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Ødelæggelsens
evangelium
Et karakteristisk træk i nyere dansk
politik har været skiftende oppooitionspartiers manglende lyst til at yde en
konstruktiv opposition. Ikke forstået
som en eftergivende opposition, der legitimerer den regeringspolitik, man ikke
er enig i. Men en opposition, som ikke
overskrider de yderste grænser for, hvad
det fælles bedste tilsiger.
Hvad vi har set - også inden den
nuværende regerings tid - er en opposition, hvor det afgørende ikke har været
at opponere men derimod at genere. Og
vel at mærke uden hensyn til de konsekvenser, manøvrerne kunne have for
det danske samfund i det lange løb.
Sagt lidt firkantet synes der ikke at
være nogen nederste grænse for, hvad en
opposition har kunnet finde på for at
genere den siddende regering. Vi husker
f.eks. raketdagsordenerne fra slutningen
af firserne, som bragte Danmark ud af
den vestlige solidaritet. Men vi husker
også de nuværende regeringspartiers
manøvrer i begyndelsen af firserne imod
en pensionsafgift - som de selv ublufærdigt gennemførte, da de først havde opnået regeringsmagten.
Det nyligt overståede valg åbner oppooitionen uanede muligheder for at
stoppe lovforslag fra regeringen. Et
hvilket som helst parti af selv de mest
latterligt ringe dimensioner vil med
Folketingets nuværende sammensætning kunne sabotere hvad som helst. Og
der er næppe grund til at tro, at det ikke

vil bliveforsøgt. Om ikkeandet så for at
sikre sabotøren en placering i mediernes
rampelys.
Derfor kan vi formentlig nu kigge i
vejviseren efter en stramning af udlændingeloven.
Se! v om så de sagkyndige undersøgelser, som Det Radikale Venstre selv
fik sat i gang, da partiet var i regering,
måtte vise, at vi vil have en million
indvandrere ved næste årsskifte, skal
man næppe forvente, at partiet vil handle derefter. Det vil næppe noget af oppositionspartierne.
Der er derfor kun en eneste vej frem,
og den må betrædes snarest:
Hr. statsminister. Glem alt om Deres
privatehyggelige bekendtskab med Flygtningehjælpens formand Nils Foss. For
rigets fremtid i fred er i den mest dødelige fare. Udskriv et valg på udlændingepolitikken. Men sørg for, at befolkningen inden valget får at vide, hvad de
sagkyndige undersøgere er nået frem til.
Ubesmykket og udenomsvøb. I.ad vælgerne
få lov til at se, hvad der vil ske, hvis der
ikke gribes ind, og lad dem så vælge !
Ville det være for meget at tro, at der
kunne opnås en stemmeandel på 60 %
på dette grundlag?
Næppe. Se hvad Per Madsen opnåede
i Ishøj. Og se hvad Brixtofte opnåede i
Farum!
Hvad dælen nøler De efter Poul
Schliiter?
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Valget, der blev væk

Folketingsvalget var et mærkeligt valg.
Mand og mand imellem var indvandrings- og flygtningepolitikken et af de emner, som man beskæftigede sig mest med. I en
opinionsundersøgelse til kortlæggelse af befolkningens væsentligste
bekymringer (Jyllands-Posten 6/12 90) blev den da ·også placeret
som det næstvigtigste politiske emne.
Så man skulle jo have troet, at problemstillingen 6k en central
placering i valgkampen. Men det gjorde den ikke. De fleste politikere afholdt sig tværtimod med stor omhu fra at røre ved den. I TV 1's
valgudsendelse nåede den end ikke at komme ind på listen over
vælgernes højest prioriterede problemer!
Hvorfor?
Fordi mediebilledet og den politiskediskussion omhyggeligt blev
styret uden om !
Det var så åbenbart, at udlændingepolitikken ikke mÆtte røres,
hvis det overhovedet kunne undgAs. At politikerne og medierne nok
skal bestemme, hvad befolkningens problemer og bekymringer er.
Og at det ikke spiller nogen rolle, om befolkningen selv mener noget
andet.
Den Danske Forening har kunnet følge udviklingen i detaljer.
Gennem indberetninger fra medlemmer blev vi allerede hurtigt efter
Flygtningehjælpens katastrofeindsamling i oktober klarover, at der
var noget i gang. Det var tydeligt, at de hjemlige humanister og
rettænkere havde fået sig en kraftig forskrækkelse ved den lejlighed,
og at de nu nærmest stod på hovedet for at få stoppet farlige og
uønskede meninger i pressen. Strømmen af afviste læserindlæg
voksede. Og op til valget kom der noget nær et læserbrevsstop i flere
aviser. Kun nøje kontrollerede indlæg kom igennem i nøje afvejet
mål. Det var tydeligt, at man for enhver pris søgte at undgå, at
befolkningens reaktioner tog en ukontrollabel retning. Samtidig
blev de redaktionelle undskyldninger mere og mere mærkværdige.
Nogle forfattere til afviste indlæg fik endog at vide, at det var den af
valgetskabte pressede pla~ituation, der gjorde, at de ikke kunne fa
deres spørgsmål til politikerne trykt. Samtidig kunne de læse side op
og side ned med læserindlæg, der handlede om alt muligt andet end
politikernes pligt til at løse det problem, som befolkningen altså
anser for det næstvigtigste for samfundet.
Danmark 1990 - et folkestyret, frit informationssamfund.
På overfladen altså.
Folket tlr lov at vælge. Men det er politikerne og pressen, der
bestemmer, hvad det kan vælge imellem.

Vrangvillige danskere
Indvandringslobbyen har det ikke let for tiden. Den taber til
stadighed terræn.
11. oktober skulle den velkendte pakistanske indvandrer, mødestormeren Bashy Quraishy (der ifølge eget udsagn ikke nærer fine
følelser for vore grundlovssikrede frihedsrettigheder) f.eks. holde
foredrag i Christiansbavns beboerhus arrangeret af den såkaldte
»Folkebevægelse imod Nazisme«. Hr. Bashy måtte imidlertid konstatere, at interessen for hans synspunkter var så ringe, at der ikke
mødte en eneste tilhører frem.
Og den 11. december havde »SOS-Racisme« arrangeret stordemonstration på Christiansborg Slotsplads. Ved den lejlighed mødte
alt i alt små 50 personer (tilfældige tilskuere iberegnet)!
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Sådanne begivenheder og katastrofeindsamlingen i oktober har
naturligvis givet Dansk Flygtningehjælp dybe panderynker. For
hvordan skal man dog med denne befolkningsstemning in mente for
fremtiden skaffe sig penge til den »samlende administration<~ »informationsarbejde• mv., som ifølge Flygtningehjælpen er godt for
flygtningene ude i verden?
Vi fortalte allerede i vort novembernummer 1990, at Flygtningehjælpen på denne baggrund kunne forventes at ville vende sine øjne
mod pengestærke organisationer i stedet for mod danskernes gadedøre. Dette har Flygtningehjælpen nu også gjort. Den har besluttet,
at der for fremtiden skal skaffes tilskud fra fonde og »gaver«. Og til
dette formål vil man bygge et kartotek op over »bidragydere«
(Jyllands-Posten 19/12 90). Dette kartotek skal åbenbart danne
grundlag for en systematisk, periodisk afpresning.
Kort og godt: Det anses for nemmere ligeså stille at stikke hånden
i lommen på store, anonyme organisationer, hvis beslutningstagere
ikke af egen \ommeskal betale det, de giver væk, og hvor der lettere
kan skabes et gruppepres i bestyrelserne, som gør det svært at sige
nej, når hatten går rundt.
Spekulationen er sikkert korrekt. Skal befolkningen beskattes til
fordel for Dansk Flygtningehjælp, må det ske ad indirekte vej. For
går man i den slags ærinder til befolkningen selv, får man nej.
Men metoden: Føj for pokker!

Den lune rede
Der er opbrud på nogle af de poster, der så længe har været baser
for magt og indflydelse - og kilde u1 god og sikker indkomst - for
vore menneskekærlige mediehelte af den rette observans. Ikke alt er,
hvad det har været. Skuden truer med at synke, så det er på tide at
finde en anden. Men kan man finde en bedre med endnu større
muligheder for at skaffe sig magt og at holde modstanderne nede, er
det naturligvis heller ikke så værst.
Hvilken skude kan være bedre end Danmarks Radio,
hjernevaskerierne i Rosenørns Alle og Gyngemosen, hvor
facadehumaniteten stadig stortrives, og hvor man kan præge
samfundet med de rigtige synspunkter?
Som nu Preben Wilbjelm Kæledægge hos den tankedovne og
lallende del af borgerskabet. Venstreekstremisten, der kom ind fra
kulden. Manden, som faldt ud fra Christiansborg for straks at blive
grebet i luften af beundrere og venner på Frue Plads, der sørgede for
»forsker«stilling til ham ved det juridiske fakultet, hvor også Ole
Espersen og Hans Gammeltoft-Hansen har deres rødder, og hvor
marxismen stadig har den dominerende indflydelse. Skønt
Wilhjelm overhovedet ikke er uddannet i faget og andre højt
kvalificerede forskere har måttet gå brødløse, kunne der let blive
plads til ham. Så hvad er dog nu naturligere end at gøre dette
vidunder af alsidighed og ophøjet upartiskhed til dokumentJJrcbef
vedDR7
Eller Slumstrup'peo. Nu da ban har måttet lade tæppet falde for
Flygtningehjælpens store, indbringende show, hvor man påstod at
samle iod udelukkende til stakkels flygtninge ude i verden, og i
stedet bar måttet indrømme, at fiaskoen i oktober 1990 ville kræve
store personaleindskrænkninger. Skulle der så ikke være plads også
til denne veltjente SFer og grundtvigianerfrynse i DR? Som cbeffor
radioens program l ?Jo, selvfølgelig. Og med en applaus og virak i
medierne, som havde det været et kongeligt bryllup!
Det er mere end 2.000 år, siden Cicero i det gamle Rom, inden
ban fik has på den Catilina, der opløste og undergravede staten,
stillede ham sit berømte spørgsmål: »Hvor længe endnu V11 du
misbruge vor tålmodighed?«
Mon den tanke nogensinde bar strejfet magthaverne i DR, at der
kunne tænkes en dag at være en ende på danskernes tålmodighed?

Vi er røde, vi er hvide ...
Under denne overskrift indledte vi i sidste nummer af Danskeren en serie af samtaler med medlemmer af Den
Danske Forening. I dette nummer har Harry Vinter en samtale med Troels Lund, 27 år og studerende.
For helt at forstå baggrunden for Troels Lunds medlemskab skal vi kigge tilbage i tiden og ud i verden.
H. V.: Da vi talte sammen første gang,
forWte du mig, at du er V. armenier. Det mA
du bellere forklare nærmere.

TL.: Min oldefar var armenier. Han og
min oldemor, som var dansk, mødte hinanden i Schwei2, hvor de boede på samme
pensionat. Han var der for at oprette et
institut for armeniere. 11909 blev ban kaldt
til l.stanbul for at være rektor for det armenske nationalgymnasium, og min oldemor
fulgte med.
Den 24. april 1915 startede tyrkerne det
store folkedrab ved først at arrestere ca. 500
armenske intellektuelle - deriblandt min oldefar. Det var optakten til »Die Endl~

sung«, massakren på I '/, mil!. armeniere.
Efter min oldefars død vendte min oldemor
tilbage til Danmark.
H. V.: Jeg har læst de bøger, som din
oldemor, Inga Nalbandii.n, skrev om folkemordet pA armenierne. Georg Brandes

gav dem forøvrigt en smuk omtale i Politikens Kronik, da de udkom. Det er rystende

skildringer.
T.L: Ja, min oldemor skrev en romantrilogi under den fælles titel »Den store Jammer«. I 1918 udgav hun også en novellesamling, »Balkan-noveller«, om sine oplevelser.

Historien taler om folkedrab, for uden at
kende det nøjagtige tal opereres der med
halvanden million. Tallet nås ved en opgørelse, der går ud fra angivelser om, at der før
verdenskrigen var ca. 2 mil!. registrerede
armeniere i Tyrkiet og efter krigen kun ca.
100.000. Man skønner, at ca. 400.000 reddede livet ved flugteller bar skjult sig ved at
skifte navn, identitet og religion.
Lad mig citere, hvad en tyrker, Sjerif Pasja, skrev i Journal de Geneve 18/9 1915:
»Hvis der gives en race, der ved sin trofasthed, ved de tjenester, som dens talentfulde ~
staismænd og embedsmænd bar ydet vort
land, ved sin intelligens, som den på alle

Vor artikel i december-nummeret om Ole Espersen har frem- Svar
kaldt følgende indlæg fra fhv. statsminister og formand for
Vor artikel i nr. 6, 1990 bygger på interSocialdemokratiet AnkerJørgensen. Vi aftrykker brevet ufor- views med en række personer i det socialdemokratiske partiapparat. Vi hAr beskrevet
kortet og ordret.
den situation, disse mennesker oplever. AnDen 21.januar 1991 AJ/kl

I dyrker hadet
I sidste nummer af bladet havde I en
artikel, der hed »En landsødelægger«. Artiklen er et ondartet bevis på, hvor hadsk I
kører jeres kampagne. Ole Espersen fremstilles som et menneske, der med en udspekuleret manipulationsteknik søger at bolde
de mennesker nede, hvis interesser ban hævdes at varetage.
I hævder også, at Ole Espersen »kører•
partiets politik efter egne ønsker og følelser,
som går på tværs af vælgernes.
Bladet fører åbenbart den taktik, at det i
særlig grad angriber en bestemt person, og I
har altså valgt Ole Espersen, fordi ban nu
engang er den, der længst bar repræsenteret
Socialdemokratiet i forhold til indvandrergrupperne.
Jeg skriver tiljer ikke i Mb om, at jeg kan
ændre noget ved jeres holdning, men udelukkende fordi jeg vil understrege, at Ole
Espersen fuldt og helt kører den linie og den
politik, som er Socialdemokratiets, når det
gælder indvandrere. Det er også en politik,
der går igen i hans internationale arbejde for
menneskerettigheder.
Vi ved godt, at der er mange mennesker i

Danmark, som mere eller mindre deler de
synspunkter,jeres blad giver udtryk for. Det
behøver det ikke at blive mere rigtigt af. I
fremstiller det, som om grænserne står totalt
åbne, og at hvem som helst når som helst
bare kan komme til Danmark. I ved godt,
det ikke er rigtigt. Også vi er klar over, at der
er grænser for, hvor meget vi kan påtage os.
Men det er aldeles afgørende for Socialdemokratiet, at vi i Danmark må medvirke til
at hjælpe og mindske blandt andet flygtningeproblemet. Danmark tager ikke flere end
mange andre lande. Og under alle omstændigheder tager vi færre end f.eks. vore to
nabolande Sverige og Tyskland. Til gengæld modtager vi flere end f.eks. Finland og
Norge gør. Personligt mener jeg, at vi bør
tage nogle flere flygtninge fra FN's Højkommissariat.
Jeg nævner disse ting, så I kan sætte det i
forhold til det, I i særlig grad skælder Ole
Espersen ud for. Det er nemlig Socialdemokratiets politik, som vi er mange, der står
bag.
Med venlig hilsen
Anker Jørgensen

ker Jørgensen må tage til efterretning, at
dette allSå er deres oplevelse, uanset at partilederne har overbevist hinanden om, at
tingene forholder sig anderledes. Vi har
endvidere fortalt, hvad Ole Espersen rent
faktisk bar foretaget sig. En bestræbelse på
at fastholde en politiker på ansvaret for det,
han har gjort, er ikke en hadkampagne.
Tværtimod er det udtryk for manglende forståelse for demokratielS vilkår, når man opfatter modsigelser som en »bad«kampagne
- og når socialdemokratiske ledere for at
undgå at blive sat til vægs nægter at diskutere og i stedet bagtaler Den Danske Forening. Anker Jørgensen bar selv (i september 1988) i sin lokale partiforening nægtet at
stille op til en sådan diskussion.
Vi bemærker i øvrigt, at Anker Jørgensens indlæg intetindebolder om, hvordan vi
skal løse de problemer, som eksperterne i
befolkningslære, FN's tidligere flygtningehøjkommissær og andre bar opridset. Herom bringes kun fraser. Men vore spalterstår
åbne for ham, såfremt ban selv eller en anden fra partielS ledelse ønsker at forklare sig
- ligesom vor talerstol vil stå til rådighed!
Derfor, Anker Jørgensen: Vær venlig at
svare på de mange spørgsmål og lad være
med at knibe uden om ved at beskylde os for
at dyrke hadet!
Red.
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områder bar udvist, er kommet til at stå os
tyrkere hjerteligt nær, så er det armenierne.
Når man tænker på, at et så højt begavet
folk, det mest velgørende ferment til fornyelse af det osmanniske rige, er ved at
forsvinde ud af historien og ikke blot undertrykkes, men tilintetgøres, må ens hjerte
krympe sig derved«.

H. V.: Hvad, tror du, er årsagen til, at
tyrkernes folkedrab på armenierne nærmest
er gået i glemmebogen, mens etb vert skole.
barn bar hørt om nazisternes forbrydelser
imodjøderne?
T.L.: For det første tog det armenierne 50
år at komme på fode igen. Desuden bar de
holdt en lav profil. Men flere store statsmænd, diplomater og teologer bar arbejdet
på at give armenierne deres land tilbage.
Bl.a. den amerikanske præsident Wilson og
den britiske premierminister Baldwin. Armeniernes ulykke er, at de har været for
uvæsentlige i stormagtsspillet. Der var mange massakrerpåarmenierneforudfor 1915.
I 1896 blev 300.000 dræbt, men tyrkerne
stoppede myrderierne, da vestmagterne protesterede. Men i 1915 kunne de gennemføre
folkemordet uden at blive forstyrret, for da
havde vestmagterne nok at gøre med at føre
krig imod hinanden.
Tyrkerne og tyskerne var allierede under
I. verdenskrig, og Hitler beundrede tyrkernes racistiske p01itik og var inspireret af den,
da ban udryddede jøderne. •Hvem busker
idagarmenierne«, sagdeban i 1940. Underforstået: ingen vil buske jøderne om 50 år.
Han tog som bekendt fajl.
H. V.: Men mange armeniere fandt et fri.
sted i sovjetisk Armenien

T.L.: Ja, det blev deres redning. Der bor
ca. 3 '/ , mill. i Den Armenske Sovjetrepublik, og næsten lige så mange lever spredt
over hele verden. Flest i USA, Canada og
Frankrig.
Men armenierne er stadig udsat for muslimsk forfølgelse. Efter jordskælvskatastrofen i Armenien tilbageholdt azerbajdjanerne
nødhjælpsforsyoinger,som rådnede op i togvognene. Senere var der p0gromerne i Baku. Verdensmesteren i skak, Kasparov,som
er halvtjøde, halvt armenier, nåede at flygte
sammen med sin familie i sidste øjeblik. I
Nagorno-Karabakh undertrykkesarmenierne, selvom de er i flertal.
Armenierne var den første nation, som
antog kristendommen som statsreligion.
Det var i år 30 I, og siden har de været
forfulgt af omkringboende folkeslag.

H. V.: Nu kunne man jo sige, ar folkedrabet på armenierne er historie, som der ikke
længere er nogen grund til at rode op i. Men
det uhyggelige, set med nutidige øjne, erjo,
at det på sin vis aldrig er afsluttet Tyskerne
har taget afstand fra Hider og a/Je hans
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gerninger og har undskyldt overgrebene
mod jøderne, men tyrkeme benægter stadig
hårdnakket, ar de nogen sinde har forgrebet
sig på armenierne.
T.L: Tyrkerne kalder det den størsteløgn
i verdenshistorien. De bar oven i købet rejst
mindesmærker over tyrkere dræbt af armeniere. De har vendt hele sagen 180 grader.
Men faktum er, at armenierne er væk. Tusinder af kirker er ødelagt. Ud over patriarkatet i lstanbul er der kun en kirke tilbage,
Agbtamar-kirkeo i Van-søen, som er en ruin
og et yndet turistmål. I lstanbul fungerer det
armenske patriarkat stadig som overhoved
for den lille skare armeniere, som endnu
lever i Tyrkiet Men det chikaneres. Det kan
ikke engang få tilladelse til at male kirken,
som forfalder. De fleste af de tilbageværende armeniere bar antaget tyrkiske efternavne for at undgå forfølgelse, og de bar næsten
glemt det armenske sprog.
Tyrkiet er en verdslig stat, men man bar
ønsket en pan-islamisering aflandet. Tyrkerne vil ikke have kristne i landet. Det var
grunden til folkedrabet på armenierne og
forfølgelsen af grækerne og andre kristne.
H. V.: De seneste pogromer fandt sted sA
sent som i 1955. Da forsvandt de fleste afde
sidste grækere. I forbinde/se med diskussionen om en moskepå ADJ88er hævderden tyr·
kiske ambassadør i Danmark, at der findes
kristne kirker i Tyrkie~ som tyrkerne føler
sig meget beriget af. Hvad siger du til det?
T.L.: Det er forbudt at bygge nye kirker i
Tyrkiet, præsteseminarieroe er lukket, udenlandske præster kan ikke få opholdstilladelse, og man gør, hvad man kan, for at gøre
tilværelsen sur for de kristne.
H. V.: Men folk, som har rejst i Tyrkiet bl.a. jeg selv, siger jo, ar tyrkerne er meget

gæstfrie og venlige.

T.L.: For et par år siden boede jeg i det
armenske kvarter i Jerusalem. Da fik jeg at
vide, at det er dekreteret i Tyrkiet, at det
tyrkiske folk skal være gæstfrit overfor turister. Det er meningen at give turister det
indtryk, at tyrkerne simpelthen er så fredelige og venlige, at man ikke i sin vildeste
fantasi kan forestille sig, at de i I 9 I 5 udryddede I V, mill. armeniere.
H. V.: OgsA i udlandet gør tyrkerne sig
store anstrenge/ser med deres image.
T.L.: Tyrkerne hverver folk for deres sag:
bistorikere,joumalister. Belønningen er bl.a.
gratis ophold i Tyrkiet med »vin, kvinder og
sang«_
For et år siden var der bestræbelser i USA
for at indstifted. 24. april - dagenforstarten
på folkedrabet - som national mindedag for
armeniere. Tyrkiet lagde da diplomatisk
pres på USA og truede med afbrydelse af de
diplomatiske forbindelser, og de betalte et
PR-firma mere end en million dollars for at
forvanske den historiske sandhed. Mindedagen blev ikke indstiftet!
H. V.: Man kansågøresigsi.netaokerom,
hvorfor 75-Aret for folkedrabet ikke blev
nævnt med et ord i de danske medier i
1990!

Det er kun få bundrede Ar siden, tyrkerne
indvandrede til Lilleasien Dengang var omcider beboe1 afkristne grækere, assyrere og
armeniere. De er væk idag. Konstantinopel
hedder nu lstanbul, Smyma hedder lzmir.
Selv de muhammedanske kurdere kan ikke
få lov til at bevare deres særpræg. Det er 4(/()
år siden, at tyrkerneindvandrede til Cypern.
Der er svært at få øje på nogen »integration«
mellem grækerne og tyrkerne der.
Troels, tror du, at folk, som påstår, at de
muslimske indvandrere bliver integrerede,
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er mentalt forstyrrede, eller er de blot uvidende?
T.L.: De er simpelt hen for naive og for
uvidende. Du kan godt sætte streg under
naive.
H. V.: Igennem århundreder bar muslimske bære forgæves løbet stormløb pA Europa. Nu forekommer de mig at være godt i
gang med at overtage Europa ved deres
blotre antal - i kraft af deres store børneflokke. Troels, tror du, at de~ som overgik
de kristne i Tyrkiet, også kan ske her pA
længere sigt?
T.L.: Ja, i allerhøjeste grad. Muslimernes
befolkningsbombe er også nået til Danmark.
H. V.: Hvordan bedømmer du EF's rolle i
denne forbindelse?

T.L.:Tyrkiet bliver ikke optaget i EFJør
de har indrømmet folkedrabet på armenierne. Den klausul hører ind under paragraffen
om »krænkelser afmenneskerettighederne«.
Jeg regner med, at EF vil føre til tiere og
billigere varer. Men jeg frygter, ~t det åbne
EF vil føre til en ukontrollabel lllstrømmng
af muslimer til EF og mellem EF-landene
indbyrdes.

H. V.: Troels, du hører til Den Danske
»I er alle blevet gjort bekendt med, at
regeringen bar besluttet fuldstændig at
udrydde alle de armeniere, d~r bor 1
Tyrkiet. Ingen, der modsæt~er s,g denne
befaling, kan længere være indehaver ~f
et administrativt embede. Uden medhdenhed for kvinder, børn ellersyge, hvor
drastiske end udryddelsens midler måtte
være, uden hensyn til samvittighedskvaler, der skal gøres ende på deres til værel-

secc.

lndcoris,mill.isu:r Talaal Pasha i ttlegram cil poli·
tikoolotet i Aleppo, I5/9 1915.
» .. . Nedskydningen af ofre i gaderne.
De skånselsløse gennemsøgninger af
buse og landskab. De hundreder af lig,
der hver dag findes langs deportauonsvejen. De unge kvinder, der tvangsomvendes til Islam eller deporteres bgesom resten. Børnene, der rives bort fra deres
familier eller fra de kristne skoler og
overgives til muslimske familier eller
placeres i hundredcvis i deres bare skjorter om bord på skibe, som så kæntres, så
de drukner i Sortehavet og Deyirmen
Dere Floden. Disse er mine sidste uudslettelige minder om Trebizond, minder,
som stadig på en måneds afstand torterer
min sjæl og næsten driver mig til vanvid((.

ltalieos generalkoosul i Trebizond. G. Garrini. i U
M~cro, 25/8 19\S.

Forenin[;S yngre medlemmer. Hvornår gik
det op for dig, at indvandringen var ved at
løbe løbsk?
T.L.: l 1985opdagedejeg, atdet vrimlede
med udlændinge på gaderne.
H V.: Hvordan [Ar vi vendt udviklingen?
T.L.: Det er et svært spørgsmål. Vi må
blive ved med at påvirke politikerne med
facts om indvandringens virkelige størrelse,
dens økonomiske belastning af det danske
samfund og dens kulturelle virkning på længere sigt.
H. V.: Tak for samtalen.

»Onur Oymen vil gerne lægge låg på
rasende læserbrevssknbenter i københavnske lokalblade. »Jeg forstår ikkederes frygt. Kulturcentret søger ikke at,,intluere andre religioner<\ siger Onur Oymen. »Vi har religiiase medarbejdere i
Danmark, som lærer tyrkerne at være
tolerante over for andre religioner. Det
er et vigtigt element i Islam<\ mener
Onur Oymen. Han fortæller, at i Tyrkiet
er der både kirker og synagoger, der bliver værdsat som bidrag til den tyrkiske
kultur, og med det nye center får Danmark også et godt kulturbidrag.«
Tyri(iets ambas.sadør til JyUands-Posceo. 8/4 1990.
»Politisk undertrykkelse udgør et
yderligere problem for kristendomme~ i
Tyrkiet. Det verdslige styre forbyder ikke bare opførelsen af nye kirker, men
udøver stramme begrænsninger på opholdstilladelser for udenlandske præster.
Landets eneste ortodokse seminarium
blev lukket i 1971, hvilket betyder, at
Patriarkatet synes dømt til udryddelse,
måske ved årtusindeskiftet, som følge af
mangel på nye præster. Tyrkiets tilbageværende armeniere bliver også nægtet et
præsteseminarium. Der er kun 28 armenske præster tilbage. Kun 2 af dem
lever i cølibat og kan derfor blive bi·
skopper. »Vort eneste Mb er«, siger en
fremtrædende kristen, »at religionsfrihed
bliver gjort til en betingelse, når og hvis
Tyrkiet bliver medlem af EF«.

Følgende bøger om armeniernes holoTime. Intematiooal. 23/4 1990.
caust kan anbefales til videre læsning:
Henning Lehmann: Armenierne. Kultur
»Dansk kultur og menneskesyn bar sine
og historie, 1984.
rødder i kristendommen, som er principielt
Svend Cedergreen Bech: Hos et folk uden uforenelig med islam.
land, 1982.
Islam er en i princippet totalitær religion.
Ingeborg Marie Sick: Karen Jeppe, 1936 Muhammed grundlagde i modsætning til
(Om missionæren Karen Jeppe, ~m udfør- Jesus en teokratisk stat. På samme måde
te hjælpearbejde blandt armen,~me fra som Khomeini senere har gjort det i Iran.
1903 til sin død i 1935. Bl.a. hJalp hun Det er hele islams generelle syn på mennemange armenske kvinder til at flygte fra ske og samfund, der er dybtgående forskeltyrkiske haremer. Begravet på den armen- ligt fra vestlig civilisation.
ske kirkegård i Aleppo).
Det handler om synet på kvinden, synet
Franz Werfel: De 40 dage på Musa Dagh, på lov og ret og synet på elementære friheæ1936 (Historisk roman om 4.000 landsby- rettigbeder. Det erjo ikke tilfældigt, at vi har
boere, der forskansede sig på et bjerg nær set muslimer demonstrere i Københavns
Middelhavet, hvor de holdt ud i mere end gader til fordel for henrettelsen af, eller som
40 dage, indtil de blev undsat. af franske vi vil mene for mord på, Rushd1e. Den
krigsskibe. Forsøg på filmaw;enng er hidtil megen tale om integration er fuldstændig
blevet forhindret af den tyrkiske regering). overfladisk og beror på et mangelfuldt
Inga Nalbandian: Den store Jamm.er, kendskab både til islam og egen kulturbag1917. De hjemsøgte, 1917. Den hvide grund. Man kan slet ikke sammenligne med
Mark, 1918. (Romantrilogi på baggrund af tidligere tiders indvandring til Dan_m~rk.
oplevelser i lstanbul).
Den indvandring, som v1 bar oplevet lldhgeFilm: Svenskeren P. 0. Holmqvist har re i vor historie, var dels af et langt mmdre
lavet en film om den armenske tragedie. omfang, dels drejede det sig om mennesker
Den hedder »Tilbage til Ararat« og fås i fra den jødisk-kristne kulturkreds«.
videoudgave på svensk eller engelsk for 350
Lektor, folketingskandidat for Venstre Jørgen
Skr. Den kan købes ved at indsætte 374
G!llnum-Jeosea i Jylw>ds-Poscec 28/10 90.
Dkr. på svensk giro nr.: 674903-0.
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Når sandheden skal frem ...
Når vi vælger stof til Danskeren, har øn•
sket om at li\ kendsgerningerne op på bordet
en høj prioritet. Men kendsgerninger er som
bekendt ikke lige velset overalt. For de kan
blive besværlige for spil, som Per og Poul
bar i gang, og hvor det måske er lykkedes at
skabe et andet billede af, hvad der foregår i
denne verden, end begivenhederne giver
grundlag for at udmale.
Sidste gang fortalte vi om, hvordan forfatteren Povl Nørager i sin bog »Kan det ske
igen?« har udmalet et billede af den danske
nazibevægelse, som skaffede ham en injuriesag på halsen, således at han måtte gå på
forlig med nazisterne.
Begivenheden er et hårrejsende eksempel
på, hvordan en god sag kan misbruges. For
dels har Povl Nøragers bog bidraget til forvanskning af billedet af, hvordan nazisterne
i dagarbejder, så at den reelt medvirker til at
hindre folk i at se, hvornår der er nazister på
færde. Og dels er bogen blevet brugt som led
i en »antinazistisk« kampagne, hvis hovedelementer har været ikke blot ønsket om at

Som forudsagt i Danskeren 1989 nr. 3og
6 bar Københavns Kommune nu vedtaget
et forslag til lokalplan for et område på det
inderste Amager, som staten så at sige gratis
har overladt en række islamiske lande til
opførelse af et såkaldt •islamisk kulturcenter« med en stor moske. Det drejer sig bl.a.
om lande, der forbyder eller i praksis hindrer kristen religionsudøvelse på deres eget
område.
Forslaget m.m. kan fås fra bl.a.: Kommune Information, Vester Farimagsgade 19,
1606 København V, Uf. 331142 20.
Alle bar ret til at komme med indsigelser,
ændringsforslag eller kommentarer til forslagene. Man skal sende sin indsigelse m.m.
til: Overborgmesterens Afdeling, Københavns Rådhus, 1599 København V inden
18. marts 1991.
Vi opfordret som tidligere alle til at protestere mod denne forhånelse af danskerne.
Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal
udtrykke sig, kan man vedlægge et læserbrev fra aviserne mod moskeen eller en eller
begge artikler fra Danskeren og blot protestere med henvisning dertil.
Gør det nu!
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udmale så mange nazirædsler som muligt,
men også at få alle, man ønsker at sværte, til
at tage sig ud som »nazister«, »racister« og
»fremmedhadere«. Som vi fortalte, er bogen
f.eks. den eneste mere omfattende (refererede) kilde til den ejendommelige EF-rapport,
som kom sidste efterår, og hvor også Den
Danske Forening hænges ud på det groveste.
Povl Nørager er blevet så fornærmetover
vor omtale af hans bog, at han har truet os
med retssag. Det er ikke så mærkeligt. For
nu gik det jo lige så godt. I dagbladet Politiken har man endog 27/10 90 kunnet
læse, at han blev frifundet i sagen med nazisterne.
Men når nu Nørager anfægter det, vi
skriver, er det mest korrekt at uddybe artik·
len fra sidst:
Af det forlig, Nørager måtte skrive under
på, fremgår det bl.a., at de udtalelser i bogen,
som gav anledning til sagen imod ham, byggede på andre journalisters og forfatteres
omtale af nazibevægelsen, og at ban ikke

bar kunnet bevise nazisternes deltagelse i
international terrorvirksomhed eller andre
handlinger (sådan som han omfattende
skrev om). Endvidere fremgår det, at Nørager ikke på noget tidspunkt, hverken helt
eller delvis, vil trykke den igen. Ligeledes
fremgår de~ at retten fastsætter sagens omkostninger.
Som erstatning for omkostninger er der
herefter blevet tillagt nazisterne nøjagtigt
26.975 kr. Hvis søgsmålet mod Nørager
havde været ubegrundet, ville der selvsagt
ikke kunne tillægges sagsøger erstatning for
omkostninger. Da Nørager (som mangler
midler) havde fri proces, er det imidlertid
statskassen, der kommer til at udrede beløbet i stedet for barn.
Vor ironisering i sidste nr. har udgangspunkt i konstateringen af, at Povl Nørager
altså måtte tage hver en stump af sin bog af
bordet igen og dermed bar Bet stemplet det
hele- med tilhørende kilder i form afavisar•
tikler og andre forfattere - som digt.

•

Pressen under pres
Afprofessor, jur. dr. Ole Hasselbalch
Mange har bemærket, at pressen
ikke løfter den opgave, der ligger i at
formidle fuldstændig og usminket
oplysning om flygtninge- og indvandringsforhold. Hvad er der sket?
Vi bringer her et bud på en forklaring.
Det frie demokrati, som vi herhjemme
bekender 06 tJl som styreform, hviler på
tanken om, at de enkelte borgere skal deltage i samfundets styring. Dette sker ikke
blot ved stemmeafgivelse på valgdagen,
men også ved påvirkning af medborgernes
stemmeafgivelse gennem argumentation.
For at sikre, at borgerne kan kommunikere og argumentere frit, beskyttes deres ret
til at danne foreninger, til at forsamles samt
til uden indgreb at videreformidle det, de
har på hjerte, på tryk, pr. brev osv. Og for al
skaffe borgerne de bedst mulige informationer at diskutere ud fra, er der sikret pressen
frihed til at fremfinde og offentliggøre alle
relevante, tilgængelige oplysninger om,
hvad der sker i samfundet, samt de meninger, som kan bygges herpå.
Under denne ordning bør vi kunne regne
med, at beslutningerne om statensstyre træffes på et grundlag,.der erså kvalificeret, som
det er menneskeligt muligt at gøre det Og
det skulle i princippet være usandsynligt, at
nogen kan forudse, at landet vil springe i
luften til næste nytår, uden at alle borgerne
får at vide, hvad denne opsigtsvækkende
antagelse støttes på, og får lejlighed til at
vurdere den og træffe foranstatninger ul om
muligt at undgå katastrofen.

Den frie presse pA afveje
Jeg vil ikke i denne artikel (på ny) diskutere, hvorvidt Den Danske Forening har ret
i sin forudsigelse af, at en katastrofe vil indtræde på befolkningsområdet, hvis der ikke
gøres noget for at hindre det. Jeg vil blot
fastholde som en kendsgerning, at forudsigelsen ikke uden videre kan forkastes som
ligegyldigt tankespind, så vidt som den jo
støttes af medborgere, hvis kvalifikationer
til at udtale sig ikke er ganske negligeable.
Foreningens oplysninger og argumenter bør
følgelig kunne finde uhindret afløb gennem
samfundets informationskanaler, hvadenten
nu Per og Poul synes om dem eller ej, således at befolkningen kan få lejlighed til at
gøre sig bekendt med dem og tage stilling til
dem. I dette perspektiv vil jeg stille spørgsmålet om, hvorfor pressen ikke desto min-

dre i vid udstrækning har undertrykt eller
forvrænget disse oplysninger og argumenter.
For det er jo desværre, hvad der er skel
Det fremgår af den samling materiale fra
aviser, radio og TV, som Den Danske Forening har opbygget gennem systematisk registrering af alt stof, der falder inden for
foreningens interesseområde.
Det, som lyser i øjnene ved gennemgangen af denne samling, er således, at verificerbare facis, der støtter foreningens opfattelse, gang på gang er udeladt eller i hvert
fald er præsenteret på en stærkt tilbagetrukken plads. Omvendt er der i stor stil præsenteret »facts«, som taler i modsat retning, selv
om rigtigheden af disse »facts« uden videre
lader sig afkræfte ved en simpel efterprøvelse. En sådan foretages imidlertid sjældent.
Tværtimod gentages de falske »facts« som
regel igen og igen uden ringeste antydning af
tvivl om deres holdbarhed. Ja ofte ser det
nærmest ud, som om den blotte gentagelse
har erstattet efterprøvelsen som grundlag for
accepten af deres sandbedsværdi.
Videre vil man se, at det redaktionelle
holdningsstof (ledere og supplerende journalistiske kommentarer) i dominerende
grad har argumenteret imod foreningens
synspunkter. Og i forlængelse heraf vil man
se, at denne holdningsformidling har bredt
sig ind i den rene reportage. Til gengæld
dominerer Den Danske Forenings synspunkter efterhånden de fleste steder læserindlæggene.
Journalister er naturligvis ikke maskiner.
Hvad der er viderebringelsesværdigt, og
hvad der ikke er, vil derfor afhænge af et
menneskeligt skøn - ligesom det afhænger
af et skøn, hvordan en begivenhed skal præsenteres, for at præsentationen kan siges at
være dækkende for begivenhedens realindhold. Selv med disse forbehold for øje nødes
man imidlertid til at notere en omfattende
skævhed - så omfattende, at det med rimelighed kan hævdes, at befolkningen er misinformeret.
Hvordan er denne situation opstået?
Vanetænknhtgen og følelserne
Det er indlysende, at en afde væsentligste
årsager er den tilbøjelighed til at fastholde
indarbejdede tankeskabeloner, som præger
al menneskelig ræsonneren. Man må ikke
være blind for, at det, <ler er i færd med at
ske, er noget ganske nyt, og at de forholdsregler, som må træffes, på afgørende punkter kolliderer med alt, hvad vi hidtil har

Pressens vågne øje . ..
anset for rigtigt. Op igennem hele dette århundrede bar vi jo bestræbt os på at oparbejde toleranceover for mennesker af anden
tro, kultur og nationalitet, åbenhed over for
international udveksling og hjælpsomhed
over for mennesker i nød. Det er nyt, at
handling i henhold til disse principper kan
påføre os sådanne skader, at det er nødvendigt at sætte hælene i.
Hvordan skulle vi kunne forvente, at
pressens medarbejdere vil være mere forstående over for de krav, den ændrede udviklingstiller, end mennesker er flest? Og er det
i øvrigt ikke således, at uagtet fremsyn principielt anses som en dyd, så viser historien
dog, at de, der viser et fremsyn, som kommer på tværs af indarbejdede tankeskabeloner, ofte brændes som kættere.
Hertil kommer, at det jo altid er lettere at
tage stilling ud fra sine følelser og fornemmelser end ud fra besværlige undersøgelser
og overvejelser, hvis resultat måske oven i
købet kan komme til at stride mod ens inderligste forhåbninger og mest grundlæggende sympatier. Hvorfor skulle det for
journalisters vedkommende stille sig anderledes?
Et tilbagevendende syn hver dag på redaktionerne er da også journalister ivrigt
beskæftiget med at læse, hvad kollegerne
har skrevet. - Oh skræk, hvis man skulle
komme til at bevæge sig uden for de vedtagne rammer I
Institutionernes fallit
Til dette kommer, at en overvejende del
af de yngre journalister har udgangspunkt i
en uddannelse på Journalisthøjskolen. Og
her har der fundet en formning sted af såvel
journalistens arbejdsmetoder som af hans
holdninger, der uvæger'ligt har ført ham (eller hende) over i rollen som indvandrerlobbyens allierede. For på Journalisthøjskolen ~
er det venstrefløjsholdninger, der dominerer. Tre undersøgelser gennem årene har
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således vist, at ca. to trediedele af eleverne
på skolen er havnet til venstre for Socialdemokratiet Og netop i denne side af det
politiske spektrum er det jo, at man finder
de uklare sympatier for al~ hvad der kan
bringes til at se »internationalt« og »solidarisk« ud - uden nærmere reflektioner over,
hvor det muliges grænser går.
Dette indebærer, at der i en årrække er
sluset journalister ind på redaktionerne, hvis
holdninger allerede på forhånd er definerede som fjendtlige over for indsigelser, der
begrundes i den nye virkelighed, som er i
færd med at trænge sig ind på os på befolk·
ningsområdet.
Denne befæstnelse af journaliststandens
åndstilhørigbed er i øvrigt yderligere konsolideret i kraft af den omstændighed, at ven·
strefløjen også har sat sig på Journalistforbundet og dermed på standens institutionaliserede formning af opfattelse af, hvad der
er det "gode«, og hvad der er det »dårlige«
selskab.
Endelig kommer hertil den magt, som
udøves af Danmarks Radio. Dette elektroniske medie er så langt det mest afgørende
sammenlignet med alle andre, dels i kraft af
sin lettilgængelighed og dels i kraft af sin
udbredelse. Men netop i denne institution
hersker der som bekendt en overordentlig
faststampet opfattelse af, hvad befolkningen
bar godt af at børe - og en overordentlig
stærk intern disciplin til opretholdelse afdet
verdensbillede, hvorpå denne opfattelse bygger. Dette indebærer bl.a., at artikler og
skrifter, som ikke falder ind i denne ønskede
opfattelse, simpelt hen ikke citeres. Da dag·
bladsredaktørerne er interesserede i atfå det
ekstra »løft« til deres blad, som citering i
radio og fjernsyn kan give, vil de i realiteten
meget langt lade sig påvirke i deres eget
stofvalg af den censur, som finder sted i DR.

Kildernes magt
Endvidere har de såkaldt humanitære or·
ganisationer længe inden det, der foregik,
blev problematisk, oparbejdet et informationsmonopol. Den journalist, der ville skri·
ve om f.eks. flygtningeforbold, er således
næsten pr. automatik havnet i armene på
Dansk Flygtningehjælp, som ikke blot husede den væsentligste viden om dette emne,
men som også var i stand til at forsyne
journalisterne med et tilforladeligt udseende
informationsmateriale, der i vid udstrækning kunne erstatte en selvstændigjournalistisk arbejdsindsats.
Ikke mindst i et lille land, hvor kravene bl
den enkelte journalists produktivitet kan
være store, vil det kunne være en uovervindelig fristelse at benytte sig af sådant materiale frem for selv at kaste sig ud på det dybe
vand.
Men også ud over den rent praktiske lettelse i arbejde~ der kunne tilbydes, bar
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Flygtningehjælpen haft noget at byde på.
F.eks. bar organisationen traditionelt ud·
sendtjournalister på attraktive besigtigelsesrejser ud i verden. Og i kraft af det greb,
organisationen (der jo i mange år arbejdede
uden modstand) bar opnået også om den
politiske magtS mænd, vil den ofte kunne
give føjelige journal.ister mulighed for at
komme i betydningsfulde personers selskab
og dermed for at føle varmen ved at kunne
spejle sig i magten - hvis de altså blot skriver
det rigtige.
Det er selvsagt ikke morsomt at sætte sig
ud over interesserne hos en kilde af denne
art. Ikke blot vil man jo derved miste mulig·
beden for at trække på værdifulde kontak·
ter. Man vil også udsætte sig for, at disse
kontakter i stedet for at hjælpe tværtimod
belaster den modvilliges omdømme blandt
kollegerne.

Gruppepresset
Ikke mindst sidstnævnte kan være fatalt.
Der er nemlig på dette stofområde en bety·
delig grad af gruppepres i journaliststanden.
Og dette pres virker til fordel for indpasningen i en holdning, der bar »humaniteten«
som ledestjerne uden at stille spørgsmål.
»Gruppepresset«, dvs. uviljen ved at sætte
sig ud over det, der opfattes som den dominerende mening i den gruppe, man tilhører,
er et almindeligt psykologisk fænomen. Ved
at holde sig i den fælles menings sikre bavn
på indvandrings- og flygtningeområdet bar
den enkelte journalist kunnet føle sig tryg
mod risikoen for at blive det »dårlige« selskab, mod at skulle kaste sig ud i et besværligt og tidsrøvende forsvar for selvstændige
standpunkter og mod risikoen for måske
endog at ende som syndebuk i kollegers
forsøg på at fremstille sig selv som tilhørende det "gode« selskab.
Ud fra det allerede nævnte er det ikke
overraskende, at gruppepresset blandtjournalister fik den indretning, det fik. Det er
heller ikke svært atse, hvilke rigelige muligheder lobbyen har haft for at understøtte et
gruppepres af denne indretning og for at
forøge de besværligheder, som for en journalist er forbundet med at beva.,ge sig uden
for den anerkendte ramme. Det kan ske ved
ganske enkelt at udstille den besværlige
journalist som »hetz«mager. Mange vil
f.eks. have bemærket, hvordan dagbladet
B.T. blev behandlet, efter at bladet i sommeren 1990 havde trukket en del af de her·
skende besynderligheder frem i lyse~ således at der opstod en åbenlys risiko for un·
dergravelse af den hidtidige redaktionelle
ensrettetbed.
Det er naturligvis for at ·opretholde det
informationsmonopol, som er afgørende for
gruppepressets bevarelse, at lobbyen søger
at udnytte dette pres til at gøre det til en
kontroversiel handling at søge information

eller kommentarer også hos det »dårlige«
selskab - ja blot at omtale dette selskabs
meninger og oplysninger på en måde, som
ikke far dem til at fremstå som vanvid og
»myter<<.

Med de besværligheder for øje, som vil
kunne opstå, såfremt man går uden for den
afstukne vej, er det naturligt, at de fleste
journalister foretrækker at markere tilhørighed i det »gode« selskab. Dette sker naturligvis bedst ved at markere sig imod ind·
vandringslobbyens kritikere samt ved i
øvrigt på enhver måde at bekræfte egen
renfærdighed. Fremgangsmåden hertil er at
markere sin egen »humanitære« holdning
(f.eks. ved farvning af reportagen, stikpiller
til dem, der mener anderledes, mv.).
Herved opnår gruppepresset at få en selvaccelererende virkning. Og eftersom det
netop er journalister, det drejer sig om, vil
virkningen også kunne være, at det, der pro·
duceres i konsekvens af gruppepresset, opnår et skær af sandhed. For det er jo som
bekendt journalisterne, der beskriver verden. Og når de nu massivt beskriver denne
på en bestemt måde, så vil beskrivelsen meget langt træde i virkelighedens sted i mange
menneskers øjne.
Vejen ud

Hvad er da vejen ud af dette morads?
Ja der er i hvert fald en vej. Det er møjsommeligt at blive ved med at holde de
virkelige frem for de lobbyskabte kendsgerninger op for journalisternes øjne. Gang på
gang at give dem den chokerende oplevelse
af, at de er med til at sy kejserens nye klæder
i stedet for at passe deres arbejde. Gang på
gang at håne dem for deres frygtsomhed,
deres selvforvoldte afhængighed af manipulatørerne og deres mangel på vilje til at
bruge sandheden som ledesnor for det, de
gør, frem for manipulationen. Og så natur·
ligvis at berøve dem troværdigheden over
for deres kunder ved omhyggeligt at bringe
alt det frem, de forsøger at fortie.
Vil det virke? Ja vist vil det virke. For der
er trods alt også hæderlige journalister, som
sætter integritet og kvalitet højere end lavproftlar~de, der henter sit råstof i de rette
meningers tempel. Dissejournalister vil vide
at bruge det, de får i hænderne. Ikke altid
måske, for de vil blive søgt bragt til tavshed
med alle midler, herunder censur på det, de
producerer. Men trods alt vil de få ting frem
- og hver gang med ødelæggende virkninger
for den kunstigt skabte opfattelse af, hvad
der er kendsgerninger, og hvad der er myte,
hvem der er det »gode«, og hvem der er det
»dårlige« selskab.
Det er trods alt langt lettere at bringe
sandheden frem og afsløre det skjulte, end
det er at opretholde en kulisse af løgn, manipulation og gruppepres!
Ole Hasselbalch

Sådan likvideres
en ubekvem rapport
For indvandringslobbyen var det
ikke rart at stifte bekendtskab med
Ishøj-rapporten (se anmeldelsen side
22). Hvad skal man gøre ved en videnskabelig undersøgelse, som sort
på hvidt viser, at det, som man tidligere har hævdet er løgn, myter og
digt, i virkeligheden er den rene og
skære sandhed?
Svaret er ikke svært at give: Man
må naturligvis undergrave tiltroen ttl
rapportens seriøsitet.
Dette var da også, hvad der skete
med Ishøj-rapporten. Forløbet lader
sig følge i pressen.
Modtagelsen - i første omgang
Ved rapportens udgivelse-var presseomtalen af den (17/10) loyal. Lobbyen havde
nemlig ingen forberedelser truffet til at »tage
imod den«. Dens indhold gengives derfor
stort set korrekt i pressen. Det nævnes, at de-r
er tale om en videnskabelig undern,gelse og flere steder endog, at vor størsteekspert i
befolkaing.5lære, professor P. C. Matthies·
sen, bar medvirket. Man gengiver også loyalt rapportens forfatter Eyvind Vesselbos
egne supplerende udtalelser, og det fortælles, at rapporten selvsagt må få betydning
for de landspolitiske overvejelser om udlændingepolitikken.
Men lobbyen ligger ikke på den lade side.
Den får hurtigt organiseret en aktion.
Modoffensiven
Naturligvis indrulleres velkendte kræf\er
i Danmarks Radio i modoffensiven. Vesselbo bliver krydsforhørt for lytterne på en
måde, han som videnskabsmand tydeligvis
ikke er forberedt på. Mere interessant er det
imidlertid at følge udviklingen i den trykte
presse:
»Ishøj-rapport afvises af indvandrer-komite«, skriver Berlingeren 18/10. Det viser
sig at være »Ishøj-komiteen mod Fremmedhad« v/ den velkendte aktivist, lærer Erik
Mikkelsen (der senere er blevet dømt for
injurier imod lshøjs borgmester), der sigteS
til. Men denne »komites« særlige baggrund
fremhæves dog ikke for Berlingerens læsere.
Endvidere trækker Berlingerens journalist
på den pakistanske københavnerpolitiker
Lubna Elahi - hvis særprægede opfattelse

af, hvordan politik bør fremmes, vi har redegjort for i Danskeren i september 1990.
Politiken - som 17/ l O kun brugte 120
spaltemillimeter på at fortælle om rapporten
- indhenter 18/ IO det forsømte og bruger
nu 400 spaltemillimeter på en artikel»Usikre tal om tyrkerne«. Herunder hales en kontorchef i Danmarks Statistik frem af gemmerne. Dennesætter»spørgsmålstegn« ved,
om lshøjs tyrkere er repræsentative.
I Information begår journalist Lene Frøslev (medforfatter til bogen »Racisme på
dansk«) en artikel om »Per Madsens tyrkerproblem«. Heri fortælles, hvordan undersøgelsen tydeligvis skal bruges til at påvirke
landspolitikken. Men den hopper Folketinget ikke på, tilføjer Lene Frøslev trøstende.
Og for at være sikker pA, at centrale politikere nu alligevel ikke hopper på den, skynder hun sig at spørge Birte Weiss og Ebba
Strange, om de herefter vil stramme loven hvilket de naturligvis ikke vil. De kan på
dette tidspunkt umuligt ha ve nået at læse
rapporten. Men når man først en gang bar
laet dem til at bedømme den som værende
uden betydning, er det jo så bekvemt sandsynligt, at de ikke siden ændrer mening !
Naturligvis får Information også en psykolog (der i øvrigt viser sig at være fra Tyrkiet)
til at fortælle, hvordan rapporten kan misbruges til at »skabe myter og underbygge
fordomme«.
Også Aktuelt deltager i løjerne. 18/10
har bladet i en artikel»Kritik af indvandrerrapport« fundet en indvandrerkonsulent i
Mellemfolkeligt Samvirke, og han finder
(ganske forudseeligt) ud af, at rapporten udgør demagogi, har et falsk udgangspunkt og
indeholder forkerte fremskrivninger. Samme indvandrerkonsulent benytter JyllandsPosten sig i øvrigt af samme dag - læg
mærke til, hvordan flere blade »tilfældigt«
tinder den samme »indvandrerekspert«!
I Jyllands-Posten giver rapporten 19/10
anledning til en leder. Heri fremholdes det,
at rapporten jo intet bar at gøre med flygtninge!)roblemet, og at de tyrkiske arbejdere
blev »kaldt hertil, da vi manglede arbejdskraft« (mærk det velkendte lobby-argument). Hvem ville dog på denne baggrund
forhindre dem i at få kone og øvrige familie
hertil, spørger lederskribenten med himmelvendte øjne. Og så glemmer han i øvrigt,
at rapporten påviser, at de oprindelige 145
indvandrede »gæstearbejdere« i Ishøj nu er
blevet til 1.824 personer, således at de fa.

milier, ban taler om, altså må have været på
mere end tolv personer hver, hvis hans argument skulle holde !
Næsten lige Så fantastisk udvikler sagen
sig nu i Berlingeren. Her refereres under
overskriften »Forskere ser skeptisk på Ishøjrapport« afdelingschef i Danmarks Statistik
Lars Thygesen for at havesagt, at Danmarks
Statistik intet har at gøre med rapporten, at
den er »pansforskning«, »bestilt arbejde«,
samt at Lars Thygesen er meget kritisk over
for den. Selv om samme Lars Thygesen i
øvrigt indrømmer, at han ikke bar haft tid til
at granske den. Og Berlingeren supplerer
med en seniorforsker fra Socialforskning&instituttet, der mener, at rapporten bygger
på rent gætteri.
21/10 bringer endelig Søndagsavisen en
udtalelse frd en lektor i matematisk statistik
fra Københavns Universitet under overskriften »Statistiker: Tyrkerta! holder ikke«. Selv
Kristeligt Dagblad finder efterhånden en kultursociolog frem til at sige at »Ishøjrapporten er tendentiøs«
Neutraliseringens teknik
Det er karakteristisk i hele dette forløb, at
rapportens forfatter naturligvis ikke får lejlighed til at tage stilling til de angreb, der
rettes på hans arbejde. Ligeså karakteristisk
er det, at hovedparten af dem, det lykkes at
få til at udtale sig om den, Så åbenlyst ikke
kan have læst den selv, men må støtte sig til
diverse journalistiske referater. Og endelig
at man tilsidesætter eksperten Vesselbo m.fl.
til fordel for den »ekspertise«, der udtaler sig
på en mere ønskelig måde. Er det f.eks. ikke
forbløffende, hvordan man tilsidesætter professor P. C. Matthiessen, der er konsulent for
Danmarks Statistik, til fordel for de mennesker i Danmarks Stas'tistik, hvis rådgiver
ban er - ja endog til fordel for en lektor ved
hans eget fakultet?
De kolde fødders parade
Stakkels Vesselbo har det da tydeligvis
heller ikke for godt. Han synes også at være
blevet kaldt til spanking i sit gamle parti,
Socialdemokratiet. I hvert fald bar han fået
markant kolde fødder, da han i deoember
inviteres til at præsentere rapporten på et af
Fremskridtspartiets valgpressemøder.
Og hans kolde fødder refereres naturligvis omsorg.5fuldt og detaljeret i DR (PI
4/12), Land og Folk (5/12), Politiken
(5/12) mv.
Sådan ordner man den slags !
•
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Danskjord
på danske hænder?
På Det Radikale Venstres landsmøde forsikrede Niels Helveg Petersen om, at »sommerhusreglen« den, der forhindrer pengemænd fra
det øvrige Europa i at opkøbe dansk
jord - vil blive opretholdt.
Fup eller faktum? Vi bringer her
de kendsgerninger, som politikerne
glemte at fortælle befolkningen.
Da Europa i 50'erne begyndte at finde
sammen i De Europæiske Fællesskaber
(EF) opstod der herhjemme usikkerhed
med hensyn til mulighederne for at bevare
centrale da1JSke værdier på danske bæoder.
Blandt dem var faste ejendomme.
I 1957blev der derfor gennemført en lov,
som sikrede, at erhvervsdrivende selskaber
ikke uden tilladelse fra justitsministeriet
kunne købe landbrugsejendomme. Og i
1959 kom en lov, der bestemte, at også
personer udeo dalJSk bopæl skal have tilladelse for at kunne erhverve fast ejendom.
Det er siden ofte blevet fremført som
argument imod denne ordning, at danskere
jo kan købe fast ejendom i andre europæiske lande. I forventning om, at begrænsningerne i udlændinges ret til at købe fast
ejendom derfor vil blive ophævet, er der
følgelig for mange, som er begyndt at købe
de såkaldte »investerings«sommerhuse,
nemlig fritidsboliger af høj kvalitet og med
attraktiv beliggenhed - og en pris, der svarer hertil.
Bestræbelsen på at begrænse mulighederne for at overtage vorjord bar imidlertid
gode grunde for sig. Danskerne er som bekendt et lille folk, og skal dette lille folk til at
konkurrere med f.eks. den mest velstillede
del af tyskerne om vore i europæisk sammenhæng uhyre attraktive kystnære sommerhuse, vil priserne på disse formentlig
stige i en sådan grad, at vore egne efterkommere simpelthen vil blive afskåret fra at
købe dem.
En frigivelse af sommerhusmarkedet vil
med andre ord være til kortsigtet gavn for
nogle nuværende sommerhusejere, som vil
kunne tage en hurtig og stor gevinst hjem.
Men det vil være til skade for vore børn i en
uoverskuelig fremtid. Og Niels Ebbesens
metode til at slippe af med uønskede ejendomsbesiddere fra vort sydlige naboland lade-r sig næppe praktisere i det nye Europa.
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Lovvæmet
Lovgivningen til beskyttelse af vore ejendomme er indrettet således, at der i princippet kræves varig bopæl her for at kunne
købe uden tilladelse. Undtagelse gælder dog
for EF-borgere, der skal arbejde her, og
EF-virksomheder, der vil etablere sig her.
Endvidere bestemmer loven, at sommerhuse kun kan udlejes erhvervsmæssigt, hvis
der gives tilladelse dertil.
Nærmere ser reglerne ud som følger:
Loven om fast ejendom
ifølge lov om erhvervelse af fast ejendom
(senest lovbekendtgørelse nr. 566 af 28/8
86) skal man for at kunne erhverve fast
ejendom uden tilladelse fra justitsministeriet
enten have bopæl her eller tidligere have
boet her (med opholdstilladelse) i et tidsrum
af sammenlagt 5 år. Kravet om »bopæl«
indebærer, at det må dreje sig om en person,
der sigter påat etablere et fast og varigt hjem
her i landet. Som det er sagt, skal centeret for
hans livsinteresser være her. Er dette tilfældet, kræves altså ikke sammenlagt 5 års
forudgAeode bopæl.
Selskaber, foreninger og andre »juridiske
personer«, der ikke har hjemsted i Danmark
(og en faktisk og vedvarende tilknytning til
erhvervslivet her i landet), skal også have
erhvervelsestilladelse.
Under loven falder i øvrigt ikke blot fuldstændig ejendomserhvervelse, men også
køb af bygninger på lejet grund, »timeshare«rettigheder mv. Langvarige brugs- og lejeforhold, der er indgået for at omgå loven, er
ifølge denne ugyldige. På samme måde vil
omgåelser f.eks. i den form, at der stiftes et
dansk selskab udelukkende for at kunne
erhverve en ejendom, i øvrigt kunne tilsidesættes.
Kontrollen med, at loven overholdes, føres af tinglysningskontorerne. Disse skal
nemlig ved tinglysning af skøder sikre, at
erhververe, der ikke har bopæl i Danmark,
enten foreviser erhvervelsestilladelse eller
afgiver en »tro og love«-erklæring om, at de
tidligere har boet her i 5 år.
Overtrædelse af loven straffes med bøde,
og der kan efter omstændighederne også
gives pålæg om, at en ulovligt erhvervet
ejendom skal afhændes ,gen.

Sommerhusloven
Den særlige lov om sommerhuse (lovbekendtgørelse nr. 920 af 22/12 1989) be-

stemmer, at sommerhuse kun med tilladelse
fra planstyrelsen må udlejes erhvervsmæssigt_ Det samme gælder, hvis sommerhuset
ejes af et selskab, en forening eller anden
»juridisk person«. Og tilladelse kræves ligeledes, hvis huset ejes af en erhvervsvirksomhed og det benyttes til ferieophold for de
ansatte i denne. Her kræves der endog tilladelse til rent udlån. Og der skal for at kunne
opnås tilladelse være mindst 6 ansatte (der
ikke er medejere). Tilladelse kan heller ikke
opnås til, at virksomhedsejeren selv bruger
huset.
I praksis er det næsten umuligt at opnå
erhvervsmæssig udlejningstilladelse.

EF-reglerne
Efter Danmarks indmeldelse i EF var det
nødvendigt at lempe reglerne. Det skete ved
en bekendtgørelse (nr. 895 af 23/12 1987).
I denne fastslås det, at nødvendig helårsbeboelse kan erhverves af andre EF-borgere, der enten er beskæftiget som lønmodtagere her i landet, eller som er selvstændige
erhvervsdrivende her (evt. selvstændige,
som vil etablere agenturer og filialer eller
levere tjenesteydelser mv.). Tilsvarende
gælder EF-virksomheder med filialer, agenturer o.l. her. Er det en virksomhed, der VIl
købe, skal købet være nødvendigt for udøvelsen af pågældende erhvervsmæssige virksomhed.
Tinglysningsdommeren skal ved en »tro
og love«-erklæring fra erhververen sikre sig,
at betingelserne er opfyldt.

Holder loven vand?
Alt dette ser jo på overfladen pænt ud.
Skraber man i facaden, er det imidlertid et
stort spørgsmål, hvilken beskyttelse reglerne
giver.
For det førsre viser det sig, når man undersøger justitsministeriets praksis, at erhvervelsestilladelse også gives til udlændinge, der principielt slet ikke skulle blive her
varigt. Ifølge sikre kilder i kreditbranchen er
der således givet købstilladelser til udlændinge, som er her på midlertidig opholdstilladelse - uagtet disse mennesker jo vanskeligt kan hævdes at have fast og varigt
hjem her.
For det aodeter det rent praktisk vanskeligt at føre kontrol med reglernes overholdelse. Hvordan kan en tinglysningsdommer
f.eks. vide, at en »tro og love«-erk!æring er
det værd, den lover? Hvornår bliver plan-

styrelsen opmærksom på, at et sommerhus
anvendes uden den u11adelse, loven kræver?
Hvem ved overhovedet, aeder skal tilladelse
til den slags, og hvor man i givet fald kan
indberette overtrædelser?
For de! tredie er det antagelig med støtte i
de almindelige EF-regler muligt for EF-borgere at erhverve f.eks. sommerhuse i videre
udstrækning, end vi hidtil har fået at vide.
Dette skyldes, at EF-retten - herunder
selve EF-traktatens principper - har gennemslagskraft over for den danske lovgivning. Og EF-retten kræver, at vore love skal
være »nationalitetsneutrale,, i forhold til
borgere i EF (inden for de livsområder, traktaten angår).
Sagt lidt brutalt, så er vore politikeres ofte
gentagne forbehold i forbindelse med Danmarks indmeldelse i EF og vor senere tiltrædelse af Den Europæiske Fællesakt uden
juridisk bindende virkning, hvissagen skulle
havne ved EF-domstolen. Og denne vil i
relation til de forhold, traktaten regulerer,
næppe respektere, at dansk lovgivning opstlller betingelser for køb af fast ejendom,
som ikke ogsA ville være gældende i relation
til danskere.
Hvad reguleres da af EF-retten? Det gør
arbejdsmarkedet og erhvervsmæssige etableringer (virksomhedsudøvelse). EF-retten
forudsætter her, at der ikke må ske nogen
nationalitetsbetinget forskelsbehandling, for
så vidt angår »beskæftigelse, aOønning og
øvrige arbejdsvilkAr« - hvorunder utvivlsomt falder også boligvilkår. Ligeledes skal
EF-borgere og -virksomheder frit kunne etablere sig eller oprette filialer mv. her på
samme vilkår som danske.
På denne baggrund bliver det indlysende,
at EF-borgere uden videre - med eller uden
den særlige EF-bekendtgørelse i ryggen - vil
kunne erhverve den he~lig her, som de
skal bruge for at kunne udøve den erhvervsvirksomhed her, de ønsker at udføre.
Det synes endvidere indlysende, at EFborgere, der - som lønmodtagere eller selvstændige - arbejder her, ifølge EF-reglerne
må have lov til at købe sommerhus på linie
med deres danske kolleger, uanset de ikke
har »bopæl« her i den forstand, som loven
om erhvervelse af faste ejendomme foreskriver. Forudsætningen er blot, at arbejdet
ikke er irreelt, således at det kan tilsidesættes
som omgåelse.
Endelig gynes EF-borgere og EF-virksomheder at måtte kunne erhverve den faste
ejendom her, som er nødvendig for at drive
erhvervsmæssig aktivitet her - i form af
sommerhusudlejning - i den udstrækning
sådant ville være tilladeligt for en dansk
borger eller virksomhed. Det vil altså stride
mod EF-retten at give afslag på en ansøgning om tilladelse til at erhverve sommerhuse til erhversmæssig udlejning, såfremt begrundelsen udelukkende er, at erhververen

er et foretagende hjemmehørende i et andet
EF-land. Det samme gælder afslag på ud/ejningrulladelser til et sådant foretagende.
Jamen, vil mange indvende, alt dette erjo
ikke noget problem, for heller ikke danskere
og danske virksomheder får lov til at udleje
sommerhuse erhvervsmæssigt!
Vanskeligheden er imidlertid, at dette
kun i teorien er rigtigt. Enhver vil således
ved eftersyn af avisernes ejendomsspalter
kunne se, at netop de luksussommerhuse,
som er i farezonen, i stor stil sælges udelukkendei (investerings-og) udlejningsøjemed.
Og dette gør myndighederne stort set intet
ved, når det er danskere, der køber.
På denne baggrund er det et meget stort
spørgsmål, hvor længe der vil kunne opretholdes en tilstand, hvor andre EF-borgere
afskæres fra at købe husene i tilsvarende
øjemed. For EF-traktaten forudsætter jo
netop, at EF-borgere og -virksomheder skal
kunne drive erhvervsvirksomhed her på lige
vilkår med danskere.
Og falder der engang med tiden en EFdom, som tillader sådanne køb, hvordan
skal man så bolde en EF-borger ude, som vil
købe et sommerhus, og som henviser til, at
han vil bruge det delvist til erhvervsmæssige
udlejningsforrnål.

»Sommerhusreglen« hviler på en tidsindstillet bombe I
Den spekulation i •investerings«-oommerhuse, som foregår i forventning om, at begrænsningen i andre EF-borgeres adgang til
at købe danske fritidsejendomme ikke vil
kunne bolde i det lange løb, udhuler »sommerhusreglen«.
•

Juraprofessor Erik Werlauff er en af
de få, der mere omfattende bar undersøgt forholdene omkring udlændinges
erhvervelse af fast ejendom.
I »Festskrift til Laurits Ringgård«
(1989) har han offentliggjort en længere
artikel om resultatet af undersøgelserne.
»Risikoen er, at man lusker disse køb
igennem«, siger han til Danskeren. »Jeg
ser egentlig hellere en EF-sag til afklaring afretstilstanden. Men min vurdering
er i øvrigt, at som tiden går - og myndighederne ser gennem fingre med danskeres køb af sommerhuse til rent udlejningsformål - bliver udsigten til, at EFdomstolen vil acceptere sommerhusreglen, mindr~<.

--

o
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De radikale og
skøntænkningen
De radikale har spillet en afgørende rolle på indvandrings-og flygtningeområdet. Men hvilken rolle? Vi
bringer her svaret.
Det Radikale Venstre - en af valgets store
tabere- har med sin politiske.placering som
tungen på vægtskålen været en afgørende
faktor for udformningen afden udlændingelov, vi lever med i dag.
Denne blev som bekendt udtænkt af
Aygtningehjælpens tidligere formand, Folketingets nuværende ombudsmand Hans
Gammeltoft-Hansen. Men den blev introduceret i Folketinget af de radikales gamle
bannerfører på dette område, den nu afgåede Bernhard Baunsgaard, der altid har gjort
den verbale humanisme til sin hjertesag.
De vellydende formler
Verbalbumanismen - altså medmenneskelighed udtrykt i ord, der lyder godt spiller stadig en stor rolle i radikal udlændingepolitik. Fundamentalt set udmønter
denne sig således først og fremmest i udsagn,
som tydergodt uden at havenogetsikkert, konkret indhold (»retsopfaUelsen« er afgørende,
vi skal være »humanitære« osv.). Ordenes
klang synes alt i alt for de radikale at være
mere afgørende end overvejelser over, hvad
der skal til for at realisere de mål, ordene
antyder- endsige hvad der i så henseende er
praktisk muligt og forsvarligt.

Glemsomheden
Det er i øvrigt karakteristisk, at når radikale politikere markedsfører deres indvandringspolitiske formularer, glemmer de
konsekvent at tagestilling til alt det, der taler
imod holdbarheden af den udlændingepolitik, de har ført landet ind i. Og når debatten
tager en vending, som de ikke synes om,
kniber de udenom ved at sortstemple deres
modstandere. Så stikker »racismen« sit hæslige ansigt frem, får vi at vide, »fremmedhadet« lurer, der bliver behov for at påkalde
»anstændigheden«, »udokumenterede« påstande og tal blæser i vinden, og man driver
gæk med »menneskerettighederne«
De radikale »kendsgerninger«
Trods den manglende substans bag radikal udlændingepolitik mener de radikale, at
de bygger den på»kendsgeroinger«, medens
deres meningsmodstandere bygger på »myter«. Når hovedparten af danskerne på dette
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område mener noget andet end de radikale,
så skyldes det derfor, mener de radikale, at
befolkningen er dårligt oplyst og ligger under for »myter« og »hetz«. Derfor må befolkningen oplyses noget bedre, mener de.
Og de vil under ingen omstændigheder

J

1

Faktum i henhold til Kirsten Lee - Nogle eksempler:
»Reglerne i vor udlændingelov udelukker effektivt mennesker, der flygter, f.eks. på
grund af fattigdom, fra at få opholdstilladelse hos os« (Ålborg Stiftstidende 22/9 90).
Sammenlign FN's flygtetingehøjkommissær, Thorvald Stoltenberg: »Politiske flygtninge sammenblandes mere og mere med immigranter« (Svenska Dagbladet 18/3
90).
,,Efter min mening er flygtningene hverken nogen samfundsøkonomisk eller
kulturel trussel« (B.T. 18/6 90). Sammenlign f.eks. professor i befolkningslære, dr.
polit. P. C. Matthiessen: »De muhammedanske lande omkring Middelhavet ... får et
problem med at finde beskæftigelse til den ekspanderende befolkning. Derfor vil der
finde en udvandring sted mod Europa ... Der er næppe tvivl om, at Europa vil opleve
et massivt indvandringspres« (Børsen 30/1 90). Eller FN-organisationen !LO:
» . .. den manglende balance mellem vækstraterne i den erhvervsaktive befolkning i
nord og syd ( vil) medføre en stigning i vandringerne fra udviklingslandene til de rige
lande og en mere eller mindre ukontrollerbar vandring af arbejdskraften, motiveret af
udsigterne til arbejde og højere levestandard«(Beretning fra ILO's konference 1987).
»Der er intet belæg for at snakke om, hvor meget flygtningene koster det danske
samfund« (B.T. 18/6 90). Sammenlignjustitsminister Hans Engell: »Flygtningene
koster hvert år Danmark omkring 4 milliarder kr., når man ser på udgifterne fra
modtagelsen afflygtningene, til den første del af integrationsprocessen er overstået«
(Berlingske Tidende 17/6 90). I Engells tal er altså end ikke alt medregnet. F.eks. er
udgifterne til arbejdsløshedsunderstøttelse og bistandshjælp efter integrationsperioden ikke medtaget.
»Nogen .. . hævder, at der ligger rene proformaægteSkaber bag en række familiesammenføringer. Det er der overhovedet ikke dokumentation for« (Jyllands-Posten
4/8 90). Sammenlign kriminalinspektør PalleSandvig: »Ofte får kvinden et beløb på
ikke under 10.000 kr. for at skrive under på vielsesattesten, hvorefter hun modtager
mellem 500 og 2.000 kr. om måneden i to år, indtil manden automatisk får
opholdstilladelse. Derefter opløses ægteskabet.« (Berlingske Tidende 27/8 89).

Kirsten Lee's holdninger:
- »Så længe befolkningen ligger under for myter og fejlinformation, kan den ikke
svare begavet på spørgsmålene« (i en Gallupundersøgelse, der faldt anderledes ud,
end Kirsten Lee ønskede) (Ålborg Stiftstidende 29/10 90).
»Danmark skal fortsat give adgang til familiesammenføring med ægtefælle, børn
og forældre« (Berlingeren 16/9 90).
»Vi er ikkeselv i stand tilatdefinere,bvaddanskkulturegentliger. Hvad er det så,
flygtninge skal integreres til?« (B.T. 11/7 90).
»Danmark har verdens bedste sociallovgivning, og alle, der bor i Danmark, har
lige ret for loven« (altså tilfældige udlændinge med) (Jyllands-Posten 4/8 90).
»Uanset hvad vor flygtningepolitik koster, så skal retsprincipperoe' fastholdes«
(B.T. 11 /7 90).
»Det er overvurderet, hvor attraktiv Danmark er for flygtninge. Vores sprog og
klima afholder mange fra at søge hertil« (Jyllands-Posten 13/6 90).
»Vi (de radikale) går generelt ind for at modtage flere FN-flygtninge« (Politiken
2/12 89).

I
l

I
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stramme loven, førend der er oplysninger og
tal på bordet, som viser, det er nødvendigt.
Det eksisterende talmateriale viser ikke noget behov i den retning, siger de radikale. Så
skal der strammes noget, må der først sættes
en undersøgelse i gang til tilvejebringelse af
et bedre talmateriale.
Følgelig bar man måttetsætte et arbejde i
gang for at få fremskaffet bedre oplysninger
og tal. Det kunne lyde som sød musik i Den
Danske Forenings ører - vi bar som bekendt længe gjort opmærksom på, at det
statistiske materiale lider af mangler. Men
formodentlig er arbejdet forgæves i relation
til de radikale. Hidtil bar det i hvert fald
været således, at ingen tal og oplysninger
ifølge deres mening er ordentlige, vederhæftige og dokumenterbare, medmindre de
stemmer med det billede, de radikale ønsker
at se.

»Infonnations«virksomhed
Det seneste radikale landsmøde opfordrede i overensstemmelse med den lige
nævnte radikale opfattelse af befolkningens
oplysningsniveau til, at »myterne i udl,endingeloven• aflives med en mere »effektiv•
oplysning. Pudsigt nok fandt landsmødet
dog ikke anledning til at lade denne oplysningsvirksomhed afvente resultatet af arbejdet med at få de rigtige oplysninger og tal
frem. Samtidig med at partiet hævder, at der
ikke foreligger oplysninger, som gør det muligt at se, om udl,endingeloven trænger til en
ansigtsløftning, mener man altså meget vel
at kunne oplyse befolkningen om, hvad
»kendsgerningerne« er. Og man har i overensstemmelse hermed gennem den da værende radikale socialminister Aase Olesen gennemtrumfet »oplysningsvirksomhed« for et
tocifret millionbeløb med henblik på at »aflive myter« og dermed ændre befolkningens
holdninger.
Søjlerne I radikal politik
De bærende elementer i den radikale udlændingepolitik er en række påstande, bl.a.
følgende:
- lndvandring;sstoppet skal opretholdes.

Men partiet tager ikke stilling til, hvad der
skal gøres ved mangedoblingen i antallet af
indvandrere i perioden siden det påståede
stop, endsige til den fortsatte dramatiske
vækst i antallet af immigranter.
- Den danske udlændingelov er stram, og
bekvemmeligbedsllygtninge og fattigdomsllygminge får ikke asyl. Men partiet tager
ikke stilling til FN's konstatering af, at asylreglerne faktisk misbruges i en udstrækning,
som er ved at ødelægge FN's asylsystem for
politiske Oygtninge.

- Onde mennesker spreder usandheder
om antallet af llygrninge, indvandrere mv.
Men partiet tager ikke stilling til det, der vil
ske, hvis den nu klart aflæselige vækst i
disses antal fortsætter i fremtiden.

- Ægtefæller har ret til at leve sammen,
og forældre har ret til at leve sammen med
deres bøm. Men partiet tager ikke stilling til
det problem, der ligger i, at familiesammenføringsreglerne er en af de væsentligste kilder til indvandringen.
- Vi må ikke dele mennesker op i »A- og
B-mennesker«, og de, der far opholdstilladel.se, skal derforhave samme sociale rettigheder som danskerne. Men partiet tager ik-

ke stilling til, hvorledes vi så undgår at tiltrække økonomiske flygtninge, og det siger
ikke noget om, hvorfor det skulle være
umoralsk at nægte tilfældige udlændinge
adgang til at trække på samme ydelser som
Danmarks egne borgere.
- Vi skal respektere internationale konventioner og aftaler. Men partiet siger ikke
noget om, at Danmark er gået langt ud over,
hvad disse forpligter os til.
Kirsten Lee's rolle
Toneangivende i den radikale tænkning på
udlændingeområdet er Kirsten Lee, gift med
den radikale leder gennem mange år Niels
Helveg Petersen.
Kirsten Lee optræder udadtil som den
skånselsløse revser af dem, der ifølge det
radikale univers er uanstændige rygtespredere. Det var således hende, som var i stand
til at mene, at Den Danske Forening står for
»fordummelsen« i anledning af foreningens

gentagne krav om at få nedsat et uafhængigt
undersøgelsesudvalg, samtidig med at hun,
da et sådant udvalgsarbejde kunne bruges ul
at forhale en lovændring, fastholdt, at der
ikke kunne træffes beslutning om en tovstramning på grundlag af »myter• og »fejlinformationer«, men at der først må nedsættes
et undersøgelsesudvalg.
Hun er endvidere en af de vigtigste fortalere for tanken om, at grunden til, at en
ganske betragtelig del af danskerne mener
noget andet end hun selv, er, at de ligger
under for rygteSprederi.
Den !Anke falder hende ikke ind, at det
muligvis er hende, der er feJlinforrneret.
Derfor blev hun også rasende, da Venstre i
sin tid udsendte sit udlændingeoplæg. Hun
ville ikke diskutere på det plan, oplægget
lagde op til, sagde hun, for det lagde gift ud
for den »humanitære« flygtningepolitik.
Hun søger også ihærdigt at stoppe »rygtespredere«. Det sker (eks. i den form, at hun
kræver, at de, der fortæller om misbrug,
indberetter dette til myndighederne. Hun
ved nemlig, at den slags let kan få ubehagelige følger for anmelderen, der jo gennem
anmeldelsen afslører sig som »racist«. Og
hun ved også, at der sjældent bliver gjort alt
for meget ud af den slags anmeldelser. For
ve den embedsmand, der er så uheldig at stå
fast, at noget, som Kirsten Lee, Ole Espersen
m.fl. har besluttet er myter og løgn, alligevel
er den rene skinbarlige sandhed!
Kirsten Lee kom naturligvis i kraft af sin
mærkelige adfærd i voldsom konflikt med
Den Danske Forenings medlemmer og
sympatisører - hvilket satte sig tydelige spor
i bl.a. bladenes debatspalter. Disse konfrontationer klarede hun sjældent med bravour,
og det kom derfor ikke som nogen overraskelse for oo, at hun faldt ved decembervalget
og altså ikke fik fornyet sit folketingsmandat. Hendes personlige stemmetal blev ved
den lajlighed reduceret fra 4.687 {ved valget
i maj 1988) til 3.462.
Men Kirsten Lee opererer fortsat i kulissen!

•

Kirsten Lee's teknik - et eksempel
I

l

»Hvordan får vi en saglig debat, når der
fra Oere sider bevidst misinformeres og
skabes myter om den danske politik på udlændingeområdet<~ spurgte Kirsten Lee i
Jyllands-Posten 4/3 90. Og i B.T. 11/190
fortæller hun, at hun føler et »ekstremtubehag« ved den m!de, debatten føres på.
Hvad er så Kirsten Lee's bidrag til højnelse af debatklimaet og afgiftning af vort
demokratiske miljø?
Vi tager et eksempel:

På de radikales landsmøde i 1989 udtalte
hun, at Den Danske Forening står for »fordummelsen«.
Dette skabte naturligvis en vis forundring
i foreningens ledelse, som jo har udfoldet de
største anstrengelser for at få politikerne til
at nedsætte et uafhængigt ekspertudvalg til
at undersøge forholdene og sikre befolkningen neutral og ordentlig information netop
sådan som Kirsten Lee nu hævder, det er
nødvendigt. Den nuværende formand, Ole

Hasselbalch, skrev derfor 18/9 1989 følgende brev til hende:
Uølge dagspressen bar De pA Det Radikale Venstres Landsmøde udtal~ at Den

Danske Forening repræsenterer primitivismen og fordummelsen pA indvandringspolitikkens omnlde.
Foreningen bar - med bistand fra højt
kvalificerede forskere - forsøgt at bringe sA
nøjagtige oplysninger som muligt ind i debatten pA dette omrMe og mener derfor
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ingenlunde at ha ve stået for nogen fordummelseslinie. Derimod bar foreningen undret
sig over, hvor konsekvenr visse politikere
afviser selv åbenlyse og dokumenterbare
kendsgerninger.
Det erjo imidlertid ingenlunde sikkert, at
foreningen bar ret i sine synspunkter - lige
så lide som det er sikkert, at De bar ret i
Deres. For muligvis at bringe klarhed desang,.leode og for at skabe basis for en mere
meningsfuld udveksling afsynspunkter skal
jeg derfor ved nærværende i egenskab af
presse/8/smand for foreningen tillade mig at
udfordre Dem til en offentlig debat om
fremmedpolitikken. Jeg kan præliminært
foreslå 12110, aften.
Måtte jeg børe nærmere?
Kirsten Lee svarede 20/9 som følger:
Jeg bar modtaget Deres brev af 18. ds.,
b vori De opfordrer mig til at de/tJJge i en
deba~ fx den 12.10.
Jeg ville ikke have noget imod at deltJJge i
en offenrlig debat vedrørende indvandrerpolitik i Danmark, men min kalender er på
nuværende tidspunkt overtegnet dette år ud,
og specielt den 12.10. har jeg for l.a:agst
givet tilsagp om at deltage i et andet arrangement i Arhus.
Delle affødte 22/9 et nyt brev fra Ole
Hasselbalch:

Tak for Deres brev.
Det gør ikke noget, selv om vi ikke tJJger
mødet i år - jeg er også meget Mrdt spænde
for. Kunne De ikke foreslå nogle datoer
engang i det nyeår? De er også velkommen
til selv at bestemme, bvad der skal stå i
indkaldelsen, ligesom De naturligvis kan
besiemme, bvad det er for områder, vi særligt skal beskæftige os med (og hvor vore
oplysninger er forkerte).
MAtre jeg børe nærmere?
Men Kirsten Lee forsøgte 9/10 igen at
knibe uden om:
Jeg bar modtaget Deres brev af22.9.89.
Til Deres orienrering bar jeg givet tilsagn
om at deltage i den konference, Roligbed

aibolder den 20.10.89 vedrørende Oygtningeproblememe, og jeg kan afprogrammet
se, at De også vil være til stede der, så mon
ikke vi får mulighed for ar drøfte problememe igennem ved den lejlighed.
Som bekendt fik Flygtningehjælpen (hvis
metoder Kirsten Lee ikkesynes at føle noget
ekstremt ubehag ved) gennem pression på
mødearrangøren forpurret Ole Hasseibalcbs deltagelse i Roligbedsmødet. Allerede 12/10 havde han imidlertid skrevet til
Kirsten Lee:

Tak for Deres brev af 9. ds.
Det er vel tvivlsom~ hvor megen tid der
bliver til ar snakke sammen på Rolighed 20.
ds. Endvidere skyldes mit ønske om at se
Dem bos os også, at jeg lægger vægt på, at
Den Danske Forenings medlemmer konfronteres med alle synspunkter pA indvan-
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dring;spolicikken - ikke bior dem, de selv
holder mest af.
Jeg vil derfor tillade mig at fastbolde invitationen og Mber at børe nærmere mbt
datoen.
Og da der intet svar kom, skrev Ole Hasselbalch 3/ 11 igen:

Som forudsagt blev der ikke mulighed for
ar drøfte problemerne omkring indvandringspolitikken igennem på Roligbed.

Derfor ri/lader jeg mig endnu en gang ar
minde Dem om invitationen til at komme
og fremlægge Deres synspunkter for Den
Danske Forenings medlemskreds.

Ville De evL være mere interesseret i at
give et interview til bladet?
Men Kirsten Lee skulle ikke nyde noget.
En ting er at fortælle, at Den Danske Forening er dum, når hun ikke har nogen risiko
for at skulle forklare, hvad det dumme består i. Noget ganske andet er at skulle møde
foreningens repræsentanter ansigt til ansigt.
At skulle fægte med åben pande på lige fod
er for Kirsten Lee en så umulig tanke, at da
en af hendes vælgere skrev til hende og
spurgte, hvorfor hun ikke ville stille op, så
greb hun til et af sine saglige argumenter. I
brevet til vælgeren skriver hun 16/3 1990:

Tll Deres o r 1e oter1 ng s e nder J~9 en kop 1 ~ f et tnd l ~g. J~~ har
~krevet t1I Po l i ti ken vedrørend~ f l y9tn1 n9epro b lemerne .
Ena.v1<1er$ vedl~gges kopi a! mtn e ø<.1ekalender for det ført. te h al ve
.ir at J99o. De Skraverecte fe lter er aage/af t ener. son, er b esat af

aø<.1er ude 1 l andet .

Jeg ser ingen s~rltg grund t l l at ~ruge t1d p~ At disku tere med
mennesker. <.1er :su.r tor fremmedttaa 09 ract.!me , so• det e- t1lt.itldet 1 Oe:n Dan.ske Foren 1n9. H1n arbeJdsbyrde er stor. hvodor Jeg
på tinden vt s va r e tager t1r9tn109e og lndvoooere.s 1nteres :er .

Me~ ven lig h i lse n

H0~kz
· - - - - - - -i - - Kirsten Lee

)

Vi tilskriver det gerne den store arbejdsbyrde, at Kirsten Lee ikke har haft held til at
stave rigtigt til •indvandrere«. Men hvad
blev der af hendes flotte oprindelige løfte
om, at hun »ville ikke have noget imod at
deltage i en offentlig debat vedrørende ind-

vandrerpolitik Danmark«? Er der tale om
en radikal holdningsændring? Fra »debat«
til brugen af injurierende politiske skældsord som »racisme«. og »fremmedhad«! Ak
ja. I mangel af bedre argumenter . .

lnformation
og selvtægten

Herefter skrev foreningen en kortere hvori det bl.a. bemærkedes, at foreningen jo
endog har udsendt materiale, der opfordrer
befolkningen til ikke at vende sin vrede og
frustration over politikerne mod Oygtninge
og indvandrere, samt at Information ikke
havde villet citere de udtalelser direkte, som
bladet støttede sin beskyldning på.
Heller ikke dette indlæg ville Information
trykke - det er naturligvis aldrig sjovt at
skulle fortælle læserne, at man har løjet for
dem. Derfor måtte Den Danske Forening
på ny til Berigtigelsesnævnet, og dette førte
så til, at Information måtte bide i det sure
æble.
Men naturligvis blev foreningens indlæg,
da det endelig blev tryk~ omgærdet med en
hel masse udenomssnak - hvad der efter
presseloven er ulovligt.
Hvornår lærer mon redaktioner, der beskylder andre for ulovligheder, selv at overholde loven?

I sommeren 1990 deltog dagbladet Information begejstret i forsøgene på at få folk til
at tro, at Den Danske Forening opfordrer til
vold. I en leder 31/7 udtaltes det direkte, at
foreningen opfordrer til selvtægt over for
flygtninge.
Det fik naturligvis foreningen til at reagere. Men Information ville ikke trykke en
berigtigelse - ja reagerede end ikke på foreningens krav herom. Herefter gik sagen til
det særlige berigtigelsesnævn, der beklagede, at Information ikke havde svaret på
foreningens henvendelse. Men i øvrigt mente nævnet ikke, at foreningen kunne forlange at få aftrykt den del af foreningens materiale, som Information havde brugt som påskud til at fremkomme med den usande
beskyldning. Den krævede berigtigelse var
for lang, mente nævnet.

•

•

Tolketimer Danaidernes kar
Aflærer Keld Anthony
Det kan næppe vække større opmærksomhed hos dette blads læsere, hvis jeg påstår, at vor indvandringspolitik er fuldkommen forfeJlet. Vi optræder o,...- for alverden, som om vi er et ar de rigeste lande i
verden. Samtidig skærer vi ned på vore
hospitalsudgifter og vor ældreforsorg i en
sådan gnid, at det nærmer sig det uansvarlige. Forskningen i Danmark er på det nærmeste gået i slå, hvilket naturligvis på længt>
re sigt vil stække vor konkurrenceevne betydeligt.
Hver indbygger i Danmark skylder i øjeblikket ca. 100.000 kr. i statsgæld - og alligevel tillader vi, al tusindvis af uvedkommende mennesker hvert år forøger dette
lands socialudgifter og indbyggertal. Et
gammelt ord siger: Hvis du gi'r til du tigger,
skal du slås til du ligger!
Indvandrerpolitisk skal vi forsøge at integrere de fremmede - og alligevel er der en
grænse for integrationen, idet vi endelig ikke
må trække noget ned over hovedet på indvandrerne. Denne forscAelse mødte d3nskcrne ikke, da de fik trukket indvandringsloned over deres boveær o, derfor krævede en folkeafstemning.
El mål for, hvor godten integrationspolitik lykkes kan fx væreantallet af tolketimer i
de offentlige institutioner. Derfor satte jeg
og en af mine venner os for at undersøge
nogle udvalgte institutioner. Vi spwgte Københavns Hospitalsvæsen. Her udgjorde
udgifterne til tolkning:

=

1984
1985
1986
1987
1988
1989

250.715 kr.
263.149 kr.
276.832 kr.
413.000 kr.
461.000 kr.
402577 kr.

+ 5,0%
+ 5,2%
+ 49,2%
+ 11,6%

af tolketimer skal hemmeligholdes, thi for- Det er nok for optimistisk at tro, at man
bruget er kolossalt, hvis man skal dømme også bn påklage Ombudmandens afvis.
crter de tolke,som render rundt i byretten og n.ing til JustilSministeriet, idet han som bei landsretten.
kendt ikke er ansvarlig over for nogen jordiRigspolitichefen var beller ikke i stand til ske magter I
at give nærmere oplysninger, da »det ville
Vi skrev også til politimestrene ved Oygtdreje sig om et meeeistort materiale der skal oingenes traditionelle indfaldsvtje til Dangennemgås, sorteres og opgøres«. Som vice- mark. Politimesteren i Nykøbing F. kunne
politimesteren skriver til sidst, kan afvisnin- ikke afse de personalemæssige ressourcer til
gen påklages til JustitSministeriet, hvilket en så omfattende undersøgelse. Politimestehermed gøres - også for domstolenes ved- ren i Tønder var derimod imødekommende
kommende!
og sendte os en meget udførlig statistik. Vi
Vi fandt også, at det kunne være relevant havde bedt om oplysninger fra 1984 og
at fa oplyst, hvor mange tolketimer Folke- fremefter. I Tender havde man ingen oplystiogelS Ombudsmand forbruger, men heller ninger fra 1984, og i 1985 havde man regiikke her finder der nogen registrering sted, streret tolkehonorar til kr. 2.746,50 Fra
og i øvrigt bistår rigspolitichefen med over- 1986 og fremefter er oplysningerne mere
sættelse af skrivelser i udlændingesager. detaljerede:

År

Antal

Pris

timer

1986

1987

1988

1989

- 12,7%

Vi spurgteogså Københavns Skolevæsen,
men her var man ikke i stand til at opgøre
tallene, selvom vi ved, at der anvendes masser af tolke!
Da vi ved, at9,5%afde indsatte i danske
fæn~ler er udlændinge, var det også naturligt at spørgedomstolene om deres tolkeforbrug. BAde Østre og Vestre Landsret er ude
af stand til at tilvejebringe de ønskede oplysninger. Heller ikke H0jestere1 er i stand til
al dokumentere sit forbrug af tolketimer.
Det er helt ufatteligt, at domstolenes forbrug

Sprog

1990
til den
12/10

iransk
Tamilsk,
fransk
Uoplyst

39
1
3
1,5

9.863,10 kr.
780,00 kr.
747,50 kr.

12.037,20 kr.

iransk
Hollandsk
fransk
Uoplyst

24
?
?
6

7.786,74 kr.
1.683,60 kr.
590,10 kr.
3.013,65 kr.

13.074,09 kr.

+

iransk
iransk
Tysk
fransk
Arabisk
Uoplyst

61

20.072,75 kr.
7.660,40 kr.
l.476,20 kr.
3.234,00 kr.
I 5.490,50 kr.
2.368,85 kr.

50.302,70 kr.

+ 284,8%

38.260,75 kr.
29.546,14 kr.
21.425,85 kr.
650,00kr.
1.820,00 kr.
1005,00 kr.
833,75 kr.
3.660,00 kr.
17.356,54 kr.

114.558,03 kr.

+ 127,8%

6.854,50 kr.
29.600,62 kr.
26.218,98 kr.
344,00 kr.
7.406,50 kr.
1030,40 kr.
351,00 kr.
2.21 4,08 kr.

74.020,08 kr.

iransk
Tamilsk
Arabisk
Polsk
Hollandsk
Rumænsk
Belgisk
Svensk
Uoplyst

Iransk
Tamilsk
Arabisk
Rumænsk
Tyrkisk
Ungarsk
fransk
Uoplyst

?
?
10
41
9
107,5

85
47,S
I
7
3

2,5

?
?
14

64
61
I
15
3
I
6

646,60 kr.

DA..'<SUREN • NR. I • l'EHUAR 1991

8,6%

15

Hvis vi udelukkende ser på den del af
1990, som er registreret, kan vi regne ud, at
de 165 tolketimer kostede kr. 74.020,08,
d\lS. tolken har en timeløn på kr. 448,60 i
gennemsnit. Der er ikke noget at sige til, at
det er attraktivt at være tolk, og tolkebistand
er da også noget indvandreme altid råber op
om, idet man på denne måde holder sine
egne landsmænd beskæftiget i en yderst
indbringende forretning, som de tossede
danskere så kan betale. Nu må man jo ikke
gå hen at tro, at de udenlandske tolke bar
noget som helst med translatører eller lignende at gøre. Det kan udmærket være en
forhenværende æseldriver, som har lært sig
lidt mere dansk end den gennemsnitlige
indvandrer.
Opgørelsen fra Tønder var den mest udførlige, vi modtog. Men også politimesteren
i Gråsten havde tankevækkende tal at byde
på. Først fra 1986 bar man tal på tolkeudgifterne, idet det ville kræve manuel gennem-

gang af samtlige sagsjournal.kort at fremskaffe tidligere tal. Gråstens tolkeudgif\er
ser således ud:
1986
1987
1988
1989

44.330 kr.
144.588 kr.
226.644 kr.
366.704 kr.

+ 226%
57%
+ 62%

+

Det var politimesterens opfattelse, at udgifterne mest vedrørte tolke i iransk, arabisk
og tyrkisk.
Der er al mulig grund til at takke Københavns Hospitalsvæsen, Tønder politi og
Gråsten politi for at bringe en smule lys over
et gråt marked. Vi må ikke finde os i, at de
relevante oplysninger ikke må komme frem.
Derfor vil jeg også sende forespørgsel til de
forskellige ministerier, så vi kan f! de eksakte tal på tolkeudgifteme fremover.
K. Anthony

Politi eller
indvandrere
Hvad skal vi vælge: Dansk politi eller
vildtfremmede immigranter? Det synes at
være et valg, der må træffes.
Et notat fra Dansk Politiforbunds 4. valgkreds 12.juni 1990fa.stslår, atdererpåbudt
politiet lønsumsbegiænsoioger på 11-15 millioner. Desuden mangler der 36 millioner
på budgettet, så drastiske udgiftsreduktioner
må gennemføres.
Ud over disse nedskæringer er der øgede
udgifter til »flygtninge« (i 1989 170-180
millioner), som også skal tages fra politiets
budget.
Og i 1990 skal der spares yderligere 200
millioner.
Politikerne bar altså åbenbart for deres
vedkommende truffet valget!

Det ny Tahiti
Af&luardo Farah
1 det 19. århundrede var livet hårdt for frit logi og bordel. Efterhånden gik de indden almindelige mand i Europa. Arbejdsti- fødtes sociale struktur helt i opløsning, det
den \>ar på 60-70 timer ugentlig, lønnen økonomiske grundlag forsvandt,. og øerne
knap nok 111 at overleve på. Også moral- var næsten glemt, indtil de blev genopdaget
normerne var stramme og klasseforskeIlene af turismen i vort århundrede.
betydelige.
I dag minder forholdene i Europa i mangt
E.n del af de tryk.kede menneskemasser · og meget om forholdene på Tahiti i sidste
søgte derfor lykken i andre verdensdele. århundrede.
Nogle opbyggede gennem hårdt arbejde en
ny tilværelse i f.eks. Amerika og Australien. Isbulw;k folkevandring
Andre fandt en lettere vej til bedre forhold
Europa er i syd og sydøst omgivet af
på øerne i Stillehavet.
islamiske lande med en betydelig befolkningstilvækst, hårde leve- og arbejdsvilkår,
F.dens have
ringe tryghed for den enkelte og et reliF.eks. Tahiti var en slags Edens have for giøst/åndeligt system, som lægger et solidt
europæiske tilrejsende. Sammenlignet med låg over elementære menneskelige udfoldelEuropa var det uhyre let at f! føden d&, og ser - herunder på det seksuelleområde. Det
klimaet gjorde boligproblemet let at løse. kan derfor ikke undre, at myten om Europa,
Hertil kom lettilgængelige kvinder. Det kan som i mellemtiden bar nået at f! alt det, man
derfor ikke undre, at i tusindvis af euro- ikke havde i forrige århundrede, trives. Talpæiske mænd slog sig ned på øerne, tiltruk- løse islamere lever og ånder simpelt hen kun
ket af de fantastiske beretninger om deres for at komme til Europa. Indtil nu er det
lyksaligheder,som bl.a. sømænd bragte med lykkedes for ca. 20 millioner af dem - svarende til 4 gange Danmarks befolkning. Og
tilbage til Europa.
Lykken var knap så stor for øernes oprin- der kommer en ny million af dem hvert
delige befolkning. Oeo paralyseredes af kul- eneste år som legale eller illegale indvandreturchokket Den mandlige del sank i stor stil re, »familiesammenførte«, »flygtninge« osv.
ned i dyb alkoholisme og opgivenhed. SamIsær Skandinavien er et attraktivt område
fundet og kvinderne blev i tilsvarende ud- for dem. De vtd, at der her bliver sørget for
strækning overladt til egen skæbne. Øerne dem på linie med landenes egne indbyggere.
endte med at blive en blanding af vederlags- Og for de mange unge mænd fra de islami-
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ske nationer er den skandinaviske frie sex
det rene eldorado

Lokkende, nordiske kvinder
Denne side af sagen synes man dårligt at
ville tage i betragtning i Skandinavien. Og
alligevel er den så indlysende. Det, som er
sjældent, bar som bekendt normalt den højeste pris. I det 19. århundrede var polyneseme f! - og deres kvinder var i modsætning
til de europæiske kvinder lettilgængelige.
Derfor blev de polynesiske kvinder efterstræbte. I dag er skandinaviske kvinder f! disse landes befol.knioger udgør ca. I /2 %af
verdens befolkning - og langt lettere at
komme til end kvinderne de fleste andre
steder. Skandinavisk »fri sex« er verdensberømt Derfor er de nordiske kvinder indlysende mål for efterstræbelser - bvadenten
nordboerne nu selv synes om at betragte
tingene på denne måde eller ej.
Disse betragtninger virker sikkert fremmede og frastødende på en daoslc læser. Det
er som bekendt ofte således, at man prøver
at lade være med at snakke om det mest
ubærlige for gennem fortielsen at gøre det så
at sige ikke-eksisterende. Desværre er det jo
imidlertid således, at man på denne måde
snarere får problemerne til at vokse.
Lad mig illustrere situationen med et eksempel:

Jeg går på grund af mit udseende ofteselv
for at være islamer og kan derfor færdes
temmelig frit blandt Danmarks nye gæster.
Engang sad jeg på en cafe med to arabiske
immigranter og to af de såkaldte flygtninge
- også med islamisk oprindelse. Alle pralede
de af, hvor mange danske piger de havde
væretisengmed. Tallet var 10-20bver.De
var alle overraskede over, hvor let det var.
De var enige om, at danskerne simpelt ben
er dumme, og de havde ondt af dem.
De to »Oygtninge• forlod imidlertid selskabet, og derefter begyndte de to tilbageværende almindelige immigranter at brokke
sig over, at de selv var nødt til at gifte sig
med en dansk pige i to år for at fl lov til at
blive her. Det behøvede »Oygtningene«
ikke, og de fik oven i købet alting gratis fra
del øjeblik, de kom til landet.

Sex-konkurrence
Jeg mødte en af araberne igen nogen tid
senere. Han fortalte nu, at efter der var kommet så mange af hans landsmænd og »flygtninge« til byen, var det blevet sværere at fl
fat i piger. Han og hans venner havdederfor
fundet den løsning at tage ud i nogle af de
mindre byer og landsbyer i oplandet Der
var der nemlig - endnu - ikke nogen konkurrence.
Det bør vel 11lføjes, at de fleste af disse
unge mænd hjemme i deres egne lande ikke
er noget som helst. Men så snart de ankommer til Danmark, forvandles de til playboys.
Deopbyggerenauraafløgneomsigselvog
deres fortid, således at de kommer til at se
betydningsfulde ud i pigernes øjne.
Naive og ensomme kwlder udnyttes
Jeg har gennem de senere år set dette
problem vokse i takt med indvandringen og
væksten af »flygtninge« hovedsagelig fra
islamiske lande. De heldigste af immigranterne bliver troet på deres forklaringer og
accepteres som »flygtninge«. Resten må
prøve at finde en naiv pige, som vil gifte sig
med dem. Men der er altid ensomme kvinder, som kan lade sig overtale.
De fleste af dem, jeg kender til, er enten
på bistandshjælp eller »studerer«. Nogle af
dem lever af den løn, deres danske kone
tjener.

Danske mænd fortrænges
Tilstanden er naturligvis også ulykkelig
for de titusinder af danske mænd, der ikke
kan konkurrere med de nytilkomne. Demå
enten give op og affinde sig med en ensom
tilværelse suppleret med betalingssex - eller
de kan rejse til Østen og hente en brud der.
Skitsen kan virke skarptskåren. Det er da
heller ikke alle flygtninge, der snyder, og alle
indvandrere, der kommer som udnyttere.
Men der er tale om et socialt fænomen af
sådanne dimensioner, at det er tåbeligt at

negligere det Prøv selv at spørge de unge,
der har. kontakt til indvandrer- og flygtningemiljøet.
Det virkelige Danmark
Prøv at kaste et kik ind i cafeerne og

diskotekeme.Ellerprøvataflæggeetbesøg
bos de unge indvandrere. Så kan man dårligt undgå at få et indblik i det virkelige
Danmark, således som det ser ud i dag, og
ikke således som TV og hovedparten afpressen skildrer det
Der er tilsyneladende såvel i Danmark
som i det øvrige Vesteuropa en klippefast
tro på egen overlegenhed og overlevelsesevne. Denne tro er i virkeligheden en barnlig illusion. De immigranter, der i disse år
gradvist farver Vesteuropa, bar både hårdheden, viljen og disciplinen 111 at trænge ind,
overtage kvinderne, goderne og gradvis
også samfundet
Vesteuropæeme fortabte?

Vesteuropæerne selv har kun mod til at
sidde hjemme i lænestolen imens og lade
som ingenting, medens de fortæller hinanden, hvorgodeoghjælpsommedeer. Deres
»progressive« venstrekræfter og •hberale•
højrekræfter forenes i bestræbelsen på at
væve hele forestillingen ind i et tæppe aford
- som de til sidst vel også selv tror på.
Imens hyler de op som små forkælede børn
over for dem, der gør opmærksom på, at
virkeligheden ikke føjer sig efter deres
smukke talemåder.
MAske kan udviklingen endnu vendes.
Men det kræver, at de vesteuropæiske meningsdannere begynder at se tingene, som de

virl<eliger. Og det kræver, at der kan mobiliseres det fornødne mod hos dem til at gøre
det, som er bedst for det danske samfund ikke for alle mulige andre.
EIiers vil dette samfund med usvigelig
sikkerhed få samme skæbne som deo polynesiske kultur.

•

Ny metode til
asylsvindel
Fantasien er næsten uden grænser, når det
drejer sig om at finde veje ind i Danmark.
På det seneste bar vi erfaret en ny metode:
Man giver sig ud for at repræsentere et
firma, der ønsker at forhandle et dansk produkt. Herefter henvender man sig til den
pågældende danske fabrikant og beder om
at fl lov bl at komme op til Danmark for at
besigtige produktet. Fabrikanten sørger nu
for, at man får visum til Danmark, og med
dette i hånden rejser man så stille og roligt
ind - og lader fabrikantens modtagelseskomite vente forgæves i lufthavnen. På et passende tidspunkt søger man derefter asyl. Og
så står man meget bedre, for nu søger man jo
ikke fra hjemlandet, men er allerede i Danmark.
Hokus pokus, keine Hexerei nur Behendigkeit!

•

Fra andre lande
FN's flygtninge-

højkommissariat
(UNHCR)
lliegal indvandring
i kraftig vækst
Ved en konference om flygtningespø~mål i Uppsala i slutningen af 1990 talte
Pieter van Krieken fra FN's Oygtningehøjkommissariat.
Han pegede bl.a. på, at problemet med
illegal indvandring allerede er ston ude i

Europa, og at det også vil komme til Sverige. Flygtninge fra fjerne egne, hvis asylansøgninger afslås, vil vælge at gå underjorden
i Sverige i stedet for at blive sendt tilbage til
sult og undenrykkende forhold.
- Jeg ved f.eks., at regeringen i Italien
faktisk bar drøftet at bruge militæret til at
hindre Oygtninge fra Tunesien eller Algeriet
i at komme dertil. Der begynder situationen
at blive desperat
- Den svenske regerings syn på indvandring er alt for unuanceret. I dag giver man
enten opholdstilladelse for meget lang tid
eller også afslag. Der er brug for en slags
gråzone, hvor man kan give kortere opholdstilladelse, der kun gælder i nogle må- Ill..
neder.
,
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Et sådant system ville modvirke den passivisering, der rammer mange asylsøgere.
Van Krieken mener, at de flygtninge, der er
anbragt på et skib i Malmøs bavn, bar det
værre end de flygtninge, som sidder i lejre i
Sudan. I Sudan befinder flygtningene sig
nemlig i et miljø, der ikke er særlig ijernt fra
dereseget hverken geografisk eller kulturelt.
Der er det lykkedes dem at opbygge en
kulturel identitet, hvad der ikke er ligeså let
at gøre i Malmøs bavo.
Derfor, mener ban, er det vældig vigtigt at
gøre en indsats for flygtningene i deres nabolande.
Det er bedre at bruge pengene i u-laodeoe
for at forhindre, at folk i det hele taget
behøver at flygte- både for flygtningene og
os selv.
Han påpeger, at flygtniogestrømmeo i
dag også betyder en kapitalflugt, hvorved
mange millioner dollars forsvinder fra de
fattigste lande, penge, som i stedet burde
investeres i u-landeoe.
De allertlesteflygtniogeoår aldrig frem til
Europa eller den rige verden, men må blive i
fattige nabolande. De, der nAtfrem, tilhører
eliten. De har som oftest den bedste uddannelse og bar sat alt iod på at komme til
Vesten. Så snart situationen i deres hjemlande ordner sig, må de opmuntres til at
vende tilbage, mener Pieter van Kriekeo.
Det er nemlig netop dem, der behøves mest
bl at udvikle de fattige lande.
(Kilde: Up,ala Nya T;dniog 3/12 90).

•

Personer med udenlandsk baggrund 1989-12-31

Fødeland

Over en million indbyggere
med udenlandsk baggrund
Det er velkendt, at der i Sverige er et
meget stort antal indvandrede og børn af
disse.
Samtidig bar landet eo befolkningsstatistik, som i modsætning til den danske gør
det muligt ret nøjagtigt at fastslå antallet af
fremmede og deres fordeling på oprindelseslande og -verdensdele.
Den efterfølgende tabel opregner antallet
af personer i Sverige med udenlandsk baggrund ved udgangen af 1989. Den medtager
I. generation (ødt i udlandet og 2. generation (minus børn over 17 år) født i Sverige,
men ikkeseneregenerationer. Den omfatter
både dem, der bar fået svensk statsborgerskab, og dem, der fortsat er fremmede statsborgere. Under 2. generation med svensk
statsborgerskab er kun medtaget børn på
0-17 år, af hvis forældre mindst den ene er
født i udlandet Tilsvarendebørn på 18 årog
derover falder uden for statistikken, men der
antages at være ca. 120.000 personer af
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Summa

Norden
Danmark
Finland
Island
Norge

174.175
22.854
128.339
313
22.669

144.209
20.834
92.158
3.769
27.448

80.730
10.371
60.402
495
9.462

45.821
6.735
31.503
653
6.930

444.935
60.794
312.402
5.230
66.509

Øvrige Europa
Grækenland
Jugoslavien
Polen
Storbritannien
Ungarn
VesttySkland

12S.393
8.227
13.190
20.401
3.303
12.017
27.308

88.971
4.966
28.343
13.522
7.520
2.711
9.413

54.434

4.674
7.641
10.225
4.001
3.745
9.290

23.989
1.609
11.371
1.353
1.661
195
3.035

292.7fr7
19.476
60.545
45.501
16.485
18.668
49.046

Afrika
Etiopien

9.661
2.489

13.579
5.676

5.990
842

1.250
384

30.480
9.391

Nordamerika
USA

7.636
6.817

6.538
5.789

3.477
3.028

1.586
1.460

19.237
17.094

Latinamerika
Chile

18.fr74
7.383

26.814
18.909

6.276
2.362

556
205

52.520
28.859

Asien
Indien

50.146
6.998
2.412
3.090
7.546
3.224
6.876

83.658
1.712
5.468
32.794
522
9.050
17.095

19.811
1.262
733
1.281
447
1.509
4.758

11.782
153
552
2.097
31
472
7.341

165.397
I0.125
9.165
39.262
8.546
14.255
36.070

543

1.124
1.901
19

419
910
9

95
59
4.097

2.181
8.029
4.179

366.813

172.056'

89.235

1.019.745'

Irak
tran
Korea rep.
Libanon
Tyrkiet

Oceanien
Sovjetunionen

Sverige

Født i Sverige
Født i udlandet
2. genenttioo
I. geoenttion
Svenske' Udenlandske Svenske' Udenlandske
statsborgere
statsborgere

Ukendt
Totalt

5.159
54

391.641'

I. Tidligere udenlandske statsborgere.
2. Børn O- 17 år med minds1 en af forældrene fod! i udlandet.
3. 1delte w er medregnet ca. 10.000 børn ar udlands.wenskcrt.
4. Reni! kommu ca. 120.000 pen,ooer, som er 18 lr og derover. Aniailet hviler p4 et skoo.
(Kildt: Slatiu,u oentralbyrin).

denne kategori, som altså skal lægges oven i
tabellens totaltal.
Det fremgår af tabellen, at der allerede er
langt over en million mennesker i Sverige
med udenlandsk baggrund, nemlig i alt ca.
1.140.000. Det samlede indbyggertal i Sverige er på godt 8,5 millioner.
Samtidig ses det imidlertid, at langt den
største del, nemlig ca. 3/4 million eller over
2/3 af disse personer hidrører fra Norden,
det øvrige Europa eller Nordamerika. Alene
finnerne, som jo i mange århundreder levede i statsfællesskab med svenskerne, udgør
over 300.000 eller henved 30% af det samlede antal og folk fra alle de nordiske lande
omkring 40% af dette.
Fra Afrika, Asien, Latinamerika, Oceanien, Sovjetunionen og af ukendt oprindelse

anføres der godt og vel I/4 million plus et
ukendt antal børn af de 120.000over 17 år.
(Man bør i. øvrigt lægge mærke til, at svenskerne fortsat følger de almindelige geografiske grænser og regner Tyrkiet til Asien,
ikke som den besynderlige danske statistik
til Europa).
Antallet af fremmede fra 3. lande er således i sig selv meget stort sammenlignet med
de officielle danske tal for tilsvarende personer i Danmark. Men spørgsmålet er, hvor
stor forskellen egentlig er, når der tages hensyn til Sveriges væsentlig større folketal og
til den helt utilstrækkelige og vildledende
danskestatistik, der slet ikke giver mulighed
for at opstille en oversigt som den svenske.
(l(jlde: Statens lnvandruvtrk. Statistik 3. Juoi
1990}

Den svenske
virkelighedsflugt

bestemt udenrigspolitisk situation havde
fundet det opportunt at meddele, at Sverige
ville modtage 250 vietnamesiske bådOygtDavid Scbwarzer polsk jøde og kom som ninge. Oberg fandt åbenbart meddelelsen
følge af l 960'ernes fornyedeantisemitisme i om det ret beskrone antal ganske vildledendet kommunistiske Polen som flygtning til de og kommenterede: »Det er forkert at sige,
Sverige. Der etablerede ban sig hurtigt som at vi kun modtager 250 bådOygtnioge, når
den mAske vigtigste fortaler for den multi- det egentlige antal, som vi tager imod, vokkulturelle ide; indvandrerne skulle ikke in- ser til måske 6.000, når deres nære pårørentegreres - som det dengang var den officielle de er fulgt efter dem«. Tolv år senere viste
politik - men tværtimod styrkes i deres egen det sig, skriver Schwarz, at Oberg havde ret
kulturelle identitet.
BådOygtningegruppen i Sverige udgør i dag
Undervisning i egne sprog og støtte til omkring 6.000.
indvandrerkultur var følgen.
Noget tilsvarende gælder den assyrisk/
Schwarz blev en anset skribent. I de se- syriske indvandring. I sommeren 1976 gav
nere år har ban dog ikke længere haft regeringen Palme alle asylsøgere af denne
samme stærke stilling på bjerget. For 3-4 år gruppe, i alt ca. 3.000 personer, opholdstilsiden begyndte han at skifte signaler om ladelse. Efter følgeindvandring og familieindvandringen. Nogle mener, at ban blev sammenføring, som stadig fortsætter, er
bange for jødernes stilling, da muslimerne gruppen nu på 20. • 25.000 personer.
begyndte at strømme ind i store mængder.
En tredje gruppe, som er forøget på samMange bar undret sig over, at ikke flere me måde, er iranerne; fra nogle få hundrede
jøder i egen interesse søger at standse den i 1981 til nu omkring 40.000!
islamiske bølge.
Over for dette stiller Schwarz, at der i
De ændrede signaler viste Schwarz i en 1989 indvandrede ca. 60.000 personer til
lang debatartikel, hvor han rejste tvivl om Sverige, bvoraf25.000 fik opholdstilladelse
adskilligt i den svenske flygtningepolitik. som flygtninge eller af humanitære grunde
Hans hovedpåstand var, at det gælder om at og 18.000 ved familiesammenføring m.m.
redde så mange livstruede flygtninge som Desidsteer altsåsnart ligesåmangesomde
muligt ved at gi ve dem midlertidige op- første. For 1990 regnes der igen med en
holdstilladelser. Han har også skrevet, at indvandring på ca. 60.000. I penge betyder
Sverige måtte ulpasse sin flygtningepolitik det, at Statens lovandrarverks budget 1990/
til EF's mere restriktive, især ved en evt. 91 er på 6.623 mio. sv. kr., for 1991/92
svensk tilslutning til EF.
på 7.473 mio. Dertil kommer 720 mio. til
Scbwarz er redaktør af tidsskriftet »ln- beredskabsforanstaltninger for asylsøgere.
vandrare ocb Minoriteter~, der har karakter Samtidig meddeler FN's ftygtningehøjkomaf et ideologisk-teoretisk organ for indvan- missær, at hans organisation ikke har sikdrerlobbyen. Mange artikler i det drøfter, kerhed for nødvendige midler længere end
hvordan man skal pacificere den oprindeli- oktober 1990 ud, skønt den har ansvar for
ge svenske befolkning. I modsætning dertil 15 mio. ftygtninge I
rejser Schwarz på ledersiden en hel del kritiske spørgsmål og ligeledes i sine interviews Heldige og mindre heldige
med indflydelsesrige personer, f.eks. de borDette viser, fortsætter Schwarz, at dagens
gerlige partiledere.
svenske asylpolitik savner kontakt med virDet er således svært at placere Schwarz keligheden - og globalt perspektiv. Mange
entydigt. Nogen beskytter af Sverige eller af af dem,derspontantsøger asyl i Sverige, har
national svensk kultur er ban bestemt ikke. visselig ikke haft det værre end de millioner
Han vil ha ve et mere mangekulturelt Sve- af deres ulykkelige landsmænd, som efter
rige, men en formindskelse af fremmedind- Gen~vekonventionen har samme eller endstrømningen.
nu større ret til at søge asyl i Sverige, men
som af mangel på initiativ, penge eller held
Politisk virkelighedsftugt
stadig er tvunget til at leve i dybeste armod
Det sidstnævnte hænger måske sammen og i deres plageånders vold i deres hjemlanmed hans klare forståelse af den voldsomme de eller i eksil i flygtningelejre.
multiplikationseffekt, der kan konstateres i
indvandringen af selv tilsyneladende små og Mere humant og effektivt
velafgrænsede fremmedgrupper. Det komHvor meget mere humant og effektivt
mer tydeligt frem i en ledende artikel, ville det ikke være, hedder det videre, om vi
Schwarz skrev i »lnvandrare och Minorite- - sammen med de øvrige vestlige lande, som
ter• 1990 nr. 4 under den betegnende titel også modtager flygtninge, og som i lighed
»VerklighetsOykten«.
med os sætter store beløb ind på deres »tilSchwarz tager her udgangspunkt i en pri- pasning« - i stedet satsede disse milliardvat ytring af den daværende gene~!'ldirektør beløb på udvandringslandenes udvikling,
for Statens lovandrarverk Kjell Oberg i ja- forhøjede vores siden 1975 uændrede Oygtnuar 1979, da den svenske regering i en ningekvote (f.t. 1.250 personer om året) og

samtidig tog initiativ til en verdenskonference om flygtningesituationen globalt og
om årsagerne til, at mennesker tvinges til at
flygte fra deres hjemlande!
Schwarz finder i alt dette tegn på alvorlige systemfejl i svensk asylpolitik. Man er
endog ofte ude af stand til at kontrollere, om
asylsøgere flygter til eller fra retfærdighed.

Brug for fordomsfri debat
Og dertil kommer udviklingen i Østeuropa og Sovjetunionen, som truer med at
skabe enorme flygtningeproblemer i Vesten.
De 5 centiale EF-landes Schengen-aftale vil
højst sandsynligt også tvinge Sverige til at
omvurdere sin asyl- og Oygtningepolitik i
langt mere restriktiv retning. Alligevel ofrer
både regeringen og massemedierne disse
spørgsmål af verdenspolitisk betydning ringe interesse.
Man må være politisk naiv, slutter
Schwarz, for ikke at indse, at på den måde
kan man ikke fortsætte meget længere, og at
der er brug for en fordomsfri debat om
indvandringens indretning og omfang, uden
at man risikerer at blive beskyldt for racisme
og fremmedhad.

Indvandringsbølge
skaber social uro
I december 1990 holdtes der i Viixjo en
befolkningskonference, hvori deltog Sveriges førende eksperter i regionalpolitik og
befolkningsændringer.
Et hovedtema var, at befolkningseksplosionen og den voksende kløft mellem rige og
fattige lande har medført en folkevandring,
der vil udsætte Sverige for meget store prøvelser i !990'erne.
Professor Sture Oberg fra det kulturgeografiske institut i Uppsala advarede om et
stærkt stigende pres mod landets grænser.
Befolkningen i verden stiger nemlig med
250.000 hvert døgn, og stadig flere af jordens fattige vil til det rige Europa.
Selv om de kommer ind, kan de forblive
fattige midt imellem os, hvilket vil forøge
den sociale uro, skabe mere kriminalitet,
indvandringsijendtlige bevægelser o.s.v.
Oberg tvivlede på, at man kan stoppe
dem ved grænserne, selv om man ville, for
mange vil skaffe sig adgang alligevel. Han
henviste til, at der i Italien indvandrer en
million hvert år illegalt.
Andre pegede på, at det er helt andre slags
flygtninge nu end i tiden efter 2. verdenskrig,
da FN tog sagen op.
Siden I967 er antallet af indvandrere i
Europa steget fra 7 til 20 millioner. 11976
kom 2 ud af 3 til Sverige fra de andre
nordiske lande. Nu kommer de i stedet fra
den 3. verden.
(Kilde: Dageos Nybe«:r 12/12 90).
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Etablerede indvandrere
føler sig trængt
Endog mange indvandrere finder den
svenske flygtningepolitik naiv og urealistisk.
Således Miguel Benito, der er formand for
lm.migranternas riksforbund (IRF). IRF er
en typisk lobbyorganisation, der kræver, at
sradig mere af det svenske samfunds svindende ressourcer skal gå til dens interessegruppe.
Nu siger Benito bl.a.: Behandling af asylsager og Oygtningespørgsmål har helt blokeret den svenske indvandrerpolitik. De allerede erablerede indvandrere risikerer at blive ramt af flygtningepolitikkens sammenbrud. Han vil endogså nedlægge Invandrarverket (den svenske stats indvandringsmyndighed). I stedet vil han have, at man vender
tilbage til politikken fra 194-0'erne med midlertidige opholdstilladelser og udvisning af
dem, der søger asyl uden virkelig grund.
Naturligvis rater Benito for sin egen syge
moster. Men at nu endog repræsenranter for
det, man kan kalde det indvandreradministrative kompleks, åbent kræver en mere
restriktiv politik, viser det vanvittige i den
svenske politik.
(Kilde; Sveasb Dagbladet 11/11 90).

Vold er hverdag
på asylcenter
Trusler og vold mod ansatte ved asylcentre er blevet stedse almindeligere. Tidligere
er problemet blevet accepteret og fejet ind
under gulvtæppet. Nu er det kommet så
vidt, at indvandringsmyndigbederne er begyndt at kortlægge alle tilfældene. Der meldes om ødelæggelser, legemskræokelser og
trusler.
F.eks. var en centerchef nær ved at blive
kvalt af en asylsøger, som havde fået sine
udbetalinger skåret ned p.g. af ophold på
sygehus. Asylsøgerens datter hjalp til ved at
true med en kniv. Centerchefen ville egentlig ikke fortælle, hvad der var sket, da han
var bange for, at det yderligere ville forøge
•indvandrerfjendtligheden• på stedet. Først
da han havde fået tøfle om anonymitet for
både lokaliteten og sig selv, rykkede han ud
med sproget. På spørgsmålet om, hvordan
han reagerede på en sådan chokerende oplevelse, svarede han: »Selv om jeg har forståelse for asylsøgernes situation, føler jeg
mig skuffet et eller andet sted«. Han fortsæt·
ter. »Jeg føler, at jeg arbtjder for flygtrtingene, og så reagerer de på den stik modsatte
mAde«. Ja, utak er som bekendt verdens
løn!
Afslag eller nedsættelser af udbetalinger,
placeringer i kommuner i Norrland og lange
ventetider er vigtige forhold til at udløse
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vold og trusler. Ikke kun personale ved asylcentre, men også læger og andet sundhedspersonale er flere steder blevet slået ned eller
truet med knive.
At problemerne er alvorlige, bekræftes
også af Invandrarverkets chef, der har henvendt sig til rigsadvokaten og krævet at anklagemyndigheden skal behandle truslerne
alvorligt.
For nogen tid siden optrådte en asylsøger
meget truende over for personalet på et center i Valdemarsvik. Der blev bl.a. taget kvælergreb. Politiet hentede asylsøgeren, som
imidlertid straks efter blev sat på fri fod efter
ordre fra den vagthavende anklager. En times tid senere var asylsøgeren tilbage på
centeret
(Kilder. Upsab Nya Tidtting 9/ S 90;
Svcnska Da&bladcl 6/ 1l 90~

Khat-misbrug indført
i Sverige
Bladene af planten khat (eller qat) tygges
for at fremkalde en narkotisk virkning. Det·
te misbrug er meget udbredt i den sydlige del
af den Arabiske halvø og i landene omkring
Afrikas bom. F.eks. i Jemen tygger næsten
hele befolkningen khat. Ifølge det svenske
told.kriminalpoliti skaber brugen af khat
megen elendighed, og virkningerne kan sidestilles med skadevirkningerne af amfetamin.
I de senere år er antallet ar asylsøgere fra
områder med khat-misbrug, især somaliere,
vokset stærkt. Alene i 1989 kom der ca.
2.000 somaliere bl Sverige, og indtil september 1990 var der allerede kommet endnu ca. 2.000 asylsøgere fra Somalia. I takt
med denne tilstrømning er khat-misbruget
blevet indført til Sverige. En helt ny form for
narko-elendighed er ganske simpelt blevet
importeret
I asylcentrene tygges der enorme mængder af khat. Alene i I. halvår af 1989 indførtes der mindst et ton ! Bladene af khat raber
hurtigt deres narkotiske virkning, og allerede tre dage eller høsten er den helt forsvundet Der kræves således en udbygget og
kostbar organisation for at klare importen til
Sverige i tide. Den udgift betaler misbrugeren naturligvis, og som ved al anden narkotikaomsætning følger der ulovlig handel og
anden kriminalitet med.
Det svenske samfunds reaktion er som
sædvanlig langsom for ikke at sige næsten
udeblivende. Den ansvarlige myndighed,
Socialstyrelsen, klassificerede endelig i 1989
khat som narkotika - hele tre år efter at
politiet havde krævet det! En somalier, der
forsøgte at indsmugle 1,6 kg khat, blev taget
og idømtes 30 dagsbøder af underretten.
Men landsretten frikendte manden med den

motivering, at khat-forbudet i Sverige stred
mod hans retsopfattelse!
(Kilde:Sveoska Da&bladet 29/ 889. 7/ t I 90~

•
Saudi-Arabien
Muslimsk mobning af
»oprørske« kvinder
Saudi-Arabien betragter sig som den muslimske tros fornemste forsvarer. Koranen og
islams tradition er samfundets lov og rettesnor for alle borgeres adfærd.
Med hundredtusinder ar tropper fra USA
og europæiske lande på landets jord for at
beskytte det mod et andet arabisk og islamisk lands angrebs- og erobrings!yster er
bekymringen for fremmed indOydelse på
det islamiske livsmønster vokset.
Et hovedpunkt heri er kvindernes strengt
begrænsede udfoldelser i samfunds- og privatlivet. Saudi-Arabien går som det eneste
islamiske land så vidt, at det ikke engang er
tilladt kvinder selv at køre bil.
I november 1990 iværksatte 47 for det
meste veluddannede saudiske kvinder en
demonstrativ protest imod dette ved at køre
i procession gennem hovedstaden Riyadh
med sig selv ved rattet.
De blev Ouks arresteret af politiet, der
dog først måtte beskytte dem mod rasende
medlemmer af det særlige religionspoliti,
som ville rage sig ar dem.
Andre religiøse grupper i værksatte kraftige mobningsaktioner. 6 af kvinderne blev
suspenderet fra deres stillinger ved universitetet i Riyadh efter studenterdemonstrationer imod dem. I moskeerne blev de ved
fredagsbønnen beskyldt for at undergrave
moralen i landet og for »amerikansk verdslighed~. Telefontrusler fulgte. De udtrykte
selv frygt for, at de ville fa samme skæbne
som Salman Rushdie.
Regeringen havde i Starten søgt at nedtone affæren ved en kommissionsbehandling, der fandt frem til, at Koranen ikke
indeholdt neget udtrykkeligt forbud mod
kvinder som førere, og at de allerede på
profetens tid kunne træffes som kameldrivere! Over for de voldsomme religiøse protester skærpede regeringen imidlertid sin
holdning cg udsendte en erklæring om, at
det var imod islamiske traditioner, at kvinder selv kører bil.
Affæren ses som et udslag af frygt blandt
religiøst konservative for, at mere moderne,
vestligt uddannede og orienterede kredse i ly
af Golf-krisen vil opnå en slækkelse af det
rigoristiske islamiske livsmønster i SaudiArabien. De religiøst konservative styrkes
af, at mange af de yngre veluddannede slutter sig til dem, medens de progressive mere

findes blandt de noget ældre, som er uddannet i Vesten.
Situationen illustreres af, at lederen af de
protesterende muslimer, sheik !bo Baz, end·
nu i 1960'erne holdt fast ved læren om, at
solen drejer rundt om jorden!
(Kilde: Tlmc lntematiooal Ui/10 90).

•
Østasien
Virkelighedserkendelse
om bådflygtninge
I Danskeren 1989 nr. 4, oktober, side 16
omtaltes den voldsomme strøm af vietnamesiske bådflygtninge til Hong Kong og de
bestræbelser, både de lokale myndigheder
og regeringen i London udfoldede på dels at
standse strømmen, dels at fa tilbagesendt de
flygtninge, der ikke kunne godkendes som
politisk forfulgte, men måtte anses for økonomisk motiverede og dermed som illegale
immigranter.
International konference juni 1989
Grundlaget for at sende vietnameserne
tilbage skabtes ved en international konference om indokinesiske flygtninge, som
holdtes i Gen~ve ijuni 1989. Den førte til en
omfattende handlingsplan, som bl.a. sigtede
mod at indføre et skel mellem politiske og
økonomiske flygtninge og mod repatriering
af de sidstnævnte. De, der længe havde opholdt sig i lejrene eller var godkendt som
forfulgte, skulle fordeles mellem genbosættelseslande, især USA, Canada, Australien
og Europa. De nordiske landeskulle over en
3-åls periode modtage 4.000 af dem.
Frivillig eller tvungen hjemsendelse

Da forsøg med frivillig tilbagevenden til
Vietnam ikkesyntes at føre til meget, besluttede Hong Kong-myndighederne og London-regeringen at søge repatrieringen gennemført med den nødvendige grad af tvang
og syntes til en vis grad at have opnået en
forståelse med Hanoi-regeringen og til dels
med FN's Oygtningehøjkommissariat herom. Dette medførte dog mange protester,
navnlig fra USA, men også fra vide kredse i
Storbritannien. Ja bekymringerne nåede
endog de bedste borgerlige kredse i Danmark. I en leder gik Jyllands-Posten 30.
oktober 1989 ind for, at Danmark skulle
»modtage et pænt antal af de ulykkelige
vietnamesere i Hong Kong« (altså af de
økonomiske»flygtninge«), og mente, at »et
sådant projekt ville kunne blive en folkesag<<!

Englænderne gennemførte 12. december
1989 en enkelt lufttransport til Vietnam
med 51 personer mod deres vilje. De mange

protester fik dem imidlertid til at holde inde,
så der i den følgende tid kun gennemførtes
en del frivillige repatrieringer til Vietnam. I
løbet af 1990 nåede man op på ad denne vej
at fa ca. 4.000 bådOygtninge hjem til Vietnam fra Hong Kong, men det samlede antal,
der skulle hjemsendes, var da ca. 40.000 !
Når de tvungne repatrieringer foreløbig udsattes, skyldtes det nok især modstand fra
USA, Vietnam og UNHCR (FN's flygtningehøjkommissariat).
Kun 10-15% reelle flygtninge
Opdelingen af de nytilkomne bådflygtninge i Hong Kong, der i alt væsentligt kom
fra Nordvietnam, resulterede i, at kun I015 % af disse blev godkendt som politiske
flygtninge, mens resten blev anset for økonomiske flygtninge, dvs. illegale immigranter, som de engelske myndigheder ønskede
at sende tilbage.
Undersøgelserne syntes også at godtgøre,
at sydkinesiske bander af menneskesmuglere stod bag en stor del af »båd«trafikken.
Endda på den måde, at de havde sørget for
landværts transport gennem Kina af tusinder af vietnamesere, som så kun behøvede at
sejle det sidste lille stykke over til Hong
Kong.
l:ljælpearbejde i hjemlandet
!januar 1990 holdtes i Geneveet styrelsesmøde i den internationale konference om
indokinesiske flygtninge. Man fastholdt
handlingsplanen fra juni 1989, men kunne
ikke enes i spørgsmålet om ufrivillig hjemsendelse af de økonomiske flygtninge. FN's
flygtningehøjkommissær Thorvald Stoltenberg understregede den afgørende betydning af, at der blev gennemført hjælpeprogrammer for de hjemvendte i Vietnam,
hvilket også måtte ventes at formindske udstrømningen fra landet af økonomiske og
socialegrunde. Han tilbød, at UNHCR undtagelsesvis ville bistå ved hjemsendelsen,
men manglede 108 mio. dollars til gennemførelse af hand1ingsplanen og pegede på, at
»uanset hvor velment den end måtte være,
kan en isoleret humanitær aktion ikke løse
problemet«
Først i september lykkedes det at fa en
aftale i stand mellem London, Hanoi og
UNHCR, som skulle gøre det muligt i praksis at hjemsende bådOygtninge i Hong Kong
også ufrivilligt, når de blot ikke for iøjefaldende modsatte sig det. Man regnede med
inden årets udgang at nå op på 1.000 hjemsendelser om måneden. Da det i alt drejede
sig om 4-0.-50.000 personer, er der altså tale
om et længerevarende projekt.
UNHCR har nok haft den største kamel
at sluge. Organisationen har nemlig som
trossætning stået fast på, at repatriering af
flygtninge altid skal være helt frivillig. Nu
forestår UNHCR arbejdet med at overbevi-

se de ganske vist økonomiske »flygtninge« i
Hong Kong om, at de hellere må vende
hjem, da de ikke har udsigt til den eftertragtede genbosættelse i et af de rige i-lande, og
med at sørge for de hjemvendtes genopta·
gelse i det gamle samfund.
Meget betydningsfuldt er det uden tvivl
også, at de hjemvendte udspreder dette budskab blandt deres landsmænd i Vietnam.
Dette støttes desuden gennem en informationskampagne fra UNHCR og de vietnamesiske myndigheder bl.a. ved hjælp af
fjernsynet.
Sltiftende strømme
Faktisk er da også strømmen mod Hong

Kong i løbet af 1990 svundet næsten væk.
Men det lader sig ikke skjule, at der i stedet
går en stor strøm af sydvietnamesere og nu
også kampucheanere mod syd til Indonesien og Australien, og at man endnu ikke har
fået hold på dette problem. Desuden er der
en stærkt stigende udvandring fra Vietnam
ad de officielt godkendte kanaler. I de første
9 måneder af 1990 steg denne udvandring
til 42.000. Hvor de vandrede ben, er ikke
nærmere oplyst
I hele Sydøstasien er der endnu 110.000
bådOygtninge tilbage i lejre, så problemerne
er stadig overvældende.

UNHCR og virkeligltedeo
Med henblik på fremtiden er de pinagtige
og utraditionelle overvejelser, UNHCR har
måttet gøre sig, nok noget af det vigtigste
ved hele bådtlygtningesagen. I hvert fald
nogle af organisationens ledende medarbejdere har måttet erkende, at den tidligere
førte politik ikke alene bidrog til at afhjælpe
bådflygtningenes nød, men også til at opret·
bolde og forøge strømmen af dem. Man
kunne til slut ikke længere lukke øjnene for,
at de fleste »Oygtninge« ikke var forfulgte,
men tog af sted lokket af udsigten til den af
UNHCR arrangerede genbostettelse i rigere
lande. Som en af de ledende UNHCR-folk
på stedet udtrykker det: »Da alle nye, der
ankom, blev anset for Oygtninge, og da der
kun var det ene tilbud til dem, blev genbosættelse en forventning, næsten en velerhvervet rettighed for alle vietnamesere, der
forlod deres eget land. For sent har vi indset,
at det var ligesom at grave et hul i sandet: jo
mere man graver, des mere sand styrter der
ned i hullet«.
(Ki1der. Refugees 1989 dec., 1990 febr., april,
juni, juli-aug.,

sepL,

nov.• dec..; AftenJ)06ten

IS/6 89, 27/9 90; Jyll.-Post. 20/S, 10/6,
14/6,15/6,20/7,31/8,l/10,Z7/10,30/10,
13/12, 14/12. 15/12 89, 17/1, 24/1, 29/7,
25/9 90; Weekendavisen 28/7 89; Pol;tiken
17/1, S/9 89; Bert. ild. 9/3, 1/6, tS/6, 2/7,
21/7, 20/8, IS/12 89, 8/2, 23/10 90; Upsala
Nya T;dn;ng 13/3 90: Sveosb Dagbladet
10110 90).
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Japan
Afviser fremmedarbejdere
Japan lider af en alvorlig mangel på især
ufaglært arbejdskraft. I september 1990 var
der 143 ledige stillinger pr. 100 arbejdssøgende. Situationen er så alvorlig, at den bar
medført et stigende antal konkurser i løbet
af 1990, fordi firmaer ofte bar været ude af
stand til at opfylde indgåede kontrakter på
grund af mangel på arbejdskraft.
Det bar tvunget især mindre og mellemstore firmaer til i højere grad at satse på
robotter og computere til erstatning for den
manglende arbejdskraft. Herved fremmes
Japans teknologiske udvikling yderligere.
For at lette problemet bar Arbejdsministeriet opfordret firmaerne til at udskyde
pensionsalderen til 65 år. I de fleste firmaer
er den 55 eller 60 år. Bl.a. IBM-Japan bar
etableret 4 datterselskaber, der beskæftiger
sig med at søge og ansætte pensionister mellem 60 og 65 år.
Kvindernes beskæftigelse er steget kraftigt igennem de senere år, men de fleste bar
kun deltidsarbejde. Nu forsøger man at gøre
det attraktivt for kvinder at påtage sig fuldtidsarbejde, bl.a. ved at forbedre avancementsmulighederne, som traditionelt bar
været begrænsede for kvinder i Japan.
Endelig vil man bevidst presse den økonomiske vækst ned på 4 % pr. år for at begrænse efterspørgslen efter arbejdskraft.
Regeringen er fortrøstningsfuld. I en samtale i »Japan Economic Journal« i oktober
sagde vice-arbejdsminister Kozo Okabe:
»Under højkonjunkturen sidst i 60'eme blev
der mangel på arbejdskraft, og spinderi- og
skibsbygningsindustrieme ønskede tilladelse til at ansætte udenlandsk arbejdskraft.
Men regeringen afslog, idet den fastslog, at
problemet kunne løses ved en bedre fordeling afden hjemligearbejdskraft«. Han fortsatte: »Arbejdskraft fra andre lande vil føre
til sociale gnidninger med den japanske befolkning p.g.a. forskellige religioner, vaner
og livsmønstre. Sådanne sociale omkostninger vil blive enorme«.
Formanden for et af de firmaer, som
mangler arbejdskraft, Seiyu Lid., Sueki Takaoka, supplerede: »Nogle menneskersiger,
at adgangen for fremmed arbejdskraft burde
liberaliseres ligesom for handel og kapital,
men jeg er uenig«.
Hr. Okabes udtalelse afspejler japanernes
tradition for at tænke og planlægge på langt
sigt. Man er således klar over, at den fordel,
der på kort sigt kan være ved at introducere
fremmed arbejdskraft, hurtigt vil kunne
overskygges af efterfølgende ulemper.
Hr. Takaokas udtalelse er en afgørende
tilbagevisning af den danske indvandringslobbys ofte fremsatte påstand om, at den
økonomiske internationalisering nødven-
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diggør et Ilerkulturelt/multietnisk samfund.
Japan er vel nok det mest internationalt
orienterede land i verden - og samtidig et af
de folkeligt mest homogene.
Japans succes skyldes ikke blot produktionsprincipper som »just-in-time« og »quality circles«, som vestlige erhvervsfolk studerer med beundring, men især indholdet i
det lille japanske ord »wa« - harmoni.
Harmoni finder man selvsagt ikke i et Oer·
kulturelt samfund med en babylonisk sprogforvirring, men i et homogent samfund,
hvor man forstår hinanden og trækker på
samme hammel.
Japan opretholder derfor en meget restriktiv fremmedlovgivning, som kun giver

adgang til opholdstilladelse for særlige eksperter m.fl.
Illegale fremmedarbejdere straffes med
fængsel i indtil 3 år samt en bøde på op til
300.000 Yen (ca. 15.000 kr.) og udvisning.
Arbejdsgivere, der beskæftiger illegale
fremmedarbejdere, straffes med indtil 3 års
fængsel og en bøde på op 111 2 mio. Yen (ca.
100.000 kr.).
(Kilder. Tbe Japan Law Journal, sepu,mbcr
1990; Tbe Japen Eoonomi< Journal 6/ I0,
1/12 og8/ 121990: LookJapan.august 1990;
Jy!laods-l'<>sltn 25/ 9 1990).

•

Bøger og tidsskrifter
Ishøj-rapporten
I går, i dag, i overmorgen. Ind- bedste demografiske ekspertises ord for, at
vandrerrapport Ishøj 1990. Ved det er helt galt fat med både registreringr
Eyvind Vesselbo (Ishøj Kommu- grundlaget og bevillingerne til arbejde af
art.
ne, 10.10.1990. 32 sider. Fås ved denne
Vort forslag afvistes dengang afdaværenhenvendelse til Ishøj Kommune). de justitsminister Erik Nino-Hansen, men
I 1987 oplyste den daværende formand
for Socialdemokratiets udlændingeudvalg,
Vibeke Storm Rasmussen, at en seri05t udarbejdet prognose byggende på den hidtidige udvikling viste, at de fremmede i Danmark omkring år 2000 ville udgøre 400.·
500.000.
Hun blev snart efter afskediget fra posten.
Den Danske Forening viste allerede i
1988, hvorledes kun ca. 1/6 affremmedudgifterne fremgår af finansloven. Samtidig
viste vi, at befolkningsstrukturen vil løbe af
sporet i begyndelsen af næste århundrede,
hvis befolkningsudviklingen fortsætter som
nu. Udgangspunktet for denne påvisning
var en kulegravning af manglerne i den
danske befolkningsstatistik og dermed i det
billede, det officielle Danmark tegner for
offentligheden. I den anledemng blev vi
kaldt alt muligt nedsættende, bla. fuskere
og fupmagere; vi var tilmed dumme, mente
Kirsten Lee.
I sommeren 1990 lykkedes det så endelig
at få daværende økonomiminister Niels
Helveg Petersen til at nedsætte et statistik·
udvalg til at undersøge tingene.
Den Danske Forening havde for længst
foreslået et helt uvildigt udvalg nedsat til at
skabe klarhed. Vi havde nemlig den aller-

nu er der altså sat et arbejde i gang.

Ishøj-rapporten
At dette er på høje tid understreges af en
rapport, som Ishøj Kommune oktober 1990
bar offentliggjort. Den er blevet til ved et
samarbejde mellem magister i kultursociologi Eyvind Vesselbo og Ishøj Kommunes
EDB-registerafdeling. Professor i befolkningslære P. C. Matthiessen bar overvåget
arbejdet Rapporten indeholder en undersøgelse af, hvorledes antallet af tyrker har
udviklet sig fra 145 tyrkiske mænd i 1970. I
1990 var disse 145 blevet til i alt 1.824
personer, hvoraf 1.030 er kommet hertil ved
famili~mmenføring. Undersøgelsen bygger udelukkende på indvandrede til familie i
Ishøj.
Det mest interessante ved rapporten er
imidlertid, at den rummer et forsøg på at
kigge ind i fremtiden. Den opstiller tre forskellige modeller for den mulige videre udvikling.
I. model regner med,atde 145 tyrker i år
2000 vil være blevet til 7.500. Af disse kan
41,6 %forventes at være kommet hertil ved
familiesammenføring.
2. model regner med 5.080 i år 2000,
hvoraf 47 %er kommet ved sammenføring.

3. model ender på 8.566 tyrker med
40,9 %som familiesammenførte.
De ue modeller bygger på lidt forskellige
forudsætninger om bl.a. tilbøjeligheden til at
hente ægtefælle i hjemlandet i l. til 4. generation.
Modellerne viser i øvrigt, at cyrketbefolkningen har en fordobling:stid på 5-6 år.
En anden, mind.re undersøgelse i Farum
sidste år viste. at mker der ha,xte fordoblet
deres antal på 4' år og 9 måneder siden
begyndelsen af l970'eme.
Desodeo vm lshoj-rapporten, at 56 %af
væksten i cyd:eranrallel siden 1970 skyldes
familiesammenforing. resten fødselsoverskuddet her. Deae giver et langt sikrere
grundlag end llidiil at gøre beregninger udfra om fremtiden. Hidtil har vi været henvist
til at antage ,-ærdier for nenotilvæksten eksklusive nettoiDc:1,:sn6in2eo. Disse værdier
byggededelvis p! fO<llOldeoe i hjemlandene
og delvis på ei. :æa!ret aldersfordeling
blandt de indvaodza:le lier i landet. FN's
verdensbefolknirnNøde•<oge}ser var den·
gang det centralei h"Jdernaærialet.

DDF's beregninger slog mere eod 111
Før Ishøj-undersøgelsen regnede vi i Den
Danske Forening med 4 %i neuotilvækstrate pr. år blandt ~ e (eksklusive
nettoindvandriogeo ~ Det gjorde vi, fordi
FN kunne angive procenrer fxa 4 til 6, og til
trods for, at de fodttlygtige aldre er overrepræsenterede blandt indvandzere i Danmark.
Vi skulle jo ,-ære foo;igtige. Men nu viser
lshøj-undersogelsen en neaott1væksltate på
5,2 %i perioden 197~1990. Og tyrkerne er
ingenlunde de mest fodende indvandrere !
Vore antagelser .slog altså mere end til«.

Ebbe Vig
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Foreningsnyt
Kontingent

~

Kontingentet for 1991 bedes indbetalt
nu, hvis det ikke allerede er sket. Det er også
iår uændret, nemligmindst 100 kr. Det kan
indsættes på foreningens postgirokonto
4 54 75 51 (giroindbetalingskort ervedlagt)
eller sendes i check til sekretariatet.
Send 05 venligst kontingentet nu ved årets
begyndelse. Det gør det lettere at planlægge
foreningens arbejde i årets løb og formindsker det administrative arbejde, som vi jo
kun har frivillig og ubetalt arbejdskraft til.
Mange medlemmer har i de forløbne år
betalt en hel del mere end mindstekontingentet. Det har gjort det muligt for os at
forøge antallet af udsendelser af Danskeren
og omfanget af de enkelte numre og også at
udvide arbejdet på anden vis. Forhåbentlig
vil mange også i år følge denne gode tradition, så vi kan opretholde arbejdet og ikke
mindst udsendelserne af bladet i det mindste
i det omfang, vi bar nået i 1990.

~!I!!!J
Første mandag i hver måned holder
DDF's lokalgruppe i Ribe amt møde for
medlemmerne der på Hovedbiblioteket i
Esbjerg, Nørregade 19, lokale 3, kl. 19.3021.45. Medbring selv kaffe m.m.
Nærmere oplysninger kan Bs h05 Holger
Petersen på tlf. 75298484.

udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyreis grund, uafhængigt
af økonomiske og politiske interesser, al sikre daosk kultur, sprog og lc"cvis i en
verden, der trues af kaoo, overbefolkning, "old og fanatisme.
Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmeldelses- og
beslillingskupon se næste side.
Efteruyk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og foreningens andre tryksager må ikke omdeles privat sammen med trykmateriale fra anden
kilde eller med påført tekst, logo el.lign.
Foreningens adresse: Postboks 41 I, 8100 Århus C
Sekretariat: Tlf. 86132401. Giro: 4547551
Redaktion: Dr. pbil Sune Dalgård (ansv. red., styrelsesmedlem), tlf. 3155 18 02
Mødevirksomhed: Murer Poul Vinther Jensen (næstformand), tlf. 75129917

Efter mange opfordringer har foreningen
fået fremstillet nogle små, runde selvklæbende etiketter, der er velegnede bl.a. til
breve. Formatet er 40 mm i diameter. Haget
er trykt i rødt.
Etiketterne leveres i ark a 35 stk. og koSter 10 kr. pr. ark.
Ring(tlf. 8613240l)ellerskrivtilsekretariatet og bestil det ønskede antal ark. Etiketterne vil så blev tilsendt portofrit

Meddelelse fra DDF
på Fyn

Månedlige møder
i Esbjerg

DANSKEREN

Nyt brevmærkat

Som indkaldt ved brev afholdt DDFFYN m.øde i Ringe 21. januar 1991. Det
blev et godt og konstruktivt møde, hvor
nye tiltag blev fremlagt, men da tiden var
knap, ønskedes nyt møde snarest. Det blev
vedtaget at oprette en telefonavis på Fyn,
og det kan allerede meddeles, at nummeret ~
62227475 er tildelt DDF-FYN, og at den
første telefonavis kan aOyttes mandag den

Omriderepræsentanter
Købeohllvn: Dir. Herluf Rasmussen, tlf. 31781960
NordsjæUand: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbalch (formand).
tlf.42191554
Sjæll. i øvr.: Bib. Harry Vinter (styr.rod!.), Of. 42 38 75 93
Bornholm: Poul Lindstrøm, tlf. 53 95 17 64
Lolland-Falster: Politiassistent Jan Simonsen (styr.mdl.),
tlf. 53 87 80 32
Fyn: Politianklager Erik Dagø, tlf. 62 22 56 58
Syd- og SønderjyUand: Eksp. Ellen Ewers (styr.mdl.),
Il( 75361006
SydøstjyU.: Fhv. o.l.ærer Ingrid Mathome, ti( 75 6147 76
Midt- og NordøsljyUand: Kons. Fl. Hammerild (landssekt.),
tlf. 8615 42 52
Nordvestjyll.: HF-stud. Ronald Hansen, tlf. 97740566
NordjyUand: MEBA Sten Jørgensen, tlf. 98 42 27 03
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25. februar 1991. Telefonavisen vil køre 1
age ad gangen, og der vil kunne indtales
besked om medlemskab, ris og ros ! Giv
allerede nu nummeret videre Ul venner og
bekendte!
For videre drøftelse af aktiviteter iodkaldes til møde mandag den 25.februar 1991 i
Hotel Ringe. Vi håber at se endnu flere
denne gang. Da vi selv skal afholde udgifterne til oprettelse af telefon m.v., bedes
medlemmerne betænke DDF-FYN med et
beløb. Andre aktiviteter er også på tale, og
alt koster penge !
Der er oprettet girokonto: Den Danske
Forening, Fyns Amt, giroor. 9 93 92 10.
Vel mødt den 25. februar, kl. 19.30.
Erik Dagø
formand DDF-FYN

Biblioteksundersøgelsen Den Norske Forening
I december-nummeret af Danskeren opfordrede vi læserne til at bidrage til en undersøgelse af bibliotekernes bestand af tidsskrifter om indvandring.
Vi takker for de indkomne svar.
Desværre er antallet af svar utilstrækkeligt til at danne grundlag for en pålidelig
statistik. Vi vil derfor endnu en gang opfordre læserne ul at deltage i undersøgelsen.
Bed eventuelt bibliotekaren om at være
behjælpelig. Det er bl.a. det, vedkommende
får sin løn for.
Det er fristende at forvente, at der nok er
andre, der udfører opgaven. Sådan forholder det sig imidlertid aldrig.
Så kom nu op fra sofaen !

Ved et møde i Oslo blandt repræsentanter
for norske medlemmer af Den Danske Forening er det blevet besluttet at intensivere
arbejdet på at skabe en tilsvarende norsk
forening.
Det er planen at udsende Danskeren til
medlemmerne af denne forening med tillæg
af et særligt norsk informationsblad. Den
Norske Forening vil i øvrigt iværksætte et
mere intensivt informationsarbejdesvarende til, hvad Den Danske Forening har gjort.
Første udsendelse forventes at kunne finde sted til april, idet man da venter at have
alle praktiske ting på plads.
Vi ønsker vore norske venner alt muligt
held med projektet!

Møder i februar - marts 1991
Kl. 19.30 følgende steder ...
Roskilde - tirsdag den 19. februar
Sted: Kildegården
Helligkorsvej 5, lokale 330
Roskilde
Taler: Ole Hasselbalch

Slagelse - tirsdag den 12. marts
Sted: Østre Skole
Skovsøgade 10, Slagelse
Taler: Jan Simonsen

Medlemsmøde - Fyn - mandag den 25. februar
Sted: Hotel Ringe
Ringe

Holstebro - onsdag den 13. marts
Sted: Søens Perle
Tujavej 20, Holstebro
Taler: Flemming Hammerild

Der planlægges møder i Aabenraa og Esbjerg. Nærmere følger i dagspressen.
Sommerstævne 1991 holdes på Motel Medio, Snoghøj i dagene 21. - 23. juni.
Landsmøde 1991 finder sted lørdag den 31. august i Fredericia.
Tag familie og bekendte med til møderne.

lndmeldelses- og bestillingskupon

D

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt)
til foreningens adresse eller på dens
postgirokonto 454 7551.

Navn: - - -- - - - - - -- -- - - Evt. stiUing: - - - -- - -- - - - --

-

-

Gade, vej m . m . : - - - - - - - - -- - - - -

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

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

