. 

Toldstrup 

Vi må indrømme, at vi ikke rigtig troede på det. Vi troede, at al den snak om 
nynazister og ålborgensiske brunskjorter var et forvrøvlet forsøg på at mistænkeligg0-
re modstanden mod indvandringen. Vi troede, det var opspind, løgn og propaganda. 

Vi må imidlertid bide det i os igen, for man skal altid værestor nok til at indrømme, 
når man har taget fejl. Og det har vi, for nynazismen er ganske rigtigt mere udbredt, 
end man skulle tro. 

De er der også i Kolding. 
Vi så dem på et møde, den lokale Danske Forening havde arrangeret med Søren 

Krarup som taler. Pludselig stod de der, en hel flok, der var vel 30. Da Krarup tog 
ordet, f6r en af dem op og sane et stort Hitler-billede fast på talerstolen, mens hans 
hirdkammerater taktfast heilede bagest i salen. 

Tilsynladende stammede gruppen fra en ungdomsrådgivning i huset, men om 
deres overbevisning efterlod de i hvert fald ingen tvivl. 

Hele stemningen, råheden, korpsånden, de gjaldende råb og de vulgære slagord 
bragte mindelser frem om fortidens rædsler. 

Vi står over for den afstumpede bandevold. Og politiet magter tilsyneladende ikke 
at gribe ind, som i det demokratiske Tyskland i 20'eme. 

Derfor advarer vi vore medlemmer. Vær opmærksom ved møderne. I kan når som 
helst risikere at blive overfalde! af dissesenfirsernes slormtropper, der nægter at lære 
af historien. 

For selv om bøllerne kalder sig »an ti-racister«, taler volden sit tydelige sprog. De 
historiske ligheder springer i øjnene. 

Også i Kolding. 

.. 



'• 

Et kneblet Europa? 
Er man modstander af den førte indvan

drerpolitik og har man noget på hjerte, må 
man se at 13 det sagt Om føje tid kan det 
måske blive kriminelt 

Det fremgår af den artikel, der stod at 
læse i sidste nummer af Danskeren. Artiklen 
gennemgik de EF-tiltag mod »racisme«, der 
er under opsejling, 

Man kunne læse, at trykkefriheden i mor
gendagens Europa vil være »tilpasset« den 
nye tid, De såkaldte »Racisme-paragraffer« 
skal strammes, og strafferammen skal ud
vides. Organiserede »anti-racister« skal med
virke ved anklagen af de formastelige, Skole
bøger skal udskiftes, Informationsgivere 
skal indskærpes deres pligt til at bekæm
pe »fordomme«, Indvandrerorganisationer 
skal støttes, 

Altsammen skal det ske af hensyn til »den 
ny virkelighed«, Hvad er så det for en stør
relse? 

Ja, skal man tro en fremtrædende svensk 
samfundsforsker, Bo Ekman, så er »den ny 
virkelighed« et Europa med 50 millioner 
muslimer (Børsen 2/1), Fremtidens euro
pæere må vænne sig til, at der »ligger en 
moske på gadehjørnet« i deres nabolag. 
Fremtidens europæere må vænne sig til, at 
Europa har forandret sig og blevet »multi-

Ekspert: 
Politikerne blinde 
for fremmed
problemet 

Den fremtrædende befolkningsekspert, 
professor, dr. polit. P, C. Mattbiessen, Kø
benhavns Universitet, tager nu offentligt af
stand fra politikernes vigen uden om en 
virkelig saglig og seriøs diskussion af frem
medpolitikken. Det sker i en samtale med 
red, Mette Kryger om indvandringspresset, i 
»Børsen« 30. januar, Professorens hoved
synspunkter kan gengives som følger: 

- Presset for udvandring fra de økono
misk stagnerende muhamedanske lande 
omkring Middelhavet vil vokse voldsomt. 
De har om 35 år samme folketal som EF, 
Vigtigste rejsemål er Europa, som kan nås 
hurtigt og billigt 

- Netop disse mennesker lader sig van
skeligt integrere. De har et meget fremmed 
livsmønster, jf. deres kvindesyn, 

kulturelt« med alt hvad deraf følger af kon
flikter og sammenstød, 

Fremtidens europæere »må vænne sig til« 
den ny virkelighed, mener altså forskeren. 
Men hvad, hvis man ikke bare vil sidde med 
hænderne i skødet? Hvad hvis man søger at 
påvirke den udvikling, der skal føre 50 mil
lioner til Europa pr. år 2000? 

Ja, der er det altså EF kommer ind i 
billedet Med forbud, censur og strenge 
straffe til indvandringsmodstandere, Med 
alle former for tiltag, der skal fremme den 
massive indvandring til Europa fra de mus
limske lande. Og europæerne - de bliver 
natwligvis ikke spurgt 

Vi lever i en humanistisk og tolerant tids
alder. Men der er ingen grund til at tro, at 
tolerancen udstrækkes til indvandringskri
tikere, Der er ingen grund til at tro, at næ
stekærlighedens apOStle vil gribe ind, hvis et 
»anti-racistisk« lovgivningsapparat skulle 
kræve alle indvandringsmodstandere smidt 
i fængsel, Deres store, altomfattende men
neskekærlighed holder ikke, når det gælder 
deres modstandere. Det har vi allerede erfa
ret. 

Alligevel nytter det ikke at klynke. Vi må 
uanfægtet kæmpe videre for at forhindre, at 

- BLa, derfor bør man gøre sig klart, 
hvem det er der indvandrer. Meo den 
danske statistik tillader ikke, at man i dag 
kan sige, hvilke lande de fremmede kommer 
fra (!), og det gælder ikke mindst familie
sammenføringerne, der er som en rullende 
snebold. 

- Hvorfor vil der danske folketing ikke se 
problemerne i øjnene i deres helhed og finde 
ud af, hvor mange indvandrere vi kan mod
tage, og fra hvilke lande? Professoren finder 
bta, årsagen i, at debatten har Bet tilført 
ordet »racisme«, som næsten umuliggør se,, 
riøs behandling af dette område, -

- Europa savner ikke indvandrer ar
bejdskraft, Vi kan udnytte vores egen bedre 
på mange måder og desuden lægge en del af 
produtionen ud i u-landene. Især mang
ler vi ikke uuddannet arbejdskraft udefra, og 
mht de mere veluddannede skader de deres 
egne hjemlande ved at emigrere til Europa, 

- Befolkningspresset udefra kan lettes, 
hvis europæerne hjælper til en mærkbar 
økonomisk fremgang i de muhamedanske 
lande omkring Middelhavet, bLa. ved at 
omdirigere en scor del al u-/andshjælpen 
derci[, • 

»den nye virkelighed« bliver som af sven- , 
skeren forudsagt 

Der var i sin tid kredse, som profeterede, 
at hitlerismen havde fremtiden for sig, Tro
en på kommunismens magt og sikre greb 
om sindene i Østeuropa og andetsteds var 
udbredt lige til for nylig, Man skal ikke lade 
sig imponere af de profeter, der altid vil være 
der for at blæse i basun for øjeblikkets djæ
vel, 

Nødret 
Vestre Landsret har frifundet en overlæge 

og en iransk tolk fra Nykøbing Mors. Un
derretten havde idømt dem bøder for - un
der falske navne - at indlægge og behandle 
to iranske kvinder, der opholdt sig illegalt i 
Danmark, 

Frifindelsen er måske det mindst overras
kende, Vi har jo så ofte set vore anklage
myndigheder og domstole udmåle med en 
alen til danskerne og med en anden til de 
fremmede kolonister og deres danske kolla
boratører, Det mest interessante er i dette 
tilfælde den juridiske maskering, Frifindel
sen begrundedes med, at de tiltalte havde 
handlet efter straffelovens nødretsparagraf! 

Hvad hvis danskerne greb til ulovlige 
midler i fortvivlet forsvar mod, at deres fæd
reland foræres bort til fremmedes kolonisa
tion?Villedeogså blive frikendt med henvis
ning til nødretten? 

(Kilde: Jyll.-Post. 13/1 90), • 
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Hvem er her 
- og hvem er her ikke? 

Vi bragte sidst en historie om en flygt
ning, som ikke er i landet, selv om han 
hæver bistandshjælp her. 

Der kan være mange grunde til ikke at 
være her. På den afbildede plakat, hvorfra 
noget af teksten bringes i oversættelse, op
fordres flygtningene til at melde sig til den 
sidste kamp imod det iranske præstestyre. 

Vi må jo håbe, at de, der har meldt sig, 
huskede at melde sig fra på bistandskontor
et. 

Hvervning eller opfordring til krigstjene
ste for en udenlandsk krigsførende magt er 
iøvrigt ulovlig efter straffelovens§ 128 og en 
særlig lov fra 1914. 

Men en sådan hvervning er foregået uan
tastet over hele landet. 

Foreningen er naturligvis meget interes
seret i plakatmateriale m.v., der kan vise, 
hvad der foregår blandt vore gæster og deres 
danske hjælpere. 

.) f.) .r> r-. 
/ ....,1,,., .J':._, . ..,,w,, 

' 
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Oversætte/se:=============J 

»Den hellige Bog viser, hvordan Gud 
tog parti for Moses, som var en virkelig 
revolutionær, der ledte de besiddelseslø· 
se til frihed fra Farao. Moses var parat til 
at slå ihjel og om nødvendigt til at ofre 
livet for at nå sine mål. Han var parat til 
at snyde, lyve, så splittelse imellem sine 
modstandere og stjæle for at nå sine ædle 
mål.... Et folk, som ikke er parat til at 
dræbe og dø for at skabe et retfærdigt 
samfund, kan ikke forvente Allahs støtte. 
Den Almægtige har lovet os, at den dag 
vil komme, hvor hele menneskeheden 
vil leve forenet under Islams banner 
hvor halvmånen, Muhammeds symbo~ 
hersker allevegne .... Men den dag må 
fremskyndes gennem vor hellige krig, 
ved vor villighed til at ofre vore liv og 
udgyde det urene blod i dem, som ikke 
ser det lys, som beriges fra Himlen af 
Muhammed« .... 

Irans nationale befrielseshær er med hele 
sin styrke på vej til at vælte resterne af 
Khomeinis misantropiske regime. 

For at forberede sig og centralisere alle 
kræfter for at vælte resterne af Khomeinis 
regime: 

Organisationen Modjabeddine Khalq 
Irans udsendelse over ijernsyn, de muha
medanske studenters forenings avis og alle 
M.K.l.'s udenlandske publikationer for de 
sidste uger er lukkede. 

Og de store manifestationer på dagen for 
martyrerne og de politiske fanger (20.juni) i 
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mere end 20 byer i Europa, Amerika og 
Australien er annullerede. 

Indtil nu er tusinder aflandsmænd draget 
af sted for at melde sig på befrielseshærens 
kaserne for at deltage i omstyrtningen af 
Khomeinis regime. 

For at slune jer til vore kamprækker mod 
dette antihumanitære regime skal I melde 
Jer til Centret for muhammedanske Studen
tersympatisører af Organisationen Modja
heddine Khalq Iran. 

Telefon: Public Relations: 31288465 
Nyhederne: 42610086 

Muhammcd Taqi Partovi Sabievari i 
"Ayaoden Nehzat Jslamj« (Den islamiske 
Beeregelses Fremtid), 1986. 

"' 



LO og gæstearbejderne 
LO var ikke med på vognen, da arbejds

giverne med regeringens støtte i slutningen 
af 60'erne og begyndelsen af70'erne iværk
satte det store fremmed- eller gæstearbejder
system. Det fremgår af »LO-bladet« og det
tes forgænger »Løn og Virke«. 

Fagbevægelsen taget pA sengen 
Det ser nærmest ud til, at udviklingen 

kom helt bag på fagbevægelsen. 25/10 
1969 undrer bladet sig. »Ingen ved tilsyne
ladende, hvor mange her er«, fortæller det 
og tilføjer, at arbejdsgivernes nye arbejds
kraftinitiativer vist også er kommet bag på 
regeringen. 19/1 1971 interviewes ar
bejdsministeren på baggrund af en rapport 
fra Specialarbejderforbundet, som hævder, 
at vi stadig ingen fremmedarbejderpolitik 
har. 

LO's holdning over for problemstillingen 
fremtræder usikker og tøvende, og man er 
sig tydeligvis kun uklart bevidst, hvad 
problemets karakter overhovedet er. 

Dette kommer markant til udtryk i pe
rioden omkring indmeldelsen i EF. I en 
artikel 2/8 1971 fortæller det f.eks., at EF
reglerne om arbejdskraftens frie bevægelig
hed kun gælder for EF-arbejdskraft, og at 
arbejdskraft fra 3. lande ikke vil blive sluset 
ind gennem andre EF-lande. 

»I mange kommuner og amter har man 
oprettet produktionsbuse og andre jobska
belsesordninger for unge arbejdslø,;e og bi
standsklienter, her er op til 10 1,edjedel gæ
stearbejdere, de bliver lønnet med 89 kr. i 
timen (aflale med SiD), andre ordninger 
betaler dem 70-75 kr. i timen for at deltage i 
danskundervisning, som de for øvrigt ikke 
får meget ud af, hvis de overhovedet møder 
op. Ved disse ordninger opsparer de inkl. 
danskundervisningen syv måneders arbejde 
(986 timer). Efter afslutningen, hvor det 
sjældent lykkes at Il dem i arbejde, vedbli
ver de at betale til arbejdslø,;hedskassen, og 
efter fem måneder kan de oppebære dag
penge i 2 1/2 år«. 

* »Nu må dette vanvid stoppe, ikke kun af 
hensyn til den danske befolkning, men også 
af hensyn til tyrkerne; det er helt uansvarligt. 
Hvem står frem om 10 år, når det går helt 
grassat, og tager ansvaret? 

Vi er blevet en nation af-det går nok, lad 
os nu se!«. 

Poul E. Gu.~tafsoon, viceborg.mester i Farum 
Jyllands-Posten 31/10 1989 

Under indtryk af usikkerheden nøjes LO
organet som regel med at referere, hvad 
regeringen bar gjort, og med passivt at for
tælle, hvad der sker. Samtidig forsøger det 
dog at fastholde fagbevægelsens gamle ho
vedkra v ved at kræve ligeløn for gæstear
bejderne og at !dæve dem organiseret. Man 
er inde herpå allerede 7/8 og 12/11 1969 i 
artikler,som tager udgangspunkt i faren for, 
at der kan opstå en ny lavtlønsgruppe. Man 
er også ganske klar over, at presset for at få 
flere gæstearbejdere kommer fra arbejdsgi
verne (19/1 1971). 

logen fordel for samfundet 
Betænkelighederne ved det hele lyser dog 

ud af mange af de skildringer af forholdene, 
som bladet indeholder. 19/12 1973 gengi
ves f.eks. den såkaldte Perspektivplan II. 
Denne plan siger, fortæller LO-bladet, at 
»de samfundsmæssige omkostninger ved en 
fortsat import af udenlandsk arbejdskraft 
anses, på længere sigt, at overstige den mer
produktion, som disse fremmedarbejdere 
producerer«. Tydeligere kan det vel ikke 
fortælles, at det i hvert fald ikke er samfun
de~ som bar glæde af arbejdsgivernes gæste
arbejderimport. 

Og 31/ 12 1970 fortælles i afskrækkende 
detaljer om de »raceproblemer«, der er op-

stået i »forvandlingens England«. Hr. og fru 
Smith, fortælles det, er forfærdede over det, 
der sker. 

Hjemseodme og 
effektivisering af produktionsapparatet 

Iod imellem toner en mere bevidst mod
vilje igennem. 6/6 1973 refereres fra et in
lernationalt fagforeningsmøde, at planlæg
ningen af gæstearbejdernes tilbagevenden til 
hjemlandene må ofres langt større opmærk
somhed end hidtil. Og 26/ 4 1973 siger LO
formanden Thomas Nielsen som svar på et 
fornyet pres fra arbejdsgiverne for at få flere 
fremmedarbejdere til landet, at der jo fore
går en betydelig illegal indvandring til lan
det, og at vore problemer ikke klares ved at 
få fremmed arbejdskraft ind !l1 at klare de 
uhumske job. Vejen er i stedet at få effektivi
seret produktionsapparatet, tilføjer han. 

Den Danske Forening kunne formentlig 
ikke have sagt det meget bedre, hvis den 
havde eksisteret dengang. 

Men arbejdernes ,,egen« socialdemokra
tiske regering med den tidligere fagfore
ningsbo6s Anker Jørgensen som leder gjor
de unægtelig, hvad den kunne for at cemen
tere problemet ved at lade »gæstearbejder
ne« blive til indvandrere. 

• 

EF og flygtningene 
EF bar planer om at samordne medlems

landenes asylpolitik. Ifølge et oplæg fra EF
kommissionen skulle der allerede i perioden 
1988-90 have været udfærdiget direktiver 
herom (dvs. regler, som de enkelte lande er 
forpligtede til at indrette deres lovgivning 
efter). Spørgsmålel er imidlertid så følsomt, 
at man ikke er kommet længere end til en 
betænkning fra EF-parlamentets retsudvalg 
(PE DOK A 2-227 /86/ A ). Nogle af med
lemslandene (Belgien, Holland, Frankrig, 
Luxemborg og Vesttyskland) er samtidig 
gået i gang med selv at koordinere deres 
behandling af asylsagerne. 

Den omtalte betænkning indeholder et 
forslag til beslutning. I det lægges der op til, 
at EF skal udtale, at EF er sig medlemssta
ternes moralske og historiske ansvar for asyl
ansøgere og flygtninge bevidst. Ligeledes, at 
disse stater er klar over, at der som følge af 
den »afkoloniseringsproces«, nogle af lan-

dene har gennemført, er sket det, at nogle af 
de lande, der er opstået, har kunstige græn
ser, lider under strukturelle skævbeder, ikke 
har demokratisk Sl yre og er skueplads for 
væbnede konflikter og borgerkrige, som er 
årsager til flygtningestrømmen. Flygtninge-
begrebet roå derfor ændres, hedder det i 
forslaget, fordi årsagerne til flugt bar ændret 
sig, siden FN-flygtningekonventionen blev 
skabt. 

»Storsindet« ændring 
af flygtningebegrebet 

Betænkningen ser med alvor på tilbøje
ligheden i medlemslandene til at søge at 
stoppe tils1rømningen. Tværtimod bør med
lemslandene udvise en »storsindet« hold
ning over for asylsøgere. Denne slorsindet
hed bør administreres af EF som fællesan
liggende. Som integreret juridisk og socialt 
område og med henblik på gennemførelsen 
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af det indre marked må EF således fastlægge 
fælles normer for behandlingen af asylsøge
re, siges det. Anerkendte flygtninge i EF bør 
tillægges samme rettigheder og pligter som 
EF-borgere, og EF bør tage initiativ, hedder 
de~ til at sikre en bedre og mere grundig 
information til de europæiske borgere om 
baggrunden for tlygtningepolitikke.~. 

Beslutningsforslaget opfordrer i øvrigt 
medlemslandene til at undgå, at visumreg
leme begrænser »flugt«mulighederne. Lan
dene må også undgå at tilbagevise de asyl
søgere, der dukker op. Disse bør endvidere 
have mulighed for frit at vælge asylland 
inden for EF. Tvungen indkvartering i fælles
lejre og langvarigt arbejdsforbud m.v. bør 
ikke være tilladt. 

Afrikansk Oygtningedefinltion anbefales 
M.h.t. flygtningebegrebet anbefaler be· 

tænkningen det begreb, som organisationen 
for afrikansk enhed har vedtaget. Dette in
debærer en udvidelse i forhold til det hidti
dige, idet det derved vil komme til at omfat
te »enhver person, der på grund af aggressi
on udefra, besættelse, fremmedherredømme 
eller på grund af begivenheder, der alvorligt 
forstyrer den offentlige orden, er tvunget til 
at forlade sin tidligere bopæl« for at søge 
tilflugt i et andet land. I øvrigt mener be
tænkningen, at begrebet også skal omfatte 
dem, der forfølges på grund af deres køn, 
ligesom den anbefaler, at ægtefæller og per
soner, over for hvem den flygtede har for
sørgerpligt, skal sidestilles med pågældende 
selv. 

EF's falske skyldkompleks 
Også i denne sag står EF altså med bene

ne solidt plantet i den blå luft. 
Det savner enhver berettigelse at gøre 

EF-landene ansvarlige for den uro, der er 
O!)lltået ude i verden. Alligevel pålægges EF 
nærmest et ansvar, som om det var EF-lan
dene, der har forvoldt uroen. 

Det flygtningebegreb, der lægges op til, 
tillader enhver, der på grund af overbefolk
ningens konsekvenser ønsker at komme til 
EF, at søge asyl her. Det er for så vidt 
karakteristisk, at man kritikløst tilslutter sig 
den afrikanske Oygtningedefonition. Blandt 
dem, der har beskæftiget sig med flygtninge
arbejde i Afrika, er det velkendt, at mange 
afrikanske lande er meget frisindede med at 
godkende folk som flygtninge - fordi det 
skaffer meget betydelige FN-midler til huse. 

Det er på denne baggrund naturligt, at EF 
søger at lægge beslutningsretten m.h.t. reg
lernes indretning til Brussel. Her er de nem
lig på tilpas lang afstand af de europæiske 
landes befolkninger, som jo kunne tænkes at 
gøre en del vrøvl over de beslutninger, der 
træffes. 

• 
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Af Kalundborgs 
nye Krønike 

I vor guldalderdigter Jens Baggesens 
"Kalundborgs Krønike« læser vi, hvordan 
en hestetyv endte i galgen - oven i købet to 
gange. 

Hestetyve hører ikke længere til dagens 
uorden. Og man er for længst holdt op med 
at hænge dem. 

Voldtægt mod forsvarsløse kvinder er der
imod i de flesteciviliserede samfund - hvor
til vi plejede at regne det danske - indtil de 
nyeste tider blevet anset for en af de groveste 
og mest foragtelige forbrydelser, der straffe
des tilsvarende strengt. 

Folkets afsky og rettens strenghed var 
tilsammen i stand til om ikke at afskrække 
enhver, der føl te sig fristet til voldtægt, så 
dog at få næsten alle til at holde sig i skindet. 

Voldtægtsbølgen 
De seneste år bar øjensynlig medført en 

sørgelig ændring i denne tilstand. Af pres
sens snart daglige petitmeddelelser ses, 
hvordan danske kvinder - fra unge piger 
under lavalderen til gamle koner i pensions
årene- i hobetal bliver udsat for disse oprø
rende overgreb. 

En del af vore egne ungersvende holder 
sig nok ikke tilbage i den almindelige moral
ske opløsning. Men en særlig opblomstring 
har disse afskyeligheder dog åbenbart fået 
gennem de indstrømmede fra vildt fremme
de kulturer, især den muslimske med dens 
foragt for de kvinder, der tillader sig at fær
des i hverdagen på lige fod med mænd. 

Utallige er efterhånden notitserne om 
deres voldtægter. 

De her refererede er således blot to tilfæl
dige blandt mange. 

Lige efter nytår kunne man læse i avisen,. 
hvordan en 64--årig kvinde, der tillod sig den 
dristighed at gå morgentur i Møllebakkean
lægget i Kalundborg, blev passet op af »en 
mørklødet mand, der talte gebrokkent 
dansk. Med en kniv truede han hende til at 
følge med til et andet sted i anlægget, hvor 
ban væltede hende om på jorden og under 
trusler voldtog hende, hvorefter han løb fra 
stedet((. 

Bedre klarede en antageligyngre og stær
kere Kalundborg-kvinde sig, da hun få dage 
tidligere blev overfaldet af to unge udlæo• 
dioge, der åbenbart var ude i samme ærinde. 
Hun »slap fri, da hun med et solidt spark 
plantede sin ene fod i skridtet på en af over
faldsmændene«. 

Vi har ikke fundet nogen notits om, at 
forbryderne er blevet pågrebet af politiet. 

Men selv om de var blevet det, kan man 
have sine stærke tvivl om, hvad det havde 
nyttet. 

Vil domstolene gøre danske kvinder 
til frit bytte? 

Vi har endnu ikkeheltglemtenandensag 
for et års tid siden, hvor tre iranere havde 
voldtaget en 14-årig dansk pige efter først at 
have bedøvet hende med alkohol, hash og 
sovemedicin. En af forbryderne fik 6 måne
ders betinget fængsel ( altså uden afsoning). 
To andre var blevet løsladt af politiet og 
stukket af. 

Retten tog hensyn til, at den dømte iraner 
var »såkaldt torturfange«, der om nødven
digt burde have psykiatrisk behandling. 
Den tortur, han påstod selv at have været 
underkastet, afholdt ham altså ikke fra at 
udsætte en mindreårig dansk pige for, hvad 
der nok ville være blevet betegnet som den 
groveste vold og tortur, hvis det var en 
fremmed, det var gået ud over. Betragtede 
retten det monstro som en formildende om
stændighed, at overgJCebet foregik under 
»narkose«?! 

Med den form for »retspleje« kan man 
ikke undre sig over, at uvæsenet fortsætter. 
De fremmede må jo få det indtryk, at 
danske kvinder er foragtede og gjort til frit 
bytte af deresegnemyndigheder - med jagt
tid året rundt. 

(Kilder: Kalundborg Folkeblad 2/1, 3/1 
90, Berl. Tid. 3/1 90, Jyll.-Post. 24/1 89, 
EkstraBladet 24/1, 28/1 89). 

Se også den opsigtsvækkende svenske 
voldtægtsStatistik, vi referer på side 17. 
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Menneske
rettigheder for alle? Af Ole Hasselbalcb, 

professor, jur. dr . 

Den 26. september 1988 kl. 19.45 fik 
forhenværende KZ-fange 142582 at vide, at 
politiet ikke kunne garantere hans sikker
hed. Han befandt sig foran Østerbro Med
borgerhus i København, hvor han skulle 
have hørt et foredrag over emnet »ytrings
friheden«. HusetS ledelse satte imidlertid 
mødet på gaden, fordi det efter ledelsens 
opfattelse var et »racistisk« arrangement. 
Han stod nu foran medborgerhusetS lukke
de dør og ventede på, at foredragsholderen 
kunne komme til orde i skæret fra en gade
lampe. »Antiracistiske« demonstranter hu
jede og kylede sten og maling mod den 
tålmodigt ventende skare. »Du skulle have 
været skudt under krigen, nazisvin!« skreg 
en af demonstranterne efter ham. 

Begreberne vendes rundt 
Begivenheden er ingenlunde enestående. 

Der er som bekendt ting, der ikke længere 
må snakkes om. Forbudte synspunkter, som 
man ikke bør høre på. Nogen for hvem de 
demokratiske rettigheder ikke gælder, og 
som ikke kan gøre regning på lovens og 
myndighedernes ydelser. 

Begreber er blevet vendt rundt Ord, der 
stod som vartegn for principper, vi betragte
de som fundamentale, har fået et nyt ind
hold. Nu yder de ly for bestræbelserne på at 
undertrykke det, de før sigtede på at beskyt
te. Ytringsfriheden gælder kun for nogle 
synspunkter. Lighed er ikke for alle. Og 
KZ-fange 142582 er altSå blevet til racist. 

Menneskerettigheder i centret 
I det fine nye menneskerettighedscenter i 

København sad »antiracisteme« nogle dage 
efter overfaldet på Østerbro og diskuterede, 
om sådanne overfald var den bedste metode 
til at stoppe de uønskede foredrag, eller om 
der skulle andre midler til. Det må, sagde 
centretS repræsentant ifølge referate4 af
hænge af målgrupperne. 

KZ-fange 142582 troede ellers, at han 
under alle omstændigheder havde ret til at 
»søge, modtage og meddele oplysninger og 
tanker af enhver art«, som det hedder i men
neskerettighedskonventionerne. Men det 
har han åbenbart ikke. Han troede også, at 
den, der alvorligt krænker ytringsfriheden 
eller hindrer lovlige foreningers virksom
hed, efterstraffelovens§ I 18og§ 137 stod til 

fængsel. Men det gør de altSå kun, hvis 
justitsministeren ikke beslutter sig til at lade 
forbryderne være i fred. 

Debatundertrykkelsen 
Den oplevelse, KZ 142582 havde, er ka

rakteristisk for en tendens i tiden. En udvik
ling, som viser sig i stort og småt. 

Er det f.eks. ikke ejendommelig~ at det 
altid er de mærkater, hvis tekst KZ 142582 
kan tilslutte sig, der bliver revet ned? At det 
altid er hans synspunkter, som bliver holdt 
ude af den >>fri((, ))åbne<<, »facetterede« og 
»fordomsfrie« debat, som de ledende, opi
nionsdannendekredse i dette land fører? At 
det altid er disse synspunkter, som ikke er 
værdige til præsentation i gymnasier, på høj
skoler osv. på linje med dem, der præsente
res af Flygtningehjælpen og SOS-Racisme? 
At de aldrig fremlægges på bibliotekerne, 
hvor man i stedet må læse »Samspil« og 
»Flygtningenyt«? Aldrig i radio og tv? At 
ministeren endog kan vride betingelserne 
for en oplysningsbevilling inden for det om
råde, der interesserer KZ 142582, således at 
de mange penge kun kan komme dem til 
gode, som vil ham til livs? 

Der er sket noget nyt herhjemme. Nogle 
ord er blevet farlige og må ikke komme 
frem. Andre ord kan bruges som dækning 
for stor set hvad som helst, også handlinger, 
der er ganske imod ordenesoprindelige ind
hold. Kalder man sig antiracist er man god 
og i ly for alle, der stiller spørgsmål. Man 
kan gøre, hvad man vil, imod racister. Og 
man har statskassen i ryggen. De, der stiller 
spørgsmålene, er derimod »racister« og on
de. Ytringsfriheden skal respekteres i Sydaf
rika og Peking, men herhjemme kun, hvis 
det er det rigtige, der ytres. Om den demo
kratiske debat er »fordomsfri« og »åben«, 
afhænger af, hvilkcsynspunkter der indgår i 
den. Er man dansker i akut bolignød, er det 
ikke diskriminering, når man sættes bagud i 
boligkøen til fordel for fremmede - om
vendt derimod, hvis fremmedesættes bagud 
til fordel for danskere. 

Den totalitære opmarch 
Den udskridning, som KZ 142582 vel

sagtens betragtede med blandede følelser i 
gadelampens skær, er allerede kommet 
langt - og den ,11 komme længere endnu. 

EF vil nu begrænse borgernes trykke
frihed og indføre strenge straffebestemmel
ser for at bringe follc som KZ 142582 til 
tavshed (dokument KOM 88/318). I Eu
robarometer nr. 30 ses, at EF vurderer hans 
meninger som >>racistiske«. 

I Norge kan posten fremtidig standse det, 
der menes med at være »racistiske« forsen
delser (PostdirektoratetS skrivelse JO.JO. 
89). Det fremgår ikke, hvorledes denne racis
mes tilstedeværelse skal konstateres. Tilsy
neladende skal postbudene være racist
dommere i første instans, og man må jo så 
håbe, at de ved, hvad racisme er - og at man 
ikke må åbne andres breve. 

I Sverige toner et forbud mod »racistiske« 
organisationer frem i horisonten (Flygtnin
genyt maj 89). 

KZ 142582 kan altSå for gammel gælds 
skyld blive nødt til en skønne dag at færge 

-
Her har vi en typisk antiracist. Han er 
ikke dum. siger han. Det er racisteme, der 
er dumme. Hvis man ikke er enig med 
ham, er man racist. Siger han. Og han må 
jo vide det, for antiracister er kloge. 
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forbudte tryksager til anonyme modtagere i 
Sverige. 

Hvis han altså får tid. Han har nemlig i 
forvejen hænderne fulde. Når han arbejder 
for at få sine meninger frem, er der også post 
herhjemme, der ikke virker. Det er i det hele 
taget ikke så mange af de ydelser, danske 
borgere ellers kan gøre regning på, KZ 
142582 kan påregne, og det beværliggør 
hans arbejde. 

Dansk undertrykkelsesparagraf 
Hvad vil mon fremtiden bringe? Grund

laget for en usikker fremtid for KZ 142582 
er allerede skabt med straffelovens § 266 b, 
den såkaldte »racisme« paragraf. Den siger 
blandt andet, at det er strafbart at »true« folk 
på grund af deres nationale eller etniske 
oprindelse. Hvad vil det egentligsige?» Tru
er« det arbejde, KZ 142582 udfører, måske 
ikke fremmede, der ønsker at slå sig ned 
her? Hvad var der sket, hvis denne paragraf 
havdeeksisteret i 1945, da KZ 142582 blev 
sat fast af Gestapo? Kunne den ikke have 
været brugt til at straffe ham med? 

Ord er føjelige. Nogle ord kan bøjes efter 
tidens og magthavernes behov og stemnin
ger. Hvis KZ 142582 fortSætter i det spor, 
han er i, og som førte til hans anholdelse i 
1945, og hvis udskridningen fonsæuer som 
den er begyndt, har han gode udsigter til at 
komme til at opleve en anholdelse igen. 

Den radikale Kirsten Lee har udtalt, at Den 
Danske Forening står for »fordummelsen« -
men har trods 4 invitationer set sig ude af 
st8J1d til ae tage diskussion om, hvori denne 
bestAr! 

»Er man dum, hvi.s man bliver kaldt dum, 
men klog hvis man kalder andre dumme 
uden al kunne forklare hvorfor?« 
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For samme forbrydelse oven i købet. For 
at ville værne om sit land mod fremmed 
overtagelse. 

Undertrykkelsens tilbagevirkninger 
Historien kører i ring. Moden er anderle

des, men knæfaldet for modebevægelser og 
evnen til al finde undskyldninger for at 
handle, som moden tilsiger, tilsyneladende 
uforgængelig. 

Men lidet tænker medløbere og manipu
latører på følgerne af det, de gør. For dem er 
det nok at ha ve ret i nuet, for den medie
skabte offentlige menings selvretfærdige 
dommere. 

Hvor længe vil befolkningen forslå, hvad 
menneskerettigheder er, når de ikke prakti
seres for alle i samfundet? 

Hvor længe vil den respektere de veje, 
den demokratiske styreform anviser for 
udøve.Ise af phirkning på samfundets anlig
gender, nemlig dialogens og argumentatio
nens, når nogle oplysninger og argumenter 
dog ikke tilstedes adgang til den »frie« of
fentlige debat med landelS ledende kredse? 

Hvor længe vil befolkningen bevare sin 
traditionelle venlighed og imødekommen
hed over for fremmede, når disse bliver ved 
med at trænge sig på? Og vil den, når tål
modigheden engang er slut, skelne mellem 
påtrængende fremmede og andre fremme
de, eller vil alle blive skåret over en kam? 

Hvor længe vil befolkningen forblive ik
ke.racistisk i sin grundholdning, sådan som 
den er i dag, hvis den får at vide, at mod
stand imod urimelig indtrængen er racisme? 

Menneskerettighederne er under tryk. 
Først og fremmest fordi de, der der skulle 

administrere dem, ikke i ringeste grad har 
forslået, hvad de forpligter til. 

Og dernæst fordi vore politikere ikke 
praktiserer det demokrati, de hævder at for
svare. 

Hvis befolkningen ikke vågner op nu til 
aktivt forsvar for de værdier, som det har 
taget århundreder at skabe, vil disse værdier 
og folket selv gå til grunde i en malstrøm af 
ord, ondskab og politisk holdningsløshed. 

• 

Luftforurening 
Forureningen af æteren over Danmark 

har længe været tiltagende - og ikke bare 
den, der kan måles og tælles med instrumen
ter. 

1 de statsoktrojerede elektroniske medier 
- radio og fjernsyn - er der områder, hvor 
det er småt med den alsidighed, der skulle 
være det lovfæstede grundlag for virksom
heden. På fremmedpolitikkens område her
sker der tværtimod en kvælende ensidighed. 

Gang på gang er Den Danske Forening 
og andre modstandere af indvandringspoli
tikken blevet tilsvinet på del groveste i disse 
medier - uden at få mulighed for at komme 
til genmæle. Klager til generaldirektøren har 
været virkningsløse. 

Samtidig har de danske stationer kværnet 
105 med propagandaudsendelser for ind
vandringspolitikken og det mullietniske 
samfund og dermed for opløsningen af den 
danske nationalstat. 

Senest er Radio Syd fulgt i sin køben
havnske storebrors spor med racisme-be
skyldninger mod Den Danske Forening -
fulgt op af det gammelkendte trick med det 
halvhjertede eller direkte insinuerende de
menti. 

Nok er nok. Vi har nu igen sendt brev til 
generaldirektøren, men denne gang med be
sked om, al DR må vente et sagsanlæg, hvis 
man ikke giver os en rimelig mulighed for at 
imødegå beskyldningerne. 

Sådan behandlesdanskere, der tillader sig 
at arbejde for at bevare Danmark som et 
dansk land for det danske folk. 

Vore kolonisatorer går det bedre. Som 
enhver kan overbevise sig om ved at lukke 
op for DR's udsendelser, er der ingen smalle 
steder, når det gælder om at lovprise dem 
eller lade dem komme til orde-på dansk og 
mange ijerne sprog. 

Arabisk æter-kultur i København 
Men det er åbenbart ikke nok. Nu meddeles 

det, at vi til april vil opleve Danmarks første 
private fremmedsprogede TV-station: A 
Sharg TV. Den skal sende på arabisk - med 
danske undertekster. Programmerne vil bli
ve lavet af bl.a. iranere, irakere og palæsti
nensere og kunne ses i Københavns-områ
det og på dele af Sjælland saml i Malmø. 

Hovedstaden skal altså ikke blot begaves 
med et stort islamisk kulturcenter - på en af 
statens fil tilbageværende, højst værdifulde 
grunde i de centrale bydele. Muslim-kultu
ren skal også udbredes gennem æteren til 
vor nye kolonist-befolkning. 

Koloniseringen af Danmark - og Europa 
- går systematisk videre på alle områder 
- støttet af vore egne og af EF's pinger. 
Og betalt af de koloniserede. 

• 
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>>Den hvide mands hulk<< 
Ved Den Danske Forenings sommer

stævne i Vejle holde foreningens formand 
Sune Dalgård den 8. juni I 989 et foredrag 
"Kampen om Danmark«, hvorafhovedpar
ten er trykc i cidsskriflet "Tidehverv« (sep
tember 1989 s. 131-136, jf. »Danskeren« 
okcobcr I 989 s. 23). 

I dec følgende gengives nogle uddrag, der 
samler sig om referat af hovedsynspunkcer 
fremsai af den fra,iske forfatter Pascal Bruck
ner i hans bog om »Den hvide mands hulk« 
fra 1983: Den 3. verden og dens vestlige 
hAndlangere søger at påtvinge os evig anger 
og bod for kolonitidens påstå.ede udbytning. 
Denne pSykiske mekanisme skal fil os cif at 
give tårevædet efter for den 3. verdens be
hov og ønsker, så den kan opløse vore natio
nale samfund - og selv kolonisere Vesten. 
Permanent. Det er el psykologisk fif, der 
gennemtrænger det nacionale forsvar mere 
effektivt end kanoner og kampvogne. 

Tiden efter den 2. verdenskrig blev langt 
scærkereåndeligt præget af den venstreorien
terede politiske internationalisme end af den 
af krigen genvakte nationale bevidsthed i 
Europa. Hovedparten af de venstredrejede 
internationalister støttede sig nu åbent eller 
skjult på den voldsomt styrkede Sovjet-su
permagt og dens forsøg på ad mange veje at 
svække og opløse de vestlige samfund som 
forberedelse af deres fald for det kommuni
stiske system, som det var sket i hele Østeu
ropa. 

Dyrkelsen af den 3. verden 
Den internationalistiske ideologi fik i 

denne fase en helt ny og -som det skulle vise 
sig - overordentlig slagkraftig og virknings
fuld dimension i dyrkelsen af den 3. verden. 

Da del vesteuropæiske koloniherredøm
me stort set fuldstændigt afvikledes i løbet af 
den første snes år efter 1945, udvidedes 
»kampen mod imperialismen« til en uophør
lig medlidenhedskampagne og godbedsdyr· 
kelse af de nu frie og afkoloniserede lande, 
den såkaldte 3. verden. Hele den vesllige 
verden anklagedes ustandselig for aUe de 
formentlige lidelser og uretfærdigheder, som 
var påført den 3. verdens lande af de under
trykkende og udbyttende vesteuropæiske 
imperialistiske tidligere kolonimagter. Disse 
udsaltes for en nådesløs fordømmelse på 
grund af deres påstAede forbrydelser mod de 
tidligere kolonier og for el krav om evig 
skyldfølelse og bod i forhold til disse bl.a. i 

form af store økonomiskestøttebeløb, åben
hedfortilvandring derfra osv. 

Den hvide mand bør hade sig selv 
Hele dette ideologiske skylds,- og uskylds

system er indgående og meget malende be
skrevet og analyseret af den franske forfauer 
Pascal Bruclmer i hans bog fra 1983 »Le 
sanglot de l'homme blanc. Tiers-Monde, 
culpabilite, haine desoi« (Den hvide mands 
hulk. Den 3. verden, strafskyldighed, selv
had). Systemets hovedtræk beskriver han 
bl.a. således: 

»Der hviler i virkeligheden på forhånd en 
formodning om forbrydelse på enhver ves
terlænding. Vi europæere er blevet opdraget 
i had til os selv, i visheden om, at der midt i 
vor verden fandtes et hovedonde, som kræ
vede hævn uden håb om tilgivelse. Dette 
onde kan udtrykkes i to ord: »kolonialis
men og imperialismen«. Han opregner de 
millioner af ofre, disse siges at have haft i de 
fremmede verdensdele, og forlSætter: 
»Knust under vægten af disse vanærende 
minder er vi blevet bragt til at betragte vor 
civilisation som den ringeste, efter at vore 
fædre troede, at de var de bedste. At være 
født efter den 2. verdenskrig var ensbety
dende med at modtage forsikringen om at 
høre til menneskehedens bærme, til en af
skyelig kreds, som i århundreder ... har un
dertrykt næsten hele verden. En verdensdel, 
som ikke holdt op med at tale om menne
sket, samtidig med at den nedsablede det i 
alle fire verdenshjørner, en verdensdel op
bygget på udplyndring og fornægtelse af 
livet, den fortjente ikke bedre end selv al 
blive trampet ned, nu da turen var kommet 
til den. 

Hele verden angriber Vesten, og mange 
vesterlændinge deltager i denne kampagne: 
Vort ansvar fasl~lås med forargelse, foragt. 
ingen tale om den 3. verden kan sluues eller 
begyndes uden at fastholde delle ledemotiv: 
Den hvide mand er nedrig. Hvi.d er der 
tilbage for os børn og børnebørn af disse 
barbarer, som har snyltet på jord og hav? 
Altid og overalt at vise vor sønderknuselse. 
Som Dostojevsk.i siger: ,,Enhver af os er 
skyldig fremfor alle, for alt og overalt, ogjeg 
mere end de andre«. Dette er vor inderste 
tro. Det udgydte blod falder tilbage på os, og 
intet, synes det, kan bøde på den udviste 
usselhed, ingen erstatning genskabe ligevæg
ten, som er blevet forstyrret af kolonialis
mens forsyndelse. Alle adkomsterne til vor 

hæder, århundreders anstrengelser, bereg
ninger, forfinelser, bedrifter, heltemod, som 
havde indført en vis form for menneske
lig visdom, er blevet fejet til side, reduceret 
til intet« 

»Nu kan du sone din brøde i frihedens 
morgengry« 

Bruckner konkluderer: »Imidlertid giver 
de gamle koloniers uafhængighed 05 en mu
lighed for at indløse vor gæld: at gå med på 
de kæmpende folks side, altid og overalt at 
hjælpe Syden med at omstyrte Vestens guld
kalv. Sådan har tilblivelsen af den 3. verden 
som politisk magtfaktor affødt denne nye 
gruppering: udsoning gennem kamp«. 

Bag den politisk overordentlig virksom
me kampagne stod et mindretal af intellek
tuelle, aktivister og undervisere. Befolknin
gernes store flertal i de vestlige lande, hæv
der Bruckner, indtog derimod i virkelighe
den en ganske anden holdning, præget af 
ophøjet ligegyldighed eller ligefrem fjendt· 
lighed over for de såkaldt underudviklede 
lande. 

Det religiøse paradoks 
Tankevækkende er også Bruck.ners påvis

ning af det religi06<: paradoks i hele denne 
dyrkelse af den 3. verden. Han anfører det 
besynderlige i, at agnostiske tænkere, som 
bar skærpet deres intelligens for at kæmpe 
imod kirkerne og deres lære og det endda i 
den kæmpende ateismes århundrede, i vir
keligheden anvender det begreb, som er sel
ve grundlaget for kristendommen, nemlig 
arvesynden. Og samtidig med at der foregik 
en overvældende omvæltning i moral og 
tankeverden, omstyrtning af forbilleder og 
tabuer, hvor Guds og faderskikkelsens død 
gik hånd i hånd, netop midt i denne udvik
ling søgte man al frembringe en voldsom 
skærpelse af den dårlige samvittighed. Det 
var, som om et samfund, der havde søgt at 
afskaffeselvesyndsbegrebet,anlagdeen kon
gevej for følelsen af en altomfattende straf
skyldighed, som var prisen for at tilhøre et 
vindende Europa, der en tid havde triumfe
ret over resten af verden. Den moderne poli
tik, indrømmer Bruckner, er holdt op med 
at lade sig inspirere af kristendommen. Men 
dens lidelsesberetninger er stadig kristen
dommens. Den politiske verden er gennem
syret af religiøse forestillinger, beruset af 
martyrbegreber, fængslet af lidelsen, og selv 
de mest verdslige udtalelser er ofte ikke an-
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det end gentagelser eller variationer i en 
anden tonart af kirkelige moralprædikener. 
I sig selv er det et paradoks, at en sådan smag 
for lidelsen og det undertrykte menneske 
forenes med en hefiig kirkefjendtlighed. Det 
afgørende er imidlertid, at man på denne 
måde har søgt at indarbejde en grundlæg
gende skyldbevisthed, som afgør alt, udfyl
der mangelfulde argumenter, erstatter fakti
ske oplysninger, på forhånd affejer alle 
modsigelser, kort sagt er det religiøse fun
dament, som står tilbage, når alt andet er 
væk. 

Skyldbevidstheden som våben 
Det er utvivlsomt rib>tigt, at denne dyrkel

se af det fremmede, af den helgenkårede 3. 
verden, og oparbejdelsen af den gennemsy
rende skyldbevidsthed har været en væsent
lig åndelig faktor i det, der kan karakterise
res som Europas nationale kapitulation i 
efterkrigstiden og særlig i den seneste snes 
år. 

Generalangrebet fra den venstreoriente
rede internationalisme, som førte til denne 
kapitulation, mødte ingen beslutsom mod
stand, for der var næsten ingen beslutsomme 
modstandere tilbage, viste det sig. Borger
ligheden var en hul skal. Dens nationale 
bekendelse var væk eller dækkede blot over 
et forsvar for egne interesser, der ikkelænge
re syntes at have brug for den nationale og 
folkelige enhed. 

De venstreorienterede internationalisters 
og deres »humanistiske« eller »kristelige« 
medløberes sejr og magtstilling blev des
uden så meget større, som de jo kunne allie
re sig med de store lederkredse og befolk
ningsmasser i den 3. verden, hvis sag de så 
betingelsesløst foregav at kæmpe for, og 
som naturligvis var interesserede i at bruge 
dem som brækjern og stødkile i deres an
greb på den vestlige verden for at få ændret 
den såkaldte »økonomiske verdensorden« 
og måske også på længere sigt skaffe sig 
afløb for deres ustyrlige befolkningstilvækst 
i de skrumpende vestlige samfund. 

Kolonisationen af Europa: 
Den omvendte kolonialisme 

Her står vi da over for en anden og vel alt i 
alt den vigtigste drivkrafc bag den udvikling, 
vi her taler om, og som vel uden overdrivel
se kan karakteriseres som: Kolonisationen 
af Europa. 

Befolkningseksplosionen i 3. landene og 
den ringere levestandard der sammenholdt 
med befolkningsstagnationen og den højere 
levestandard i Vesteuropa tilligemed lettere 
transportmuligheder og generelt slappere 
indvandringsrestriktioner i Vesteuropa har 
gennem den sidste menneskealder og is,cr i 
de seneste årtier igangsat en vældig emigra
tion fra andre verdensdele til Europa. Den
ne vandringsbølge eller folkevandring har 
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en sådan karakter og et sådant omfang, at 
man med grund kan tale om en kolonisation 
af Europa eller om en omvendt kolonialisme 
fra de tidligere koloniområders side mod de 
tidligere koloniherrelande. Og denne kolo
nisation er vel at mærke af en langt dybere
gående og mere indgribende art end den nu 
afviklede europæiske kolonisation i afrikan
ske og asiatiske lande. Denne var stort set af 
politisk, militær og økonomisk art, men 
medførte ikke nogen større folkelig bosæt
telse i koloniområderne. Kun et meget tyndt 
overtag af administratorer, militærpersoner, 
teknikere og handelsfolk tog normalt bolig i 
kolonierne, hvorfra de fleste senere vendte 
tilbage. 

Ved afkoloniseringen vendte desuden 
størsteparten af disse fåtallige koloniherrer 
tilbage til de europæiske lande. I modsæt
ning dertil repræsenterer den nuværende 
omvendte kolonisation en virkelig folke
vandring fra de fremmede verdensdele til 
Europa. De europæiske landes befolkning 
ændrer derved gradvis, men hurtigt fuld
stændig karakter og præges mere og mere af 
de fremmede, som lige så stille efterhånden 
overtager landene. Altså en egentlig koloni
sation i lighed med den europæiske folkeko
lonisation af Canada, USA, Australien, 
New Zealand, nogle sydamerikanske lande 
osv. Forskellen er blot, at disse områder var 
folketomme eller uhyre spredt befolkede, da 
europæerne overtog dem og fra bunden op
byggede deres nye samfund i dem, mens 
folkevandringerne fra den 3. verden til Eu
ropa lader indvandrerne overtage fuldt ud
byggede årtusindgamle samfund. 

Ved hjælp af fremmedarbejder- og fami
liesammenføringspolitikken kombineret med 
flygtningepolitikken er det lykkedes at få 
den samlede indvandringspolitik gjort til en 
accelererende evighedsmaskine, der årligt 
bringer nye titusinder af vildt fremmede 
mennesker iod i Danmark, hvor de får fast 
opholdsret, forsørgelsesret »på lige fod« 
med eller i realiteten forud for danskerne og 
efterhånden i stærkt tiltagende omfang ind
fødsret og statsborgerskab, så de i enhver 
henseende er ligestillede med danskerne. 

Problemets befolkningsmæssige og øko
nomiske omfang holdes i vidt omfangskjult 
for det danske folk ved mangelfulde eller 
vildledende oplysninger og statistikker. 

Ser vi ud over Europa og over Danmark, 
må vi nok erkende, at reaktionen over for 
fremmedgørelsen og kolonisationen overalt 
som hovedregel har været tøvende, splittet, 
selvundskyldende, bange og tvivlrådig. Sam
virke mellem de enkelte eu.ropæiske folk 
mod den fælles trussel har været så godt som 
ikke eksis1erende. 

I Vesteuropa ser vi endog tværtimod EF 
- de europæiske fællesskaber -sanseløst be
tegne modstanden mod afeuropæiseringen 
afEuropa gennem fremmedinvasionen som 

»racisme«, der skal bekæmpes (jf. Danske
ren 1989 nr. 5 s. 13-15). 

Stærkere end kanoner og kampvogne 
Overalt søger den herskende mening gen

nem sit næsten fuldstændigeopinionspåvirk
ningsmonopol at nedgøre eller undertrykke 
enhver indsigelse eller modstand mod ind
vandringspolitikken. Den kan her gøre virk
som brug af den før nævnte psykiske meka
nisme, som gennem en menneskealder grad
vis er blevet indoktrineret i vesteuropæernes 
sind og vasket ind i deres hjerner: Tanken 
om deres evige strafskyldighed i forhold til 
den 3. verden, den synd, som, hvis den 
overhovedet kan sones, kun kan det ved at 
indrette sig efter den 3. verdens behov og 
ønsker. 

Dette skyld-og soningskompleks over for 
alle u-landeog områder uden for den vestli
ge verdens i-lande, som det er lykkedes den 
internationali_~tiske indvandrerlobby at ska
be i disse landes ledende kredse, blandt ho
vedparten af opinionsdannerne, i undervis
ningssektoren, i medierne og i store kredse 
af den bredere befolkning, har virket efter 
hensigten. Det er tydeligt, hvorledes dette 
kompleks, støttet med de i sammenhængen 
meningsløse begreber »rncisme« og »frem
medhad», er et af de kraftigste brækjern for 
kolonisationspolitikken og kan bruges til 
retfærdiggørelse af snart sagt ethvert angreb 
på de nationale vesteuropæiske samfund og 
deres bærende led. Eksempelvis har vijo på 
det allerseneste set, hvordan selv militært 
organiserede kæmperøverier, udført med 
hensynsløs brutalitet over for omgivelserne 
og kulminerende i politidrab, bliver forsva
ret af talsmænd for den yderliggående ven
strefløj og med rygklappere langt ind mod 
midten ud fra den betragtning, at hensigten 
syntes at være den ædle at bistå den 3. 
verden, som var blevet udbyttet af de kapita
listiske og imperialistiske kræfter i Vesten, 
hvortil selv Vesteuropas arbejdere henreg
nes, eftersom de er med til at snylte på 
u-landene. Det illustrerer vist i et glimt, hvor 
langt tesen om V es tens og alle vesteuro
pæeres kollektivestrafskyldighed og mangel 
på ret over for den 3. verden kan udstræk
kes, når de rette folk kommer til. Denne 
kollektive skyld og forbryderstempling af 
hele Vesteuropa og USA har været grundla
get for den nådesløse offensiv, som den in
ternationalistiske intellektuelle venstrefløj, 
dens intellektuelle borgerlige efterplaprere 
og dens følge af »nyttige idioter« nu i flere 
årtier har ført frem mod de nationale sam
fund i den vestlige verden, og som også de 
nordiske lande og altså Danmark har ligget 
under for. Denne religiØ$t farvede ideologi 
har været mere effektiv end kanoner og 
kampvogne til at trænge igennem vort for
svar som nationer og opløse nationalstater
ne indefra. 



Det gode gamle kneb 
Den gamle stalinistiske garde i Østtysk

land klamrer sig til magten. Med alle kneb. 
Især de gode gamle, efterprøvede. Man fin
der ud af; at landet trues af nynazister. Da 
Hitler stod for dagsordenen var det jøder og 
frimurere. Et krigsmindesmærke overmales 
med naz.iopråb ... Men af hvem? Hvem har 
fordel af at fremmane en naz.itrussel? 

Det gode gamle kneb kan bruges overalt 
Hvad er det nu, Den Danske Forening er 
blevet udhængt for? li vem er det, der taler 
om den voksende nazistiske og racistiske 
trussel herhjemme? 

Borgeme i Østtyskland hopper ikke på den 
slags mere. De har haft lejlighed til at se 
tingene alt for klart og alt for længe. Men 
hvad med danskerne? 

Kan et pænt menneske nu blande sig med 
påståede »naz.ister« og »racister«? Er det 
ikke klogere at lade være? Man skulle jo 

nødig få et eller andet på skjorten, vel? 
Hellere ind i flokken af stille eftersnakkere. 
Ind at holde gallashow i Tivolis koncertsal. 
For Østeuropa. Så er man da på den sikre 
side nu. Ikke? Er det ikke bedst at vente 
med at stå fast til bagefter? Til når man har 
set, hvordan alting falder ud? Imens kan 
man bruge de vellydende og intetsigende 
ord. Slutte sig til den fast sluttede, trygge 
skare i meningsmonopolets garde. I de rigti
ge meningers tempel. 

Som Gentoftes konservative borgmester, 
der smed en gammel modstandsmand på 
gaden, da han skulle holde foredrag i hendes 
smukke, hvide bibliotek. For der var jo no
gen, som sagde, at han var nazist - ikke 
sandt? 

Eiler som ledelserne i de københavnske 
medborgerhuse. 

Man ved jo aldrig. 

BEKÆMP~· 
NAZISMEN 
l \\ 

7 

ouMØDER 
HVOR , ......... . 

zi &f.ø.eloe~ org•n 

DEN øo,,•k• No 

oanske Forening, 
ONSB Patrioterne,Oen k Folkestyre,Værn om 

' . om Dans 
Selskabet t,1 værn skinheads,m.fl. -

k Ku k\ux klan, oanmar , 

Til glæde for dem, der ikke ved, hvad der 
skete, gengiver vi her en plakat. Den stam
mer fra gaden ved Østerbros medborgerhus. 
Som lukkede et foredrag om ytringsfriheden 
ude. Den var nemlig også nazistisk. 

Hed det sig. 
Vi slap af med Goebbels. I Østeuropa 

skaffer de sig nu af med Goebbels' røde 
lærlinge. Skal danskerne være nogle af de 
sidste, der med barnlig troskyld sluger rød
nazisternes og de vanærede venstreintellek
tuelles primitive kneb? 

Ligestilling eller 
liggesti11ing? 

Danske Kvinders Nationalråd har i en 
nytårsudtalelse krævet, at 9()'erne bliver det 
årti, hvor ligestillingen gennemføres (JylL
Post. I /2 90). . 

Der opstilles 9 krav. Detsidsteaf disse er: 
»Afskaffelse af enhver form for diskrimina
tion og vold mod kvinder«. 

Det, Rådet straks har haft held til at af
skaffe, er enhver fornuftig sammenhæng 
mellem detsegne krav. Det 6. af disse lyder 
nemlig: »Styrkelse af Oygtninge-og indvan
drerkvinders muligheder for at indgå på alle 
niveauer i samfundet«! 

Rådets medlemmer må da vide, at de 
fremmede kvinders isolation og placering i 
samfundslivet bunder i deres egen medbrag
te kultur. Her er ikke tale om en dansk 
samfundsskavank, fastholdt af stivnakkede 
danske mænd, men om en indført og ind
groet fremmed (muslimsk) mandschauvini
sme, der siger sparto til alt, hvad vi i Dan
mark har kendt af den skuffe. 

Men det har disse dannekvinder åbenbart 
ikke fundet det passende at fremføre, selv 
om de burde være de første til at vide, at den 
diskrimination og undertrykkelse, de frem
mede kvinder i dag er udsat for, også venter 
danske kvinder den dag, vore muslimske 
kolonisatorer får magt som de har agt. 

Det ser man overalt. 
Og rådskvinderne inviterer selv til det 

med deres underdanige tavshed over for den 
fremmedediskrimination og undertrykkelse 
af kvinder i et kønsmønster, der er diame
tralt modsat det, de kræver af 9()'eme. 

Er det gennemførelse af liggest.HJingen og 
ikke ligestillingen, deer ved at rulle madras
sen ud til i det nye årti? • 
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Den store kærlighed 
Venstre og de Konservative vil stramme 

familiesammenføringsreglerne for indvan
drere (»gæstearbejdere«). Men de Radikale 
og CD vil ikke - ud fra begrundelser, der 
nærmest synes at vise, at de to partier over
hovedet ikke har sat sig ind i problemstillin
gen. 

»Familiesammenføring« omfatter ikke 
blot de utallige tilfælde, hvor indvandrere 
henter deres ægtefæller hjemme - evt. gen
nem de usmagelige tvaogsgifterrnål, som 
bruges i visse kulturkredse. Der ses ou også 
flere og flere eksempler på, at danskere, 
1ypisk danske piger, gifter sig med personer, 
der derved opnår ret til al slå sig ned her 
efter 2 års ægteskab. Det kan ske ved, at den 
fremmedesnyder pigen og foregøgler heade 
kærlighed. Esbjerg politi advarer i bladet 
»Dit Politi« nr. 4/89 pigerne imod at være 
naive. Men det kan også ske gennem betalings-

ordninger af forskelligs~ hvor pigen så al 
sige sælger sig selv. I pressen er der så småt 
begyndt at dukke annoncer op, som viser 
denne trafik. 

Det siger sig selv, at indvandringslobby
isteme er travl! beskæftiget med at bortfor
klare, hvad det er, der foregår. Den politi
mand, der advarede, blev overfuset senere 
bl.a. af en journalist fra Mellemfolkeligt 
Samvirke, som sagde, al han handlede uan
stændigt, og at fupægteskaber alligevel ikke 
holder i to år. En af de piger, der er blevet 
snydt, mener noget andet i Aktuelt 13/11 
88, hvor hun holder politikerne ansvarlige 
for, at danske piger overhovedet kan blive 
udsat for sådant Hun mener, at reglerne 
skal strammes, således at udlændingen ikke 
kan opnå noget ved at forgøgle reelle hensig
ter. 

Hverken Venstre eller de Konservative 

vil stramme sammenføringsreglerne for 
Dygrninge. Det ser ellers ud til, al flygtninge 
nu også i større omfang begynder at udnytte 
sammenføringsreglerne. F.eks. kendes fra 
Sønderborg et tilfælde, hvor to flygtninge på 
få år blev 111 23 personer. Nu er familien 
samlet og bebor i alt 6 almennyttige lejlig
hederi byen (Jyllands-Posten 14/121989). 

På flygtningeområdet benyttes i øvrigt en 
række smarte teknikker, alle med foran
kring i familiesarommenføringsreglerne. 
F.eks. er der dukket mange flygtninge op 
med formodentlig falske vielsespapirer på 
personer, de pludselig gerne vil »forenes« 
med. I andre tilfældesker der det, at børnene 
sendes i forvejen - de har store udsigter til at 
opnå opholdstilladelse som »uledsagede 
flygtningebørn«. Når de har fAet den, melder 
forældrene sig og bliver sammenført her 
med deres børn... • 

Klippene er fra en artikel i bladet »Dit Politi« 4/ 1989, skrevet af kriminalassistent Arne Madsen. Han advarer pigerne på det kraftigste 
imod at være godtroende, og undrer sig over, at politikerne tilsyneladende fuldstændig bar glemt at tage hensyn til den danske part i disse 
ægteskaber. 

Fra Arbus kendes et eksempel, hvor en tyrkisk famile fik foden indenfor ved bjælp af en sådan godtroende pige. Det belestanede med et 
ægteskab - og nu andrager antallet af senere familiesammenførte og familiesammenføne med de familiesammenføne oæsren 200! 
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Et godt formål? Hjemmeværnet 
Fra kolofonen i »Aygtninge.Nyt«: 
»Dansk Aygtningehjælp er et samarbej

de mellem Amnesty International, ASF
Daosk Folkehjælp, Caritas Danmark, 
Dansk Røde Kors, Dansk Ungdoms Fælles
råd, Danske Kvinders Nationalråd, FN
Forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Lands
organisationen Red Barnet, Mellemfolkeligt 
Samvirke, Mosaisk Troessamfund, WUS
Solidaritet og bistand.« 

Værd at erindre, når girokortene dumper 
ind ad døren. Der fmdes værdigere for
mål. • 

»At være en god rejsende er at forstå 
stederne og menneskene på deres præmis
ser«, har Troels Kløvedal skrevet. »At gøre 
sig fortjent til et sted er, at man har givet så 
meget, man kan over for omverdenen«. Det 
er vores gæster, der skal gøre sig fortjente til 
os. Ikke omvendt ! 

Magister Hellmut Toftdahl, Århus 
Jyllands-P061Cn 22/10 1989 

Der er stor uro blandt mange medlemmer 
af Hjemmeværnet i anledning af, at hjem
meværnsledelsen tilsyneladende lukker vo
re nye eksotiske gæster ind i rækkerne. Nog
le melder sig ud i protest 

Vi er ganske enige i det helt forkastelige i 
at bevæbne mennesker, hvis loyalitet over 
for det danske samfund og dets idealer man 
ikke kan regne som sikker. 

Men at melde sig ud? 
Hvem overtager det våben, der derved 

bliver ledigt? Kan trykket på hjemmeværns
ledelsen for at få forsvarlige tilstande opret
holdes, hvis det interne tryk aftager gennem 
udmeldelser? 

Det er ikketiden at opgive en tilknytning 
til Hjemmeværnet på dette grundlag. Men 
det er i bøj grad på sin plads at lave et 
forfærdeligt vrøvl over det, der sker. 

Hjemmeværnet er det danske folks ad
gangsbillet til en uddannelse der sikrer mu
lighed for at forsvare det, der er vort, med 
våben i hånd om nødvendigt. 

Denne billet bør man aldrig give afkald 
på. • 

TV-Teatret 
ogd .. 
tra 1t1onen 

DR's teaterafdeling er gået på jagt ef
ter blåøjede piger. Sådan een skal man 
nemlig bruge til efteråret 1990, hvor en 
ny føljeton skal se dagens lys. 

Forresten skal hun også være »lyshå
ret, frisk og frejdig«, hvis hun skal have 
jobbet, for hun skal nemlig bruges til et 
ganske bestemt formål. 

Hun skal spille sammen med en tyr
kisk mand, der skal tale perfekt dansk. 
De skal danne par i serien, der følger en 
»lille bys mennesker, deres gøren og la
den, også i fritiden«. 

Vi kan næsten ikke vente, til det bliver 
efterår igen. 

Det v,l utvivlsomt blive en dramatisk 
oplevelse af de store at se, hvordan den 
danske landsbyvirkelighed ser ud, set 
gennem TV-Teatrets forunderlige spejl. 
Må vi gætte på, at den dansktalende tyrk 
er helten i forestillingen? Mon ikke også 
der optræder et par »racister• i TV-Tea
trets hjemmelavede landsby? Mon ikke 
»den lille bys mennesker• bylder et par 
fordomme i fritiden? Mon ikke det vil 
vise, at denne lille bys frikadellegna
skende småborgere i virkeligheden står 
åndeligt og moralsk tilbage for den per
fekt dansktalende tyrk? 

Som sagt, vi kan næsten ikke vente. 
For vi kender jo disse hyggelige små 

skuespil så godt Det er en snart klassisk 
tradition, TV-Teatret fortsætter. 

Vi erindrer, at der for 50 år siden også 
tit var bud efter lyshårede piger med et 
frisk og frejdigt væsen. Af særlige grunde 
foretrak man dengang at lade nordiske 
blondiner pryde filmrullerne. Det var jo 
en tid, hvor filmene ikke altid afspejlede 
virkeligheden. Hvor bestemte folke
grupper fremstilledes på forvrænget vis 
for at forme seernes bevidsthed i en ~ 
stemt retning. 

Dengang stod der UFA-film under 
annoncerne, der var sponsoreret af en 
bevægelse, der kom til et brat fald i 1945. 

Den slags film vises ikke mere, og 
manden bag dem, Josef Goebbels, laver 
så vist ikke film, der hvor han er nu. 

Men DR forstår at holde hans kunst
neriske arv i hævd og ære. 
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Fra andre lande 

Norge 
En vanviddets tid 

Vi er nu inde i den nye borgerlige rege
rings 5. måned. Men de ændringer til det 
bedre, mange havde håbet på, er udeblevet. 

Arbejdsløsheden er steget dramatisk - of
ficielt til 150.000, men det virkelige tal er ca. 
250.000. Alene i den første uge af 1990 
voksede arbejdsløsheden med næsten 
10.000. Ingen har nogen løsning, og arbejds
løsheden vil kunne blive væsentlig større, og 
langvarig. 

Alligevel fortsætter indvandringen af 
økonomiske »flygtninge«, som i Stadig flere 
tilfælde - så nordmænd trænges ud - ansæt
tes på specielle vilkår med statslig refusion af 
indtil 75% af lønnen. 

Sidste år var et rekordår også på konkur
ser. 3.000 norske familier måtte se deres 
hjem gå på tvangsauktion, fordi de ikke 
kunne klare deres økonomislie forpligtelser. 
Samtidig blev der købt eller bygget nye bo
liger til omtrent det samme antal fremmede 
gæster - fuldstændig gratis og uden risiko 
for at blive sat ud. 

Staten og kommunerne er også kriseram
te. Krisen er værst i kystegnene, især i Nord
norge, hvor fiskeriet er slået fejl. Alligevel 
vedtager kommunalbestyrelserselv i de dår
ligst stillede kommuner at modtage »flygt
ninge«. Båtsfjord i Finmarken blev i me
dierne fremstillet som et udmærket eksem
pel på menneskelighed efter at have sagt ja 
til at modtage »flygtninge«. Straks derpå 
kom samme kommune igen i medierne, da 
den blev anmeldt for ikke at opfylde krave
ne til hjælp for egne vanskeligt stillede børn. 
Og det er ikke noget enestående tilfælde. Af 
mangel på ressourcer kan hverken staten 
eller kommunerne klare de opgaver, de er 
sat til at løse. 

Overalt må der spares - bare ikke når det 
gælder de nye »landsmænd<,. 

Tiltagende korruption 
I den senere tid har mediernesærlig in ter -

esseret sig for afsløringer af korruption in
den for den kommunale administration i 
storbyerne. Det viser sig, at der er gjort 
udstrakt brug af bestikkelse af offentligt an
satte for at opnå kontrakter etc. Dette anses i 
Norge stadig som korruption, men er så 
udbredt i store dele af verden, at det der 
regnes nærmest for normalt 
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Desværre ser det ud til, at stadig flere 
former for bestikkelse forekommer også i 
Norge. Nogle af medierne involverer sig så 
stærkt i enkelteasylsager,at man må stilledet 
spørgsmå~ om ikke journalister eller andre 
nøglepersoner bliver godt betalt for at bi
drage til at hindre hjemsendelse. Et typisk 
eksempel er »Hali.na-sagen« om en af
ghansk familie på fem inkl. en pige på 17 år, 
Hazina. Familiefaderen, der er læge, senest i 
afghanske flygtningelejre i Pakistan, købte 
falske papirer for ca. 300.000 kr. og afgav 
falsk forklaring om sin baggrund for at søge 
asyl til sig og sin familie. Ansøgningen blev 
ikke bevilget - også fordi der ikke var nogen 
grund til at frygte, at familien ville blive 
forulempet ved tilbagerejse. Alligevel har 
medierne med Norsk Røde Kors i spidsen 
drevet en intens kampagne for at »redde« 
denne familie. Et hold fra fjernsynet var 
meget belejligt til stede for at formidle be
givenheden, da Hazina overrakte kongen 
personlig en ansøgning om asyl, og ligeledes 
for at forevige en tårevædet scene, da afsla
get blev kendt 

Advokaten vil indbringe sagen for Euro
padomstolen. Hvorfor, må man spørge. Af 
hensyn til virkelige flygtninge - eller for at 
tjene flere penge? 

Argumenterne for at søge opholdstilla
delse er som regel standardpåstande om for
følgelse, fængsel og tortur etc., men nye ar
gumenter fabrikeres med utrolig opfind
somhed. 

Arbeiderbladet fører et ganske interes
sant argument til torvs: Familien kan ikke 
rejse tilbage, efter at Hazina har ladet sig 
fotografere uden sl0r og ved siden af en 
mand fra Vesten! 

Asyl til bl,dier? 
Efter at justitsminister Else Bugge Foug

ner (Høyre) og formanden for Stortingets 
justitskomite (retsudvalg) Jørgen Kosmo 
(Arbeiderpartiet) for nylig gav signaler om, 
at medlemmer af det tidligere rumænske 
sikkerhedspoliti »Securitate« kan søge asyl i 
Norge, er der fra flere sider kommet stærke 
reaktioner herpå. 

Det viser sig nu, at personer, som bar 
begået så alvorlige forbrydelser i deres hjem
lande, at de kan risikere dødsstraf, automa
tisk får opholdstilladelse i Norge, hvis de 
søger asyl. Det er en praksis, som har været 
fulgt længe - uden at offentligheden har 
vidst det. Flere sådanne forbrydere fra man-

ge steder i verden har efter al sandsynlighed 
allerede fået opholdstilladelse i Norge. 

Selv om justitsministeren senere bar 
trukket noget i land på sine tidligere udtalel
ser, er der fortsat grønt lys for indrejse til 
Norge af alverdens kriminelle. Og det viser 
sig, at er de først kommet ind i landet, gør 
gældende love og praksis det så at sige umu
ligt at sende dem ud af landet igen. 

Denne politik er ikke bare en direkte 
opfordring til personer, der har taget del i 
nogle af de værste forbrydelser i vort århund
rede, om at komme til Norge, men en op
fordring til forbrydere fra hele verden om at 
søge fristed i Norge. 

Med andre ord er bødler, terrorister og 
andre kriminelle i stedet for at få den straf, 
deres egne lovlige myndigheder bestemmer, 
sikret en tilværelse i luksus på ubestemt tid 
for norske skatteyderes regning og med for
dele, som folk i deres hjemlande kun kan 
drømme om. 

Norske politikere uden 
fornuft og ansvarsfølelse 

Denne sag bar dog - sammen med talrige 
vanvittige udslag af norsk dumsmarthed -
bidraget til at vække opinionen og til stadig 
klarere at vise, at norsk asylpolitik er præget 
ensidigt af hensyn til den enkelte asylsøgers 
interesser uden at vurdere de alvorlige kon
sekvenser for det norske samfund eller for 
reissikkerheden i resten af verden. Danmark 
indførte allerede i efteråret 1986 stramnin
ger i en udlændingelov, der viste sig uhold
bar. Sverige bar for nylig ladet fornuften 
råde ved at beslutte drastiske stramninger i 
sin asylpolitik. Norske politikere har deri
mod grebet stadig dybere i en slunken pen
gepOSe for at opretholde en fuldstændig fejl
slagen flygtningepolitik, selv om det for 
længst burde stå klart, at både love og poli
tik må ændres for at undgå en national kata
strofe. 

Borgerkrigen mellem kristne armeniere 
og muslimer fra Aserbajdsjan er endnu en 
alvorlig påmindelse om, hvad der kan ske i 
vore tidligere harmoniske samfund, hvis vi 
lader masseindvandringen fortsætte. 

Torfinn Hellandsvik 

Koloniseringen går 
med stormskridt 

I Aftenposten 18/1 1990 fremfører lek
tor, dr. philos. Odd Lønø nogle fakta om 
indvandringen i Norge. Det sker i anledning 
af, at en indvandrer i et foregående indlæg 
har givet udtryk for, at han ikke kan forstå, 
at nordmænd bruger udtrykket »masseind
vandring« om den indvandring, som foregår 
til Norge nu. 



Fra skoledirektørens statistik over frem
medsprogede elever i grundskolens I. klasse 
i Oslo citerer Lønø følgende procenttal for 
de seneste fem år: 

Skoleåret 1985-86 . . . ... . . ........ 14,3% 
Skoleåret 1986-87 ................ 16,8% 
Skoleåret 1987-88 . . . . . .. .. .. . . . . . 18,9% 
Skoleåret 1988-89 . . . . . . . . . . . . . . . . 20,9% 
Skoleåret 1989-90 . . . . . . . . ... . . . . . 21,9% 

Hertil kommer et ukendt antal elever af 
fremmed oprindelse, som behersker norsk. 
Lønø formoder, at det drejer sig om i hvert 
fald 3%. 

Forudsat at det norske indvandringsstop 
behandles lige så lemfældigt som hidtil, op
stiller han følgende fremtidsberegning: 

lndeværendeskoloårs elever i I. klasse re
præsenterer fødselsårgangen 1982 af Oslo
borgere. Til den må så lægges nye indvan
drere, der også er født i 1982. Der skal ikke 
mange til, før de fremmedes andel i årgan
gen er over 30%. En lignende udvikling kan 
følges i andre norske byer. 

Lønø konkluderer stilfærdigt, at disse tal 
vist af de fleste vil blive opfattet som udtryk 
for en masseindvandring. 

Sverige 
Vor korrespondent i Sverige har sendt os 

følgende oplysninger om de seneste vigtige 
udviklingstrin i den svenske fremmedpoli
tik. Red. 

Strengere regler for asyl 
Antallet af asylsøgere, der kom til Sverige 

i 1989, blev ca. 27.000. Man havde ventet 
ca. 20.000. Denne vældige indstrømning 
bragte det svenske system for modtagelse af 
»flygtninge« til randen af et sammenbrug. 

En uge før jul slog regeringen derfor til 
ved at erklære, at asylregleme ville blive 
skærpet, så der i det store og hele kun gives 
asyl til dem, der opfylder FN-konventionen. 
(Om de forskellige klassificeringer af »Oygt
oinge« se Den Danske Forenings Informa
tionsblad nr. I 0, som udsendes samtidig 
med dette nr. af »Danskeren«). 

Hensigten er at mindske indvandringen. 
logen ved med hvor meget, men det siges, at 
kun omkring 25% af de nuværende »flygt
ninge« opfylder disse krav. Hvor meget ind
vandringen i praksis begrænses, afhænger 
dog af, hvordan de nye regler vil blive ad
ministreret. Nogen praksis herfor fmdes der 
endnu ikke. Det er derfor ganske usikkert, 
hvorledes disse forholdsregler falder ud. 

5.000 tyrkere fra Bulgarien ventes udvist 
Samtidig blev det også beslutte~ at de ca. 

5.000 tyrkere fra Bulgarien, som i 1989 har 

søgt asyl i Sverige og ventet på afgørelse 
herom, skal udvises. Udvisningen er dog 
blevet udsat, medens man venter på en for
bedring i situationen for de tyrkere, som 
stadig bor i Bulgarien. 

Bag beslutningen om udsættelse lå bl.a. 
demonstrationerne i Sofia for en fortsat bul
garisering af tyrkerne. For at stoppe udvis
ningen har hundredevis af I yrkere fra Bulga
rien foranstaltet sit-down-strejker i forskel
lige kirker, bl.a. i domkirken i Uppsala. Dis
se kirkebesættelser er blevet støttet af den 
svenske kirke med ærkebiskoppen i spidsen, 
hvilket har vakt stærk kritik. Biskoppen har 
på grund af dette endog modtaget flere 
mordtrusler - noget, der ellers ikke er sket 
siden Stockholms blodbad i 1521 ! 

Den 13. januar meddelte regeringen 
imidlertid, at hjemsendelsen af tyrkere fra 
Bulgarien vil blive genoptaget. 

Kampen om denne principielt vigtigesag 
vil dog sikkert komme til at fortsætte mel
lem de kræfter, som vil formindske indvan
dringen, og dem der ønsker en fortsat stor 
indvand.ring. Udfaldet vil fA stor betydning 
for, hvordan de nye asylregler kommer til at 
virke. i praksis. 
(Kilder: Dagens Nyheter 19/1189, 9/190, 
Sveriges Radios nyhedsredaktion 13/1 90). 

Fremmede begår 2 ud af 
3 voldtægter i Stockholm 

Et nyt bidrag til den standende strid om 
fremmedes mulige overkriminalitet sam
menlignet med de hjemmehørendes, især i 
de grovere arter af forbrydelser, findes i en 
statistik, som Stockholm-politiets afdeling 
for sædelighedsforbrydelser har offentlig
gjort. 

Mænd af udenlandsk herkomst står efter 
denne opgørelse bag mere end to ud af tre 
anmeldte voldtægter i Stockholm. 

Tallet er ikke et tilfældigt korttidsfæno
men. Det bygger nemlig på materiale, som 
er samlet gennem de seneste tre år. I den 
periode er det samlede tal for anmeldte 
voldtægter steget med 20 procenter. 
(Kilde: Aftenposten, Oslo 8/12 89). 

Frankrig 
Virkeligheden lader 
sig ikke jorde 

Frankrig er det store land i Vesteuropa, 
som tidligst og voldsomst bar været ramt af 
indvandringsbølgen fra fremmede verdens
dele. Det skyldes bl.a. Frankrigs tidligere 
stilling som kolonimagt i navnlig Afrika og 

Asien. Desuden har landet på grund af et 
eget lavt fødselstal haft tradition for en ikke 
ubetydelig tilvandring, især fra nogle euro
pæiske lande som Italien og Polen. 

Ligesom andetsteds er udviklingen i 
Frankrig imidlertid siden 2. verdenskrig lø
bet løbsk. Tilstrømningen er blevet til en 
flodbølge og kommer nu ikke længere fra 
nært beslægtede europæiske lande, men fra 
den 3. verden, især Nordafrika. 

Omkring JO% fremmede 
Der regnes i dag med omkring 4,5 millio

ner indvandrede i Frankrig eller ca. 8 % af 
befolkningen. Dertil kommer imidlertid et 
uvist antal af illegale indvandrere, anslået til 
ca. I million. Fremmedandelen af den fran
ske befolkning udgør derfor i alt en halv snes 
procent. Hovedparten af de fremmede er 
muslimer, der fastholder deres religion og 
fremmedartede livsmønster, hvilket selvsagt 
gør den officielt tilstræbte »integration« i det 
franske samfund vanskelig eller ligefrem 
umulig. 

Chador-affæren 
Et kuriøst, men meget slående eksempel 

på disse religiøst begrundede kulturmod
sætninger fik man i efteråret 1989 ved en 
chador-affære. I de mere fundamentalistisk 
prægede islamiske samfund må kvinderne 
som bekendt ikke vise sig offentligt uden at 
være stærkt tilhyllede i den såkaldte chador
dragt, der bl.a. også med et tørklæde (hid
jeb) skal dække håret og det meste af ansig
tet, så personen er nærmest ukendelig. 

Nogle muslimske indvandrerpiger på et 
gymnasium i Creil nord for Paris fandt nu 
pludselig på at bære denne hovedbeklæd
ning i timerne. Foruden det alment stødende 
i denne iøjnefaldende skillen sig ud fra det 
normale i et europæisk land måtte denne 
religiøst demonstrative klædedragt virke 
særlig provokerende i det franske offentlige 
skolevæsen. Siden slutningen af forrige år
hundrede har det nemlig været erklæret are
ligiøst og verdsligt med afvisning af enhver 
konfessionel tilkendegivelse. 

Skolelederen krævede, at pigerne skulle 
kaste slørene for at kunne deltage i timerne 
og støttedes af lærernes - venstreorienterede 
- fagforeninger, der frygtede en undermine
ring af hele det verdslige grundlag for skole
væsenet. Den socialistiske undervisnings
ministers afgørelse gik imidlertid skolen 
imod. Han tillod de muslimske piger at bru
ge deres religiøse hovedbeklædning i skolen. 

Affæren udløste en omfattende debat i 
Frankrig om tolerancens grænser, hvor ikke 
mindst en del normalt »progressive« og 
»venstreorienterede« intellektuelle kom i en 
uvant stilling som forsvarere på samme tid 
for skolevæsenets verdslighed og for »anti
racistiske« holdninger. Den i Frankrigskab
te »SOS-Racisme«-bevægelse gik som ven-
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teligt med brask og bram ind for den mus
limske maskeringsret. 

Enden på det hele blev, at de højeste 
franske autoriteter kapitulerede for musli
merne. I november vedtog det franske stats
råd et nyt direktiv, der giver muslimske pi
ger ret til at bære deres hovedtørklæde i 
skolen. 

Le Pen's »Front National« 
Menneskestrømroen til Frankrig og de 

muslimske kolonisters afvisning af at ind
ordne sig under landets europæisk-kristne 
traditioner har selvsagt fremkaldt politiske 
reaktioner i den franske befolkning. 

S-Om andetsteds har de »progressive« in
tellektuelle, altså venstreorienterede, socia
lister og kommunister gennemgående for· 
svaret indvandringen og de fremmedes »ret
tigheder« De traditionelt borgerligt-kon
servative har været mere skeptiske og tilba
geho)deode, men dog meget forsigtige under 
»racisme«-råbene, der i Frankrig - trods 
nationens ry for tankens og begrebsdeftn.i
tionernes klarhed - har været topmålt ube
grundede og stempelagtige. 

De klassisk nationales passivitet har skabt 
behovet for nye partidannelser, der turde gå 
løs på fremmedproblemet. »Front Natio
nal« under ledelse af Jean-Marie Le Pen 
blev svaret. 

Partiet gjorde sig første gang alvorligt 
bemærket i 1983, da det ved lokalvalg blev 
repræsenteret i adskillige kommunale og lo
kale organer. Det første større chok for de 
gamle partier kom dog i 1984, da Front 
National ved valget til Europaparlamentet 
fik 11,2% af stemmerne. 

Det traditionelle franske valgsystem med 
flertalsvalg i enmandskredse gør det meget 
svært for nye landsdækkende partier uden 
valgaftaler med de etablerede partier at vin
de mandater ved valg til nationalforsamlin
gen. Imidlertid så de regerende socialister i 
midten af I 980'erne deres taktiske fordel i at 
gennemføre et - ganske vist ret ufuldkom
ment - forholdstalsvalgsyStem, der ville bi
drage til at splitte modstandernes stemmer, 
bl.a. netop gennem det nye parti. Derved 
blev det muligt for Le Pen ved nationalfor
samlingsvalget i J 986 at vinde 35 pladser (af 
i alt 577) med ca. 10% af de afgivne stem
mer. 

Den borgerlige koalitionsregering, der 
blev et resultat af valget, skyndte sig imidler · 
tid at afskaffe det nye valgsystem og vende 
ulbage til flertalsvalg i enmandskredse, som 
igen kunne udrydde den ubekvemme nye 
rival. Det skete da også næsten fuldstændigt 
ved det næste nationalforsamlingsvalg i 
1988, hvor Front National kun opnåede_ et 
eneste mandat, skønt Le Pen ved det umid
delbart foregående præsidentvalg på ny 
havde chokeret sine modstandere ved at 
samle 14,4% af stemmerne. 
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Nationalfrontens genopscandelse 
Det er dog åbenbart ikke lykkedes at 

jorde Front National varigt. Ved lokalval
gene i foråret 1989 opnåede partiet ganske 
vist ikke overbevisende resultater. Men ved 
valget i juni til EF-parlamentet gik det frem 
fra 11 til 12%, og i efteråret deltog det med 
betydelig tilslutning i flere suppleringsvalg 
til nationalforsamlingen. Mest opsigtvæk
kende var det, at dets kandidat vandt valget i 
Dreux, eo industriby vest for Paris med 28% 
indvandrere. Ved et andet valg i Marsei!le 
var det meget nær ved at vinde over mod
kandidaten fra den liberal-konservative alli
ance. I begge tilfælde var det bemærkelses
værdigt, at det var socialisterne, partiet først 
og fremmest tog stemmer fra, ikke som tid
ligere de konservative partier. 

Socialistisk slingrekurs 
Dette må ses på baggrund af den socialis

tiske præsidents og· regerings slækkede 
fremmedpolitik siden valgene i foråret 
1988. Deo foregående, liberal-konservative 
regerings indenrigsminister Charles Pasqua 
havde med ret bred politisk forståelse i au
gust 1986 fået gennemført en fremmedlov
givning, der gav mulighed for en virksom
mere kontrol ved grænserne, hjemsendelse 
af illegale indvandrere og hurtigere naturali
sationsbehandling. Socialisterne fik imidler
tid i 1989 ændret denne lovgivning, så den i 
praksis blev vanskeligere at bruge efter den 
oprindelige hensigt. 

Front Nationalsnyefremgang ved supple
ringsvalgene skræmte åbenbart socialistre
geringen, der straks gjorde mine til at 
stramme sin indvandringspolitik ved krafti
gere forholdsregler mod illegale indvan
drere og forstærkede bestræbelser for at in
tegrere de andre. 

Talende meningsmålinger 
Behovet for stramninger understreges 

samtidig af nylige meningsmålinger. De vi
ser, at 3/4 af franskmændene frygter, at 
Frankrig vil miste sin nationale identitet, 
hvis tilstrømningen af fremmede ikke brem
ses. Næsten 70% finder, at tolerancetærske
len for indvandringen er nået. 

Tyrkisk tilstrømning fra Vesttyskland 
Situationen i Frankrig forværres af, at 

Store mængder af tyrkere, som bar mistet 
deres gæstearbejderjobs i Vesttyskland p.g. 
af de mange tilkomne østtyskere, nu strøm
mer ul Frankrig. 

(Kilder: Berl. Tid. 14/3, 18/4, 1/5, 616, 
13/6 88, 7/8, 16/10 89, Jyll.-Poot. 24/5, 
5/7,29/11 87,25/4, 26/4,3/5,4/6- 7/6, 
13/6, 7/9 88, 15/1, 13/3, 14/3, 21/3, 
20/6, 31/10 89, Pol. 21/4 88, Weekend
avisen 27/11 87, L'Express 5/2, 22/4 88, 
Le Figaro 6/1 89, France Soir 9/10 89, 
Time 18/ 12 89). 

• 

Foreningsnyt 
Kontingent for 1990 

Kontingentet for 1990 bedes indbetalt 
nu, hvis det ikke allerede er sket. Det er 
stadig på mindst 100 kr. Det bedes indsat på 
foreningens girokonto 4 54 75 51 (giroind
betalingskort er vedlagt) eller sendt i check 
til sekretariatet. Lad os venligst få det nu. 
Derved bliver det lettere at planlægge fore
ningens arbejde i årets løb, og vi aflaStes for 
administrativt arbejde, som vi ikke bar 
mange kræfter til. Tak! 

Informationsblade nr. 9 
og 10 udkommet 

I den »Bestillingsliste«, der var trykt i 
Danskeren, december 1989 s. 23, var anført 
to informationsblade nr. 9 og 10, som ville 
udkomme senere. De er nu trykt. 

Nr. 9 »Racisme eller overklassehysteri?« 

af Ole Hasselbalch gendriver den menings
løse anvendelse af begrebet racisme imod 
dem, der bekæmper masseindvandringen. 
Nr. 10 »Flugt eller fup?«, også af Hassel
balch, beskriver hele »flygtninge«væsenet 
og misbruget af asylbegrebet som dække for 
ind vandring. 

Begge informationsblade er særdeles op
lysende og bør spredes til så mange danskere 
som muligt både til oplysning og til hverv
ning af nye medlemmer. 

Alle foreningens medlemmer opfordres 
derfor til at rekvirere så mange eksemplarer, 
som de kan uddele. Det kan ske direkte til 
sekretariatet, Poolboks 411, 8100 Århus C, 
tlf. 86 13 24 O 1 eller ved at udfylde og 
indsende »Bestillingslisten«. 

Materialeuddeling 
Den Danske Forenings informationsma

teriale er uhyre ubekvemt for indvandrings-
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lobbyen. Derfor er den begyndt at anvende 
en ny metode for at stoppe uddelingen. 

I dette land har enhver som bekendt ret 
til at henvende sig til andre på tryk. Det kan 
ske ved at sende et brev til den, man vil i 
kontakt med, selv lægge det i brevkassen hos 
pågældende eller på anden lovlig mådeafle
vere det, så man må gå ud fra, at det bliver 
fundet. PJ den måde henvender firmaer sig 
med tryksager, politiske partier og forenin
ger med reklame for sig selv osv. 

Når nu Den Danske Forenings medlem
mer omdeler foreningens materiale, søger 
lobbyi.sterne at mobilisere forargelse over 
omdelingerne. Vi er de eneste, som ikke må 
henvende os til vore medborgere som alle 
andre! 

Metoden er at offentliggøre udtalelser 
om, at sådan noget må man ikke-gerne fra 
folk, der overhovedet ikke har læst materia
let og ubesetstempler det som racistisk eller 
yderst forargeligt. 

Fald ikke for det nummer. Von materiale 

kan uddeles som alt andet - så længe man 
under uddelingen blot ikke trænger ind på 
arealer, hvor der ikke er offentlig adgang, 
laver hærværk el. lignende. 

Helt grotesk er det, når en bibliotekar i 
Sønderjylland, hvis bibliotek ikke opfylder 
bibliotekslovens alsidighedskrav ved også at 
rumme von materiale, er dybt forarget over, 
at nogle af hans lånere placerer vore skrifter 
i passende bøger og tidsskrifter på bibliote
ket. 

Forargelsen er helt på vor side: Hvorfor i 
alverden lægger han det ikke åbent frem, 
således som han skal efter loven, i stedet for 
at forsøge at holde det ude af biblioteket? 

Og hvordan kan pressen, hvis opgave er 
at få så mange informationer ud til folk som 
muligt, understøtte forargelsen over, at folk 
får et alsidigt informationsgrundlag? 

Så kæremedlemmer: I kan roligt fonsæt
te omdelingerne. Lad jer ikke skræmme! 

• 

NY ADRESSE 
OG TELEFON: 
Foreningen har fået 
ny adresse og 
nyt telefonnummer 

Foreningen har fremtidig følgende adres
se: Den Danske Forening, Postboks 411, 
8100 Århus C. 

Foreningens telefonnummer er fremtidig: 
8613 2401 

V i beder alle foreningens medlemmer no
tere og bruge den nye adresse og det nye 
telefonnummer. 

Foreningens postgirokonto er uændret: 
4547551. 

Sommerstævne Holte 1990 
Den Danske Forenings sommerstævne 1990 finder sted i dagene den 22. - 24. juni på ISS Center, 

Kongevejen 195, 2840 Holte. 
!SS Centeret ligger i meget smukke omgivelser tæt på København med gode trafikforbindelser. 
Det endelige program er endnu ikke helt fastlagt, men sommerstævnets forløb vil komme til at forme sig som 

følger. 

Fredag 22. juni Lørdag 23. juni Søndag 24. juni 
Ankomst kl. 12.00 Foredrag kl. 9.30- 11.00 Foredrag kl. 10.00 - 11.30 
Foredrag kl.14.00-15.30 Debat kl. 11.15-12.00 Foredrag kl. 14.00 - 15.30 
Foredrag kl.19.30-20.45 Foredrag kl.14.00 - 15.30 Afslutning kl. 16.00 - 16.30 

Foredrag kl. 16.30- 18.00 
Sankt-Hansbål kl. 21.30 

Pris for at deltage i stævnet med enkeltværelse er 1.400 kr., dobbeltværelse 1.250 kr. I næste nummer af 
Danskeren vil der være en udførlig tilmeldingsliste, hvor alle særpriser vil blive oplyst Det vil i princippet være 
sådan, at man kan deltage i et enkelt foredrag og deltage i hele stævnet eller dele af det uden at ovematte eller 
nyde fortæring. 

DANSKEREN 
udgives som medlemsblad af Den Danske Forening, der blev stiftet 18. marts 
1987 med det formål at bekæmpe fremmedgørelsen af Danmark. 
Bladet er ligesom foreningen uden politisk tilknytning af nogen an og bar som 
opgave at sprede oplysning om fremmedspørgsmål og være bindeleddet mel
lem medlemmerne. Ikke-medlemmer kan abonnere særskilt på bladet for 125 
kr. årlige lndmeldelses- og bestillingskupon se næste side. 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. llladet (evL kopier af det) og 
foreningens øvrige tryksager må ikkeomdeles privat sammen med trykmateria
le fra anden kilde, eller med påføn teks~ logo o.lign. 

Styrelsesmedlemmers telefonnumre: 

Dr. pbil, Sune Da!gård, formand 
(ansvarlig over for presseloven) tlf. 31 55 18 02 
Ekspedient Ellen Ewers, tlf. 75 36 IO 06 
Professor,jur. dr. Ole Hasselbalch, tlf. 42 19 15 54 
Mwer Pou1 Vinther Jensen, næstformand 
tlL 86 15 IO 36 
Civilingeniør lic. techn. Ma., Stubgaard, tlf. 31 62 37 30 
Foreningens adresse: 
Postboks 411, 8100 Århus C. 
Sekretariat: Tlf. 86 13 24 Ol 
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Møder i vinter- og forårssæsonen 
Foreningen arrangerer i de kommende måneder en række møder over hele landet. For at spare store 
forsendelsesudgifter vil der normalt ikke til de enkelte møder blive udsendt separate indbydelser til medlemmerne. 
De fastlagte møder er anført nedenfor, og man bedes med det samme notere sig tid og sted for de møder, man agter 
at deltage i. For at gøre mødevirksomheden så selvfinansierende som muligt vil der normalt blive opkrævet en entre 
på 20 kr. pro persona ved hvert møde. Tag gerne familie og bekendte med til medlemsmøderne. 

Offentlig møde i Vejen 
Mødested: Gæstgivergården, Vejen. 
Tid: 19. februar 1990, kl. 19.30. 
Foredragroolder: Søren Krarup. 

Regionalmøde for Horsens, He.ming, Randers, Viborg, 
Århus og Silkeborg. 
Mødested: Hotel Dania, Torvet 5, Silkeborg. 
Tid: 21. februar, kl 19.30. 
Mødeleder: Ole Hasselbalch. Alle aktive medlemmer er 
velkomne. 

Medlemsmøde i Ringkøbing. 
Mødested: Hotel Ringkjøbing. 
Tid: 22 februar, kl. 19.30. 
Taler: Poul Vinther Jensen. 

Medlemsmøde i Kolding. 
Mødested: Klostergården, lokale 6.201. 
Tid: 23. februar, Id. 19.30. 
Taler: Poul Vinther Jensen. 

Offentlig møde i Kalundborg. 
Mødested: Kalundborg Hallerne, mødelokale 3 - indgang A. 
Tid: '1:7. februar Id. 19.30. 
Taler: Poul Vinther Jen.sen. 

Regionalmøde for hele Fyn. 
Mødested: Ydes Hotel, Hans Tausensgade 11, Odense C. 
Tid: 28. februar, kl. 19.00. 
Mødeleder: Ole Hasselbalch. Alle aktive medlemmer på Fyn, 
Langeland og Ærø er velkomne. 

Offentligt møde i Århus. 
Mødested: Risskov Bibliotek, Fortebakken l, 8240 Risskov 
Tid: 28. februar, kl. 19.30. 
Foredragsholder: Jan Høeg, Norge. 

Offentligt møde i Slagel.se. 
Mødested: Hotel Slagelse, Sdr. Stationsvej 19, Slagelse. 
Tid: 28. februar, kl. 19.30. 
Taler: Poul Vinther Jensen. 

lndmeldelses- og bestillingskupon 

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

D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 
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Medlemsmøde i Hovedstadsområdet. 
Mødested: Vartov, Farvergade 27, København. 
Tid: 1. marts, Id. 19.30. 
Foredragsholder: Jan Høeg, Norge. 

Offentligt møde i Randers 
Mødested: Hotel Randers, Torvegade 11, Randers. 
Tid: 1. marts, Id. 19.30. 
Taler: Flemming Hammerild. 

Offentligt møde i Holstebro. 
Mødested: Søens Perle, Tujavej 20, Holstebro. 
Tid: I. marts, kl. 19.30. 
Foredragsholder: Ebbe Vig. 

Offentligt møde i Grindsted. 
Mødested: Ungdomsgården, Østergade 16, Grindsted. 
Tid: 7. marts, kl. 19.30. 
Foredragsholder: Jesper Langballe. 

Offentligt møde i Holbæk. 
Mødested: Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, Holbæk. 
Tid: 14. marts, kl. 19.30. 
Foredragsholder: Sune Dalgård. 

Regionalmøde for hele SøndetjyUand. 
Mødested: Folkehjem i Åbenrå. 
Tid: 15. marts, Id. 19.30. 
Mødeleder: Ole Hasselbalch. Alle aktive medlemmer er 
velkomne. 

Medlemsmøde i Hovedstadsområdet. 
Mødested: Vartov, Farvergade 27, København. 
Tid: 19. marts, kl. 19.30. 
Foredragsholder: Nina Bjømeboe. 

Landsmøde 1990, den 22. september. 
Mødested: Hotel Landsoldaten, Fredericia. 
Reserver datoen nu. 

Navn: 

Evt. stilling: 

Gade, vej m.m.: 

POStnr. og -distrikt: - -----------

Kuponen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING, Poseboks 411, 8100 Århus C. 


