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Retten til protest
For ikke længe siden fastslog Østre Landsret, ae Den Danske Forening
intet har med racisme og nazisme ae gøre. Dee gjorde pressen ikke meget
ud af. Anderledes da Gentofte Byret senere gav direktør og "antiracist"
Jens Sejersen lov til ae beskylde foreningen for racistiske tilbØjeligheder
og endog anklage den for at stå i forbindelse med nynazisterne. Det blev
ordentlig udbasuneret i presse, radio og fjernsyn, så ingen skulle være i
tvivl!
Foreningen har ikke mere forbindelse med nynazisterne end offeret for
et lommetyveri har med den tyveknægt, der bestjæler ham. Men det hindrer altså ikke Gentofte-retten i at bekræfte løgnens tri umf og friheden til
med den slags beskyldninger at forsøge at hin~~ ~t sommerstævne, hvor
fremtrædende deltagere i Danmarks frihedsk}.\n5p;!l)od d,en tysk-nazistiske
besættelse 1940-45 var hovedaktører. :, ,.':, '.•..}; ..' , · .
Umiddelbart før bekræftede Købertliayns Byret samme,"amiraciscs" ret
til ikke at skulle finde sig i, ae Danskeren crykce.nogle lidq}rtddokumemerede udtalelser, der kaster klarere lys over,'ariii'racismeris" strategi.
Dommene er naturiigvis blevet a_nke(lil ta:()9.sretten, som vi håber vil
kunne huske sin egen tidligere afgørelse, . ,.. , ,
De må imidlertid under al le omstæf1dighectet opfattes som varsler om en
fremtid, hvor der ikke længere tolereies::procester mod den herskende indvandringspolitiske linie, men hvor enhver protest - både med politiske
midler og med pressens mangfoldige manipulationsmidler - gøres til ekstremisme, "racisme", "fremmedhad" eller endog nazisme.
En fase, hvor selve rerren til at protestere trædes under fode.
En mørketid, hvis komme også ses af de forslag, der nu er markedsført
inden for Christiansborgs mure om ae definere al modstand mod indvandringen som "racistisk" og ulovlig same om at sætte de påståede racister
fast, censurere deres skrifter og berøve dem deres borgerlige rettigheder
(se side 5-6 inde i bladet).
Forslag til grundlovskrænkelser, som ikke har afføctc en eneste protest
fra de politikere, der ellers altid taler om demokrati og menneskerettigheder.
Ny pest over Europa! I denne situation er det afgørende vigtige, at tilstrækkelig mange modige og stædige danskere står fase på at kræve deres
ret - og retten til landet.
BJømPalnæs
Dachau 142582 - Neuengamme 79316

"Fremmedhad" - eller
McCarthyisme?
I Folketinget foregår en sælsom konkurrence. Således er de
ærede medlemmer kommet i kappestrid om, hvem der flest gange og med størst mulig pa10s kan "tage afstand fra" og bekæmpe
et "fremmedhad". der hævdes al vokse i befolkningen.
Problemet er imidlertid, at det vist egentlig er svært at finde
danskere, der hader fremmede. Derimod er det Jet at finde nogen,
der lider af fremmedtræthed. Og lige så let er det at finde nogen,
der har opkastninger efter overfodring med moralprædikener
om, at de er "fremmedhadere", hvis de ikke fluks accepterer, at
mængder af fremmede slår sig ned i Danmark for danskernes
regning.
De evige gardinprædikener om det voksende "fremmedhad"
er endnu et fupnummer af den type, som sigter på at få danskerne til at tie og tåle fremmedinvasionen. Ligesom kredse, der ynder at fremstille sig selv som særlig menneskekærlige. har søgt
at døve protesterne mod masseindvandringen ved at kalde de
protesterende for "racister", prøver de samme kredse at bilde bc·
folkningcn ind, at de protesterende lider af "had" mod fremmede.
Men det er ikke udtryk for had mod naboen, at man ikke vil
have, at han slår sig ned med sin børnerige familie i ens dagligstue! Ejheller er det fremmedhad at ville beskyue sit fædreland
og de værdier, delle rummer, mod udlevering Lil hvem som helst.
Det er dybt forstemmende, at folketingsmedlemmer kaster sig
ud i sådanne vrøvlerier og løber rundt som hysteriske høns i jaglCO på indbildte "fremmedhadere".
Man skal vistnok helt tilbage til de allerværste udskejelser i
McCanhyperiodcns Amerika for at finde noget lignende!

Hvad vi ikke skal vide
Mange ting afsløres i disse nye tider.
Hvad mange har vidst, og vi andre også skrevet. nemlig at det
faldne sovjet-uhyre havde rekrutteret villige indflydelses- og
desinformationsagemer i Danmark- blandt danske på indflydelsesrige poster - kommer nu for en dag, så alle kan se det, se! vom
nogle af de mest røctørede stadig søger at benægte det.
Men hvem disse villige og for KGB nyttige håndlangere
blandt os var, får vi rigtignok kun at vide, fordi et formiddagsblad, der lever af at trykke alskens "sensationelt" stof, har betalt
rundeligt for oplysningerne. Samtidig afsløres det, at en fuldstændig liste over de skjulte agenter i adskillige år har ligget i Justitsministeriet, der åbenbart ikke har anset det for rimeligt at lade os få at vide, hvem det var, der i det politiske vintermørke bidrog til at føre os bag lyset.
Fjendens håndlangere skal gå fri og om muligt endog forblive
ukendte.
Anderledes med en menig politimand, der anså det for passende, at andre end nogle tilfældige dele af politikorpset blev bekendt med, at det "på grund af de mange større voldsorgier på og
omkring Københavns Hovedbanegård, som bunder i andre former for kriminalitet blandt rivaliserende palæstinensiske bander" havde været nødvendigt at nedsætte en særlig politigruppe
til "at holde sig på forkant med udviklingen, således at evt. nye
sarnmens!Ød forebygges og forsøges undgået".
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Gruppen var "interesseret i alle oplysninger om palæstinensere/libanesere", men åbenbart ikke i den ellers så ofte efterlyste
medvirken fra offentligheden til opklaring og forebyggelse.
Den formastelige politiassistent, der fortroligt orienterede
fædrelandstro landsmænd om gruppen, blev forfulgt med rigspolitiets rejsehold, slæbt for retten og idømt bøder. foruden hvad
det ellers kan komme til at koste ham.
Der er sandelig mange ting i dagens Danmark. danskerne ikke
skal have at vide, mener åbenbart deres høje herskaber - samt det
modige og dybtborende formiddagsblad!
Og der bør da vel også gøres forskel på fjendens underkøbte
agenter og jævne, velmenende danskere.
Det gør man så. De første dækker man over. De andre straffer
man.
Besynderligt., at man netop her skulle komme til at tænke på
en gammel satirisk Buster Larsen-replik:
Loneland!

Zionisme, racisme
og danskhed
Med resolution 3379 af 11. november 1975 gennemtvang et
stort flertal i FN's generalforsamling med Sovjetunionen som
basismagt at sidestille zionisme med racisme.
Skabelsen af en jØ<lisk nationalstat i Palæstina blev altså stemplet som racistisk. Israels fjender, især blandt de arabiske stater
og deres støtter i øst og rØde i vest har siden da ikke undladt at
hænge staten Israel og alt dens væsen ud som racistisk.
I slutningen af J99 J blev det som en følge af Sovjetunionens
sammenbrud, kommunismens deroute og arabernes indbyrdes
slagsmål endelig muligt at f1i. den tossede resolution trukket tilbage med et endnu større flertal, end da den blev vedtaget.
Ønsket om at skabe et jødisk hjemland i Palæstina, nationalstaten Israel, er altså ikke længere racistisk.
Men her i landet er der stadig en hel del af de hellige på bjerget, der vil have danskerne til at købe påstanden om, at ønsket
om at bevare Danmark som nationalstat for danskerne er et ud·
slag af racisme!
Med eller uden FN-resolution.

••
••
Husk medlemskontingent for 1992
eller abonnementsbetalingen
Se nærmere herom side 23.

En ny udlændingepolitik
Justitsministerens oplæg til en ny udlændingepolitik er blevet drøftet i Den Danske Forenings
styrelse. Her fremlægger formanden styrelsens opfattelse.
Oplægget fra justitsministeren
Justiisminist.cren har grebet til en ulra·
ditionel fremgangsmåde i udlændingesagen: Han har præsemerel el debatoplæg
med lilknynel faktadel i stedet for et lovforslag.
Fremgangsmåden er formentlig den
eneste anvendelige, hvis det skal lykkes al
fastholde del i denne sag frit i luften
svævende Folketing på realiieterne. Alligevel bliver man fors1eml ved læsningen
af oplægget. For udviklingen har forlængsl passeret den fase, hvor de foreslåede løsninger er blot tilnærmelsesvis tilstrækkelige. I det hele taget er skriftets
indfaldsvinkel på problemstillingen be·
synderlig. Som overordnede målsætninger for en ny udlændingepolitik nævnes
nemlig kun hensynet til flygmingene, humani1eten og mere af samme skuffe. Ikke
med et eneste ord omtales det, der er det
centrale, nemlig behovet for at beskytte
Danmark.
3. verdens befolkningseksplosion
I. Verdensbefolkningen vokser i disse
år med næst.cn 100 millioner mennesker
årligt- 20 gange Danmarks folketal. Afrikas befolkning alene, som i 1950 var på
størrelse med Vesteuropas, vil i år 2025
være 6 gange så stor, nemlig på ca. 1,5
milliarder. Sudan vil få. 55 millioner indbyggere (som England i dag), Ægypten 95
millioner og Tyrkiet 92 millioner (10 millioner mere, end Tyskland begyndte 2.
Verdenskrig med). Iran vil få 158 millioner indbyggere (svarende lil det samlede
Europa i midten af 1700-taUet, Pakistan
279 millioner (flere end USA i dag) og så
fremdeles.

U-landshjælp spises op
2. Det er aldeles utænkeligt, al disse
befolkningsmasser kan sikres blot nogenlunde tålelige kår hjemme. ingen samfundsøkonomi vil kunne følge med i den
vækst i indbyggertallet, der er tale om. Og
forestillingen om, at del skulle være muligt at ændre noget afgørende heri gennem
økonomisk bistand fr.i de industrialiserede lande, er ren ønskeiænkning, så vidt
som der selv ud fra de mest optimistiske
forudsætninger ikke vil kunne skaffes
midler i det nødvendige omfang. Når der
tales om at demontere befolkningsbomben ved dens rod gennem udviklingsbi ·

stand, er det således romantik, der vel
nærmest skal ses som et skrabud for de
magtfulde kredse, der administrerer det
int.crnationale bistandssystem.
Voksende "nygtninge"pres
3. Der må aliså forudses kaos i de områder, hvor befolkningseksplosionen finder sted, og voksende mængder af mennesker vil følgelig søge væk derfra. Langt
den overvejende del af disse vil være
"Økonomiske" flygminge (der evt. vil
havne i de lejre, hvorfra der nu er tale om
at lade Danmark aftage et ekstra ston kon ·
tingent). Men en stigende andel vil utvivlsomt også være tlygtninge omfauet af
FN 's flygtningekonvemion, der blev
skabt under en heil anden tidsalders vilkår.
.
Lavinen af mennesker vil bl.a. tage retning mod Vesteuropa. hvor alle mulige
påskud vil blive brugt som adgangsbillet.
Men del vil antagelig være wnuligl - og i
stor stil også uden mening - at udskille
dele af lavinen alt efter en påstået gr.id af
asylværdighed, berettigelse til familiesammenføring m.v. Allerede i dag er det
som bekendt vanskeligt al finde ud af,
hvem der er hvem.
Kan standses - hvis vi vil!

Det eneste opmuntrende er, at der er tale om el tryk, det vil være muligt at beskylle sig imod. Det er således - endnu udelukkende os selv, der bestemmer,
hvem vi vil have ind. Og det er ikke nogen
umulig politimæssig opgave at administrere de retningslinier desangående, som
måtte blive stillet op, og at sende uønskede personer tilbage.
Færre danskere
4. Antallet af danskere falder for øjeblikket på grund af lavt fødselstal. Dcue
er i sig selv ingen skade til, da det vil aflaste vort fysiske miljø. Men det bliver et
problem, når vi har fået store grupper fra
de overbefolkede regioner inden for dørene, som vokser ukontrollabelt i antal. I
denne situation er del ikke tiden for rituelle besværgelser mod påstået "fremmedhad" og "racisme". Det er ikke "had" mod
naboen at mene, at han ikke bare kan slå
sig ned med sin børnerige familie i ens
dagligsrue, fordi han har uorden hjemme.
Tvænimod er det tiden al udvise faslhed

og eftertanke, således at det bliver os, der
styrer udviklingen, og ikke omvendt
Der er da tilsyneladende også nu stemning i Folketinget for en opbremsning.
Hvis et indgreb mod indvandringen skal
have effekt i det lange løb. er det imidlertid nødvendigt at tænke i konsekvenser:
Konsekvenser af fortsat ophold
5. Hvis vi lader det antal personer fra
overbefolkningsområderne forblive her.
som allerede har slået sig ned i Danmark,
vil de før eller siden få statsborgerskab.
Og opnår de dette, vil det blive umuligt inden for rammerne af den nuværende
samfundsorden - at hindre dem i derefter
at fortsætte familiesammenføringssnebolden gennem ægteskab. I øvrigt vil mængder af illegale immigranter finde plads i
de indvandrergeuoer. vi ser gennem fingre med, og disse miljøer vil derfor vokse
som bobler.
Nogen hævder, at de indvandrere, der
er her, lader sig "integrere" på en sådan
måde, at det kommer til at gå anderledes.
Erfaringerne i alle andre europæiske lande viser imidlertid, al sådan int.cgration
ikke er mulig. I realiteten har integralionsarbejdet nærmest karakter af bi~tand
til al sikre immigranternes mulighed for
en forisat ekspansion.
Hjemsendelse - eller fortsat vækst
6. Med andre ord: Antallet af indvandrere (og "Oygtninge") vil med al sandsynlighed vokse og vokse- medmindre vi
begynder al sende dem af dem hjem, der
er her uden alvorlig grund. Såfremt væksten forisæuer, vil det ydermere inden alt
for mange år blive umulig/ ad lovgivningens vej al skabe et værn mod indstrømningen. Dels vil indvandrergrupperne jo
nemlig efterhånden opnå en politisk
magtposilion, der vil kunne blokere nødvendige lovinitiativer i den rebling. Som
bekendt kan selv marginale vælgergrupper have afgørende betydning i dansk politik. Og dels kan immigr-anterne snart bli·
ve til en fysisk magtfaktor, som vil gøre
del politimæssigt umuligt al gennemføre
et SlOp .
Det virkelig farlige i situationen er, at
den dag, hvor farligheden kan ses klart af
selv de mest modvillige, vil det med al lilir,.
sandsynlighed være for scn1 at reue op på -,,
forholdene ad lovgivningens vej.
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Regler for hjemsendelse eller ophold
7. Hvis man vil undgå, at vore efterkommere berøves det, de skal bygge deres
tilværelse på, er det altså nødvendigt at afvikle titusindvis af uvedkommende fremmedes tilstedeværelse her i landet Dette
kan med rimelighed ske ud fra følgende
synspunkter:
a) Statsborgerskab bØr kun gives til
menne.5ker, der kan forsørge sig selv, er
grundigt indlevede i danske forhold, og
som respekterer danske leveregler som en
del af deres kul Lur.
b) Udlændinge fra de lande, hvorfra
indvandringspresseL kommer, skal være
velkomne som gæster og LUrister. Men de
skal ikke kunne forblive her uden seriøs
grund (f.eks. i kraft af nødvendig tilknytning til en erhvervsvirksomhed, uddannelsesforhold, ægteskab med en dansker
eller StaLUS som ægte politisk flygtning).
Opholdstilladelserne for statsborgere fra
disse lande, der allerede er her uden sådan
grund, skal derfor inddrages, når de ikke
er i stand til at sørge for deres underhold.
Langt mindre skal de naturligvis have lov
til at føre familie herti.l, som de heller ikke kan forsørge. Ligeledes skal de have
deres arbejdstilladelser inddraget, såfremt
der går danskere ledige.

c) Man skal ikke kunne gifLe sig til opholdstilladelse i Danmark. Hvis ægteskabet med en dansker opløses, må opholdstilladelsen derfor inddrages (eller pågældende må s!i)ge statsborgerskab. hvis han
eller hun er kvalificeret til det).
d) Asyl skal fremtidig kun gives til
personer, der opfylder FN-konventionens
krav (herunder kun når de kommer fra nabolande). Allerede givne asyltilladelser
skal endvidere saneres ud fra deue kriterium og hjemsendelser foranstaltes i det
omfang, FN-konventionen tillader det.
Vi bar ingen forpligtelse
- heller ikke moralsk
8. Det har været en uudtrykt forudsætning for de sidste årtiers udlændingepolitik, at vi har en moralsk forpligtelse til at
lade immigranterne forblive her, da de jo
dog nu engang er kommet inden for dørene. Det har vi naLUrligvis ikke. Det er i international sammenhæng usædvanligt, at
man uden at være konventionsflygtning
og uden at være i stand til at forsørge sig
selv bare kan slå sig ned i et land og oven
i købet kan optage arbejdspladser på bekostning af landets egne indbyggere.
Realiteten er således, at vi igennem årene har ladet os misbruge. Når antallet af

tyrkere f.eks. er 5-doblet siden det såkald·
te indvandringssLop, er der ikke tale om en
naturlig udvikling i forlængelse af de tyrkiske gæstearbejderes tilstedeværelse,
men derimod om en systematisk udnyttelse af de muligheder, skiftende danske regeringers passivitet har skabt. Og der er
intet moralsk forken i at bringe dette misbrug til ophør.
U-landsbjælp med fornuft
- til børnebegrænsning
9. De midler, der frigøres gennem
hjemsendelseme, kunne passende slilles
til rådighed for udviklings- og flygtningearbejde ude i verden, hvor pengene vil
komme langt flere til gode. Men det er
uden mening at kaste penge ud på noget,
som ingen vegne fører hen. Der må således stilles betingelser til modtagerlandene - i henseende til indretningen af deres samfundsapparat, således at man kommer den for al effektivitet ødelæggende
korruption til livs, såvel som i henseende
til gennemførelse af effektive børnebegrænsningsprogrammer.

Ole llasselbalch

Brev til statsministeren
Ved årsskiftet sendte Den Danske Forening ved sin formand et alvorligt brev til Poul Schli.iter i
anledning af regeringens og Folketingets manglende vilje eller evne til at gennemføre de nødvendige
ændringer i fremmedpolitikken. Brevets argumentation var bygget på samme synspunkter som dem,
der kan læses i foranstående artikel om "En ny udlændingepolitik". Vi aftrykker her brevets slutning.
"Igennem snart 5 år har Den Danske
Forening igen og igen advaret om de
helt uoverskuelige konsekvenser af den
kortsynede politik på udlændingeområdet. Men det har altså været umuligt at
opnå en stillingtagen, der er relevant i
forhold til de foreliggende problemer.
Ejheller har det værel muligt at formå
den borgerlige regering til at lægge de
centrale spørgsmål ud til den stillingtagen hos vælgerne, der efter alt at
dømme vil give et solidt flertal for de
nødvendige tiltag. I stedel for løsninger
er vi blevet mødt med Strømme af fraser, grovheder samt en omfattende, offentlig støttet propaganda til fordel for
fortsat accept af den helt uholdbare politik.
Det er en dansk statsministers pligt at
værne den befolkning, han står i spidsen for. Især er det hans pligt at værne
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den dårligt stillede del af befolkningen,
der kun vanskeligt kan gøre stemmen
hørt i konkurrence med de kredse, der
har magien over medierne og den "offentlige mening", og som sidder i
sådanne kår, at de ikke i deres hverdag
lider under det, der sker på udlændingeområdet.
De har som staL5minister ikke levet
op til denne forpligtelse. Tværtimod leder De i dag en regering, der i realiteten
administrerer Danmarks overdragelse
til heil andre folkegrupper på bekostning af den kultur og de værdier, vore
foregående generationer har opbyggei
under store afsavn og ofre. Samtidig
karakteriserer De fortvivlede mennesker modstand herimod som fremmedhad, racefornemmeiser, forsøg på at
kvalificere danskerne som overmennesker og nedvurdering af andre.

De kaster gennem denne f-rcmgangsmåde vore kommende generationer ud i
en fysisk kamp om retten til landet og
fremmer en udvikling som den, vi allerede kun alt for klart har set ude i Europa.
På denne baggrund må vi opfordre
Dem li! e111e11 at sørge for, at der fremlægges forslag til de nødvendige lovstrarnninger, og evt. tage et valg på disse, eller at gå af.
l modsat fald pådrager De Dem ansvaret som den statsleder, der forrådte
Danmark og den danske befolkning på
det afgørende tidspunkt i landets historie.

Med venlig hilsen,
For Den Danske Forenings styrelse
Ole Hasselbalch"

EF - hvorhen?
Det er efterhånden ikke Jet at finde ud af, hvor EF bevæger sig hen i indvandrings- og
flygtningespørgsmålet. Parlamentet går tilsyneladende en vej - Kommissionen en anden.
Men tankepolitiet lurer i kulissen.
Medens EF-parlamentet har været ivrigt sysselsat med at lege antiracisler, har
EF-kommissionen haft et arbejde i gang
for at få klarhed over, hvorledes udsigterne stiller sig for Vesteuropa på befolkningsområdet.
Kommi~sionen advarer
Det kom der for et par år siden en om fattende informationsberetning ud af:
"Den demografiske situation i Fællesskabet". Heri opridses nogle rystende udsigter, såfreml del ikke lykkes at vende be·
folkningsbevægelsen og al få forhøjet europæernes føctselstal.
I oktober har EF-kommissionen så udsendt et par manende advarsler i form af
meddelelser til Europaparlamentcl og
EF's ministerråd.
Den ene meddelelse (SEK(91)1855)
handler om indvandring. Det hedder heri
bl.a., at "den stigende uro, som karakteriserer den offentlige opinion, er forårsaget
af det Slore paradoks i forbindelse med
indvandringen: Selv om der siden midten
af 1970'erne har været sat stopper for varig, legal indvandring i de fleste af medlemsstaterne, for!Sætter denne. De politiske taler er i stadig stØrre grad blevet
overhalet af virkeligheden". Kommissionen advarer endvidere om "det konstante
befolkningsmæssige pres fra landene syd
for Europa" m.v. og om risikoen for, at
det indre marked vil blive misbrugt Lil at
omgå bestemmelserne om styring af
indvandringen. "Hvis man ikke handler i
lide, kan (ophævelsen af de indre grænser) medføre en risiko for, at den manglende kontrol ved de indre grænser umuliggør enhver form for styring af indvandringen", siges del. Kommissionen vil
på denne baggrund bl.a. have indvandringsspørgsmM integreret i Fællesskabets udenrigspolitik, fælles fremgangsmåder med hensyn til asylret og tilnærmelse af kriterierne for familiesammenføring.
Den anden meddelelse fr'd Kommissionen (SEK(91)1857) handler om asylret.
Heri noteres, al medlemsstaterne "mangler evne til enkeltvis at finde en passende
løsning på den udfordring, som den stadig
stigende tilstrømning af asylansøgere stiller". "Det kan ikke nægtes, at i de seneste
år har et forholdsvis stort og stigende an-

tal asylansøgere gjort brug af asylprocedureme for at opnå opholdstilladelse i
medlemsstaterne, uden at de imidlertid
opfylder definitionen på en politisk flygtning, jf. Geneve-konventionen", hedder
del. Og videre: "Der er tale om et misbrug
af asylprocedureme, der tjener til at omgå
de restriktioner på indvandring, som medlemsstaterne af beskæftigelsesmæssige
hensyn har indført for mange år siden.
Dene misbrug - som i øvrigt afføder store
budgelmæssige omkostninger - må bekæmpes effektivt... Bekæmpelsen af misbruget af asylretten bør have førsteprioritet..."

Er det ikke lige netop det, Den Danske
Forening har sagt - og som vi er blevet
skældt hæder og ære fra for at sige? Selv
EF-kommissionen er altså nu blevet "racistisk" og "fremmedhadsk"!
Parlamentsudvalg går amok
Imedens sysler Europaparlamentet med
"antiracistiske" forehavender.
Den rapport, i hvis oprindelige udgave
Den Danske Forening blev kaldt "kulturracistisk", er nu kommet i en populærudgave på dansk. Vi fik som bekendt en beklagelse, og den krænkende omtale blev
taget ud - nu er vi kun omtalt som en "kulturel" forening. Det skete til det danske
parlarnenLSmedlem E. Hovgaard Christiansens store vrede. Under parlamentsbehandlingen sagde han om Den Danske
Forening bl.a.: "Jeg er ked af, at denne organisation tilsyneladende har venner i
dette hus' administration, som har foretaget denne reuelse uden at kontakte mig.
Jeg bliver derfor nødt til at fa5tholde i dag,
at jeg mener. al det er en racistisk organisation, da den politik, den står for, er racislisk". Disse udtalelser blev herefter
gengivet i Europa-ParlamenteLS blad "Nyt
fra Europa" (1991/9).
Ifølge Hovgaard Christiansen skal man
altså end ikke have lov til at forsvare sig,
når man med urene bliver klassificeret
som "racist". "Vi alene vide", som de ene·
vældige konger sagde.
Der blev taget retsskridt over for både
Hovgaard Christiansen og redaktøren af
"Nyt fra Europa". Begge har imidlertid
dækket sig under 1raktatregler, der gør
dem immune over for søgsmål.

Selve værket hedder "Beretning udar-

bejdet for undersøgelsesudvalget om racisme og fremmedhad om resultatet af udvalgets undersøgelser" (1991). Det er let
genkendeligt. På forsiden finder man et
EF-flag, hvor en del af stjernerne er udskiftet med eksotisk udseende brikker (tilsyneladende leopardskind, zebraskind og
diverse stofprøver).
Bogen slutter med ialt 77 henstillinger
fra udvalget. De bygger alle på en uafviselig forudsætning om, at "racismen• og
''fremmedhadet" er voksende. Men rapporten definerer i øvrigt ikke disse begreber. Der skelnes heller ikke på nogen måde mellem pil den ene side modstand mod
indvandring og el lille folks bereuigede
ønske om at værne sin identitet og på den
anden side "fremmedhad og racisme". Al
modstand mod indvandring er med andre
ord "racisme og fremmedhad".
Samtidig fortegnes forholdene åbenlyst
i den danske del. Beretningens beskrivelse af situationen hos os er helt enkelt groft
misvisende. Hvis de øvrige nationale rapporter holder samme standard - og det
kan man frygle - er rapportens faktadel
værdiløs.
Taokepolitiet på vej!
Dette er i sig selv rystende. Men lige så
rystende er det naturligvis, at udvalget
kan henstille noget som helst på et sådant
grundlag - for ikke al tale om disse henstillingers tendens:
Det kan vel ikke undre, al der anbefales
etableret et system til "overvågning" af
"højrcekstrcmistiske" grupper (henstilling - H3).
Men man anbefaler også direkte sindelagsstyring. Således bør der, skrives
det, (H6) puttes penge i undervisning og
"udvikling af undervisningsmetoder" til
"forbedring af forståelsen af den kulturelle mangfoldighed". Og Kommissionen bør i sine programmer for undervisning, uddannelse og ungdomsudveksling, herunder læreruddannelsesprogrammer, "fremme" en "ikke-diskriminatorisk

dimension". Den bør også fremme uddannelsesprogrammer til "værdsæuelse af
minoritetskulturer" (H21). Der skal endvidere skabes ungdomsudvekslingsprogrammer for at skabe "kritisk bevidsthed
blandt unge om tidligere og nuværende llrii..
former for racisme, antisemitisme og fas- , .
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cisme" (H22). Og der bør udvikles "undervisningsmateriale til skoler og pædagogiske programmer for personer, der
arbejder med børn og unge, således at der
kan gives oplysning om racisme, antisemitisme og fremmedhad i EF' (H23).
Samtidig skal der indføres "undervisning
mod racisme som obligatorisk del af
pensum i grundskolen" (H71). I det hele
taget skal man "forstærke den støtte, undervisningssystemet kan give i bekæmpelsen af racisme, antisemitisme og fremmedhad, ved skoleundervisning i menneskerettigheder, i hiswrie, ved læreruddannelse og ved universitetsforskning"
(H73).
I øvrigt skal også medierne på skolebænken. Ifølge H28 bØrder"gennemføres
en kampagne for at gøre personer beskæftiget ved medierne opmærksom på den
betydningsfulde rolle, de har for at fjerne
fordomme begrundet i race og fremmedhad, navnlig ved hensigtsmæssig nyhedsformidling".... "Hensigtsmæssig" nyhedsformidling?'/?'! Ældre medborgere
har nok hørt dette udtryk før!
For at få det hele gjort rigtigt professionelt skal "videnskabelig forskning i årsagerne til og udtryksformer for racisme
og fremmedhad i EF ....fremmes med det
formål at anvise muligheder for at overvinde racisme og fremmedhad" (H27).
Medens vi spændt venter på opfindelsen af nye metoder til overvindelse af
"fremmedhadet'', må myndighederne naturligvis bruge mere traditionelle midler.
Således skal de, der har en anden opfattelse af, hvad "racisme og fremmedhad" er,
bringes til tavshed. Der skal nemlig udarbejdes et direktiv med "forbud mod spredning af antisemitisk og r.icistisk materiale", mener udvalget (H32). Det fremgår,
at dette f.eks. skal indebære at postvæsenet ikke må "misbruges" (hvilket kun lader sig gøre ved at bryde brevhemmeligheden). "Højreckstremistiske" grupper
skal heller ikke have lov til at "fremme racehad" ved at "uddele foldere, aviser og
pjecer foran skoler og ungdomsklubber
og på andre offentlige steder".
l denne forbindelse skal der også (H52)
skabes en retsakt mod "racediskrimination", "hvori alle racistiske handlinger
fordømmes" (må vel forstås som ulovliggøres). Her skal naturligvis indvandrerforeninger kunne optræde som sagsøger. Og når en eller anden stakkel kommer til at overtræde et eller andet forbud
mod "fremmedhad", skal indvandrerforeningerne kunne deltage i retssagen med
mulighed for at repræsentere den "skadelidte" part (H37). Når så staklen bliver
dømt, skal han fratages sine borgerlige
rettigheder under afsoningen (H68). Indvandrerne skal for øvrigt infonneres bed-
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re om deres muligheder "for at imødegå
forskelsbehandling" (H74).
Indvandrerne - den nye adel
I øvrigt skal indvandrerne have "billige og pa~sende" boliger, så "integrationen" fremmes (H57), ligesom deres
levevilkår skal forbedres. I byer med stor
indvandrerbefolkning skal der herunder gennemføres byfornyelsesprogrammer (H58). To års ægteskab skal være nok
til at umuliggøre hjemsendelse i tilfælde
af skil~misse (H59) - så vi kan kigge i vejviseren efter stramning af reglerne til
imødegåelse af fupægteskaber. Og statsborgerskab skal kunne søges efter 5 år med et minimum af "omkostninger og administrative procedurer". De nye EF-borgere skal ikke des10 mindre kunne bevare
s1a1sborgerskabe1 i hjemlandet (under betingelser, hvis overholdelse ikke lader sig
kontrollere). Enhver indvandrer, der fødes
i et EF-land, skal i øvrigt straks have statsborgerskab i deue (H62).
Naturligvis lægges der også op til,
at "racismeundersøgclseme" fortsætter
(HI8).
Grundlovsbrud og forræderi
Føres henstillingerne ud i livet, indebærer det op til flere stjerneklare brud på
den danske grundlov. BortSet herfra er der
tale om et brud på fundamentale frihedsog borgerligerenigheder, således som disse er udviklet i århundreders vesteuropæiske tradition. Man skal bogstavelig
talt Lil bage til Østeuropa før tøbruddet.for
at finde paralleller.
Gennemført under dække ar
menneskerettighedshensyn!
Og bygget på et kviksand af muligheder for vilkårlighed. Hvad er "fremmedhad", hvem er "højreekstremister"? Dette
kan jo overhovedet ikke fastlægges af en
domslOI ud fra objektive kriterier.
Hvem er det, der skal holdes under
opsyn, have åbnet sine breve og sættes i
brummen med fortabelse af de borgerlige
renigheder for at sige sandheder, der er
ilde hørt, og for at forsvare sig og sine?
For at ville have lov til at være i fred i det
land, vi har beboet i tusinder af år?
Det er noget, som tilsyneladende skal
afgøres af mennesker af Hovgaard Christiansens type - som endog bliver vrede
over, at de udpegede ofre forlanger ret til
at forsvare sig. Mennesker, som dækker
sig bag immunitetsregler, der gør det
umuligt ad renens vej at få fastslået, at
ofrene er uskyldige!
Og så vil det naturligvis også blive be·
stemt af det almindelige hysteri om, hvad
der er "fremmedhad", som Hovgaard
Christiansen med følgesvende kan opgej-

le. F.eks. af den art, CD-ledelsen nylig har
givet opvisning i.
De opsigtsvækkende nydannelser i den
danske demokratiske kultur blev præsenteret på et møde - arrangeret af "Fair Play
91" (!) - i den gamle landstingssal på
Christiansborg.
Under pressens larmende tavshed om.
hvad der går i svang.
Befolkningen har ikke fået dette at
vide!
Den Dan.ske Forening har i øvrigt aldrig kunnet få lov til at låne landstingssalen. Men den må altså godt lånes ud Lil
dem. der planlægger tankepolitiet.
Danske politikeres deltagelse i en evL
gennemførelse af udvalgeL5 henstillinger
vil være ensbetydende med forræderi.
Sindssygen i det hele og konfliktcn
med Grundloven er så skrigende, at en
evt. realisering af de "menneskerettighedsfrem mende" foranstaltninger mod de
borgerlige frihedsrettigheder vil forpligte
enhver ansvarsbevidst borger til at gå under jorden og kæmpe for at genvinde disse rettigheder.
•

Statsstøtte til
kolonisatorerne
De samlede offentlige udgifter ved
fremmedpolitikken er som bekendt et tocifret milliardbeløb.
I sammenligning med det er den direkte støtte Lil kolonisterne-~ sarnmensluminger, blade osv. nacurligvis kun pebernødder.
På finanslovforslaget for 1992 er dog
opført en udgiftspoSt på 3,2 mio. kr. til
"indvandrerorganisationer m.v.", bl.a. deres bladdrift. Tilskud gives tillige til den
"selvejende institution, der forestår udgivelsen af det dansksprogede blad "Samspil"", vist ca. 1,2 mio. kr. Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til "Indvandrerrådet og Indvandrernes Repræsentantskab, der rådgiver regeringen i generelle indvandrerpolitiske spørgsmål".
Det hedder så smukt, at "tilskuddenes
formål er at fremme indvandrernes integration i det danske samfund".
Som om danskerne havde bedt om det,
og som om det ikke var bedre at bevilge
penge til de fremmedes integration i deres
egne samfund ved deres tilbagevenden til
de lande, de kommer fm.
Vi andre, der arbejder for det, får ikke
en øre af stat.5kassen, men må samle alle
vore midler direkte fra hårdtplagede danske skatteydere, som altså samtidig skal
give de fremmede både i pose og i sæk.

•

Tallenes tåge letter
- eller hvad?
Danmarks Statistik har lavet en ny opgørelse over udlændingetallet og givet et bud på væksten heri i de
kommende år. Vi har talt med cand. oecon. Ebbe Vig, som var en af de første til at pege på manglerne i de
hidtidige statistikker.
I Tyskland forsøgte myndighederne jo gørelse anvender, rummer for øvrigt også
Er du nu tilfreds. Ebbe 7
for et par dr siden at lave en sådan folke - en kilde til misvisning senere hen. Den
Jeg er selvfølgelig tilfreds med aL have uelling. Men den viste sig svær at gen- tæller nemlig kun indvandrernes børn i
få.el rel i, at de "faktiske tal", vi hidLil er nemføre. Indvandrere og deres sympati- første generation med - nien erfaringen
blevet fyldt med fra officielt hold, ikke sører saboterede i stor stil optællingen?
fra udlandeL viser, at også de følgende gepasser. Den nye opgørelse over, hvor
nerationer beholder deres kultur og vaner.
Ja, naturligvis! Og så er der i øvrigt et Efterhånden som disse generationer af
mange udlændinge her er (Statistiske undersøgelser nr. 43), er rimeligt god, når par andre usikkerhedsfaktorer og slemme fremmede vokser i Danmark, vil en opman rager i betragtning, at den er en re- fejlkilder. F.eks. tæller den nye statistik - gørelse over antallet af fremmede på del
konstruktion og derfor aldrig kan blive af indlysende grunde ikke de illegale med. grundlag, som nu er skabt, med andre ord
helt nøjagtig. Myndighederne har jo nu De kan være ganske mange. For der er al- vise mere og mere skævt
engang ikke fået talt udlændinge op, ef- lerede skabt indvandrermiljøer, hvor illeterhånden som de korn ind i landet Så i gale immigranter kan leve uden kontakt
Hvor mange er der sd nu?
lllii...
virkeligheden skal der optælling fra grun- med de danske myndigheder. De bliver alDet er forsat et åbent spørgsmål. Et ,..
drig fundet. Den mel.Ode, den nye opden til - en folketælling.

Mælk og honning
Under denne overskrift bragte TV 2
10/12 91 en rapport om baggrunden for
det - indvandringss1.0ppe1 taget i betragtning - ubegribeligt voksende antal tyrkere her i landet. Da stoppet kom, var her
6.000 - nu er her over 30.000.
Det tossede paradis
TV 2 gik bag kulissen. Ind i hjemmene
på den anatolske højslette. Videre over de
bureauer, som bistår de familiesammenføringssøgende med at udforme ansøgningerne til de danske myndigheder, så de
bliver godkendt. Og herop, hvor de børnerige familier nu sidder - med en kronisk
arbejdsløs forsørger. Og til de - ligeledes
arbejdsløse - tyrkiske mænd, der sidder
her i deres klubværelser og venter på at få
familierne herop uden udsigt til at kunne
forsørge dem. Det må, forsLod man. det
danske sociale system om, ligesom deue
system må om at finde lejligheder, der
svarer i størrelse til de ankommende familier.
Man hørte også, hvordan en del af tyrkerne i kJubværelserne har giftet sig en
ekstra gang i Danmark, med en dansk
kvinde. Det accepterede konerne hjemme

fremgik det, for børnenes skyld, for deL
var jo vejen til en permanent opholdstilladelse.... Rejses der mon tiltale for bigami?
l et efterfølgende interview med Socialdemokratiets rctspolitiske ordfører,
Dorte Bennedsen, blev denne bl.a. spurgt,
om det er "fair" at give de Lyrkiskc familier mulighed for at komme herop, når der
ikke er nogen mulighed for at finde arbejde her (mærk interviewerens indfaldsvinkel på problemet). Svaret var. aL problemet jo kun er imegraLionen. Familiesammenføringerne skal ikke stoppes, forsl.Od
man, og de arbejdsløse mænd skal ikke
sendes hjem. Derimod skal vi finde penge
til at "integrere" dem og deres familier!

Det store "Hvorror"
Hvorfor? Man iager sig til hovedet
Hvad i himlens navn skal vi med titusinder af tyrkere, som vi ikke skylder noget?
Hvilken forpligtelse har vi over for dem i
anledning af, at vi langmodigt har forsørget dem i årevis i del danske arbejdsløshedssystem'/ Hvad skal de her'? Hvorfor
beder vi dem ikke venligst om at rejse
hjem til deres familier, når det nu med så
stor tydelighed har vist sig, at der ikke er

arbejde til dem?
Den danske stats gæld er sammenlagt
på omkring 500 milliarder kr. Alligevel
fantaserer politikerne om,. hvordan der
kan bruges yderligere penge på at integrere og forsørge tyrkere. Umiddelbart før interviewet med Dorte Bennedsen hørte
man Svend Auken fortælle, at vi skal sende mad Lil Rusland for at redde de 200
millioner russere fra hungersnød. Vi skal
bare bruge de nødvendige penge, sagde
han, og så skal vi finde dem bagefter!
Man forstår tankegangen!
Galehuset
De politikere, der er ansvarlige for det,
man så på TV 2, trænger til psykiatrisk
hjælp. De har tydeligvis mistetjordforbin·
delsen. På et Lidspunkt, hvor det endog er
diskuteret, om der er råd til at betale for et
ugentligt bad til de ældre på visse af vore
plejehjem, er disse politikere syge efter at
bruge penge, der ikke eksisterer, på all
mulig andet. Og i den anledning føler de
sig oven i købet gode, humane, ansvarsbevidsLe og fonræffelige i det hele taget.
Sådant har ikke med politik aL gøre.
Sådant foregår kun i et galehus! 0.H.
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stort antal kaldes danskere, fordi en af
forældrene er blevet dansker på papiret.
Hvis vi nøjes med at tælle de nu opgjorte
antal for Tyrkiet, Asien i øvrigt, Afrika,
Syd· og Mellemamerika samt statsløse - i
hovedsagen palæstinensere - når man til
117.123 pr. 1/1 91. Med undersøgelsen er
der pludselig 43.152 flere fra disse områder, som hidtil har været puttet ind under
gulviæppet. Men der er flere endnu. Undersøgelsen (tabel I side 26) afslører
f.eks., at der er mindst ca. li 0.000 ialt
med betegnelsen danske statsborgere,
uden at det kan fastslås, at mindst en af
forældrene er dansk og født i Danmark.
- Me11 hvad er da årsagen til det ro·
deri?
Det er, at skift af forældrenes nationalitet ikke kan ses af en persons personnummer. Og så kaldes de bare danskere.
Derfor giver undersøgelsens opregning af
fremmede fortsat et andet resultat end
det, man får ved at sammenlægge antallet
af registrerede udenlandske statsborgere
med det registrerede antal naturaliserede.
Dette har vi fremhævet gang på gang!

Hvad sd med prognosen?
Danmarks Statistik regner med, at her i
det værst tænkelige tilfælde i år 2020 vil
være 438.000 indvandrere og efterkommere fra de mindre udviklede lande. Men
det er som sagt kun første generations cf.
terkommere, der overhovedet regnes som
efterkommere i prognosen (Befolkning

og valg 1991:16). Ydermere er f.eks. de
statsløse slet ikke medregnet. Jeg tvivler
også meget på, at indvandrernes fødselstal
vil falde til det niveau, prognosen siger.
Både det nuværende og det fremtidige antal nyfødte blandt fremmede må også øges
med dem, der i de nye statistikker kaldes
danske, selv om de reelt er fremmede.
Hertil kommer noget meget alvorligt:
Prognosen forudsætter i værste tilfælde, at
den årlige nettoindvandring fra de nævnte
lande vil være konstant, nemlig 7.300
årligt. Men for det første viser al erfaring,
at desto flere der kommer ind i landet,
desto flere vil de trække med sig. De
7.300 vil altså vokse til andre størrelser
med årene. Og for det andet er de 7.300
an!llgclig lovlig lavt sat. Nettoindvandringen fra de nævnte områder har i gennemsnit de sidste fem år været 8.731 årligt. Vi
har i de senere år fået omkring 5.000 asylansøgere årligt - og udlændingedirektoratet fortæller, at næsten ingen af dem rejser
hjem igen, selv om de får afslag på ansøgningen. Hertil kommer så familiesammenføringer og fupægteskaber med danskere samt illegale og indvandrere på EF·
pas, f.eks. pakistanere på britiske pas.

Hvad sd?
Det kan enhver tænke sig til. Se blot
Frankrig. Der er ingen grund til at nære illusioner om, hvad det er her foregår, og
hvad det vil føre til. Husk også på, at om
nogle år vil antallet af børn fØ<lt af indvandrere stige dramatisk i forhold til an-

0

Mingoismen i Arhus
Jyllands-Posten har igennem længere
tid redaktionelt bevæget sig mere og mere
i reming af en irriteret kritik af dem, der
vover at kritisere fremmedpolitikken. Nogen dokumenteret imødegåelse af deres
argumentation og faktafremstilling har
bladet dog ikke nedladt sig til. Fremmedlobbyisten Flemmfog Chr. Nielsen synes
at spille en større og større rolle i bladets
holdning på dette område, der efterhånd·
en nok bedst kan betegnes som "mingoisme·~.

Et særlig nuttet uduyk fik denne mingoisme i en leder 12/11 1991, hvor det i anledning af justitsministerens oplæg om
udlændingepolitikken bl.a. hed:
"Polil.ikeme har forklaret sig dårligt, og
ubegribelig mangel på fyldestgørende statistisk materiale har hidtil givet sekteriske
grupperinger mulighed for at boltre sig
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med udokumenterede påstande og vanvit·
tige skrækvisioner.
Tilstande og stemninger, man ikke troede mulige i det hyggelige Danmark, er
desværre blevet sørgeligt nærværende".
Det synes således også at være uængt
frem til Viby ved Århus, at hyggen i Danmark ikke er, hvad den har været.
Hvorefter bladet i øvrigt fortsætter sin
leder med bl.a. oplysninger og s)•nspunkter, som vi andre har fremføn i årevis.
Men det er da ran at se, at "sekteriske
grupperinger" og deres "udokumenterede
påstande og vanvittige skrækvisioner"
kan bruges i "Danmarks store landsavis"s
ophøjede lederspalter, hvor hyggen åbenbart er blevet rystet af "den lurende tendens til massehysteri"!

•

tallet af børn af danskere, eftersom bØrn
og unge er i overvægt i fremmedgruppen
(ca. 16% af danskerne er under IS år,
blandt de fremmede er ca:29% under 15).
Disse fremmede børn kommer om føje år
op i de fødedygtige aldersgrupper. Hertil
kommer, at der foregår en nettoudvandring nu af danskere, der ellers stod for at
bidrage til fødselstallct. Der nettoudvandredc ca. 6.000 danske i 1989. Det er formentlig oven i købet de bedste og de mest
fremdriftige danskere, der forlader landet.
Det er kort og godt en udskifming af be·
folkningen i Danmark, der er i gang. Du
kan roligt forberede dig på borgerkrigen!

•

Farverige
biblioteker
Bibliotekarer ved folkebibliotekerne
har som gentagne gange påvist i stort antal fornægtet deres forpligtelse til alsidig
oplysning om fremmedproblemet og i
stedet fastholdt en ensidig propaganda for
indvandringspolitikken. Det har bl.a.
medført udelukkelse af indvandringskritisk litteratur, især "Danskeren" fm mange folkebiblioteker.
På sin generalforsamling i 1991 vedtog
Bibliotekarforbundet enstemmigt en udta·
lelse, der aftrykkes i medlemsbladet BO
70 nr. 19 s. 591 under den sigende over.
skrift: "Ja til et farverigt fælleskab".
Udtalelsen indeholder de velkendte fraser om " fremmedhadet", der breder sig,
om "hetz mod indvandrerne", at "andre
kulturer er med til at berige og udvikle
dansk kultur", at "Danmark er et flerkulturelt samfund" osv. "Vi siger JA til et farverigt fællesskab og ønsker indvandrerne
og Oygmingene velkomne på bibliotekerne", proklameres det.
Det hele munder som venteligt ud i et
krav om, at de kirkebesættende statsløse
palæstinensere på trods af det uhyre goduoende danske a5ylbehandlingssystems
afslag skal have ret til at blive i Danmark
og have asyl.
Det farverige beslAr nok mest i forskellige nuancer af rødt. Nogen udsigt til, at
vore offentlige bogbescyrere i højere grad
vil efterkomme deres alsidighcdsforpligtelse, øjnes i hvcn fald endnu ikke.
Det kræver nok, at borgerne og skatteyderne kalder disse hovmodige missionærer til orden.
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CD og hykleriet
Arne Melchior og Mimi Stilling Jacobsen har på det sidste brugt en del tid på at
fortælle, hvor forfærdelige Den Danske
Forenings holdninger er. Det fremgår dog
ikke, hvori det forfærdelige helt nøjagtig
består. Åbenbart har de to politikere et
meget betydeligt behov for at udpege nogen, der er forfærdelige (i gamle dage
kaldte man sådanne behov for syndebuksynctromet).
Medens vi herefter tålmodigt venter på
at få at vide, hvad det er, vi gør galt, kan
der være anledning for vore læsere til at
spekulere over, hvad CD-partiledelsen
selv står for.

Vi er Mimis fede mus
12/11 84 fortæller Mimi Stilling Jacobsen i Berlingeren, at "danskerne er som en
flok fede mus, der sidder under deres osteklokke og ser forarget ud på, hvad der sker
udenfor". "Vi er måske nået dertil, hvor
vi ... er ved at kvæle hinanden i tryghed",
fortsætter den vidtskuende, internationalt
orienterede Mimi, der åbenbart er ved at
blive kvalt i trygbed og derfor har mistet
evnen til at se.
På grund af sin omfattende internationale orientering vil hun naturligvis ikke
have stramninger af udlændingeloven.
Tværtimod - som hun sagde i Folketinget
27/11 91 efter at have afvist justitsministerens ønsker i denne re1ning (Folketingstidende spalte 2878): "TIi gengæld
har vi nogle, synes jeg, velbegrundede ønsker om nogle udvidelser". Hun foreslog
herefter bl.a. en immigrationskvote til
løsnelse af indvandringsstoppet (spalte

2880).
Til den vidtskuende Mimi Jacobsens
ros må dog siges, at hun ikke som de fleste andre politikere prøver at stikke væl-

gerne blår i øjnene med hensyn til, hvad
det egentlig er, der foregår i Folketinget.
Som hun siger i Tinget ved udgangen af
det gamle år (spalte 2882): "Lad os derfor
ikke foregøgle befolkningen eller os selv,
at nu går vi til den, for det gør vi ikke, og
det bØr vi heller ikke efter min mening".

bevillinger til en ordentlig meningspåvirkning (læs: indvandringspropaganda).
Den direkte anledning var et forslag fra
Bine Weiss om at lave småindslag i fjernsynet med sloganet: "Kun en tåbe frygter
ikke racismen"(!). Det syntes Arne Melchior var en udmærket ide.

Melchior øver sig på folkevand ring
Næh, CD-ledelsen har besluttet sig. Og

CD bekæmper "indavl"
Man kan undre sig over baggrunden for
disse besynderligheder hos et oplyst menneske, der oven i købet har været minister.
Forklaringen findes imidlertid muligvis i
Folketingstidendes referat af åbningsdebatten 8/10 1987 (Folketingstidende spalte 175). Her begrunder Arne Melchior sin
indvandringspolitiske holdning med følgende udtalelse: "Man kan ikke leve, og
slet ikke som lille nation, af indavl".
Ganske i tråd hermed fortæller CD's
brochure om de fremmede og os, at udsigten til at få en tyrkisk befolkningsgruppe på 250.000 ikke er skræmmende (for
CD-ledelsen). Hvordan vi i givetfald skal
hindre de 250.000 tyrkere i at blive til
endnu flere, siges der derimod intet om.
Ejheller siges der noget om, hvor mange
fremmede folkegrupper af den størrelsepakistanerc, iranere m.fl. - CD-ledelsen
uden bekymring vil trække ned over hovedet ~ den danske befolkning for efter
misforståede biologiske populationsteorier at frelse vor lille, hidtil så homogene
nation fra "indavl".
Primusmotor bag brochuren er for
øvrigt- helt i pagt med CD-ledelsens tan·
kegang - en tyrkisk indvandrer!
Mage til ansvarsløshed og stutteripræget syn på nationen skal man forhåbcnUig
lede længe efter!

det sker med åbne øjne. I Folketinget 9/4

91 forklarer Arne Melchior, at den sidste
folkevandring ikke har fundet sted, hvorfor det er rart, at vi kommer i gang med at
"øve os på at være imødekommende".
Om en stramning af udlændingeloven kan
der slet ikke være iale - tværtimod bør
praksis mildnes, sagde han ved samme lejlighed (Folketingstidende spalte
4287{). I modsætning til internationale
Mimi har han imidlertid ikke noget mod
at stikke folk lidt blår i øjnene, hvis det er
øjeblikkeligt mest hensigtsmæssigt. Efter
at CD's politik er kommet i modvind hos
vælgerne, klager han i Berlingeren 5/11
91 i melodramatiske vendinger over, at
regeringen har tøvet for længe med at
komme med et udspil på udlændingeområdet.
Melchior finder "nonsens" - hos andre!
Og CD-ledelsen v&l bedst. Som bekendt fastslog Arne Melchior for ikke så
længe siden, at politikerne ikke skal "sjoske efter folkestemningen". For Ame
Melchior er det altså ikke politikerne, der
repræsenterer befolkningen, men derimod befolkningen, som skal repræsentere
politikerne. På den anden side skal politikerne tilsyneladende efter Arne Melchiors mening heller ikke sjoske efter eksperterne. I fjernsynet udtalte Mimi Jacoscn ganske vist 29/10 91: "Vi mangler, at
regeringen går ud og siger: Sådan er iallcne". Men Danmarks Statistiks kort efter
publicerede, møjsommeligt udarbejdede
befolkningsprognose er "nonsens" og
"ubrugelig", forkynder Arne Melchior i
Berlingeren 21/12 91 og 9/1 92. På denne
baggrund kan det naLurligvis ikke undre,
at Arne Melchior, der er .s,~ sippet med tonen i Dagøs telefonavis, for åben skænn
kan finde ~ at kalde Den Danske Forenings formand, Ole Hasselbalch, for en
skidtspreder.
Til understøttelse af de forandringer i
befolkningens holdninger, som altså ikke
kan hidføres ved hjælp af Danmarks Siatistiks "nonsens", anbefalede Arne Melchior 3/12 91 i Folketinget, at der gives
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Hvad værner
Hjemmeværnet?
Misbrug af Hjemmeværnsbladet til hetz mod Den Danske Forening.
Alle de - nu omkring 70.000 - frivillige medlemmer af Hjemmeværnet har
næsten fra dets opreuelse gratis modtaget
delS officielle informalionsorgan, Hjemmeværnsbladet.
Indtil for nylig har bladet - borlSCL fra
enkelle svagere tilløb til parliudnynelse værel behageligt frit for ideologisk eller
indoktrinerende stof og har holdt sig til
det. som var særligt og fælles for hjemmeværnsfolkene, især viljen Lil aktivt at
værne om Danmark og del danske samfund, del indre liv i Hjemmeværnet, våbnene og andre forsvarsfaglige emner.
Endog annonce fra DDF afvist
Deue politisk neutrale præg har været
fastholdt så strengt, at Den Danske Forening endog for ikke længe siden har fået
afvist at få en lille betalt annonce optaget
i bladet med oplysning om foreningens
eksistens, formål, adresse et.c.
I 1991 har bladet søgt at forny sig, ikke
blot ved en lidL mere iøjnefaldende opsætning, men også ved at bringe flere artikler
med bredere orientering om navnlig forhold i kriseområder rundt om i verden.
Indvandringslobbyens indtog
Desværre synes fornyelsen også at have betydet, at redaktionen har åbnet bladets spalter - eller ligefrem selv indbudt
dem? - for de kræfter, der ikke ønsker at
værne om danskernes hjem, men at lægge
del åbent for masseindvandring af vildtfremmede mennesker fra andre kulturer
og verdensdele, og som på det groveste
forfølger og hetzer mod dem, der vil værne om Danmark som dansk nationalstat.
I oktober-nummeret havde man således
optaget en "kronik" af det noksom bekendte socialdemokratiske EF-parlamentsmedlem Ejner Hovgaard Christiansen under overskriften "Racismen er en
realitet i Europa". Hans realiteissans belyses vist tilstrækkeligt af hans påstand om,
"at vi herhjemme, hvor vi har haft tradi·
tion for fredsommelig omgang med fremmede, nu opfører os som tyskerne i trediveroen!

Dækket af sin parlamentariske immunitet bruger han "kronikken" til et rabiat
hetzangreb på Den Danske Forening, som
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han konsekvent sætter i forbindelse med
Hitler og hans tyske nazisme. "Jeg er vis
på," hedder det bl.a., "at de tyske nationalsocialister under Adolf Hitler på samme måde som Den Danske Forening kunne få dom for, at de ikke var racistiske.
Hvordan det siden gik, ved vi jo alle. Den
Danske Forening benyller sig af denne
særlige type social uro til at skabe sig en
platform af samme type som den, der
skaffede Adolf Hitler til magten. Man er
ikke fjendtlig overfor de fremmede, man
bryder sig bare ikke om deres religion.
Man er ikke fjendtlig overfor andre hudfarver, men mener dog ikke det er rigtigt,
at to af forskellig race blandes".
Og som om han ville sende en særlig
hilsen til de underbegavede hjemmeværnsfolk med deres tåbelige vilje Lil at
værne det ligegyldige Danmark, forisætter han: "Man er ikke racistisk, men mener blot, at vi har førs1efød5elsretten til
den lille strimmel land, der udgør det danske kongerige, og at vi har fortjent det,
omendskønt de fremmede ofte er affolkeslag der lang tid før vore forfædre slap
stenredskaberne, var forfinede civilisationer med et rigt kulturliv".
"Racisterne" - hvortil han jo regner os
andre - omtales som "så afstumpede og
primitive, at man ikke tiltror dem Neanderthalerens åndsevner".

Ole Hasselbalch. Men bladets redaktion
fandt åbenbart ikke, at den havde gjort
nok for "ami-racisterne" og for hetzen
mod DDF. I hvert fald havde den givet
overrabbiner Beni Melchior en halv avisside til et "synspunkt" under overskriften
"Også et moralsk beredskab". Heri fortsætter han, hvor Hovgaard Christiansen
slap, med klageråb over den til1agcnde
"nationalisme" og antisemitisme i det befriede Østeuropa, lignende tendenser i
Vesteuropa. had mod indvandrere og
fremmede osv., uden den mindste forståelse for nationernes folkelige modstand mod en meriingsløs masseindvandring af vildtfremmede fra andre dele af
verden.
Ren hetz bliver hans indlæg til i slutningen, hvor han frit boltrer sig med tilsvining og nedrakning af DDF. Han tillader sig endog at påstå, at DDF i virkeligheden mener, at danske jøder under den
nazistiske besættelse af Danmarl< havde
"fortjent at havne i Hitlers gaskamre".
Til slutjamrer han: "Hvorfor er det kun
Den Danske Forenings medlemmer, der
skriver læserbreve'/ Hvor er f.eks. folk fra
Hjemmeværnet henne? Hvorfor rejser
man sig ikke imod en forening, der kalder
sig dansk, men som i virkeligheden er noget af det mest udanske, vi har? Er det ugræs, der er føget over hegnet?".

Kulturimperialistisk åndshovmod
Nu er neandenhalerne jo ik.ke i stand til
at anklage ham for racistisk diskrimination og hånende omtale. "Primitive" stammer rundt om i verden påtaler næppe heller hans nedvurdering af dem sammen
med vore "primitive" forfædre i stenalderen. Det er dog ellers ikke hver dag, man
nuomstunder møder et så åbenlyst demonstreret kulturimperialistisk åndshovmod over for fremmede. Men han stoler
vel på, at det er noget ganske andet og
anerkendelsesværdigt, når det vendes
mod danskerne.

Forsøg på genmæle
Dette dobbelte overfald på DDF i et
skatteyderbetalt blad fra det danske forsvar, og uden at den angrebne part havde
fflet lignende spalteplads til at forklare og
forsvare sig, fik mig som mangeårigt
medlem af Hjemmeværnet Lil 27/11 91 at
sende redaktionen følgende svarindlæg:

"Hvadforvæmet?
l sit oktober-nummer indeholder Hjemmeværnsbladet en kronik af Ejner Hov8aard Christiansen, der er medlem afEFparlamentet og ved siden af del var professionel EF-lobbyist. Nu er han lobbyist
Overrabbineren viderefører hetzen
for frenu>1edindstrømningen til Danmark
Deue "anli-racistiske" bavl fremkaldte og mod dem, der advarer om den.
Denne person. der mig bekendt ikke
i HjemmeværnsbladelS november-nummer flere afstandiagende læserbreve fra har noget med HJV al gøre, gav reda/aiohjemmeværnsfolk og fra DDF's formand 1ien - eller heniede den ham selv ind? -
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de, mesie af en side i blade/ 1il bl.a. at
tilsvine Den Danske Forening. Den sides
<'Jbenlys1 i hartlwrn med de tyske nazisier
under Adolf Hitler. Trods de,. m adskillige af foreningens stiftere og ældre medlemmer deltog aktiw i modstandskampen
mod den tyske nazistiske besæuelsesmagt
og sa11e eget liv og frihed ind for Danmarks sag.
Hovgaard Christiansen har tidligere
bevis,, at delle er hans debatniveau. Men
bør det også være Hjemmeværnsbladets?
En række hjemmeværnsfolk har i november-nunvneret gjort indsigelse mod
hans udgydelser og mod hans hovne nedgøring af forsvaret for "førsiefødselsretten til den lille strimmel land", som han
kalder det Danmark, de frivillig, er gået
sammen om at værne. SJ langt, sd godt.
Men for bladets redaktion var offentliggørelsen af delte udbrud af danskerhad
dbenbart ikke en isoleret tilfældighed.
Sammen med indsigelserne har redaktionen nemlig trykt et "synspunkt" af
overrabbiner Bent Melchior. der betegner
HJV som "Også et moralsk beredskab".
Heller ikke han har mig bekend/ nogen
tilknytning til HJV, så igen undrer man
sig over, hvem der tog initia1ive1 1il hans
artikel i bladet.
Det "moralske beredskab" er ogsd her
noget egenartet. Melchior følger nemlig i
de hovgaardske fodspor med aldeles udokumenterede og usande pdstande om Den
Danske Forening. Han undser sig end ikke fora, insinuere, at den i virkeligheden
mener, m danske jøder havde fortjeni at
havne i Hiilers gaskamre. Delle p<'Jstdr
han, der selv sad irygt i Sverige b/andl de
danske jøder, som blev hjulpet derover af
bl.a. den modstandsbevægelse, af hvis
overlevende adskillige sluttede sig til HJV
eller senere 1il Den Danske Forening.
nogle efier at have stiftet bekendtskab
med iyskernes fængsler og fangelejre indefra!
Og det kan vi altsd læse i novembernummerel. Som om de, ikke var nok med
li/sviningen i ok1ober-nummere1!
Der 1ales megei omforsvareis og HJVs
opgaver efter øst-ves, 1øbrudde1. Vi er
nogle, der allerede i en del dr har undre/
os over, hvad vi egentlig forsvarede. Det
sd jo ud, som om man samlede hele styrken foran hjemmets hovedindgang for at
afværge en invasion der, samtidig med a/
bagindgangen siod pd vid gab og aldeles
ubevogtet, så vildJfremmede i hundrediusindta/ kunne invadere vor/ hjem ad den
vej. Burde man ikke tænke noget mere
over de, i HJV?
For man kan jo med reue spørge. om
del i dag ikke længere er HJV. men DDF,
der er Danmarks egemlige hjemmeværn,
og som har laget tråden op fra mod-

standsbevæge/sen under besæue/sesdrenes kamp for at sikre Danmark som e, frit,
dansk land for de, danske folk.
Sune Da/gård
MG i HJV gennem 40 år"

Redaktør "off-side"?
De beskedne forventninger om at få adgang til i det mindste delte gensvar blev
imidlertid få dage efter skuffet ved følgende brev fm redaktøren af Hjemmeværnsbladet Søren Raben:
"Jeg md desværre returnere di1 læserbrev under henvisning lil de maksimale
200 ord. I anden runde af debauen er redaklionen nød lil al være restrikiive med
pladsen.
Jeg vil dog skynde mig a1 li/føje. at jeg
har modtaget el læserbrev fra formanden
for Den Danske Forening.
Delle kommer i på trods af længden denne ti/fpjelse for at understrege a1 din
"side" i deballen ikke bliver underkendt
redaklionelt" .

Frihedskamp og HJV
Da jeg ikke fandt nogen grund til at falde i svime over denne selvglade redaktionelle godgørenhed, sendte jeg 4/12 91 følgende svarbrev:

havde redaktionen fundet plads til flere
læserincllæg imod DDF. hvoraf et langt
overskred "de maksimale 200 ord". Det er
jo let nok at skabe indtryk af tilslutning til
~t synspunkt, når man blot bortcensurerer
incllæg til fordel for et andet!
Medier for lobbyen
Denne skænnydsel i et blad, der såvist
aldrig har udmærket sig som debatorgan
om væsentligere nationale anliggender ud
over de rent forsvarspolitiske, kan måske
synes uden større betydning og næppe
værd at hæfte sig ved.
Den illustrerer imidlertid levende,
hvordan fremmedlobbyen forstår at mase
sig ind på næsten alle steder, hvor den offentlige mening kan skabes eller ændres.
Hovgaard Christiansen konstaterer i sin
kronik hovent: "I den bedre ende ligger
den kendsgerning, at racisterne ikke mere
har medierne med sig". Som om medierne
næsten uden undtagelse ikke hele tiden
har spillet fremmedlobbyens spil. Melchior bekymres blot over, at man ikke behersker læserreaktionerne. læserbrevene
er det svage punkt, som han appellerer til
hjemmeværnsfolkene om at ændre ved.
Resten af pressens indhold er han åbenban roligere ved.
Eksemplet med Hjemmeværnsbladet
viser, hvorledes denne lobby eller mafia
af "anLiracister" endog har skaffet sig en
eksklusiv platfonn for deres propag-anda
og hetz-kampagne i et statsbetalt organ,
der udsendes gratis til hele· Hjemmeværneis personel. Selv over for de danskere,
der frivilligt har meldt sig til forsvar af
Danmark, mener mediemagthaverne altså, at disse nedbrydere af den danske nationalstat skal have frit spil og privilegeret
adgang til påvirkningskanalerne.

"Jeg har modtaget Deresbrev af3. ds ..
hvormed De afviser og li/bagesender mit
indlæg imod Ejner Hovgaard Chrisiiansens og Bent Melchiors 1ilsvininger i bladeis okiober- og november-numre af bl.a.
Den Danske Forening.
Da del drejede sig om al skaffe plads 1il
disse personers udgydelser i Dert!S blad,
var der åbenbart ingen pladsnød eller begrænsninger til 200 ord.
Deres undskyldning med "anden runde" forekommer meningsløs i beiragtning · Dumhed eller bagtanke?
af. at De selv har indled/ en anden runde
Det bliver interessant at se, om Hjemved at lade Melchwr sekundere Hovgaard meværnetS ledelse - i første række den
Christiansen og sdledes har udstrakl de politiske eller "civile" - står bag disse engrove, udokumemerede angreb over 10 sidige og plumpe indoktrineringsforsøg,
numre.
eller om den har vilje og evne til at genBladets forio/kning af ytringsfriheden skabe en politisk neutral eller afbalanceret
er således klart ensidig og diskrimineren- informationsformidling til de frivillige
de.
hjernmevæm~folk.
Især fra HjemmeværnelS civile side taFor generalangrebet mod de danskere,
les der jævnlig om værdien af de endnu der i dag i en ny modstandsbevægelse må
1ilbageværende repræsen1an1er i delle for forsvare Danmark i civil, skyldes da vel
modslandsbevæge/sen 1940-45. I praksis ikke, at man i god tid vil søge at vænne
bidrager blade/ med de nævme artikler til hjemmeværnsfolkene til at acceptere
atforhdne del, som i hverifald en stor del grundlovskrænkelser af den an, som Hovaf madstandsbevægelsen kæmpede for" .
gaard Christiansen har på bedding? (Se
artiklen s. 5-6). Det ville jo ikke være
l december-nummeret af Hjemme- mærkelig~ om netop hjemmeværnsfolk
værnsbladet kunne man så læse det ind- opfauede den slags krænkelser af deres
læg, som Ole Hassclbalch allernådigst land og dets demokratiske grundlov som
havde fået optaget - ca. halvt så langt som et kup.
Melchiors "synspunkt". Ved siden af det
Sune Dalgdrd
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Vi er røde, vi er hvide ...
Harry Vinter har denne gang en samtale med Lilian Bostok fra Vesterbro i København.
H.V.: På vej herhen gik jeg over Eng·
have Plads. Der sd jeg mange mørkløde·
de, sorthårede drenge og kuiteklædte. til·
hyllede piger. Det fik mig til at tænke på et
maleri afPeter Hansen fra begyndelsen af
århundredet. Det hedder "Legende Børn
på Enghave Plads" og forestiller glade,
lyslokkede børn. der leger i solen. Hvad
er der blevet af efterløm.merne til børnene på det maleri?
L.B.: De er blevet fortrængt ud i forstæderne, og der er de også ved at blive
fortrængt ude. Man ser næsten ingen dan·
ske børn på Vcsterbro mere.
Jeg har boet her i 30 år. Jeg har tre børn.
Den yngste var rn Ar, da jeg blev alene
med ham.
H. V.: Sd har du på nærmeste hold op·
levet Vesterbros forvandling fra et dansk
arbejderkvarter til en mellemøstlig lølo·
ni.
L.B.: Ja, da vi tlyuede hertil kunne pi·
gerne og jeg godt gå en tur ad Istedgade
om aftenen for at se på forretninger. Det
kan man ikke mere. Min mormor boede i
Abel Cathrinesgade. Hende besøgte jeg
tit. Der var ikke noget at være nervøs for.
Da blev man ikke generet.
Il.V.: Bliver 11uin det nu?
L.B.: Ja,detgør man. Deter isærdeunge indvandrere, der er et problem. Det er
farligt bare at se på dem. og irettesætter
man et indvandrerbarn, der f.eks. cykler
på fortovet, risikerer man at få en hel bande efter sig. Det kunne jeg nævne mange
eksempler på. Ældre mennesker IØr ikke
gå ud om aftenen længere. De græder ind·
vendigt over det, der er sket med deres
land.
H.V.: Føler du dig ikkekulturelt beriget
over den udvikli11g, der er foregdet?
L.B.: Absolut ikke. Jeg føler mig kulturelt berøvet. Alt dansk forsvinder. Nu
er selv juledekorationen forsvundet fra
Istedgade. Julen interesserer ikke de fremmede, og danskerne er ved at være et nationalt mindretal på Vestcrbro.
H.V.: Der md øjensynlig være nogen,
der føler sig beriget. På en dør i opgan·
gen så jeg et typisk dansk pigenavn sam·
men med et typisk mellemøstligt drenge-
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navn. Kender du eksempler pd. at danske
mænd bor sammen med indvandrerkvinder?
L.B.: Nej, det har jeg aldrig nogensinde
høn! En dansk mand skal lige prøve at
komme i nærheden af deres piger, så går
det galt. En ung mand tør simpelthen ikke
at forelske sig i en tyrkisk eller pakistansk
pige.
li.V.: Den tyrkiske eller pakistanske pi·
ge tør vel heller ikke forelske sig i en da11sker?
L.B.: Uha nej da, men det er ikke på
grund af danske fordomme. Sådan en forbindelse er helt udelukket. aldeles umulig.
H. V.: Er det ikke mærkeligt, at de gode
hwnanister ikke studser over denne kØns·
bestemte racisme. som man vel må kalde
det?
L.B.: Jo, men hvad med rødstrømper·
nc, de srudser heller ikke engang. Vel.
H. V.: Hvad bliver det for børn, der
kommer ud af indvandrermændenes forhold til danske kvinder?
L.B.: Det bliver muslimer. Det er ikke
bare indvandringen, der udvander den

danske befolkning. Det gør de blandede
ægte.~kaber også.
fl.V. : Det siges, at indvandrermænde·
nes racisme er sd stærk. at de ikke engang
vil tillade. at en datter. de har fået med en
dansk kvinde. gdr hen og gifter sig med en
dansker.
L.B.: Det er fuldstændig korrekt. Medmindre de bliver skilt forinden, men så er
der jo den mulighed, at han tager børnene
med til sit hjemland.
H.V.: Det er en grovkornet diskrimina·
tion, vi må stå model til i vort eget land.
Det forhold, al indvandrermænd har fri
adgang til at jagte danske kvinder, mens
danske mamd bare har at holde fingrene
fra indvandrerkvinderne, det md jo nød·
vendigvis medføre, at mange danske
mænd, som ellers ville havefundet sig en
partner, kommer til at leve en ensom til·
værelse som følge af indvandringen.
L.B.: Ja. det kan vi ikke mindst se her
på Vesterbro. De kommer til at trØ$te sig

med købesex. Ofte forsumper de af at trØ·
ste sig med alkohol og narko. Masser af
danske mænd kommer ikke til at føre
slægten videre, sådan som det må være Ji.
vets mening, fordi vore politikere hellere
sørger for andre landes borgere end for

t

vore egne, og fordi de bl.a. har accepteret,
at indvandrere kan have kone både her og
i hjemlandet
H.V.: Ja, i Danmark overtager staten
mere og mere af den rolle, som familien
tidligere havde. Men aen svigter sit ansvar ved først og fremmest at sørgefor de
fremmede, som i forvejen har storfamilien
til at bakke sig op.
Lilian. Dit navn Boswk lyder russisk.
Har du slaviske aner?

1

L.B.: Min oprindelse er noget blandet
Min morfar var tysker. Min mormor var
fransk. Men de fik begge to dansk sumborgerskab. Min oldemor døde nede på
Gasværksvej, men det ligger jo langt tilbage. Min far var fra Nakskov. Hans far,
som var konditor, døde da han var 11 år.
Da min far var 15, tog han ud at sejle. Han
kom til Amerika. Der rømmede han og
kom i lære ved Cirkus Ringling, som er
verdens største cirkus.
Efter 15 år kom han hjem, fordi hans
breve til hans mor kom retur. Så traf han
min mor, fordi min mor og hendes familie
var artister. Så startede min far et lille cirkus op her i Danmark. Det hed cirkus
Reno. Min far er født Nielsen, men det
navn er for almindeligt til en cirkusplakaL
Derfor købte han navnet Bostok.
Fra min familie har jeg i øvrigt et godt
kendskab til, hvor svært det tidligere var
at opnå dansk indfødsret. Første gang jeg
stod over for det var i 1946. Jeg havde en
moster og en onkel. Min onkel var af ungarsk afstamning. Men hele hans familie
boede her, og han talte flydende dansk.
Min moster var dansk. Jeg var 20 år dengang, min moster har været 39-40. De
havde hus på Fyn. De fik førstdansk statsborgerskab i 1946, efter at de havde været
her i så mange år. Jeg tror, at konens og
bØrnenes staL~borgerskab fulgte mandens
dengang.
Så har jeg en fæuer. Han har danske forældre, men blev født i Paris, hvor hans
forældre var nede at optræde. Efter fødslen tog min tante hjem med ham og blev
hjemme. Han blev aldrig artist, men cigarmager. Han søgte flere gange, men var
over 30 år, før han fik dansk statsborgerskab. Den eneste gang, han havde været
uden for Danmark, var ugerne efter han
blev født. Der var noget med. at Fmnkrig
ikke ville give slip på ham, så længe han
var i en alder, hvor han kunne blive indkaldt som soldat.
Il. V.: llvorn/Jr var det?

L.B.: Han er sidst i 60'erneidag,så han
må være født omkring 1923-24. Min
søster giftede sig med en bulgarer i Norge

i 1945. Han var statsløs, og derfor blev deres to sønner også stal~løse. Det er, fordi
det eren artistfamilie, at det er sådan nogle blandede ægteskaber. Deres ældste søn.
Jeko, blev født i Danmark på Rigshospitalet senere samme år. Han søgte stalSborgerskab fra han var 17 år. Han har gået på
Strandmarkskolen og Grundtvigskolcn,
og de har talt dansk hjemme. Han arbejdede ved postvæsenet og blev tilbudt fa5t
ansættelse, men måtte sige nej tak, fordi
han ikke kunne få statsborgerskab, til
trods for at han havde dansk mor og var
født i Danmark. Han havde rejst meget og
blev derfor spurgt, hver gang han havde
søgt, om han følte sig dansk. Først i 1978
fik han dansk statsborgerskab.
Deres anden søn, Danny, fik StalSborgerskab som 17-årig. Han er ikke engang
født i Danmark, men i Schweiz, men han
er meget yngre, og for ham gik det anderledes hurtigt.

det lå en tysk avis, som jeg satte mig til at
læse i. På forsiden stod der, at tyrkerne
krævede børnetilskud til alle deres børn i
Tyrkiet. Hvis ikke de fik det, ville de hente ~ mil!. bØrn til Tyskland. Nå, tænkte
jeg, nu sender de dem nok hjem, for det vil
tyskerne da ikke finde sig i. Det var min
tanke. Men det gjorde de ikke. Hvorfor?
Der er Cl stort hvorfor?
Det var K. B. Andersen, der underskrev
denne konvention med 'Iyrkiet, Pakistan
og Marokko om borgernes lige rettigheder hos hinanden. Den bliver fornyet
hvert år. Hvorfor'/ Der er så mange
spørgsmål i denne sag, der er ubesvarede.
Det er mærkeligt, at politikerne, der er
sat til at varetage danskernes og Danmarks interesser, laver det her. Læg mærke til, at når de kommer ind i Folketinget,
så er det.som om de får mundkurv på. Jeg
har været til mange møder, hvor politikerne talte som Den Danske Forening. Men
officiel! tør de i.kke at sige det.
li.V.: l!vad er de bangefor?

L.B.: Det samme som vi alle er bange
for. Man tør næsten ikke at sige sandheden. Det er en helt paranoid verden, vi efterhånden lever i.
Il.V.: Er der tid til at vende udviklingen?
L.B .: Vil du høre min oprigtige mening?
f/.V.: Na1t1r/igvis.

L.B.: Jeg tror altså, at der bliver borgerkrig over det hele. For en skønne dag vil
de oprindelige befolkninger i Europa ikke
finde sig i mere.
Lilian Bostok

Il.V.: !Jar du en forklaring på der. liberalisering, der har fundet sred?
L.B.: Jeg ved ikke, om det er blevet
nemmere for alle, eller om det kun er for
dem fra Mellemøsten. Jeg er chokeret
over det. Jeg tror, der ligger noget bag alt
det her, som politikerne ikke tør fortælle
om. Jeg tror, at det, der ligger bag, er olie.
Jeg rejste meget i Holland, Tyskland og
Belgien i 60'erne. Der så jeg det, før det
startede i Danmark. Vi har simpelthen bare efterlignet de andre EF-lande. Det myldrede ind med tyrkere. På hovedbanegården i Hamburg ledte tyrkerne efter tyske piger, som de kunne komme hjem og
bo hos. Det så vi dengang, lang tid før vi
fik det.
Jeg husker, jeg var på vej til Hamburg
med tog. 11971 må det have været. På sæ-

Il.V.: Men er der,wget at stille op? Okkupanterne har 1 mia. muslimer i ryggen
i deres racere11e ltjemla11de, hvor der in·
gen m11/tikul1t1relle eksperimenter foregår, og 5 . kolo1111e er pd plads overalt.
L.B.: Ja, det er en meget farlig situation, vi slår over for. Og jeg er bange for
den. Jeg er ikke bange for mig selv, men
på vegne af mine børn og bØrnebørn.
fl.V.: Du tror alrså ikke, at vore efterkommere vil være taknemmelige.fordi vi
(ellernogle afos) forærede Danmark væk
til fremmede folkeslag?

L.B.: Absolut ikke. Men vi må gøre
vort yderste for at forhindre, at det kommer dertil. Vi kan ikke være andet bekendt!
H.V.: Tak.for samralen.
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engang om det var grønne mænd fra planeten Mars, såfremt de rejste ind som turister eller handelsrejsende. De protesterer ene og alene mod den urimelighed, det
er at skulle modtage og underholde tilfældige folkemasser, hvis de barestaver tryl·
leordet "asyl"."
Disse skinheads og nynazister ville
Den 80-årige svejisiske forfauc.rinde overhovedet at lade dem komme ind for i såmænd gå akkurat lige så rabiat løs på
Salcia Landmann, der er født i Ukraine årelange undersøgelser at få klarhed over, asylsøgerne, hvis disse var luner ædle arisom datter af en jødisk købmand og er om nogle få af dem faktisk er i fare hjem- ere med blå øjne og blonde lokker. "Det er
bedst kendt for et værk om "Den jødiske me af politiske grunde - og så alligevel i derfor komplet lattetligt, når også de få
viis", har uden omsvøb demaskeret den alle tilfælde lade dem blive, fordi de i europæiske jøctcr, som har overlevet Hit·
vesteuropæiske og specielt den tyske ind- mellemtiden har sat børn i verden, som nu ler, istemmer veråbene imod disse anti·
asylanters påståede "racisme" og "fremvandrings- og asylp0li1ik. Den freml!æder virkelig kun har hjemme i Tyskland".
De uhyrlige omkostninger ved asylpo- medhad"."
i hendes bedømmelse nærmest som en
Flygtningevenners jævnlige parallelilitik.ken har Tyskland efter hendes mening
dårlig vits!
Hun tager udgangspunkt i Hitle.r-årenes for tiden større brug for til genopbygnin- seringer med tidligere tiders udvandrerbølger af fauige emigranter til U.S.A. af.
afvisningspolitik i den øvrige verden over gen i Østtyskland.
Salcia Landmann venter dog ingen af- vises som indholdsløse, da alle omstænfor forfulgte fra Tyskland, både jøder og
ikke-jøder, der utvivlsomt drev mange af gørende ændring i den tyske asylp01itik. digheder var helt anderledes, især at uddem i døden. I kollektiv anger vil man i "Den kollektive bodsvilje på grund af vandrerne helt og fuldt måtte klare sig
dag i Centmleuropa gøre bod herfor ved at Auschwitz" stiller sig i vejen, skønt den selv i det fremmede.
Tilsvarende afvises fantasierne om "det
give millioner af indstrømmende fra bog- også fører til, at man giver asyl til jødesta ve lig talt hele verden livsvarigt under- mordere fra Nærøscen, og derved allerede multikulwrelle samfund". Ikke engang i
hold gennem milliardbeløb hentet i skat- længe har rummet ''elementer af en irrati- det kæmpestore U.S.A. skabes der et
teydernes lommer og endda ofte på bedre onel massepsykose". Dertil kommer ang- multikulturel! fællesskab, men i det højebetingelser, end den beskedne indenland- sten for, ae enhver afvisning af at lade mil- ste venskabelig kontakt mellem de for·
ske rentenyder nogensinde kan håbe på at lionhære strømme ind og underholde på skellige folke- og kulturgrupper.
Endnu ringere er udsigterne i det tætbefå af de bidrag, han livet igennem har be- statens regning straks ville kunne udskriges som "nazistisk racisme" - som om det folkede Europa, når der kommer en kæmtalt.
pemæssig strøm af fremmede fra hele verSkulle der nogetsteds i Europa igen havde det mindste dermed at gøre.
Også racisme-stemplet på de rebelske den. Ideen om, at det skulle føre til en
indtræde rædselstilstande som i Hitler-tiden, må fejlene fra dengang ikke genta- elementer, der nylig har foranstaltet aktio- "multikultur", er aldeles naiv.
Virkeligheden tegner sig for Salcia
ges. "Men kommer der folk rejsende fm ner mod asylsøgere eller deres kvarterer,
den anden ende af verden, som har måttet finder Landmann uden mening. "Det dre- Landmann klan som en uønsket massetilbetale ikke blot en flyverejse, men ofte jer sig for dem ikke om asylsøgernes race. strømning af scaisforsørgede på de tyske
også meget dyre menneskesmuglerhono- De har ikke noget at udsætte på vildtfrem- skatteyderes bekosming.
(Kilde: Wch am Sonl3g 10/11 91).
8
rarer, så er det fuldkommen meningsløst mede af en hvilkensomhelst farve, ikke

Asylfarcen i Tyskland
bedømt af svejtsisk-jødisk forfatter

I!

I Landet rundt
Hovedstadsområdet
Fejrer muslimer jul?
Vesterbro Bladet 20. december 1991
oplyser, at "skal man sidde alene, eller
rækker pengene ikke til julemaden, så inviterer både Mariatjenesten i lille Istedgade og Københavns kommunes omsorgsafdeling i Lyrskovgade til middag".
Videre hedder det, at "middagen består af
helt traditionel julemad: flæskesteg, kartofler med sovs og rødkål - og til dessen
risengrød med kirsebærsovs. For musli-
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mer, som ikke spiser svinekød, serverer
Mariatjenesten okse-hakkebøffer".
Svaret på, om muslimer fejrer jul, synes
aJISå - til redaktionens overraskelse - at
måtte be1.'Vares med etja- ihvenfald i den
udstrækning julen indebærer gratisydelser.

Nordsjælland
Knivenes tid
I den ældre generations ungdom talte
man med forundring og forargelse om

mærkelige personer, der under slagsmål
brugte kniv på modstanderne. Det var
nærmest noget, man kun regnede med, at
vilde finske søfolk kunne finde på i en ordentlig branden.
Som så meget andet har og.<;å det ændret sig og ikke til det bedre. Snart daglig
læser vi om slagsmål med knive og om
folk, der bliver stukket ned eller ihjel undertiden uden fjerneste grund. Danskere har været lærenemme. Men at de har
haft fremmede, der har tradition for at gribe til knive,som nære forbillederog læremestre, er iøjnefaldende nok. Eksemplerne på vildt fremmedes knivstikkerier
både indbyrdes og mod danskere er jo be·
døvende talrige.
Det er da kun et enkelt, tilfældigt og
anonymt tilfælde i en petitmeddelelse fra
Ri12au i ens dagblad, når man løber hen
over, aten 17-årig dreng fra Hørsholm en

aften i oktober blev stukket to gange med
en kniv, da en gruppe på 3-4 danskere
kom i slagsmål med en tilsvarende gruppe udlændinge på kystbanestationen i
Humlebæk. Den knivstukne er uden for
livsfare, lyder det beroligende. Politiet leder efter Aere af deltagerne i slagsmålet
for at la opklaret, hvordan det opstod og
udviklede sig.
Vi andre grunder måske snarest over,
om det skal henføres til den meget opreklamerede "kulturberigelse" eller til den i
visse organer jævnlig proklamerede ''racekrig".
(Kilde: Bcrl. Tid. og Jyll.-Post. 6/1091)

gct hårdt på kommunernes økonomi. Men
fremover bliver det en tyngende udgift. I
Odense beregnes udgiften at stige fra 5,7
mio. i 1992 til 33,2 mio. kr. i 1995 - trods
særlige statstilskud til kommuner med
mange "flygtninge".
Jo. De fremmede lykkeriddere bliver
hårde ryttere på de danske skaucøg, der
får både af pisk og sporer.
(Kilde, Jyll.•POSl, 5/ll 9 l).

Urdu over dansk
Odense skal som så mange andre kommuner spare og skære ned. Ikke så underligt, når man betænker, hvor ma11ge udgiftskrævende fremmede byen er bebyrdet med.
Bl.a. skal den næstsidste skole i det indre Odense, Østre Skole, nedlægges.
Det protesterer børn, forældre, lærere
og gamle elever imod. Deri er ikke noget
nyt. Heller ikke i en stor demonstration
med diverse halløj.
Men hør, hvad den kære Fyens Stiftstidcnde, der holder så meget af det mullietniske, også kunne berette fra demonstrationen:
"Begivenheden havde et vist orientalsk
islæt, fordi Østre Skole har så mange elever med euiisk oprindelse lidt sydpå. Således sås et skilt, hvor den danske tekst
har fået selskab af urdu-ordene 'Østre
skole passer godt til os'.
- Mere præcist kan vi nok ikke udtrykke det, siger medlem af skolebestyrelsen, Vibeke LaScsen".
Nej, og så er det åbenbart også "passende", at dansk i en "dansk" skole må vige for overklæbet urdu!
Dci vil de nok finde "allerkæreste" "lidt sydpå"!
(Kilde, Fy.,,s Stifmidende U,/9 91 ) .

Sorteper vender tilbage
Meldingerne om kommuners problemer med flygtningeudgifter bliver stadig
flere.
Odense har hele 3.200 "flyguiinge" eller2% af indbyggenallet. De fik i 1990 76
mio. kr. i kontanthjælp eller 16% af al
kontanthjælp i kommunen.
Da staten refunderer det hele i de første
5 år i kommunerne, har det hidtil ikke cyn-

('Kilde, Jyll.•POSI, 9/12 91~

Østjylland
lnterkulturel pædagogik

Sønderjylland
Hvad danskerne
ikke må vide -

Fyn

modsat de danske - sætte mere ind på
grænsekontrollen bl.a. ved brug af helikoptere ligesom ved grænserne mod Østeuropa.

Sønderborg Kommunes socialudvalgsformand er blevet meget opbragt over, at
danskerne får kendskab til en kommunefrådsbevilling til flygtninge. Sagen er sågar blevet meldt til politieL
Kommunen har såmænd blot bevilget
12.000 kr. til 5 flyguiinge - hver! Pengene er til køretimer til traktorkørekort. Da
pengene bevilges under revalideringsloven, er det staten, der betaler gildet, så
Kommunen kan rolig være flot.
Nogen har åbenbart ment, at sagen alligevel havde interesse for de danske skatteydere, der jo betaler, og har mangfoldiggjon Kommunens brev til køreskolen
som løbeseddel til uddeling blandt skauekvæget. Deraf hr. socialudvalgsfonnandens vrede. Han finder det usmageligt, at
borgerne på denne måde får indblik i noget, som de ikke har godt af at vide.
Godt derimod, at staten betaler. For lige før jul skulle byrådet finde 29 mio. kr.
ekstra for at få balance på 1991-regnskabet. Det skyldtes især, at socialudvalget
havde brugt for mange penge. Også af
disse mange mio. skal staten dog afholde
en klækkelig del - 9,5 mio.
(K.ddc, Jyll.-PoSl. 18/9 og 16/12 9l).

Grænse som si
Det har længe slAet klart. at der foregår
en meget stor illegal passage af den
dansk-tyske landegrænse, og at det kun er
en mindre del af de illegale indvamlrere,
der pågribes af politiet, hvis styrke til
grænsebevogtningen oven i købet er blevet fonnindsket,jf. Danskeren 1991 nr. 2
s. 18.
Det oplyses nu, at det tyske indenrigsministerium skønner, at ca. 35.000 personer i løbet af de sidste 5 år har krydset
grænsen ulovligt. I den periode har danskerne pågrebet ca. 5.000 og tyskerne ca.
1.000.
De tyske myndigheder vil derfor nu -

Center for Jnterkulturel Pædagogik i
Århus - sådan synes der faktisk at være
noget, der hedder - vil starte en uddannelse for tosprogede indvandrere og
flygtninge, som skal arbejde inden for
sundhedssektoren.
Vanskelighederne i denne sektor med
de fremmede er jo iøjnefaldende, jf. Danskeren 1990 nr. 5 s. 11 og 1991 nr. 5 s. 19.
Udgifterne til kurset skal naturligvis
betales af de danske skatteydere, i dette
tilfælde Århus Amt og Århus Kommune.
Mon ikke pengene korn til større nyue
og rakte længere, hvis de blev brugt til at
hjælpe de gamle og syge fremmede tilbage til deres egne samfund, hvor de hører
hjemme og kunne føle sig hjemme.
(Kilde, JyU.,Po,1. 9/l2 91).

Midtjylland
Dansk entreprenør
brænder fingrene på
flygtningeboliger til
Tyskland
En entreprenør i Skive fik en ordre på
190 huse til Essen i Tyskland. Det var han
glad for. Tyskerne i Essen var det ikke.
Hans lastbiler med de præfabrikerede
huse bJi,,er mødt af demonstrerende tyskere, der søger at spærre dem vejen til
byggepladsen. Fire af husene er blevet
brændt af. Flere af bilerne har måttet køre
tilbage til Skive med deres last.
- Det lyder meget voldsomt, og det er
det faktisk også, siger entreprenøren.
FlygUlingebol igerne møder en kæmpe
modstand fm tyskerne. De vil simpelthen
ikke have de mange /lygUlinge ti l byen ...
Det er sidste gang, vi arbejder med /lygtningeboliger. Så meget har vi læn af denne affære.
- Vi kan sagtens sidde hjemme og grine, fordi tyskerne reagerer på den måde,
tilføjer han. Men problemet kommer også
til Danmark og Skive i løbet af to-tre år.
Så vil der også komme mange flygtninge
hertil.
(Kilde, Skive FolkeblM 30/ll 9l),
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Fra andre lande
Norge

Staten giver kommunerne
mere til flygtninge

Løgnagtige asylsøgere

Staten vil give kommunerne 20.000 kr.
mere for hver flygtning. Modtager-kommunerne får derved over 5 år i alt 260.000
kr. pr. flygtning.
5.000 flygtninge og asylsøgere ventes
at bosætte sig i Norge i 1992. I 1990 var
tallet 4.600.
Der skal også gives penge til indvandrerlobbyen. Norsk organisation for asyl·
søgere skal have I mio. kr. og Antirasistisk senier 1,3 mio. kr.

Norsk TV-Lørdagsrevyen 21. september omialte, at nordisk politisamarbejde i
det sidste halvår har muliggjon grundige
undersøgelser af 160 ud af296 norske sager om asylsøgere. I alle disse 160 sager
havde asylsøgerne givet fejlagtige oplysninger.
Mere end 90% af dem havde opholdt
sig i andre europæiske lande i indtil to år
og var altså slet ikke kommet direkte fra
hjemlandet.
Løgnagtigeheden gjaldt både navne,
føctselsdatOer og rejseruter.

De følgende meddelelser om udviklingen er tilsendt fra Den Norske Forening.
Red.

Indstrømning
af bistandsklienter
Direktøren for indvandrerafdelingen i
Oslo Johannes Jaastad går af og siger i et
interview følgende om den norske indvandringspolitik:
"Meget få er politiske flygtninge. Det
drejer sig om 2-3%. Resten iagcs ind på
humanitæn grundlag. De har et legitimt
ønske om en bedre fremtid. Men vi må
være ærlige. Derfor må vi enten stoppe for
modtagelsen - fordi vi ikke har penge nok
- eller vi må have mod til sige højt: Velkommen som socialhjælpsmodtagere. Jeg
geniager, socialhjælpsmodtagere".
(Kilde: Mo,ienblade, 19 91).

Fremmede mishandler
norske piger
To unge norske piger forlod et spisested
i Drammen, fordi de følte sig provokeret
af fire mørklødede unge mænd. De fire
fulgte imidlertid efter og omringede dem
udenfor. De spyuede på den ene af pigerne, slog hende og kaldte hende luder.
Hendes veninde gik til modangreb, men
fik et spark i hovedet og faldt om. Lig gendc blev hun på ny sparket i hovedet
flere gange. Pigerne kendte intet til overfaldsmændene i forvejen.
(Kilde: Arbciderbladet 24/9 91),
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(Kilde: Tensbe,g Blad 4/10 91).

Modersmålsundervisning
I en lille norsk kommune som Nilll'.dal
med 14.000 indbyggere skulle man vente, at modersmålsundervisning var norsk.
Men kommunen har så mange forskellige
slags fremmede, at den har måuet søge
modersmålslærere også i albansk, arabisk, tysk, tagalog, mandarin, tyrkisk,
vietnamesisk, fransk, spansk, thai, engelsk. polsk, portugisisk, urdu, farshi, islandsk og hindi. Totaludgiften anslås til
860.000 kr. på et år.
(Kilde: Aftenpo<ten 7/5 91).

Sverige
Multikultur i øst.
Glimt fra masseindvandringen til Sverige
21. okt0ber rettedes et brandaucniat
mod en vietnamesisk familie, og kl. 22
cxploderede en bombe ved hotel Winter
Garden i Goteborg, hvor 300 flygtninge
eller asylsøgende var indlogeret. Vinduer
blev knust og en dør skadet. Et par unge
mennesker blev et par dage senere arresteret for den sidste hændelse.
Disse episoder var led i en lang række
lignende hændelser. Når de vakte speciel
opmærksomhed, f.eks. omtale af flygtninghøjkommissæren, skyldes det, at lO
adskilligt mere skelsættende bomber var
exploderet i det svenske samfund.

Et planlagt moskebyggeri på Hisingen
i Goteborg havde vakt en aldrig tidligere set åben og organiseret modstand.
5300 skriftlige protester var samlet
ind. Lederen Ame Lindgren udtalte for
åbent TY-kamera, at Islam var nazismens arviager. Til kirkevalget stillede
moskemodsiandere op, og fik valgt 4
mandater med 495 stemmer af 1151. Lederen og fire andre fik mordtrusler pr.
telefon.
Til rigsdagsvalget 15/9 91 forsøgte
Folkpartiet at profilere sig som flygtninge-(læs: indvandrer-)venligt Og SociaJ.
demokrateme prøvede i panik at hverve
indvandrerstemmer ved at iale om lettelser i den i forvejen liberale adgang til
erhvervelse af svensk statsborgerskab.
Uanset politisk og religiøs opfattelse kan
siatsborgerskab af en fremmed, uden
betingelser af nogen art, erhverves efter 5
år, hvorefter den svenske stat beskyller
hans videre aktiviteter, af hvilken art de
være må. Forleden bevilgedes statsborgerskab til en dømt narkotikaforbryder,
der sad i svensk fængsel. Han vil herefter ikke kunne udvises.
Det gik skidt både for Folkpartiet og
Socialdemokratiet, hvilket naturligvis
også kan have andre grunde. Men, trods
- eller på grund af - hadsk og overvejende usaglig bekæmpelse gik det
helt godt for Ny Demokrati, som fik 6,8%
af stemmerne og 25 mandater, hvilket er
nok til at vippe flertallet mellem borgerlige og socialister. Ny Demokrati gik til
valg på restriktivere flygtningpolitik og
på, at halvdelen af landets bistandspenge
skal gå til de baltiske lande.
SjObopartiet havde et godt valg i Skåne
(27.637 stemmer), hvor det fik støtte af
Frn.mstegspartiet, som ikke selv var i
stand til at hævde sig. Heller ingen andre
småpartier, som markerede modsiand
mod indvandringspolitikken, havde mulighed for at hævde sig i rigsdagsvalgct.
Al effektiv adgang Lil media var lukket. I
kommunevalgene kunne de enkelte steder, hvor modstanden mod flygtningeforlægninger havde været hård, vinde
enkelte mandater.
Men samtidigt med de voksnes valg
holdt man i mange af landets skoler skolevalg- nogle steder arrangeret af lederne
- andre steder af eleverne selv. Det plejer
at være en uhøjtidelig begivenhed, som
der ikke lægges meget vægt på. Men i år
blev det et chock for det etablerede sam fund. Massepropagandaen havde slået
fejl.
Ungdomsoprør
Af 147.000 elever havde 20% stemt
på partier, som vil bremse eller SIOppe
indvandringen. 10% sierrite blankt. Mest

markant var den ny tendens vist nok på Ung mistro til partierne
vestkysten.
Statens Ungdomsråd har lavet en unI Tanum kommune - den med helledersøgelse,
der viser, at unge reagerer
ristningerne - blev "extremhogerpartiet"
mod
partipolitikken.
Svensk Samling det tredjestørste parti
Rådet har ladet 500 unge give politiske
med I 5,6% efter Moderaterne med
partier,
myndigheder og organisationer
19,2% og Ny Demokrati med 17,1 %.
karakter.
Partierne får meget lave karakleHver ttedje stemme var klart imod indre-r, og næsten en tredjedel af de adspurgvandring.
På 6strabo gymnasium i Uddevalla te siger, at de ikke vil stemme ved efterblev Ny Demokrati næstst0rst efter Mo- årets valg.
Undersøgelsen viser ikke, at de unge
derateme (konservative) og fik 19% af
er uinteresserede i samfundsspørgsmål.
stemmerne.
I Lysekil stemte 17% på Sverigedemo- Tværtimod. Mange har konkrete ønsker
kraterne, som vil have lov og orden og om, hvilke politiske emner der bør være
centrale. Miljøet, økonomien og flygtninstop for masseindvandring.
Reaktionen blev voldsom: NU SKAL gepolitikken anses for de vigtigste samRACISTERNE STOPPES: Skolen til fundsspørgsmål i dag.
Det, at omkring en tredjedel af de adfrontalangreb, skriver Geteborgs-Post.en
spurgte
ikke agter at stemme ved næste
22/IO og beskriver hvordan rektor Erlandsson godt en måned efter valget går valg, tyder på, at unge ikke tror, at partiog river plakater med "racistpropagan- erne vil tage sig af disse påtrængende
spørgsmål.
da" ned.
(Kilde: Sydsvensk• O.gblade< SIS 91).
I Lysekil, hvor olieraffinaderiet Scanraf Jigger, har kommunister i mange år
haft en mærkbar indflydelse. Her havde
man østinspirerede råd til at takle den ny
situation. Først holdt man de besværlige Lyspunkt ved
tal tilbage, men da de alligevel kom
frem, stilledes mere probate midler i ud- kommunevalg
sigt: Vi har nu tre år på os til propaganda.
Vansterpartiet, der svarer til Det RadiHvis det ikke hjælper lukker vi skoleval- kale Venstre i Danmark, havde et dårligt
get.
valg og gik tilbage over praktisk taget
12/IO melder en rektor i Borlilnge en hele landet. En fuldstændig undtagelse
14-årig elev for racisme. l forbindelse var den lille kommune Kavlinge i Skåne.
med et slagsmål har han råbt krænkende Der fik partiet dobbelt så mange stemmer
udtryk til en 15-årig. Jeg bryder mig ikke ved kommunevalget som ved rigsdagsom vold, forklarer skolelederen, det an- valgct.
melder jeg aldrig; men racistiske udtalelÅrsagen til den enestående fremgang er
ser vil jeg ikke t0lererc.
noget generende for dele af partiledelsen.
Ungdomsoprøret blev ikke uden posi - Vånsterpartiet5 stærke mand i Kåvlinge
tive virkninger. For første gang noterer Kenneth Sandbcrg, der stod som nummer
jeg i TV en åben indrømmelse af, at ind- et på stemmesedlen til kommunevalget,
vandrere optræder bevidst provokerende havde nemlig lige inden valget udtalt
overfor svenskere.
sig imod den liberalisering af flygtningeEn undersøgelse foreståel af Goteborgs lovgivningen, som hans parti villearbejde
universitet blandt 2500svenskere viser, at for. Hans udtalelse gav anledning til en
kun 2% er positive til Islam - 65% er virkelig hetz mod ham i massemedierne
negative.
og fra partiets ledelse.
Goteborgs-Posten åbner to telefonSandberg ramtes omgående af stærke
linjer: Ring om indvandring. Linierne var fordømmelser fra nere partivenner både
blokerede. Jeg kom ikke frem; men i sin egen kommune og i Vilnsterpartiets
mange gjorde. På en side presser man ledelse i Skåne. Det påslOdes, at hans
essensen af henvendelserne sammen: menneskesyn afveg fra partiets, og at han
Nogle primitive for og imod, men man- derfor burde frasige sig sin plads på stemge korte og koncise viser, at folk ikke mesedlen.
har ladet sig narre af propagandaen. DerDesuden ttuedes han med udelukkelse,
for erklæres debatten for afsluttet, og når valget var vel overstået. To af Vruispaltepladsen heUiges igen den rådende sterpartiets medlemmer i Kavlinge opfororden.
drede desuden i pressen vælgerne til at
Bag den opdæmmede harme ligger strege Sandbergs navn ud på stemmesedmassernedias modsigelsesfulde håndte- len. Efter valget viste det sig, at Sandberg
ring af nyhedsst0ffet.
næsten ingen udsttegninger havde, mens
opfordrcrne var blevet sttøget meget
Lars Thirslund mere.

Eksklusion har ikke været på tale efter
valget.
Kenneth Sandberg er ansat ved Statens
lnvandrnrverks flygtningemodtagelse i
Malmø. Det, der vakte så megen opsigt,
var, at han sagde, at meget få af asylsøgerne er rigtige flygtninge, men de fleste sædvanlige indvandrere.

30. november - bataljerne
Som mangesteds omtalt i de danske
medier var der 30. november 1991 s10rre
demonstrationer i Stoekholm og Lund,
som fik en delvis meget ttuende og voldelig karakter, især på grund af optræden i
Lund af et større antal BZ-bØller fra Danmark.
En hjemmelsmand i Sverige har sendt
os en meget udførlig beskrivelse af begivenhederne i Stockholm. Pladsen tillader
os desværre ikke at gengive den i dens
helhed, men kun den sluttelige sammenfatning.
Udgangspunktet er, at 30, november er
den svenske kriger- og heltekonge Karl
den 12.s dødsdag i 1718. I omkring 100 år
har den været højtideligholdt med kransenedlægninger ved kongens statuer i
St0ckholm og Lund. Under den voksende
politisk-ideologiske polarisering er dette i
en del år på den yderste vensucnøj blevet
betragtet som en manifestation fra det
yderste højre og er blevet mødt med blokerende demonstrationer. På begge sider
har dette medføn tilstrømning af ungdomsgrupper, der ønsker rav i gaden.
Denne gang lykkedes det både i Stockholm og i Lund de venstreorienterede demonsttanter at hindre kransenedlæggerne
i at komme frem til statuerne, og politiet
affandt sig hermed ved at forbyde de lovlige mindehøjtideligheder. Vor hjemmelsmand opsummerer resultatet sålede.~:
"Den 30. november har i de senere år
nydt stor bevågenhed i massemedierne,
hvis interesse har bidraget stærkt til den
voldsomme hændelsesudvikling. En stor
del af de mennesker, der færdedes på det
centrale Stockholms gader ocn aften, var
journalister og fotografer.
De nyhedsreportager, som bagefter
blev vist i fjernsynet, var usædvanlig saglige i deres beskrivelse af hændelsesforløbet. Men som sædvanlig var de indrettet
på at fremstille de nationale ved hjælp af
billeder af voldelige skinheads, der råbte
Sieg Heil og gjorde nazi-hilsen. Talen om
verden~-revolution, revolutionær vold eller billeder af voldsmænd blandt "antiracisterne" glimrede ved deres fravær.
Også demonstrationerne i Lund fik et
voldsomt forløb. For en stor del takket lilii...
være nogle hundrede BZ'cre, som var ~
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rejst derover fra Danmark. Hølge et øjenvidne udgjordes de voldelige udelukkende af BZ'erc og indvandrere.
For stadig Oere i den brede almenhed
står de, der fejrer Karl den 12., som de
dArligt behandlede, fordi de blev forhindret i at gennemføre deres traditioneUe
kransenedlæggelse. Alvorligere er det
imidlertid, at adskillige mennesker åbent
begynder at anse også de mere ekstreme
Karl den 12.-dcmonstrantcr, skinheads,
som et forsvar for svenskheden og vor ret
til at være svenske. Polariseringen mellem
svenskere og indvandrergrupper, som gør
krav på Sverige, begynder at træde frem i
åbent dagslys. Hvad der virkeligt sker
med vort land, kan ikke længere skjules
bag smukke fraser som "multikulturelt".
Det kommer sikkert til at give anledning
til mere vold i gaderne".

•

Holland
"Antiracistiske" bomber
En gruppe, der kalder sig Den Radikale
Antiracistiske Aktion, har vedkendt sig to
bombeattentater i Haag i november 1991.
Den ene bombe sprang uden for vicejustitsministerens hjem, den anden i justitsministeriet.
De sprængfarlige "antiracister" protesterede mod Hollands asylpolitik, som de
anser for at være alt for restriktiv.
(Kilde: JylJ.·Po~. ) 4/11 9 1).

Denne udvikling har allerede medført
stærke spændinger og sammenstød mellem de sorte og de brune. Tidligere støttede de to minoritetsgrupper gennemgående hinanden i kampen for bedre "borgerrettigheder" og en siørre del af samfundskagen. Nu føler de sorte sig presset af de
brunes vækst. De finder, al disse gratis
høster frugterne af deres mangeårige
kamp, og at de på forskellige måder behandles bedre af myndighederne end de
selv.
De sorte påpeger, at latinamerikanerne,
navnlig fr.i Cuba, lettere får lov til at indvandre legalt til U.S.A. end negre fra f.
eks. Haiti, at de Oere steder svigter det politiske samarbejde med dem til fordel for
koalitioner med hvide politikere, at de har
lettere ved at f!l arbejde og ved løntryklceri presser de sorte ud af arbejdsmarkedet
o.s.v. Omvendt klager latinoeme over, at
de sorte søger at holde dem ude og bevare vundne positioner for sig selv. "De gør
det samme mod os, som de hvide gjorde
mod dem", hedder det.
Nogle af de sones og brunes politiske
ledere er klar over de tilbageslag, rivningerne mellem deres grupper kan medføre.
og føler, at de måske også udnyttes af den
hvide flertalsgruppe til at splitte og svække dem begge. De arbejder derfor på at

U.S.A

Mogens Glistrup:
De fremmede i landet.
Nye raceproblemer
(Nordisk Bogforlag, 1991.
Det klassiske raceproblem i U.S.A. har 296 sider. 285 kr.)
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(Kilde: Timc lntcmational 29n 91).

Egypten
Fængslende mavedans
Pressen bringer den overraskende meddelelse at en af Egyptens populæreste mavedanserinder er idømt 3 måneders fængselsstraf. Hun er dømt for at have danset
usædeligt.
Efter vore frcmmedlobbyisters lovprisninger af de mange spændende ting, vi
kan labbe i os af de fremmedes sæder og
skikke, havde vi ellers den opfattelse. at
mavedans høne med til "kulturberigelsen ...
(Kilde: Jyll.-PosL 6/12 91).

I Bøger og tidsskrifter I
Fremmedsl useriet

været forholdet mellem hvide og sorte.
Negerslaveriet og dets afskaffelse ved den
bitre og blodige borgerkrig 1861-<55 var
hovedpunkter i amerikansk historie. Et
nyt sprængfarligt raceproblem er nu ved
at opstå i forholdet mellem sorte og brune.
Bagved dette ligger befolkningsudviklingen i U.S.A. En meget stor, legal eller
illegal, indvandring fra Asien, men især
fra Latinamerika ændrer ha5tigt sammensætningen af befolkningen. Det medfører, at gruppen af spansktalende latinamerikanere, "brune" "latinoer" eller
"hispanics" vokser stærkt og langt hurtigere end den sorte befolkningsgruppe.
Man regner med, at latinoerne lidt ind i
næste århundrede vil overgå de sorte af
afrikansk rod i antal.

linde fællesløsninger, der respekterer og
fremmer begges interesser.
Perspektivet er, at hvis den nuværende
udvikling i indvandring og fødselsrater
fort.Sætter, vil de farvede mindretalsgrupper være blevet Oertallet i forhold til de
hvide amerikanere i midten af næste
århundrede. Hvis de står sammen, vil de
derfor have magten i U.S.A. til den tid.

Mogens Glistrup har begået et mammutværk på næsten 300 sider om de problemer, fremmedtilstrømningen til Danmark skaber. Så mange sider er der som
bekendt almindeligvis ikke mulighed for
at få i trykken af den an, og udgivelsen
har da også haft sine vanskeligheder.
Bogen udgør et epos af mildt sagt rystende oplysninger, fremlagt med den
pinagtige utvetydighed, som er Glistrups
form. Den er et produkt af den evne, Glistrup nu engang har til at opsamle og registrere alle mulige og umulige informationer, skaffe sig overblik og udfælde en
syntese, hvor alle systemets svagheder lyser som neonreklamer. Det var som bekendt også denne evne, der i sin tid gjor-

de Glistrup til en af landets siørste skatteadvokater, skaffede finansminister Poul
Møller noget nær et hjerteslag på halsen og satte Glistrup ud i de uønskedes mørke.
Nu er det altså fremmedlovgivningen,
der må holde for. Og man frygter ved
læsningen af bogen næsten, at den kan
virke som en opskrift på, hvordan man
placerer sig i Danmark på danskernes regning, uden at det vil være de meget snakkende politikere, som elsker at begrave
sig i ligegyldigheder, muligt at stille noget
som helst op i den anledning. Det, der tegnes, er et område, hvor fornuften er druknet i et orgie af ord og papir, hovedløshed,
fremmedkollabor.itører og snart også
fremmede administratorer til at forvalte
overdragelsen af landet til andre.
Lige så skarpt fikserer bogen i øvrigt de
mængder af modsigelser, som den nuværende politik indeholder, og som på besynderlig måde er blevet gjon til god latin
på tinge. F.eks. fremhæves det vanvittige
i på tn gang at investere millioner og atter

millioner af kroner i arbejdet med at "integrere" de mange tilflyttere. samtidig
med at andre millioner og atter millioner
af kroner bruges på at bevare deres egen
identitet og særpræg.
Glistrups konklusion er lige så ubarmhjertig, som den i lyset af den herskende
politikeradfærd formentlig er realistisk.
Den kan sammenfau.cs i sæ111ingeme:
"Ud" og "så er det nok". Og det i øvrigt
ganske uden hensyn til pjitpjat og mellemfolkelige aftaler, der blev til under en
helt anden tids vilkår.
Bogens argumentationer lader sig næppe imødegå med factS. Til gengæld er de
så langt fra. hvad (næsten) alt og alle formentlig kan bringes til at forstå og acceptere følelsesmæssigt, at der næppe er
mange, der vil tage dem til sig. Det er derfor ikke sandsynligt, at bogen vil blive
brugt som andet end objekt for demonstration af forargelse.
Men så har de ubehagelige ting naturligvis været sagt, og det har forsåvidt
været op til enhver at tage stilling til dem.
Måske kunne Glistrup dog have gjort
tilegnelsen lettere for sine læsere ved at
disciplinere fremstillingen inden for rammer. der er mere overkommelige for almindelige mennesker.
Ole Hasselbalch

Manipulation i føljeton
Rune Bech:
Kan det virkelig passe ....
(Udgivet af Dansk Ungdoms
Fællesråd og Landsforeningen
Ungdomsringen, 1991. 66 sider.
10 kr. - for skoleelever).
I 1990 udkom Rune Bechs bog ''Kan
det virkelig passe....", der - med s1ørte af
offentlige midler - blev udsendt i 30.000
eksemplarer 1il alle skoler. Som det fremgår af anmeldelsen i Danskeren i 1990 er
det ikke for meget at tale om en milepæl i
arbejdet på at manipulere den danske ungdom.
Bogen og den offentlige pengestøtte Lil
udgivelsen affødte en strøm af protester.
Dens uvcdcrhæftighed påvistes indgående i Danskeren 1990 nr. 5 s. 15-17. Nu er
2. udgave udkommet med bl.a. den forhenværende medarbejder i Dansk Flygtningehjælp, nuværende leder af Det Danske Center for Menneskerettigheder Morten Kjærum som faglig konsulent! indledningen hedder det, at forfauercn
har bestræbt sig på at "indfri de mange ro-

ser og nye forslag", der kom ved første
udgivelse. Hermed henvises formentlig
bl.a. til den strøm af breve og protester,
som udpegede I. udgaven som gennemmanipulerende.
Bogen præsenterer sig ligesom I. udgaven som et fakta-værk og udsendes til landets skoler, hvor den i kraft af el fornyet
offentlig1 1ilskud kan kpbes 1il spotpris.
Under disse omscændigheder turde det
være en absolut fonidsætning, at forfatteren er loyal over for virkeligheden på de
områder, han behandler. Det er han - Sta·
dig - ikke. Tvænimod udgør bogen et
skoleeksempel på propaganda, der med
fremholdelse af visse ting, udeladelse af
andre og forvridninger giver læseren et
urigtigt indtryk af forholdene på et for
vort samfund uhyre vigtigt område.
Udeladelserne fremgår mest tydeligt af
det afsluttende afsni~ hvori er henvist til
yderligere litteratur om emnet. Heri indgår stort set intet, der viser, at der eren anden virkelighed end den, bogen beskriver.
Således er henvisninger til Den Danske
Forenings demografiske redegørelser
udeladt (hvorigennem der havde kunnet
opnås yderligere henvisninger til højt
kvalificerede skrifter fra ind- og udland).
Men også andet- vægtigt- materiale, der
antyder eksistensen af en anden verden
end den, bogen søger at fremstille, er udeladt (eksempelvis kultursociologen Eyvind Vcssclbos meget illustrerende undersøgelse af udviklingen i Ishøj).
På denne basis og med udgangspunkt i
en følelsespropaganda, der fortæller læseren, at andre oplysninger end bogens udgør fordrejninger og falske påstande af
samme art som dem, der føne til den
nazistiske kataStrofe (s. IO), markedsføres
mængder af tal m.v., som intet siger om
det mest væsentlige problem på området
overhovedet nemlig det enonne indvandringspres på vore grænser. Tværtimod
fastSJår bogen (s. 11), at der slet ikke er
noget sådant problem . Og ved fingerfærdighed opstilles til støtte herfor (s. 23) CL
diagram, som viser væksten i udlændingctallet i et så langstrakt forløb, at man ikke kan se kurvens dramatiske stigning i
midten af firserne. Det for 1990 angivne
videreføres forøvrigt også (vel ud fra forfatterens clairvoyante evner) uændret i
vandret linie helt hen til 1995!
Til SlØUC for sløringsmanøvreme opstiller bogen også et (forvirret) begrebsapparat, ved hjælp af hvilket det slet ikke er
muligt at håndtere de relevante problemer
(s. 13ft). Udenlandske forretningsfolk
kaldes f.eks. immigranter. Og der gøres
ingen klar begrcbsmæssig adskillelse
mellem politiske flygtninge (under FNkonventioncn), kaiastrofeflygminge (som
skal hjælpes - men ikke med asyl) og re-

ne bekvemmelighedsflyg111inge. Tværtimod blandes de alle sammen i en uoverskuelig pærevælling - til trods for at denne sammenblanding ifølge FN's flygtningehøjkommissariat undergraver flygtningearbejdet.
Til dette kommer evindelige gentagelser af en række urigtige eller ganske vildledende påstande (man erindrer en vis hr.
A. Hitler: "I den evige atter og atter gentagelses ensformighed i pressens undervisning ligger dens uhyre betydningsfuldhed"). F.eks. kan nævnes påstanden om, at
indvandrerne i al væsentlighed udgør
gæstearbejderne fra (,(l'erne, som vi "selv
inviterede herop", og disses naturlige
familie. Eyvind Vesselbos ovenfor omtalte, men i bogen udcladte Ishøj-undersøgelse viser, at hver eneste gæstearbejder
har haft en familie på tolv personer, som
det har været naturligt at lade følge i kølvandet på den "inviterede"! S. 42 hævdes det endog, at de fleste af de (påståede) ca. 65.000 muslimcr,dernu er her,
er de fremmedarbejdere, der blev "inviteret herop" i 60'erne.
Det konkluderes også, at der ikke er noget nævneværdigt økonomisk problem
ved at have (mindst) 120.000 vildt fremmede mennesker placeret her. blandt hvilke helt op til 75% (ifølge andre undersøgelser) har en ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Ej heller nævnes det. at det
i international sammenhæng er ganske
opsigtsvækkende, at fremmede statSborgere bare kan blive boende i CL land i årtier uden at kunne forsørge sig selv.
Om de helt uoverskuelige problemer,
der er forbundet med at "integrere" store
mængder af immigranter, der ikke selv vil
integreres - en opgave som det ikke er
lykkedes noget andet europæisk land at
løse - nævner bogen intet.
Det er overflødigt at tilføje, at bogen indeholder mængder af eksempler på regulære propagandateknikker. Det kneb. der
består i, at man tillægger modparten en
(sindssyg) påstand, som derefter angribes,
udnyttes dog særlig intensivt. Let angribelige påstande, som bogen hævder er repræsentative for kritikerne af udlændingeloven, bruges således som overskrifter
for hovedparten af kapitlerne (eks.: "De
yngler som rotter og føder misdannede
børn", "De bliver danske stat5horgere
med det samme" osv. osv.).
Når der ydes offentlige tilskud til oplysning af ubefæstede unge, må det være et
naturligt forlangende, at det begunstigede
produkt er alsidigt og loyalt over for
faktum. I modsat fald må det i det mindste kunne forlanges, at der ydes lige sd
stor en offentlig stØtte til materiale, der
kan opveje hullerne og modsige tilsnigelserne.
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Men som bekendt ydes der kun tilskud
til bØger, der præsenterer de Rune Bechske "sandheder".
Socialministeriet har med tilskuddet til
bogen bevæget sig langt ud i den politiske
statspropagandas uføre!
Ole flasselbalch

Økologisk
Danmarkshistorie
Thorkild Kjærgaard:
Den danske Revolution
1500-1800.
En økohistorisk tolkning.
(Gyldendals forlag, 1991.
440 sider. 268 kr.).
Dok10rdisputatsen "Den danske Revolution 1500- 1800" vender op og ned på
gængse 10lkninger af danmarkshis10rien.
Forfatteren, museumsin~'J)ektør Thorkild
Kjærgaard, søger at påvise, at Danmark
på grund af befolkningstilvækst i årene
1500 - 1750 var ude i en kataStrofal økologisk krise, som gav sig udslag i bl.a.
oversvømmelser, udpining af jorden og
sygdomme, og som kun blev overvundet
ved hjælp af en enorm arbejdsindsats og
en omlægning af landets energiforsyning
fra træ til fossilt brændsel. Kjærgaard mener, at feudalismen med dens små solidariske lokalsamfund var nødvendig for at
overvinde krisen, hvilket liberalismen iJc.
ke ville have magtet. Disputatsens mest
kontroversielle punkt er da også dens nedvurdering af landboreformerne til blot at
være et negativt resultat af den økologiske
genoprelning.
Ved forsvaret af disputatsen den
6.12.1991 afviste eller modificerede opponenterne talrige punkter, deriblandt
Kjærgaards påstande vedrørende undergrundskalken, grundvandet, bØgens udbredelse, sandflugt og kulturkløver. Det er
nok uundgåeligt ved et sådant tværfagligt
enkeltmandsarbejde. Værdien af Kjærgaards helhedstolkning forringes ilcke
synderligt derved. Flere hidtil upåagtede
sammenhænge er påvist Dog er der
blandt fagfolk udbredt enighed om, at
landboreformerne var årsag til og ikke en
virkning af den økologiske omstilling.
Kjærgaard undervurderer da også givetvis
den frie bondes dømmekraft Alligevel er
hans opgør med den ideologiske liberalisme væsentligt, og hans positive vurdering
af Estrup som fader til velfærdsstaten er
tankevækkende.
På mange måder ligner Kjærgaards ar-
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bejdc Erik Arups "Danmarks historie"
(1925-55). Også Arup opfattede landbrugets materielle basis som afgørende for
!andel~ historie. Indfaldsvinklen er frugtbar rent videnskabeligt, men både Arup
og Kjærgaard virker unødigt sårende ved
deres mistænkeliggørelse og degradering
af det nationale. Således tolker Kjærgaard
den nationale identitet som en kunstigt
oppisket følelse, der blev lanceret af det
centrale statsapparat som et led i magtkampen med adelen. Herimod må der indvendes, at danskerne selvfølgelig også før
den tid regnede sig for danske, men at tilhørsforholdet blot først fik mæle, da Danmark var truet omkring år 1800. Allerede
i reformationstiden kan påvises talrige eksempler på fædrelandskærlighed.
Af s10r politisk interesse er Kjærgaards
parallelisering af den 3. verdens aktuelle
nødsituation med Danmarks problemer
for 250 år siden. Befolkningstilvæksten er
i begge tilfælde den tilgrunclliggende faktor, hvorfor ethven hjælpeprojekt først
bØr sigte på at nedbringe den. Af Kjærgaards konklusioner må man nemlig slutte, at en samfundsomlægning ikke er nok,
som det var i 1700-tallei., idet han påpeger, at også de moderne industrisamfund
er ved at forarme miljøet. De.rfor er det
heller ikke nogen løsning at lade befolkningsoverskuddet emigrere til Europa tværtimod. Man aner, at Kjærgaard med
sine mange hårdtpumpede postulater har
fået ideen til sin danmarkshistorie ved at
betragte den aktuelle verdenssit11ation og
derefter med vold og magt har villet tvinge sin pointe igennem på fortiden. Mens
det sidste er stærkt omdiskuteret, er det
betænkelige ved den nuværende udvikling åbenlys for enhver. Alene derfor kan
Kjærgaards værk anbefales, men det er
også mere alment tilgængeligt end de fleste disputatser, og fremfor alt giver det et
levende indtryk af vilkårene for de millioner af landsmænd, der slilfærdigt og
hårdtarbejdende skabte von hjem, som vi
er forpligtet på at bringe videre til kommende generationer.
Peter Neerup Buh/

Flygtninge før og nu
Bent Bliidnikow:
Som om de slet ikke eksisterede.
Hugo Rothenberg og kampen
for de tyske jøder. (Samlerens
Forlag, 1991. 312 sider. 298 kr.).
Da BZ 'erne sidste efterår fik praktiseret palæstinensere ind i nogle københavn-

ske kirker, skortede det ikke på usmagelige sammenligninger med redningsaktionen for de danske jøder i 1943. Lignende
paralleller trækkes i arkivar Bent Blildnikows seneste bog, og det er ærgerligt. Det
er nemlig virkelig et fortjenstfuldt og
lødigt historisk forskningsarbejde, der ligger bag den, og forfatteren har endda evnet at fremstilJe det omfangsrige materiale i en dramadokumentarisk form, der gør
bogen spændende som en roman. Hovedpersonen er den tyskfødte danske jødiske
handelsmand Hugo Rothenberg. Hans
forretningskarriere særlig under og lige
efter 1. verdenskrig beskrives indgående,
men hovedvægten er lagt på hans indsats
for de forfulgte tyske jøder under nazismen. Da han i 1919 havde sluttet venskab
med Gllring, V'M det muligt for ham at rejse på kryds og tværs gennem Europa i de
første år af 2. verdenskrig. Via beretningen om Rothcnbergs aktiviteter giver
Blildnikow et detaljeret og ofte rystende
billede af de internationale bestræbelser
eller manglen på samme for at redde jøderne fra deportation og udslettelse.
Første del af bogen handler om Rothcnbergs karriere i Danmark frem til 1924.
Fra at have været rig gik han konkurs i
1922. Desuden beskrives den jødiske industrimand Max Ballins nedtur og selvmord og Landmandsbankens fallit, som
endte med den jødiske· direk[Ør Emil
Gltickstadts fængsling og død. Bltidnikow
mener, at årsagen til alt dette er at finde i
en voldsom hetz mod jøderne, anført af
den konservative politiker L.V. Birck.
Hetzen fandtangiveligt SIØtte i en udbredt
antisemitisme blandt danskerne. "Der var
et dybtfølt fremmedhad i Danmark, men
samtidig var der også en konfrontationsangst. der opblødte hadet", skriver Bltidnikow. Han medgiver dog, at i den store
mppon, som Birck skrev om de jødiske fi.
nansmænd, nævntes ordet jøde ikke en
eneste gang. "Det var ikke nødvendigt''.
mener han. Derved er Bltidnikow slået ind
på en uheldig kurs, hvor enhver kritik af
jøder kan udpeges som antisemitisme. Intet kan bevises, alt kan tænkes.
I bogens anden og tredie del behandles
nogle enkeltsager, som stiller den da·
værende danske immigrationspolitik i et
uheldigt lys. Tragedier var der imidlenid
nok af, mere interessant er principperne
for den danske politilc. Justitsminister
Steinckc citereS for at mene, "at et !il.le
land som Danmark ikke kunne lukke
døren op på vid gab for dem, som ilcke var
politiske flygtninge i garnmeldag.~ betydning af ordet", og "at den tyske jødelovgivning, der blandt andet forbød ægteskab
mellem jøder og kristne, var legitim tysk
lovgivning og ilcke var tilstrækkeligt
grundlag for at opnå anerkendelse som

flygtning". Særlig efter 9. april 1940 hjalp
danske myndigheder kun uvilligl lyske jøder for ikke at provokere nazisterne.
Udenrigsministeriet udleverede endog både i 1940 og 1941 sit kartotek over tyske
flygtninge til tyskerne.
Blildnikows budskab li! nutiden er, "at
Ddnmark ikke nu burde handle i modstrid
med de humanistiske principper, som landet tidligere havde forsyndet sig imod".
Principper tager sig jo altid fine ud, særlig
når de er styrket af bagklogskaben. Dog
burde Danmark givetvis have gjon mere
dengang, skønt del selvsagt var begrænset
hvor meget, vi kunne have gjon ude,o helt
at ofre os for nogle fremmede, hvis
skæbner dengang endnu kun var uvisse.
Den virkelige uenighed opstår først ved
sammenligningen med nutiden. ingen fra
Danmarks nabolande har i dag grund til
at flygte, og som den engelske historiker
Alan Bullock nyligt udtalte, kan ingen nutidige rædsler sammenlignes med nazismens. Bliidnikow rammer imidlertid
utvivlsomt plet med sin beskrivelse af
Danmark: "Dette er glemslens land, hvor
hist0rien kun er et munten minde om en
livsglad konge eller dronning. Der er ingen smerte i dansk historie, der er intet
selvopgør, alt er blevet til en sentimental.
kær erindring". Danskerne må såvist lære
at skelne mellem alvor og pjat. Det samme må Bent Bliidni.kow.
Peter Neerup Buh/

Tema: "Racisme"
OMverden nr. 7, 2. årgang.
Redigeret af Jesper Hoffmeyer
og Uffe Østergård.
(Forlaget Rosinante/Munksgaard, 1991. 36 sider. 60 kr.)

te ordet race". Den skik forsvandt med
nazismen, men Østergård finder det værd
at genoptage den. Som han skriver, "ved
vi allesammen, at der er forskelle på mennesker". Vi må bare ikke tale om dem. Det
fører til uvidenhed med uheldige konsekve,oser: "Pæne antiracister står ofte temmelig hjælpeløse, når racister fremsætter
mere eller mindre gammelkendte floskler
om "hvad vi alle ved" om andre folkeslags egenskaber".
Denne uvidenhed afhjælpes sandelig
med artiklen "AJv og race" af biokemiker
Lars Peter Jepsen. Han viser, hvor små de
biologiske variationer mellem mennesker
er, og slutter med følgende åndfulde og
epokegørende konstatering: "Mennesket
er en art". Den vokse,ode "racisme" har
altså intet med biologi at gøre. Hvad så? I
sin artikel "Racisme og humanisme" SØ·
ger Uffe Østergård at give et svar. Han erkender vist, at den tredie verden ikke er
bedre end Vesten. De antikoloniale "befrielsesbevægelsers" profet Frantz Fanon
citeres således for at sige, at "det sande er
det, der gavner de indfødte og skader de
fremmede". Med den franske tænker
Alain Finkielkraut skelner Østergård mellem to slags "racisme". Ifølge den første
er der kun en civilisation (den vestlige),
og den har ret og pligt til at kolonisere verden. Alle nationer er derimod lige gode.
Ifølge den anden er "al adfærd usammenlignelig, menneskehedens enhed pulveriseret og alle forskelle absolune, uoverskridelige og uforanderlige. Der adskilles.
Man kan ikke være menneske i almindelighed, men kun konkrei som perser eller
noget andet". Østergård vakler ynkværdigt mellem de to former for "rdcisme".
Med Golf-krigen som eksempel afviser
han den vestlige "imperialismes" svar,
men kan på den anden side heller ikke acceptere, at "retten til forskel bliver retten
til at undertrykke hinanden". Man husker
historien om æslet mellem de to knipper
halm.
Peter Neerup Buh/

Tidsskriftet "OMverden" nr. 7 har "racismcns ansigt" som tema. Allerede i lederens titel slår Uffe Østergård tonen an.
Den lyder: "Racisme - med og uden racer". Man væmmes, men genkender
Dansk Sprognævns "udvidede" racisme- Arabernes verden
definition. Sproget misbruges til politisk
manipulation. I subtile kulturelle spørgs- HUG nr. 61, 13. årgang.
mål kan den slags foregå næsten upåtalt,
men hvordan mon offentligheden ville Redigeret af Claus Clausen
reagere, hvis f.eks. en miljøminister be· og Niels Frid-Nielsen.
gyndte at tale om "bilisme - med og ude,o (Forlaget Tiderne Skifter, 1991.
biler"? Den banale forløjethed er åben- 112 sider. 88 kr.)
1ys.
Østergård fastslår, at kulturforskere før
"HUG", som er et tidsskrift for kullur
i tiden "stort set mente kultur, når de brug- og politik, har denne gang araberne som

tema. Seksten vidt forskellig anil<ler
handler om dette emne. Redaktionen karakteriserer indfaldsvinklen som "et forsøg på at gå i rette med en omsiggribende
dæmonisering af arabisk kultur og arabere". Det er selvfølgelig tiltalende, men artiklernes beskrivelse af virkeligheden
fremmer næppe forbrødringen mellem
dem og os.
Sana al- Khayyats beretning om undertrykkelse af kvinder i Irak afslører f.eks.
en så ufattelig åndelig armod i en central
arabisk tradition, at den vestlige verden
forhåbentlig vil afvise den slags ved sin
dør. "I de traditionelle dele af samfundet
kan den blotte mistanke om en piges vanærende seksuelle opførsel betyde, at hun
dræbes øjeblikkeligt", oplyser al-Khayyat. I Irak er pigebørn altid uønskede og
kvinder straffes ofte brutalt, hvis deres nyfødte er af hunkøn.
I en anden artikel beskriver den muslimske forfatterinde Rana Kabbani situationen i England: "Allerede Rushdie-affæren radikaliserede den muslimske ungdom her i landet. Det fik dem til at føle, at
hadet mod dem er så stort, at det ikke er
muligt for en muslimsk indvandrer at
komme til at føle sig som en del af England. For de opvoksende generationer bliver konfrontationen med Vesten, det de
bygger deres identitet op på. Det er resultatet af Rushdie-sagen, men krigen i Golfen forstærker formentlig bare denne følelse af konfrontationens nødvendighed".
Det er jo klar tale, og argumentationen er
umisforståelig: Vesten er ved at forsvare
Rushdie og Kuwait skyld i hadet og konfrontationen!
Vort eget mellernøst-orake!Jørgen Bæk
Simonsen kalder i tråd med Kabbani
Golf-krigen for "Bellum Americana"
(Amerikas krig) og sidestiller Iraks og Israels adfærd. Hans anikler går ud på at
afdække "[jcndebilleder" som dem "præsten i Sccm og hans ligesindede" bruger. I
artiklen fremgår det dog alligevel klan, at
arabernes had mod Vesten mere skyldes
utilfredsstillet overlegenhedsfølelse end
mindreværdskomplekser.
Af de øvrige bidrdg bør fremhæves
Sarnir al-Khalils glimrende refleksioner
over Saddam Husseins mentalitet og Giles Keppels analyse af de unge islamiske
intellektuelle revolutionære. Analysen viser, at de fundamentalistiske oprørere ligner Vestens marxistiske 68-generation.
Ærgerrige arbejdsløse akademikere uden
fremtidsudsigter, men med mange projekter - en farlig blanding. Det samlede indtryk, man som læser af "HUG" nr. 61 får
af arJbeme, er en spændende og mangefacetteret kultur, som det dog er sundest at
betragte på afstand eller som turisL
Peter Neerup Buh/
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Foreningsnyt
Den Danske Forening har i de seneste måneder haft en pæn medlemstilgang. Del er
glædeligt. Men skal fremgangen omsænes i et forøget aktivitetsniveau, er del bydende
nødvendigt, al flere tager aktiv del i del praktiske arbejde. Har du tid og lysl til at gøre
en indsats, så udfyld nedcns!Acnde skema og retomer det til sekretariatet, Postboks 41 1,
8100 Århus C, hvorefter vi vil konlaklC dig. Skemaet behandles naturligvis SU'engt for.
troligt.
Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Evt. stilling: - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- -- - Tlf.: _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __
Jeg er villig lil at tage del i:
A. Praktiske opgaver:

D
D
D

Andet----- - -- - - - - - - - -- - - - - - B. Publicistiske opgaver:
Fremskaffelse af oplysninger
Artikelskrivning mv.

D
D

Jeg har i forvejen særlig viden om:

C. Foredragsvirksomhed:
Jeg kan påtage mig al være foredragsholder

Nyl bånd foreligger:

!I il!

li

24. Dansk jord på danske hænder eller hvad? JO min. 35 sek.

Der er brug for dig !

Omdeling af infonnationsmateriale
Pakning og forsendelse
Afvikling af mødearrangementer

DANMARKS
STEMME

O

Helst om følgende emner: - - -- - - - - - - - -- - -- - -

D. Andel(f.eks. adgang til trykkeri, massekopiering, EDB, audiovisuelt udstyr, mulighed for at stille lokaler til rådighed for praktiske opgaver eller oplagring af tryksager o.l., transporter lokalt eller over længere afstande, renskrivning af manuskripter, viden i kraft af arbejde, hobby el. lign.):

25. Frihedsrettigheder under tryk.
Interview med dr. phil. Sune
Da/gård. JO min. 55 sek.
26. Komitcen "Flyglninge under
Jorden" - foran og bag facaden.
10 min. 50 sek.
27. DDF-områdeleder i København
Herluf Rasmussen. 10 min. 15 sek.
28. Fra BOPA og DKP til Den Danske
Forening. Herluf Rasmussen om
dansk politisk liv. JO min. 30 sek.
29. Sandhed og syndebukke: Interview
med Søren Krarup. JO min.
30. Om "fremmedhad" - og om den
nødvendige fremmedpolitik.
Ole Hasse/batch. li min. 15 sek.
3 I. En humanist i skærsilden:
Arne Melchior interviewes af
Ole Hasselbatch. 12 min. 45 sek.
Båndene bringes i uddrag i Erik Dagøs
telefonavis og kan rekvireres til brug for
lokalradioer på tlf. 75 29 84 84 (Holger
Pelersen).

Telefonavis
Fra september 1991 annonceredes den
hidtil af Erik Dagø i Svendborg producerede telefonavis som Den Danske Forenings. Det har som bekendt givet anledning til en hel del politiker- og medieoverfald på DDF - ofte på grundlag af forvanskede gengivelser af, hvad der var sagt
i telefonavisen.
For al undgå misforståelser om, hvem
der slAr for telcfonaviscn, er det nu be·
steml, at det fra nytår 1992 skal fremgå, at
telefonavisen er Erik Dagøs ("Den frie
stemme" telefon 62 22 74 75), og at han
alene redigerer og har ansvar for den.
Det er samtidig aftalt, at telefonavisen
ind imellem gør brug af de indslag, som
DDF fremstiller lil brug i lokalradioer, eller af andet stof fra DDF. Det vil i disse
tilfælde udtrykkeligt blive anført, al stoffet stammer fra foreningen, medens denne
er uden andel i eller ansvar for alt andet
st0f i telefonavisen.

•
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Kedelig snak om
kontingent
Igen har vi passcrelel årsskifte, uden at
fremmedkursen i Danmark er blevet lagt
om. Vi må altså pukle videre for al få drejet skuden. Derfor må vi også på ny besvære vore medlemmer med det trivielle
budskab om kontingentet.
Som tidligere påpeget kan vi ikke hente en øre i offentlige kasser. mens mange
af fremmedlobbyens talrige organisationer kan dræne disse for store millionbelØb.
De kan derfor også holde omfattende

lønnet og professionelt personale til deres
administration og propagandaapparaL. Vi
må helt igennem klare os med frivillig og
ulønnet arbejdskraft. Den gør en stor og
uundværlig indsats, uden hvilken vi godt
kunne pakke sammen. Men nødvendigheden af stadige uoverskuelige improvisationer med ikke-professionelle hjælpere
medfører ind imellem også uheldige sammenbrud i praktiske funktioner, som pressen og vore rigere modstandere så kan hovere over, mens foreningens ledelse atter
engang må bruge tid og energi, der burde
have været brugt til noget bedre, til at flikke nye hjemmegjorte løsninger sammen af uvis holdbarhed. Det er vilkårene, vi
må leve med, og som det trods alt også
hidtil er lykkedes at leve med.
Situationen er i korthed den, al mindstekontingcntel, der for 1992 på ny er sal
til 100 kr., kun dækker udgifterne til fremstilling og disttibution af "I>anskeren" og
måske enkelte andre tryksager.
All, hvad der derudover skal bruges til
foreningens virksomhed - til driften i almindelighed, til medlems- og Slyrelsesmøder. til p0rto osv. osv. Gf. de i bladel

trykte regnskaber) - kan i virkeligheden
kun klares, fordi en del af medlemmerne
hven år har betalt væsentlig mere til foreningens kasse end mindstekontingentet på
de 100 kr. Uden disse ekstrabidrag havde
vi været ilde farne.
Slyrelsens bøn til alle foreningens medlemmer er nu, at de med det føme - hvis
det ikke allerede er sket - uden videre
påmindelse indbetaler i hvert fald mindstekontingentet for I992 - eller for abonnementers vedkommende årsabonnementsprisen for Danskeren, der er 125 kr.
Det kan som sædvanlig ske på DDF's
postgirokonlO 4 54 75 51 (giroindbetalingskort findes vedlagt) eller ved check
til dens adresse: Postboks 411, 8100 ÅJ..
huse.
Igen må vi også - foruden at lakke de
medlemmer, som ved større bidrag har
gjort von arbejde i dets hidtidige omfang
muligt - sætte vor lid til, at de eller andre
fortsat vil være gavmilde, så vi kan udvide i stedet for at indskrænke vore aktiviteter i 1992 og måske fremover.
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lurer på enhver ubetænksom blottelse eller tvivlsom formulering for at ramme os
og finde påskud til deres smædekampag0

ne om racisme". "fremmedhad", "men-

neskesyn", og hvad de ellers kan finde på.
Alligevel modtager vi jævnlig eksemplarer af vore tryksager, der er uddeltsammen med andet, trykt, dupIik.eret eller på
anden måde mangfoldiggjort materiale.
Om dette stammer fra foreningens medlemmer eller fra andre, kan ikke altid af.
gøres, men noget af det tilføjede st0f har
en sådan udformning, al det kan bruges og
utvivlsomt også vil blive brugt af vore
modstandere til at sværte eller mistænkeliggøre foreningen.
Vi beder DDF's medlemmer tænke på
dette og følge vor henstilling om ikke
at sammenblande foreningens maleriale
med andet, som vi ikke har kontrol med
og derfor ikke bør tillægges noget ansvar
for. De IJ'yksager, der er udsendt af foreningen til omdeling og hverveformål, er
bevidst udformet, så de kan stå alene.
Bland dem derfor ikke sammen med andet. men hold delle særskilt, hvis der findes behov for at supplere foreningens materiale med lokalt fremstillet stof.

•

Hold vort
materiale "rent"
I kolofonen på næsL~idste side af Danskeren har vi i flere år gjort opmærksom
på, at "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.". Det er for aL forebygge, at der sker
uheldige sammenblandinger med ytringer, som DDF ikke står inde for, og som
lader sig benytte mod os af vore modstandere, der - som det er set på det sidste -

Telefax
Der findes nu telefax-maskiner hos
sekretariatet, formanden, rcdakløren og
regnskabsføreren.
For dem, der har adgang til telefax, vil
det derfor fremtidig være muligt at sende/modtage skriftligL materiale til/fra disse over deres sædvanlige telefonnumre,
som er anført i kolofonen nedenfor.

•
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Områderepræsentanter:

udgives af Den Danske Forening. hvis formå.I er på folkesryrets grund,
uafh~gigt af økonomiske og politiske interesser at s.ik:re dansk kuhur,
sprog og leve\•is i en verden, der ttues af kaos. overbefolkning, vold og fa.
natismc.

København: Stud. mag. Pe,er Neerup B uh I, tlf. 36 7? 40 10
Jene Sueet, tlf. 3 1 557518,
Kim Mtinster, tlf. 44 53 19 51

Foreningens medlemmer modtager bladet for deres mcxllemskontingent

'.'lordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hasselbalch (form.), tlf. 42 19 15 54

Ikke-med.lemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmeldelSC$- og bestillings.kupon se na:ste side.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af del) og
foreningens andre uyksager må ikke omdel~ privat samme11 med trykmateriale fra anden kilde eller med påført !Ckst, logo cl.lign.
Oplag: 7.000 eksemplarer.
Foreningens adresse: Postboks 41 1, 8100 Århus C.
Telefoosekretarlat: nr. 86 13 24 Ol. Giro: 4 54 7S SI

Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (s<yr.medl.), tlf. 42 38 75 93

Redaktion:
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. re<I" styrelsesmed!.), tlf. 31

Sydsjælland: Lærer Verner I lohn, tlf. s:l 73 19 13
Lolland-Falster: Politiass istent Jan S imonsen, L/f. 53 '67 80 32
Fyn: Politiassislent Erik Dagø, <If. 62 22 56 58
~'yd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!.),
tlf. 74 43 51 57, Annelise Nielsen. tlf. 7 4 62 07 00
Sydøstjyllaod: Fhv. overlærer Ingrid Malhome, llf. 75 61 47 76

55 18 02
Møder: Murer Poul Vinther Jensen (næstfonnand). tlf. 53 72 05 30

Midtjylland: Palle Krog, tlf. 86 99 23 3 1

Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (st)'T.medl.), tlf. 33 15 19 92,
telefax 33 15 51 96

Nord,·estjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66

Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, <If. 97 42 91 31
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Møder i vinteren og foråret 1992
Sønderborg - torsdag
den 13. februar kl. 19.3-0
Sted:
Sønderborg Bibliotek,
Kongevej, vær. 8
Medlemsmøde
Fredericia - onsdag
den 19. februar kl. 19.30
Sted:
Hotel Landsoldaten
Foredrag: Verner Holm
Ribe - mandag
den 24. februar kl. 19.30
Sted:
Backhaus
DebatKaj Petersen, DDF og
møde:
Aksel Bang Termansen,
Dansk Flyg1ningehjælp

Helsingør - tirsdag
den 25. februar kl. 19.30
Sted:
Hovedbiblioteket,
Marienlyst Alle 4
Foredrag: Harry Vinter
Århus - tirsdag
den 25. februar kl. 19.30
Sted:
Guldsmedgade 23
Foredrag: Jan Høeg, Norge
Sønderborg - onsdag
den 26. februar kl. 19.30
Sted:
Sønderborg Bibliotek,
Kongevej, vær. 8
Foredrag: Jan Høeg, Norge
Næstved - onsdag
den 26. februar kl. 19.30
Sted:
Grønnegades Kaserne,
lokale 117
Foredrag: Peter Neerup Buhl

Odense - onsdag
den 26. februar kl. 19.00
Sted:
Tarup Selskabslokaler,
Rugårdsvej 159
Foredrag: Ole Hasselbalch
"Goebbels' børn"
Silkeborg - onsdag
den 26. februar kl. 19.30
Sted:
Hotel Dania, Torvet 5
Foredrag: Poul Vinther Jensen
København - torsdag
den 27. februar kl. 19.30
Sted:
Nærmere oplysning og
tilmelding hos Lillian
Bostok, tlf. 31228647,
senest 25/2
Foredrag: Jan Høeg, Norge

Esbjerg - mandag den 2. marts
kl. 19.30

Esbjerg - mandag den 6. april
kl. 19.30
Sted:
Esbjerg Centralbibliotek,
lokale 3
Foredrag: Holger Olsen
"Udlændingepolitik og
u-landsbistand"
Sønderborg - tirsdag den 5. maj
kl. 19.30
Sted:
Sønderborg Bibliotek,
Kongevej, vær. 2
Medlems- Jette Streel,
møde:
København
Vejen - fredag den 5. juni kl. 14.00
Sted:
Hotel Skibelund Kral,
Vejen
GrundLektor Steen Steensen,
lovsmøde: Ranum og stud. mag.
Peter Neerup Buh!, Kbh.

Sled:
Billund Bibliotek
Foredrag: Søren Krarup

Også i Sønderborg by er del nu muligt
for medlemmerne al mødes en aften om
måneden, nemlig hver den første mandag,
på Biblioteket, Kongevej, vær. 10 eller 2
kl. 19.30. Medbring selv kaffe m.m.
Forhør evt nærmere hos Claes Schultz,
telefon 74 42 62 24, eller Ellen Ewers, telefon 74 43 51 57. Formålet er at styrke
det lokale arbejde og sammenholdet mellem medlemmerne.

Esbjerg - onsdag den 25. marts
kl. 19.30
Sted:
Esbjerg Centralbibliotek,
lokale 4
Foredrag: Jesper Langballe
"Nationernes genfødsel"

Sommerstævne 1992 boldes på Motel
Medio, SnoghØj, 19.-21.juni. Program i
næste nummer af Danskeren.
LandsmØde 1992 holdes på Hotel
Landsoldaten, Fredericia, søndag den
27. september kl. 11.00.

Esbjerg Centralbibliotek
Sted:
Foredrag: Verner Møller
"Umyndiggørelse af det
danske folk"
Billund - onsdag den 4. marts
kl. 19.30

lndmeldelses- og bestillingskupon

D

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbelaler mit kontingent (mindst 1()0 kr. årligt)
til foreningens adresse eller på dens
postgirokont0 4 54 75 51.

Navn:
Evt. stilling:
Gade, vej m.m.:

D

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.
Postnr. og -distrikt:

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.

