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Valgt fra
Vore flertalspolitikere har gjort
et valg.

De har valgt at placere fremmede i Danmark i hundredtusindvis,
som bar været driftige og påtrængende nok til at mase sig ind her.
Dem vil politikerne lade oprette et
"multietnisk" samfund i vor dagligstue. Et foretagende, der
uvægerligt vil ende i et kaos, som
det vi har lært at kende fra Libanon og det tidligere Jugoslavien.
Når man vælger til, vælger man
også fra. Og det er ikke blot danskernes fred og ret til at være sig
selv, politikerne har valgt fra.
Fremmede, der er så nødlidende, at de måtte blive hjemme, er
f.eks. også blevet valgt fra. Og trivielle danske socialtilfælde, som
ikke interesserer de magtfulde
lobbygrupper, er valgt fra. Man
kan jo ikke bruge de samme penge flere gange.
Dette valg kalder flertalspolitikerne for både moralsk og humanistisk. I deres lukkede - og velaflagte - verden og med mediernes
indpiskning er moral ganske simpelt det, de selv definerer som
moralsk.
Lad os påpege, hvad det er flertalspolitikerne har valgt fra:
- Det er de utallige nødlidende
ude i verden, der er så ringe stillet, at de ikke har nogen som helst
chance for at komme hertil - og
som vi ikke kan hjælpe, hvor de

er, fordi blot en af vore luksusindvandrere lægger beslag på, hvad
50-100 derude kunne overleve for.
- Det er de over 700.000 danskere, der hvert år passerer
arbejdsløshedssystemet.
- Det er de henved 200.000
danske familier, der hænger fast i
bistandssystemet.
- Det er de 120.000 danske
familier, som gennem den sidste
halve snes år har mistet deres
hjem ved tvangsauktion.
- Det er 30.000 hjemløse danskere.
·
- Det er hver eneste af os - og
især vore efterkommere - der må
bære byrderne af en statsgæld,
som for længst har passeret de
500 milliarder og allerede belaster
mand, kvinde og barn med mere
end 10.000 kr. om året pr. næse.
Sådan er situationen i dag i et
Danmark, der bruger noget i retning af 30 milliarder kroner om
året på fremmede - inden- og
udenlands.
Til sammenligning kan nævnes,
at Folketinget nylig bevilgede 50
millioner kr. til afhjælpning af den
akutte nød blandt danskere. Det
svarer (beregnet ud fra regeringens egen opgørelse) til fremmedudgifterne på en enkelt dag!
Hvor længe regner politikerne
mon egentlig med, at nødstedte
danskere fortsat vil holde hænderne i lommen?

-~
.............
...
.............

"Vi, der har hjemme i Danmark, er en del af en
sammenhæng. Vi lever i et samfund, et fællesskab
som vi selv er med til at udforme. Hverdag og fest,
privat og offentligt, altsammen bygger det på værdier
og idealer, som vi igennem generationer har været
fælles om. Også når vi er indbyrdes uenige, ved vi,
hvor vi bar hinanden. Det er, målt med den øvrige
verden, lidt af en sjældenhed, ja en gave".
Fra Dronning Margrethes nytt!lrstale 1992.

Her kunne man - indsvøbt i en sky af skældsord - læse, at
Danskerens redaktion bifalder vold mod asylcentre.
Det gør redaktionen ikke. DDF's landsmøde tilsluttede sig
tværtimod i 1991 en beretning, som tog afstand fra den slags. I
1992 tilsluttede landsmødet sig en beretning, der under indtryk
af den accelererende modstand blandt de unge og det umulige i
at få politikerne i tale fastslår, at foreningen ikke vil lade sig
bruge af politikerne til at holde moralprædikener for dem, der
drives ud i fortvivlelsens selvhjælp. Beslutningen gik i overensstemmelse hermed ud på, at foreningen skal afstå fra at tage
afstand fra dit og dat og nøjes med at referere kendsgerninger
og udviklingstendenser (jf. Danskerens november-nr. s. 21).
Men heri ligger ingen ændring af foreningens principielle holdning.
1 overensstemmelse hermed konstaterede en leder i Danskerens december-nr. i en særdeles besk form, at Folketinget er i
færd med at køre tingene lige lukt derhen, hvor de befandt sig
op til 29. august 1943. Og lederen sammenlignede nutidens
indvandringsprofitører med fortidens værnemagere.
Det er beklageligt, hvis udformningen af denne leder har
kunnet give anledning til misforståelser om, hvorvidt der var
tale om en opfordring eller en konstatering.
I øvrigt er paralleliseringen til besættelsens første år ikke
Danskerens opfindelse. Den er tværtimod igen og igen blevet
foretaget af personer, der selv deltog i modstandskampen dengang. Hvad enten man bryder sig om det eller ej, eksisterer
synspw:tlctet altså og burde snarere give anledning til eftertanke
end til forargelse.
Inden denne forargelse tager overhånd, er det måske på sin
plads at nævne, at Danskereos redakt.ør, som mingoisterne holdt
julehetz mod, selv oplevede denne periode. Han blev sat fast af
det tyske sikkerhedspoliti i 1944 og var resten af krigen tyskernes fange for medvirken til udgivelse af, hvad de kaldte "hetzskrifter".
0.H

.....................
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Lille Tyrkiet

~.~

Dronningeord - afde gode:

Fællesskab gennem
generationer

~.~

Pressedækning
På godt 2 Ar bar Den Danske Forening udsendt 9 pressemeddelelser.
Så vidt vides, er ingen af dem blevet refereret i noget medie.
Også Danskeren bringer en del stof, som nok burde bave
pressens interesse.
Eksempelvis artiklerne i sidste nummer om inspirationskilden til LO's nye indvandrerpolitik og afsløringen af fakta-journalist Klaus Laursen som fiktionsmager.
Men intet af det refereres.
Dette er dog ikke ensbetydende med, at Danskeren forbliver
ulæst. Tværtimod skuffelæses bladet på redaktionerne - samtidig med at der ledes med lys og lygte efter noget i det, som kan
bruges til at starte forargelse og bagtalelse med.
Et sådant tilfælde indtrådte i julen på et af de blade, som det
venstrerevolutionære foretagende "Demos" i VS-partibladet nr.
I, 1991 præsenterede som aftager afDemos-stof, nemlig Det fri
Aktuelt, hvorfra historien ret kritikløst bredte sig til Danmarks
Radio, Kristeligt Dagblad og endog Jyllands-Posten.
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Den tyrkiske ambassade bar travlt. Reks. bar den forsøgt at
etablere "venskabelige relationer'' til kultursociologen Eivind
Vesselbo, der har fortalt ubehagelige sandheder om udviklingen
i antallet af tyrkere her i landet. Men ambassadør Baki Il.kin har
også andre projekter i gang.
Ifølge Jyllands-Posten 3/12 92 har han således i de sidste to
år rejst rundt til alle lokaliteter, hvor der bor mere end 50 tyrkiske familier.
Ambassadøren udbreder sig i Jyllands-Posten om, hvad der
skal til for at "integrere" disse familier. "På langt sigt vil tyrkerne blive 'tyrkiske danskere', - men stadig med deres kulturelle
og etniske rødder i behold'', siger han.
"Tyrkiske danskere". Kan det siges klarere?
Når der tales om "integration", drejer det sig ikke om at få de
fremmede til at glide ind i det danske samfund og blive danskere. "Integration" vil sige at etablere dem her på deres egne
præmisser. Sikre, at de kan forblive fremmede. For tyrkernes
vedkommende er der tale om at sikre et lille Tyrkiet i Danmark.
Al den megen snak om "integration" er blot de~ der skal få
danskerne til at tro, at det drejer sig om noget andet Og få danskerne til at holde sig i ro, til det er for sent.
"Integration" er i realiteten etablering af fremmede i Danmaric - og i tilsvarende udstrækning fortrængning af danskere
og disses sædvanlige levenormer.

1993 Internationalt år
for verdens indfødte folk
Afbibliotekar Harry Vinter

Den internationale konvention
om borgerlige og politiske rettigheder samt den internationale konvention om økonomiske,
sociale og kulturelle rettigheder n,mmer begge følgende:
Afsnit I

Artikel I
I. Alle folk har selvbestemmelsesret. I kraft af denne kan de ftit
bestemme deres politiske stilling og
frit varetage deres egen økonomiske,
sociale og kulturelle udvikling.
2. Alle folk kan til deres egne formål disponere ftit over deres naturgivne rigdomskilder og ressourcer uden
derved at gøre indgreb i forpligtelser
hidrørende fra internationalt økonomisk samarbejde, der er baseret på
princippet om gensidig fordel i folkeretten. Et folk må aldrig berøves sine
eksistensmuligheder.
3. De i denne konvention deltagende stater, herunder sådanne som har
ansvaret for forvaltningen af ikkeselvstyrende områder eller formynderskabsområder, skal medvirke til
selvbestemmelsesrettens
gennemførelse og respektere denne rettighed
i overensstemmelse med bestemmelserne i De forenede Nationers pagt.

Der er tale om en kollektiv ret
for folket.
I 1990 proklamerede FN's generalforsamling 1993 som internationalt år for
verdens indfødte folkeslag. Formålet er
at styrke internationalt samarbejde til
løsning af indfødte folkeslags problemer
og at fremme kendskabet til indfødte
kulturer gennem særlige internationale
og nationale aktiviteter.
Inden udgangen af 1993 forventes en
verdenserklæring om indfødte folks rettigheder fremsat.
Hvem er de indfødte folk?
Ifølge FN er indfødte folk efterl<om:
mere efter de oprindelige indbyggere 1

mange lande. De er meget forskellige
hvad angår kultur, religion og social og
økonomisk samfundsorganisation. Mindst
5000 indfødte grupper kan identificeres
ud fra sproglige og kulturelle kriterier og
ud fra geografisk adskillelse. Fælles for
de indfødte folk er, at de har en stærk
bevidsthed om deres kulturer, hvis stærkeste karakteristikum er et særligt forhold til det land, folkene bebor.
FN anslår, at der findes ca. 300 millioner indfødte fordelt Ø mere end 70 lande. Blandt dem er Amerikas indianere,
inuitterne og aleuteme i polarområderne,
samerne i Nordeuropa, aboriginerne i
Australien og maorierne på New Zealand. De indfødte udgør ikke nødvendigvis en minoritet. Mere end 60 pct. af
Bolivias befolkning er indfødt, og de
indfødte udgør omkring halvdelen af
indbyggerne i Guatemala og Peru. TIIS31ll!llen har Kina og Indien mere end
150 millioner indfødte.
Ifølge FN står de indfødte folkeslag Ø
trods af deres forskellighed overfor ens
problemer: Under kolonialismens fremmarch. udbredelsen af ikke-indfødte religioner og udviklingens og moderniseringens ubarmhjertige skridt har de indfødte folk set deres traditionelle kulturer blive nedbrudt og deres landområder konfiskeret. Ifølge FN er det ingen overdrivelse at sige, at nogle indfødte folkeslag
lever under trussel om udslettelse.
FN anser således kun koloniserede folkeslag for at være "indfødte". Amerikas indianere karakteriseres således som indfødte,
mens f.eks. indbyggerne i Kina, som antagelig i lige linie er i familie med Pekingmanden, ikke anses for at være indfødte.
Denne tankegang, ifølge hvilken de
"indfødte'' er de ædle vilde, som indvandrerne fortrængte, udspringer tydeligvis
af indvandrer-amerikansk tankegang. Det
er ulogisk, men forståeligt fra en indvandrersynsvinkel, at folkene i de lande,
som indvandrerne kom fra, ikke anses
for at være indfødte, selv om de i lige så
høj grad som indianerne er "efterkommere efter de oprindelige indbyggere".
Den igangværende muslimske kolonisering af Europa bevirker imidlertid, at

de europæiske folkeslag må være omfuttet af FN's deflllition. Manglende anerkendelse af dette faktum er udtryk for
etnisk diskrimination.
Indfødtes rettigheder
Den internationale arbejdsorganisation,
ILO, har siden sin oprettelse. i 1919
været en pioner i arbejdet for mdfødte
folks rettigheder.
!LO-konvention nr. 107 fra 1957 definerer indfødte folk som "de oprindelige
indbyggere i lande, som er tmderlagt
kolonial besættelse". Som forholdene er
i dagens Danmark, må det danske folk
være omfattet af denne definition.
I 1970 udsendte en FN-kommission
vedr. forebyggelse af diskrimination og
beskyttelse af minoriteter en rapport,
som fremførte det synspunkt, at "indfødte folk har en naturlig og umistelig ret til
at beholde deres territorier og har et krav
på de områder, som er blevet taget fra
dem". Rapporten fastslog tillige, at indfødte folk bør nyde selvbestemmelse
som en grundlæggende rettighed.
I 1982 nedsatte FN en arbejdsgruppe
under ovennævnte kommission, som
skulle udart>ejde internationale standarder for indfødte folks rettigheder. Arbejdsgruppen er i øjeblikket i færd med
at udarbejde en "Universel deklaration
om indfødte folks rettigheder". Gruppen
håber at kunne afslutte arbejdet før udgangen af 1993, hvorefter den endeligt kan
proklameres af FN's generalforsamling.
Deklarationsudkast
FN's arbejdsgruppe har udarbejdet et
udkast til en erklæring om indfødte folks
rettigheder. Udkastet er opdelt i en
præambel bestående af 16 paragraffer og
i en operativ del bestående af 30 paragraffer. I det følgende refereres udsnit af
udkastet, som kan have særlig interesse
for danskerne som indfødt folk.
1. præambel paragraf

Idet vi bekræfter, at alle indfødte folk ~
er ftie og lige, hvad angår værdighed og
rettigheder i overensstemmelse med
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internationale standarder, idet vi anerkender alle menneskers og folkeslags ret
til at være forskellige, til at opfatte sig
som forskellige, og til at blive respekteret som sådanne.
2. præambel paragraf
Idet vi tager i betragtning, at alle folkeslag bidrager til den rigdom og forskellighed af civilisationer og kulturer,
som udgør menneskehedens fælles arv,
Proklameres den følgende deklaration
om Indfødte Folks Rettigheder:
§4
Indfødte folk har kollektiv ret til at
leve i fred og sikkerhed som særskilte
folk og til at blive beskyttet imod folkemord såvel som individuelle rettigheder
til liv, fysisk og mental integritet, frihed
og personlig sikkerhed.
§5
Indfødte folk har kollektiv og individuel ret til at bevare og udvikle deres
særlige etniske og kulturelle karakteristika og identiteter, herunder retten til selvbestemmelse.

§6
Indfødte folk har kollektiv og individuel ret til at blive beskyttet imod kulturelt folkemord, herunder beskyttelse
imod og afhjælpning af
a) enhver handling, som har til mål eller
den virkning at nægte dem deres integritet som særlige samfund eller deres
kulturelle eller etniske karakteristika
eller identiteter;
b) enhver form for tvungen assimilation
eller integration;
c) fratagelse af deres landområder, territorier eller ressourcer;
d) påtvingelse af andre kulturer eller
levemAder; og
e) enhver propaganda rettet imod dem.

Spørger: De herskende, de veluddannede, mener oftest, at f.eks.
indianerkulturer skal bevares. Men
ikke deres egen?
Eduardo Farah: Det er, fordi europæerne mener, at de er højerestående. Denne holdning, at de
andre er indfødte og man selv ikke
er det, er en idiotisk racistisk holdning. De sætter sig selv over andre:
vi er guder, I er idioter. Jeg er
meget uenig i den holdning.
lo.terview i Daoskcreo, ar. 2 1992
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Håb for en farverig verden
Den manglende evne blandt folk af
europæisk afstamning til at erkende sig
selv som indfødte udspringer af en racistisk overlegenbedsfølelse. De indfødte er
folk, man ser ned på. De er farverige og
spændende, og "progressive" feinschmeckere vil gerne bevare dem som
levende kulturhistoriske museumsgenstande. Men de betragtes som laverestående, der trænger til hjælp. Og det
føles godt at være god. Derfor arrangerer
man et internationalt år for de indfødte.
Men til trods for, at de indfødtes år er
udslag af en racistisk tankegang, er der
god grund til at beskæftige sig med de
resultater, som omsorgen for "de ædle
vilde" afstedkommer, fordi de er bidrag
til en farverig verden af kulturer, der får
lov til at udvikle sig på egne betingelser.
Det er resultater, som kan fa betydning
for dansk/europæisk kultur den dag, da
det måtte lykkes at få gjort op med den
forblændende, navlebeskuende opfattelse, at europæisk kultur er al udviklings
uforgængelige endemål og ikke en kultur
på lige fod med alle andre.
Det er et af de små håbets lys, der
skinner for os danskere i en reaktionær
mørketid.

Under alle omstændigheder er der
grund til at glæde sig over fremskridtene
for de folk, hvis rettigheder nu står over
for international anerkendelse, fordi en

Modsætninger:
Danskerproblemet:
"Et problem, der bl.a. består i, at
den herboende befolkning tilsyneladende nægter at indstille sig på,
at Danmark er under forandring til
et flerkulturelt samfund. Danskerne vil ganske enkelt meget nødigt
integrere sig ..!'.
W« i Information, 22110 1990

Indfødte folk har kollektiv og individuel ret til at blive beskyttet mod
kulturelt folkemord, herunder beskyttelse mod og afhjælpning af
enhver form for tvungen assimilation og integration.
FN-deklarationsudkast

mangfoldig verden af kulturer, der
udvikler sig på egne betingelser, er rigere at leve i end en blandingsverden, som
nødvendigvis må ende i grå uniformitet
- på de stærkes betingelser.
Kilder. Materiale fra FN's Informatiooslcontor
IWGIA Yearoook 1991

H. V.

IWGIA
Den Internationale Arbejdsgruppe for Indfødte Forhold, IWGIA, er en uafhængig, international organisation, som st.øtter indfødte folk i deres kamp
mod undertrykkelse. Organisationen blev stiftet i 1968. Siden da har den haft
internationalt sekretariat i Fiolstræde 10 i København, hvor IWGIA støttes
og huses af Københavns Universitet.
Organisationen tager større og større del i internationalt menneskerettighedsarbejde, ikke mindst i FN-sammenhæng.
I 50()..året for Columbus's opdagelse af Amerika har IWGIA været med til
at påpege indvandringens frygtelige konsekvenser for Amerikas oprindelige
indbyggere. På de seneste Roskilde-festivaler har IWGIA bragt indslag om
indianernes forhold. I november 1992 var IWGIA vært ved et besøg i København af årets modtager afNobels Fredspris, indianerkvinden Rigoberta Mencbu fra Guatemala.
Københavns-kontoret bar især beskæftiget sig med de arktiske folks, inuit,.
ters og samers, rettigheder.
!WGIA udgiver et nyhedsbrev fire gange årligt, en dokumentserie og en
årbog. Publikationerne beskriver forholdene for indfødte folk verden over.
Hovedvægten må siges at ligge på forholdene i Amerika, mens man til
gengæld ikke finder mange oplysninger om forholdene i den islamiske verden. Man kikker forgæves efter beskrivelser af forholdene for berbere, koptere, armenere, assyrere og andre overlevende indfødte i denne del af verden.
Den seneste årbog indeholder imidlertid en kortfattet omtale af den islamiske
regering i Sudans etniske udrensninger i det kristne Syd-Sudan.

Skyldig i hvad?
Hvem er vor tids herremænd - og hvad bygger de deres magt på? En dansk-gift udlænding
med meget internationale forudsætninger og et godt kendskab til den 3. verden vurderer danskernes baggrund og tilstand.
AfEduardo Farah
Mange almindelige danske par, som
arbejder hele livet, t!r købt et hus. Det
hus er sandsynligvis deres livs investering. Når den ene af dem dør, mister den
anden imidlertid ofte huset, fordi det
ikke er muligt at blive i det alene med en
folkepension.
Gamle og nye herremænd
Frem til det attende århundrede, hvor
stavnsbåndet blev ophævet, levede de
almindelige bønder som fæstebønder på
aristokratiets og herremændenes jord.
Her døde de jordløse, og deres børn var
overladt til den herskende klasses forgodtbermdende. I dag dør de almindelige danskere husløse, og deres børn er
afhængige af staten, når de skal uddannes, når de bliver syge o.s.v.
Aristokratiet er blevet afløst af andre
urørlige magthavere, nemlig en altfavnende stat med sine egne rige. De gamle
forvaltere af de riges magt er skiftet ud
med top-bureaukrater. Og medierne bar
afløst præsterne som de riges ideologiske
støtter. Medierne søxger for, at tingenes
tilstand tager sig acceptabel ud for flertallet.
Hvordan kan de næsten eksproprierende skatteprocenter - de højeste i verden
- fortsætte?
Det kan de dels, fordi livegenskab altid
har eksisteret. Det er en indgroet skik. Og
dels, fordi cirka to millioner ambitiøse
og aktive skandinaver er rejst til Amerika
og Australien i de sidste 200 år. De fleste
potentielle "Robin Hood'er'', der kunne
bryde magtforholdene, er væk. Det bar
også noget at gøre med, at almindelige
arbejdende mennesker er for trætte til at
kæmpe imod en professionel og velorganiseret herskende klasse, hvis eneste profession er at herske. Endelig er der en
moralsk eller psykologisk faktor, der
overraskede mig, da jeg forstod nytten af
denne faktor:
Skyldfølelse og tålmod
Gennem hele det feudale systems
historie bar landsbypræsten prædiket en
blanding af skyld og tålmodighed. På

den ene side fortalte han den almindelige
bonde, at bonden var "skyldig" på grund
af arvesynden, seksuelt begær, ambiti<r
ner, o.s.v. På den anden side fik præsterne folk til at tro, at alt afhang af Guds
vilje. Tålmodighed og accept blev derfor
måden at forholde sig til Gud på. Disse
præster blev selvfølgelig lønnet godt af
herremændenes gode vilje, så de fleste
præster hjalp herremændene til at opretholde magtordningen. De fil præster, der
protesterede, blev bare smidt ud af deres
sogne.
Den herskende klasse lever efter en
anden moral end menigmand - dengang
såvel som i dag. For den herskende klasse har det til enhver tid handlet om
grådighed, magtkampe og alle mulige
former for umådeholdent forbrug - selvom det er blevet kaldt noget andet.
Den nye elites magtmidler
Med det nittende århundredes verdsliggørelse og fremvæksten af en ny herskende klasse tilpassede denne klasse
befolkningens indgroede skyldfølelse til
de nye realiteter. Janteloven er et vidt
brugt eksempel. Denne lovs psykologiske mekanismer blev brugt til at holde
enhver, der strittede imod eller var
anderledes, nede.
I takt med, at den nye elite voksede,
voksede også staten i det tyvende århundrede. En konstant strøm af information
og med den også den manipulerende
information fyldte stuerne bos befolkningen både via radio, tv og den skrevne
presse.
Medierne viste tragiske, dramatiske og
deprimerende billeder af gamle, lidende,
arbejdsløse og socialt dårligt stillede
mennesker. Igen og igen blev smerten
vist frem. Eliten kunne nu appellere til
befolkningen: Uden din skat, vil disse
mennesker blive ved med at lide.
Men eliten, det vil sige de sellinade
høje bureaukrater og politikerne, sørgede
for at betale sig selv først af de opkrævede skatter. De bruger penge på rejser på
første klasse, luksus-kurser, fine måltider
m.v., og det værste er, at de skaber tusin-

der af unødvendige, men vell.ønnede jobs
til sig selv. Først når de selv har taget,
hvad de skal bruge af skattekagen, bliver
folkets behov dækket.

Racisme-våbenet
I tresserne kom så en ny produktudviklingslinie for eliten. Det var racismelinien. Medierne viste nu, hvor frygteligt
de hvide amerikanere behandlede vietnameserne. Selvfølgelig blev selve grundlaget for krigen mod det totalitære kommunistregime i Nordvietnam aldrig rigtigt nævnt.
Medierne generaliserede også og fortalte en meget ensidig historie, når de
viste, hvor modbydelige de hvide var
mod de sorte i USA eller Sydafrika.
Effekten var der med det samme. Danskere såvel som andre skandinaver følte
en voldsom anger. De følte sig nu skyldige, ene og alene, fordi de var hvide eller
europæiske. For en udlænding er det
chokerende at se et nydeligt og velopdragent folk tynget af denne skyldfølelse,
som jo er skabt ud af den blå luft. Selvfølgelig er det naturligt for det enkelte
menneske at føle sig skyldig, hvis man
bar gjort noget forkert overfor familien,
andre mennesker eller naturen. Men det
er absurd og sørgeligt at se så mange
mennesker føle sig skyldige p.g.a. kunstige, ideologiske ideer, der lægges over
på deres skuldre.
Siden det gik op for eliten, at mekanismen viikede, bar den skubbet godt på
vognen; det onde ved de hvide, de kristne og vesterlændingene blev fremhævet,
og der blev igen og igen gjort opmærksom på racismens forbandelser.
Hvis en hvid politimand dræber en
sort i Afrika, bliver det vist som en topnyhed. Men hvis sorte dræber, torturerer
og voldtager tusindvis af andre uskyldige
sorte (som det i øjeblikket desværre sker
i Somalia og SUdan), er det ikke en
nyhed. Det bliver for det meste ignoreret.
Danskere gøres til 14racister"
Eliten siger i dag til danskerne: Hvis du li..
ikke betaler din skat for at hjælpe de lræfr. , .
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gende flygtninge, der komrner til Danmark
(12-14 milliarder kroner) - så er du racist,
egoist, chauvinist, o.s.v. Og det skønt de
fleste efterllånden udmærket ved, at hovedparten af flygtningene i virkeligheden bare
er mennesker med økonomiske problemer,
der søger en bedre levestandard.
Hvis nogle indvandrere opfører sig
dårligt eller er dovne, fortæller eliten
oven i købet danskerne, at det er danskernes skyld, fordi de ikke hjælper indvandrerne nok, og fordi de er racister.

Den 3. verden gøres til martyr
Det er på grund af disse mekanismer,
at den tredje verden altid fremstilles for
danskerne som en tragedie. Man hører
aldrig succes-historierne, eller hvordan
levestandarden stiger i mange af den
tredje verdens lande. Der koromer aldrig
glad eller optimistisk information om
den tredje verden. Som om alle der lever
i et dagligt og vedvarende helvede!
Men på den måde kan eliten bilde folk
iod, at Danmark er meget bedre, og at
danskerne skal være glade for deres
fremragende ledere.
Er der noget at gøre ved det?
Hvad kan vi gøre, kunne læseren spøige.
Først og fremmest bør folks arbejdsoverskud holdes i familierne. Lad dog
folk så vidt muligt sørge for deres børn,
familiens gamle medlemmer eller handicappede. Dette ville hjælpe til at genskabe vore dages brudte familier. Kun de,
der absolut ikke kan klare sig selv, skal
have offentlig hjælp. Men kun som en
sidste udvej og på samfundets laveste
niveau, så b!de giver og modtager kender hinanden. På den måde bliver det
langt vanskeligere at svindle.
Hver kommune kunne endvidere, alt
afhængig af sine ressourcer, hjælpe en
landsby i den tredje verden, hvor der er
rigtige flygtninge eller el{tremt fattige
mennesker, der er villige til at hjælpe
med at hjælpe sig selv.
Hvad angår de såkaldte "flygtninge" i
Danmark, så skulle man huske, at det er
bedre at hjælpe der, hvor ti eller flere
familier kan få en god fremtid for de
samme penge, som der i dag bliver brugt
på en enkelt (økonomisk) flygtning i
Danmark. Immigranterne bør finde
arbejde og være produktive. Eller de bør
have en billet tilbage med tre års
bistandshjælp i kontanter, så de kan starte en ny tilværelse i deres oprindelsesland og hjælpe handelsbalancen der.
Dette ville medføre en nedskæring på
bureaukratiet og sandsynligvis også på
de eftertragtede elite-jobs. Men ligesom i
østlandene kan politikere og embedsmænd omskoles til mere produktive jobs.
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Hvad så med de meget rige?
Hvis skatterne blev sat mærkbart ned,
ville de sikkert gladeligt betale skat og
investere i Danmark i stedet for at leve af
hasarderede gamblinger i udlandet, som
mange gør nu. Danmark har akut brug
for disse investeringer for at kunne konkurrere på verdensplan.
På den måde ville folk også lære at se
mere optimistisk på verden. Jeg ser Dan-

mark som et af de blideste steder i verden, hvor handicappede og udlændinge
endda behandles bedre eod danskerne.
Danskerne er ikke egoistiske og racistiske. Danskerne må forstå, at deres skyldfølelser er uden grundlag, og at de bruges af eliten til at dræne dem for frugten
af deres arbejde og til at holde eliten selv
ved magten.
Eduardo Farah

Privatiser
flygtningepolitikken

Jakobsen vil være god på andres vegne,
taler om hvad "vi" kan være "bekendt"
så ser jeg det kun som renvasket magtsy~
ge. I moderne politik er menneskers selvretfærdighed et langt større problem end
deres ondskab.
Når jeg inviterer en udlænding til Danmark, irriterer det mig, at det danske
fremmedpoliti er så trægt og restriktivt.
Og at jeg skal betale 400 kr. for et visum.
Jeg harmes over, at staten i så høj grad
skal bestemme over mig. Men jeg vil
aldrig, som Mimi Jakobsen gør, drømme
om at forlange at andre skulle tage sig af
mine gæster. Dem klarer jeg selv. Ligesom Mimi Jakobsen burde gøre. Hvis
Mimi Jakobsen selv skulle betale 400 kr.
for et visum, som alle andre danskere må
når de inviterer fremmede til lande~ ville
det koste hende og Burg 1,6 millioner
kroner at invitere de 4000 flygtninge til
Danmar1':. Det er dyrt at være god. Men
det er gratis at være god på andres vegne.
Gid flere danskere var egoister og kun
ville være god på egne vegne.
Henrik Gade Jensen

Af Henrik Gade Jensen
"Mindre end de 4000 flygtninge, vi
tager om året, kan vi simpelthen ikke
være bekend~ når der er 18 millioner
flygtninge verden over''.
Således sagde Mimi Jakobsen ved
CD's landsmøde og det har hun frihed til
at mene. Og jeg har frihed til at være
uenig. Mimi Jakobsen har også ret til at
forsøge at gøre, hvad hun finder er
moralsk rigtigt, nemlig at hjælpe 4000
flygtninge om året. Men Mimi Jakobsen
har efter min mening ikke ret til at tvinge
andre mennesker til at deltage i hendes
hjælpeprogrammer.
Hvis Mimi Jakobsen vil hjælpe 4000
forfulgte flygtninge ved at give dem asyl,
så skal hun have frihed til at gøre det.
Mimi Jakobsen bor vistnok på eo gård på
Sydsjælland og hun har sin grundlovsbeskyttede frihed til at gøre med sin ejendom, hvad hun vil. Hvis Mimi Jakobsen
og Bent Burg vil lave deres hjem om til
et asylcenter for 4000 flygtninge, så kan
de af fri vilje gøre det. Og jeg mener ikke
staten moralsk kan forbyde Mimi Jakol>sen eller andre danskere at invitere så
mange udlændinge til landet, som de
måtte ønske. Staten bør bestemme
mindst muligt og efter min mening bør
den slet ikke føre nogen flygtningepolitik, men lade grænserne være åbne.
Men en ting kan Mimi Jakobsen aldrig
gøre. Hun kan ikke kræve eller forlange
af andre, at de skal bruge tid eller penge
på at tilfredsstille hendes moral Moral er
en privatsag og vi har alle hver for sig en
følelse af forpligtelse. Og når Mimi

Redaktionelt dilemma

- En håndboldspiller og en fra publikum
har spyttet på hinanden.
- Nå.ja. Hvad så?
- Jamen en af de spyttende er marokkaner.
- Det lrunne du Jo have sagt straks! Så er
der jo tale om racistisk spyt! RYD
FORSIDEN!

TV og det globale ansvar
Medierne svønuner over om lidelserne for muslimer i Bosnien og Somalia. Om folkedrabene
på kristne i Armenien og Syd-Sudan er der derimod nærmest larmende tavshed.
Afbibliotekar Harry Vinter
Som den første stat i verden anerkendte Armenien i år 301 kristendommen
som statsreligion. Tyrkiske folkeslag,
som senere trængte ind i Lilleasien (det
nuværende Tyrkiet) østfra, antog Islam,
og Armenien blev indlemmet i det
Osmanniske imperiwn. Siden bar armenerne været udsat for den ene massakre
efter den anden på grund af deres kristne
tro. Under dække af I. verdenskrigs
tumulter gennemførte tyrkerne i 1915
deres "Endlosung" på det armenske problem. I løbet af få måneder blev næsten
hele den armenske befolkning i 'fyrkiet
på ca. 2 mill. udryddet. Nogle blev
skånet i de største byer af hensyn til verdensopinionen. Resten flygtede.
Armenerne bar overlevet som nation,
fordi de fik en lille republik i Sovjetunionen. Efter Sovjetunionens opløsning er
de atter truet af regulær udryddelse.
Azerbaidjan, Kazakhstan, Uzbekistan,
Kirgizia, og Turkmenistan er beboet af
tyrkiske folkeslag, ialt over 50 mill. Tyrkiet etablerer i disse år tætte kontakter til
disse lande. Der er bare det irriterende
foihold, at det lille kristne Armenien ligger i vejen for en direkte forbindelse til
dem.
Tyrkiet leverer våben til Azerbaidjan,
som nu er i krig med Armenien. Hovedårsagen til konflikten er området Nagorno Karabakh, som ligger i Azerbaidjan,
men som hovedsagelig er befolket af
armenere, der gerne vil forenes med
Armenien. Det bliver de også i disse år.
Ikke ved at Nagorno Karabakh bliver forenet med Armenien, men ved etnisk
udrensning: deportationer og flugt.
ldag er aggressionen så vidt fremskreden i Nagorno Karabakh, at hovedstaden
Stepanakert jævnligt er udsat for beskydning. Men azerbaidjanerne nøjes ikke
længere med at føre krig mod Nagorno
Karabakh, men er nu trængt ind i selv
Armenien.
Efter flere måneders beskydning forlod de sidste indbyggere den lille by
Artsvajsen d. 6. august 1992. Hjemvendt
fra Armenien beretter en dansk hjælpearbejder: "Den 29. juli var 8 armenere i bil
på vej ud af Artsvajsen. Et ungt nygift

ægtepar, en 17-årig pige og et ægtepar
sidst i 30'erne med 3 børn, en pige på 6
måneder, en dreng på 5 år og en pige på
7 år. Pludselig dukkede 20 azerbaidjanske soldater op. De skød på bilen, som
måtte standse. Den unge mand blev skudt
ihjel med det samme. Familiefaderen
blev skudt, men med vilje ikke øjeblikkeligt dødeligt. Han kunne derfor overvære,
at hans 3 b.ørn blev brændt ihjel levende,
at de 3 kvinder på skift blev voldtaget,
blev snittet overalt på kroppen, fik skåret
brysterne af, blev brændt med cigaretter i
ansigtet og øjnene og fik skudt øjnene ud
for til sidst at blive slået ihjel. Selv døde
han 5 dage efter på sygehuset i Krasnoselsku.
Nu er Krasnoselsk under beskydning.
· Næsteu daglig regner det med azerbaidjanernes "haglmissiler", der eksploderer i
luften og hver udspreder over 40 ødelæggende projektiler. Våbnene er ulovlige ifølge internationale konventioner.
Krasnoselsk er en dødens forgård og er
ved at blive forladt af indbyggerne, som
flygter vestpå.
Dystre armenere tror, at Armenien vil
blive løbet over ende i løbet af få måneder.
Foruden aggressive muslimske naboer
kæmper Armenien stadig med følgerne
af jordskælvskatastrofen i 1988, der forvandlede byer til ruindynger og begravede titusinder under ruindyngerne. De fleste jordskælvsofre bor stadig i nødtørftigt
sammentømrede hytteL
Krigen har medført mangel på snart
sagt alt. Fødevarebutikkerne er tomme og
brændsel næsten wnuligt at skaffe og
betale.

FN-udsendinge forudser, at op imod
100.000 armenere vil dø af sult og kulde
i løbet af denne vinter, med mindre der
omgående sættes ind med massiv hjælp.
Temperaturen er mange steder minus 20
grader, og der er mangel på brændstof,
fødevarer og medicin.
Dansk TV er larmende tavs om situationen i Armenien. Her er det nemlig kristne,
der lider under muslimsk aggression.
Til gengæld hører vi hver eneste aften
om situationen i Bosnien. Her er det

nemlig muslimer, der er udsat for c,.,ergreb fra kristne.
Tilsvarende bringer TV ingen oplysninger om situationen i Sudan, hvor den
muslimske regering i Nord-Sudan fører
krig mod de kristne i Syd-Sudan for at
påtvinge dem verdens skrappeste version
af islamisk lov, Sharia'en. I denne kamp
for ved sværdet at udbrede Islam bruger
den muslimske regering bevidst sulten
som våben.
En medarbejder ved Norsk Folkehjælp
udtaler, at situationen er værre end i
1988, da 250.000 mennesker døde af
sult.
En FN-medarbejder udtaler, at mange
konverterer til Islam simpelthen for at få
mad.

Derimod fortæller TV hver aften om
situationen i nabolandet Somalia, hvor
Vesten past.ås at have en moralsk pligt til
at hjælpe. Her er det nemlig muslimer,
der sulter.
Ved således at filtrere virkeligheden
medvirker TV - uden at lyve - til at give
offentligheden et fuldstændig forvredet
verdensbillede. Men forvridningen er
ikke uden virkning,
Nu strømmer hjælpen ind til Somalia
og Bosnien, men ikke til Syd-Sudan og
Armenien, og muslimske lande, som ikke
synes at være omfattet af et globalt
humanitært ansvar, kan koncentrere sig
om at støtte Azerbaidjan, Bosnien og styret i Nord-Sudan militært.
Og mens unge bosniere nu kan hygge
sig i Danmark, sætter den vestlige verden
incl. Danmark militær magt ind for at
forsvare muslimske positioner i Bosnien.
Men der gøres intet for at forsvare de
kristne i Armenien og Syd-Sudan.
Vi bar i flere tilfælde set (bl.a. i forbindelse med Golf-krigen), hvordan PR- og
nyhedsbureauer kan købes til at manipulere offentligheden. Mon den beskrevne
nyhedsdækning af begivenhederne i
Armenien, Bosnien, Somalia og Sudan er
tilfældig?

0
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''Censur kan ingensinde genindføres''
Mange har i tidens løb spurgt, hvorfur
Danskeren ikke ligger til salg i kioskerne.
Det har en forklaring: Prøv at se, hvem
der overtager kioskerne! Vi skaffede os i
februar et eksemplar af "Kiosknyt''. Det
viser, at medens kun 4 kiosker blev overtaget af danske hænder, blev ialt 24 overtaget af Abdel, Thriq, Mubaroroad m.fl.
(jf. Danskeren 1992nr. 2, s. 17).
Så statsvirksomheden DSB da? Ak
nej. Kioskerne her må ikke sælge Danskeren. Det siger DSB. Bladet har faktisk
allerede været fremme i en DSB-kiosk men det blev omgående stoppet af
distriktschefen. Mundtligt med den
begrundelse, at det jo ville skabe problemer med indvandrerne, som skulle tåle at
se på den slags.
Så har vi været hos traftlaninisteren.
Censur - det lyder som bekendt ikke
godt. Det var jo noget, Grundloven af
1849 afskaffede.
Men ikke når det drejer sig om Danskeren. Kai Ikast mente, at afvisningen
var forsvarlig "ud fra økonomiske kriterier".
"Økonomiske kriterier''? Når nu bladet
faktisk kan sælge?
Sådan er der så meget.
Giv venligst dette nummer af bladet
videre til en, der ikke har læst det.
Rekvirer om nødvendigt flere eksemplarer fra telefonsekretariatet (86 13 24 01)
ellerredaktionen (31 55 18 02).
Eller tag selv kopier af eller fra bladet
og giv dem videre.
Det er det bedste svar på censur og
chikane.

Løgnens
holdeplads?
Politiken, der prøver at markedsføre
sig selv som indbegrebet af seriøsitet,
sandruhed og vidsyn, er tilsyneladende
fast besluttet på at gøre sig til løgnens
holdeplads i omtalen af Den Danske Forening.
24/6 kunne de godtroende læsere af
dette organ f.eks. erfare, at advokat Harlang har vundet en sag, hvorefter han kan
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kalde DDF racistisk. Det har han som
bekendt ikke; han har tværtimod tabt disse sager. Og han har nu under vidneansvar i retten oplyst, at han Ikke har sagt
andet til Politikens journalist.
28/9 fortælles det også i en historie
om ny-nazisterne, at en af disses ledere,
en vis Jonni Hansen, har været medlem
af DDF siden 1987. Det passer heller
ikke.
Foreningen har i begge tilfælde anmodet om en berigtigelse, men dette har det
- trods loven - været umuligt at opnå.
Politiken vi/ lyve.
Man undrer sig over hvorfor?
D
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Kursskifte?
Folketinget har igennem mange år
hvert år bevilget store millionbeløb til
"oplysning" om flygtninge og indvandrere, bl.a. til "Mennesker mødes"-arrangementer og til publikationer. Alene bladet
Samspil modtager hvert år over I roill.
kr.
Socialdemokratiets formand Poul
Nyrup Rasmussen foreslår nu, at befolkningen skal informeres "sagligt og
reelt"!

D

Vi er røde, vi er hvide ...
"Folkebevægelsen Mod Nazisme" har forfatteren Povl E. Nørager som medstifter. I den
anledning har han indhøstet nogle bitre erfaringer. I dette interview med Ole Hasselbatch fortæller han om ægte og uægte antiracisme, om et folks nød og om et håbs forlis.
OH: Du fik en ilde medfarr i Danskeren for nogen tid siden, fordi d11 beskrev
os - og i øvrigt også P.H. Bering - på en
måde, som koblede os til ekstreme kredse.
I dag er du på afgørende punkter på
linie med os. Hvad er der sket?
PN: Jeg var tidligt klar over problemerne i forbindelse med indvandringen.
Bl.a. sad jeg i landets første officielle
fremmedarbejderudvalg i 1969. Det var i
Roskilde. Vi - og fagbevægelsen - forsøgte at stoppe tilstrømningen af gæstearbejdere. Men som bekendt lykkedes det
ikke. Jeg ved derfor, at det ikke passer,
når politikerne og andre siger, at "vi inviterede dem selv''. Ingen gæstearbejder
blev i hvert fald opfordret eller inviteret
fra 1970 - tværtimod. I 1987 oplevede
jeg så, at nyoazisteme ville stille op til
kommunalvalget Jeg gjorde offentligt
opmærksom på dette problem og fik i
den anledning en henvendelse fra dir.
Jens Sejersen. Han overbeviste mig om,
at der burde startes en forening mod
nazismen. Vi gik i gang, og gennem
Sejersen lærte jeg - i forbindelse med
retssagen mod nazilederen Povl Heinrich
Riis-Knudsen - Erik Jensen og hans
"Demos" (et informationsfællesskab på
venstrefløjen, red.) at kende. Vi prøvede
sammen at finde ud af, hvad der rørte sig
hos nynazisterne. Det lykkedes som
bekendt også at skabe "Folkebevægelsen
Mod Nazisme" - og nazisterne opgav
også rent faktisk at stille op til valget.
OH: Og herefter begyndte vanskelig-

hederne så?
PN: Ja. Der skete det, Jens Toldstrup
allerede havde advaret mig om ville ske.
Et mindretal i "FMN" gik i gang med at
omforme bevægelsen. De ville f.eks. give
den et nyt navn. Den skulle også være en
folkebevægelse mod ":racisme", sagde
de. "FMN" blev brugt af "Internationale
Socialister", "Demos'' og andre tilsvarende grupper. De omklamrede den, og det
fik de øvrige medlemmer naturligvis
efterhånden en uklar fornemmelse af.
Derfor blev "FMN" slidt ned - de andre
medlemmer sivede væk i stor stil. Og
"FMN" blev manipuleret derhen, hvor
den kom til at fremstå som en "antiracistisk" bevægelse i stedet for det, den
oprindelig var tænkt som.

til? Læg i.øvrigt mærke til navnet. "Fair
Play" er også navnet for en amerikansk
Cuba-orienteret, kommunistisk organisation, startet af Lee Harvey Oswald, manden der fik skyld for at have myrdet
præsident Kennedy. Navnet "Fair Play'',
som klinger så godt, har altså en uhyggelig forhistorie. I hvert fald må Erik
Jensen, der er specialist i sådanne
bevægelser, have vidst dette. Danskerne i
bred almindelighed vidste det næppe.

OH: Du blev altså hæng/ ud?

Povl E. Nørager

OH: Hvordan det?
PN: Du ved selv, hvordan ordet antiracisme misbruges. Det er selvsagt ikke
racisme at være modstander af indvandring. De, der bruger begrebet i denne
betydning, sviner med ordene og devaluerer begreber, der var en bedre sag værdig. Racisme er at beskrive og behandle
folk med andre hudfarver som mindreværdige. Fascisme er et nationalsocialistisk samfundssystem, der ønsker at sætte demokratiet ud af kraft. Det er på tide,
at de rigtige ord benyttes i de rigtige
sammenhænge.

OH: Hvad gjorde du ved de1?
PN: Jeg sagde det, jeg mente. I min
bog "Stemmer fra fortiden" skrev jeg det
også. Resultatet var, at Jens Sejersen til

presse, fagforeninger m.v. udsendte mit
foreløbige manuskript til dele af bogen
suppleret med hans egne kommentarer.
Og med det som brækjern forsøgte man
så at kuppe "FMN''s ledelse. Det lykkedes ikke - men kort efter kunne man i
Radioavisen børe, at Jens Sejersen havde
startet en ny bevægelse "Fair Play'' - som
også "Folkebevægelsen Mod Nazisme"
var tilknyttet! "Fair Play'' havde ovenikøbet ~t 120.000 kr. af EF - inden den
var etableret. H vordao mon det kunne gå

PN: Ja. Men jeg står fast ved det, jeg
har sagt. Hvis politikerne bliver ved med
massivt at underminere tilværelsen for
samfundets svagest stillede i takt med
indslusningen af fremmede, vil det uundgåeligt føre til konfrontationer. Man kan
ikke lukke sygehnse, plejehjem o.s.v. og
fylde dem med flygtninge i stedet, uden
at det før eller siden går galt. Politikerne
er uvederhæftige både med hensyn til,
hvad de fremmede koster, og hvor mange
de er. Det er også urigtigt, når politikerne
påstår, at fremmede ikke får mere økonomisk hjælp end danske bistandsklienter,
jævnfør striden mellem Dragør- og Hvidovreborgmesteren, der begge vil slippe
for en udgift på I mil!. kr. årligt for at
huse en indvandrerfamilie. !øvrigt er det
horribelt at se, hvordan indvandrerne
risikofrit og helt åbenlyst kan diskriminere danskere i ord og gerning.

OH: Det lyder som en gentagelse af,
hvad Den Danske Forening har sagt?
PN: Det ved jeg godt, og jeg pegede i
"Stemmer fra fortiden" på, at foreningen
har ret i visse af sine synspunkter. Derfor
er det farligt, at "FMN' bevæger sig fra
at være en antinazistisk organisation og
til at være ensidigt "antiracistisk''. De
såkaldt "antiracistiske kredse i "FMN"
har altid med djævlens vold og magt villet have syndebukke at kæmpe imod.
Dette er ofte gået ud over bevægelsens
egne medlemmer. "FMN"s første formand blev f.eks. slidt ned p.g.a. indre
stridigheder. Der foregik en hensynsløs
jagt på enhver, som ikke kunne råbe hurra for politikernes mange fejlagtige
beslutninger i flygtninge- og fremmedarbejderspørgsmål, for slet ikke at tale om
de a dristige, der åbenlyst sagde, at det .._
nu efterhånden var blevet således, at ~
0
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mange danskere diskrimineres. Selv om
den rendyrkede nazisme så godt som
ikke findes i Danmark, går den vilde jagt
på mennesker, man godt ved ikke er
racister, men som blot er betænkelige ved
udviklingen. Jeg er beklemt over at børe
såkaldt "ansvarlige" politikere sige, at
man har en indre "svinehund" eller er
racist, fordi man spagfærdigt indvender,
at man altid er villig til at hjælpe flygtninge, men at landet ikke er og aldrig kan
blive et indvandrerland, og at Danmark
hverken bar størrelse eller økonomi til at
fungere som hele verdens socialkontor.
OH: Du mener Ikke, at del lykkedes at
holde "Folkebevægelsen Mod Nazisme"
påspore1?
PN: Det er en uafvaskelig plet på Jens
Sejersens anstændighed - og det smittede
af på "FMN" - at ban hindrede Den
Danske Forenings sommerstævne i rss
kursuscenter i 1990. Sådanne metoder
adskiller sig ikke fra dem, man benyttede
i Nazityskland. Vort demokrati må være
stærkt nok til at lade andre komme til
orde, selv om man ikke er enig med dem.
"FMN" tog officielt afstand fra Sejerseo
i anledning af denne begivenhed. Men
bag kulissen jublede den "antiracistiske"
fløj. Og uagtet det er velkendt, at han
selv har sagt, at ban udnytter bevægelsen,
vælges han f.eks. til dirigent så sent som
på landsmødet i 1992. Bevægelsens blad
bortcensurerer nu alle mine indlæg, også
autentisk materiale om nazistisk virksomhed, og gengiver i stedet diverse anonyme trusselsbreve. Man ved i "FMN''
også, at Sejersen holder møder med
æresmedlem i Nazipartiet, kirkegårdsgartner Albert Larsen, selv om det er
både en landsmøde- og en bestyrelsesbeslutning, at ingen i "FMN''s ledelse går i
dialog med ansvarlige nazister.
Det store flertal i befolkningen er ikke
racister. Mange kæmper blot en fortvivlet
kamp for at overleve. Disse mennesker er
også repræsenteret i "FMN", men tør
ikke protestere mod det, bevægelsen er
kommet ud i. For "FMN'' er i dag en
bevægelse, der sortstempler folk, som
vover at stritte imod f.eks. over for
diskrimineringen af danskere - det, der
kan kaldes omvendt racisme. Det er
synd, for derved går "FMN" i virkeligheden nazisternes ærinde. Bl.a. derfor frygter jeg, at voldelige sammenstød ikke ligger langt forude.
OH: Hvad er din fole/se så nu?
PN: Selvsagt føler jeg mig ikke som
racisL Men jeg føler foragt for de politikere, der taler humanismens sag, samtidig med at de pålægger folket nye byrder
i humanismens navn og stempler dem,
der protesterer, som racister. Jeg må vel

10
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også konkludere, at hvor idealisten
møder opportunisten, taber idealisten
altid. Men formentlig kun i første
omgang. For opportunister er i reglen
ikke særligt kløgtige og fælder derfor
som oftest sig selv i det lange løb.
OH: Dei er sjældent at opleve, at et
menneske 1ager sine opfattelser op til
revision. Vi gav dig en voldsom medfart i
delte blads spalter, da du i sin tid kædede
os sammen med ilde kredse. Men du har
jo nu på afgørende punkter set og klart
sagt det samme som os. Derfor skal du
have en uforbeholden 11ndskyldning.
PN: Jeg er også ked af, hvis jeg bar
formuleret mig på nogle områder, så det
med urette kan bruges til at sætte jer i
forbindelse med holdninger, I ikke står
for, så undskyldningen er gensidig. Og
den gælder også Bering. I "Stemmer fra
fortiden" blev specielt kapitlerne "Ulandshjælp og flygtninge", "Islam",
"Danskere og indvandrere" og "Fagbevægelsens dilemma" udlagt som racistiske og Jagt for had. Mit håb var, at nogle
ville besinde sig og måske også anskue
visse problemer ud fra den almindelige
danskers hverdag. Forstå, at det var bedre, om bevægelser - som f.eks. Den Dan-

ske Forening og "FMN'' startede en fornuftig dialog i stedet for gensidig mudderkastning.
OH: Hvad formål tjener FMN - efter
din vurdering - så i dag?
PN: Ved at engagere "FMN'' - og tage
ensidig stilling for indvandrere - er
"FMN''s oprindelige ide død, men hvad
værre er: I dumhed går man oazi.stemes
ærinde, der tager flertallet af alle danskes
holdning til indtægt for, at nu må denne
politik stoppe. "FMN" har fraveget sin
oprindelige ide og er blevet en liUe brik i
et spil, den desværre slet ikke selv kan
overskue. Som nu ensidig "antiracistisk"
bevægelse har "FMN'' reduceret sig selv
til en af de i forvejen mange små
bevægelser, der monotont udråber anderledes tænkende til racister.
OH: Det er hårde ord.
PN: Jeg advarede allerede i min sidste
bog mod denne tendens. Så det er ikke
noget nyt, jeg siger. Personligt ville jeg
ønske, at "FMN'' var lige så meget i trit
med den danske befolkning, som Den
Danske Forening. Jeg beklager - som
medstifter - at det ikke længere er tilfældet.

Ovenstående medlemsblad for FMN~ Københavnsafd. dec. 1990 viser foreningens
"antiracistiske" udvikling. Del om1aler bl.a. et medlemsmøde, hvor den noksom
bekendte pakistanske indvandrer lJashy Quraishy "leverede et ualmindeligt godt og
interessant foredrag" - uden at et eneste medlem var mødt op for at høre det! Alligevel vil man fortsætte ad den vej.

Fremmede unge ude af arbejde
eller uddannelse
ligheden har blot ikke villet indrette sig
efter de glade og beroligende forudsigelser.
Senest har Undervisningsministeriet
ladet foretage en undersøgelse af de faktiske forhold. Den demaskerer med klare

Hvor ofte har vi ikke hørt optimistiske
eller kritikforargede forsikringer om, at
de yngre og især 2. og 3. generation fra
3. lande Jet ville blive integreret i det
danske samfund og snart optræde på
linie med jævnaldrende danskere. Virke-

tal løgnene og hykleriet. Vi aftrykker

nedenfor det korte sammendrag af
undersøgelsen, som findes i "Undervisningsministeriets Nyhedsbrev 19. oktober 1992" s. 3.

Tallene om arbejdsløshed stammer
fra en undersøgelse af de 17-24-åriges arbejds- og uddannelsesforhold,
der er foretaget af ku!tutsociolog Eyvind Vesselbo.
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Unge indvandrere
er isolerede
Nye tal viser, at mange unge
indvandrere og flygtninge er
isoleret fra det danske samfund.
En scor del af de unge indvandrere
og flygcningt er redt uden kontakt
med det danske samfund. De er
hverken i arbejde eller under uddannelse.
Det viser tal, som Undervisningsministeriet har sendt til EF-Kommis·

I

sionen, og som netop er offentliggjort i en foreløbig udgave af "Rap·
port o m interkulcurd undervisning".
Rapporten er udarbejdet på grundlag af et meget detaljeret spørgeskema fra Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber.
Tilsvarende rapporter er udarbejdet

af de øvrige medlemslande. I løbet af
et halvt h forventes det, ae Kommissionen vil udarbejde en samlet Statistisk oversigt og en beskrivelse af
den måde, undervisningen tilrette·
lægges på i medlemslandene.

Færre i arbejde - færre under
uddannelse
Mens 81 pcc. af danske kvinder mellem 17 og 24 er i beskæftigelse eller
under uddannelse, gælder der kun 7
pct. af de kvindelige, statsløse palæstinensere i samme aldersgruppe, 8
pct. aflibaneserne og 19 pct. af irakerne.

Også for de mandlige indvandrere er
tallene lave. Kun 22 pct. af irakerne,
29 pct. af palæstinenserne og 36 pct.
aflibaneserne er i gang med arbejde
eller uddannelse - for danskerne er
rallet 86 per.
Der er i mange tilfælde cale om
unge, der er føde i Danmark.
Rapporten indeholder desuden en
del oplysninger om undervisningen
af fremmedsp rogede elever, som tidligere er publiceret i Eyvind Vesselbos bog "Fremmedsprogede elever i
folkeskolen".
0

Andre kapitler i rapporten gør rede
for, hvordan undervisningen i modetsmålet og i dansk som andet
sprog er organiseret, hvordan den
interkulturelle dimension inddrages
i fagundervisningen, og hvordan
kampen mod manglende udbytte af
undervisningen føres.

Se !<KJerservice.
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Le Pen og Front National
Racisme eller fransk nationalisme?
Læsning af Jean-Marie Le Pens bøger synes at afkræfte påstandene om "racisme"
og "ekstremisme".

I
I

AfPeter Neerup Buhl
I udlandet kaldes Fremskridtspartiet
almindeligvis "ekstremt højreorienteret"
(se f.eks. Newsweek 2119 87). På samme
måde Br også danskerne kun et meget
ensidigt og forsimplet billede af andre
landes politiske forhold.
Deue gælder i særdeleshed, når franskmanden Jean-Marie Le Pen omtales.
Hans parti "Front National" fremstilles
overalt som det mest grelle eksempel på
den vågnende "fascisme" i Europa.
Enkelte af hans udtalelser rives ud af
deres sammenhæng og slås stort op som
skræmmebilleder. Hvis man sætter sig
lidt ind i sagen, viser det sig imidlertid
også ber, at sandheden er mere kompliceret end som så.

Hvad skriver manden selv
Den mest nuancerede indsigt nås, hvis
man fordyber sig i Le Pens sammenhængende fremstilling af sine tanker i de to
bøger "Les Fran~is d'abord" (Forlaget
Carrere/Michel Lafon, 1984. 245 sider)
og "La France est de retour" (Forlaget
Carrere/MichelLafon, 1985. 301 sider).
Jean-Marie Le Pen blev født 20. juni
1928. Hans far faldt for Frankrig i 1942.
Efter at have fuldendt jurastudiet i Paris
meldte han sig som soldat i Indokina,
hvor han kæmpede 1953-55. Som 27årig valgtes han til anti-socialistisk medlem af sit lands lovgivende forsamling,
men meldte sig ft måneder efter atter
som frivillig, denne gang for at hindre
Algeriets løsrivelse. For sin indsats fik
han en udmærkelse. De monstrøse og
ganske uholdbare anklager mod ham for
torturudøvelse i denne kamp blev overbevisende afvist ved en domstol, hvis forhandlinger gengives udførligt i ''La France est de retour" side 109-40. I 1962
grundlagde han et pladeselskab, som han
stadig leder. Desuden har han siden 1972
været præsident for "Front National". Fik
i 1984 en overraskende fremgang og blev
valgt til EF-parlamentet.
Den angrebne skyld i krigen?
I sin første bog "Les Francais d'abord"

12
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påpeger han det uretfærdige i at sætte
ham i forbindelse med vold. Rigtig nok
forsøger små grupper ofte at sabotere
hans møder, og han har selv f3et sparket
et øje ud og været mål for bombeattentater, men "Front National" har altid taget
afstand fra enhver form for voldsanvendelse, hævder han.
Med Churchill siger Le Pen, at demo-

indvandrerne, de fremmede, vi bekæmper en indvandringspolitik, som vil gøre
os, franskmændene, til fremmede slaver i
vores eget land".

Sandheden endnu værre?
I bogen "La France est de retour''
uddybes dette. "'Front National' er fagkratiet er "et meget dårligt system, men foreningen for dem, der hører hjemme i
jeg kender ikke bedre", og han tilføjer, at dette land", fastslår Le Pen, selv om han
der i fransk politik kun bør være konkur- gør opmærksom på, at flere politikere fra
rence, ikke borgerkrig. Bitter må han de traditionelle borgerlige partier nu
mener, han er for generøs overfor de
imidlertid - ligesom franskmændene
overfor indvandringen - erkende sandhe- fremmede, idet han vil give dem et økoden i Clausewitz.' sætning, at "det er nomisk incitament for repatriering. Han
ikke angriberen, som er ansvarlig for kri- beretter også, at en tidligere iransk minigen, det er den angrebne, som forsvarer ster engang kommenterede hans holdsig..:'! På samme måde i de statsmono- ning til indvandringen: "Monsieur Le
poliserede massemedier, hvor Le Pen bli- Pen, De viser for stor moderation, De
ver hængt ud for "antisemitiske" udtalel- siger ikke sandheden til franskmændene,
ser, men hvor ingen hører om de ufor- måske fordi De ikke kender den helt,
skammetheder mod Le Pen fra den eller måske fordi De ikke vover at fortælfransk-jødiske politiker Simone Veil, le dem den, eller fordi De føler, at det er
nødvendigt at forberede dem, som man
som forårsagede dem.
Givetvis er Le Pen dog nok for ukritisk forbereder en alvorligt syg på at f! sygi sit ordvalg, men han opfatter politik dommen at vide, af frygt for at chokere
som en "kommunikationskunst'', hvor det dem. For virkeligheden er meget alvorlimere gælder om at Il folket til at forstå gere end den, De beskriver".
Le Pen citerer desuden Algeriets tidliend at værge borgerskabets sarte følelser.
gere
præsident Bownedienne: "Folkene
I slutningen af"Les Francais d'abord"
fra
syden
løber storm på dem i nord for
findes en ordret gengivelse af TV-spørgeder
at
erobre
deres livsophol<l, og denne
programmet "Sandhedens time" fra den
indvandring
vil
hverken være broderlig
13. februar 1984, hvor Le Pen for første
eller
fredelig".
gang fik lejlighed til at blive hørt direkte
Alligevel fastholder han, at det "er
af det franske folk - med efterfølgende
indlysende,
at indvandring af et vist antal
jordskredssejr som resultat. Da en af
statsborgere
fra europæiske lande eller
spørgerne i programmet sagde, at det var
endog
fra
fremmede
lande er acceptabel,
med indvandrerpolitikken, han fik sit
når
den
er
moderat
og
minimal". Det er
gennembrud, protesterede Le Pen: "Jeg
den
imidlertid
ikke
for
tiden.
I 1985 var
har allerede været i politik i 30 h; jeg har
været deputeret, jeg har endog været 60% af skoleeleverne i Paris fremmede,
leder af en parlamentsgruppe, jeg er ble- og i den valgkreds i byen, hvor Le Pen er
opstillet, var mere end 90% af børnene i
vet valgt og genvalgt'', indvendte han.
Og man må give ham ret Han var an- vuggestuerne fremmede.
timarxist, mens de nu så populære antitotalitære "nye filosoffer'' stadig dyrkede Nationen - det faste grundlag
Lenin og Stalin, og i hans detaljerede poDe etablerede franske partier P.C., P.S.,
litiske program udgør fremmedpolitikken R.P.R. og U.D.F. kalder Le Pen for "firekun en facet af en alment national tanke- banden". Ved at gennemgå landets nyere
gang. Han præciserer:"Vi bekæmper ikke historie viser han, at de i praksis er enige.

i
)

Det kommunistiske parti (P.C.) b!ber at

l
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kunne danne et revolutionært proletariat
af indvandrerne, og socialisterne (P.S.)
forventer at li de fremmedes stemmer.
De borgerlige har også istemt fraserne
om det multikulturelles velsignelser.
Deres invitation af billig arbejdskraft bar
hindret det franske produktionsapparats
modernisering. Overfor disse to ideologiske fløje - den socialistiske og den
liberale - stiller Le Pen det nationale.
Fejlen ved ideologierne er ifølge ham, at
"alt er relativt, genstand for forandringer,
i stadig udvikling''. I modsætning hertil
står det nationale, der er noget givet med
egne interne love, som menneskene må
underkaste sig. Le Pen knæsætter be~
bet "folkelig kapitalisme" for et system,
der giver individet frihed, men respekterer det overordnede hensyn til nationen
såvel som ansvaret for gamle, syge og
svage medborgere.

Hjælpandre
- men franskmændene først
Le Pen er ikke racist: "Folkene kan
ikke uden videre opdeles i overlegne og
underlegne", fastslår han. "De er forskellige, og det er nødvendigt at tage hensyn
til disse forskelle". Han vil også gerne
hjælpe u-landene, men franskmændene
først! Sin opfordring om troskab mod
fædrelandet retter han først og fremmest
til ungdommen, idet han gør den
opmærksom på, hvilken gave det er at
være født i Frankrig: "I er næppe kommet ud af jeres moders liv, før end I,
uden at vide det, er blevet små milliardærer, fordi I frem for alt er blevet
arvinger, arvinger til et betagende arvegods: Fædrelandet og dets friheder, nationen og dens territorium, jeres sprog,
retten, sikkerheden, med et ord: civilisationen. Alt dette, som forekommer jer
selvfølgeligt: den frugtbare jord, disse
veje, broer, byer, havne, disse fabrikker
og disse værksteder, disse museer, digtekunsten såvel som brødet, musikken
såvel som hospitalet''.
Erobring uden våben!
Halvanden million franskmænd ofrede
deres liv under 1. verdenskrig for at hindre tyskernes invasion. Hvis man skal
følge "antiracistemes" logik, siger Le
Pen, havde tyskerne kunnet erobre landet, hvis de blot havde lagt deres geværer
og var gået over grænsen med turistbagage på ryggen! Alle de dræbte bør imidlertid ikke have ofret livet forgæves. Med
rette dadler Le Pen levebrødspolitikernes
og de intellektuelles skønmaleri, konfliktskyhed og teoretisering. Han advarer
dem indstændigt mod deres illusion om,
at mennesket er født godt En sådan vir-

kelighedsflugt straffes: "Når Syrakus er
erobret, slagter man Archimedes, og det
bliver værst for læresætningen!".
Virkelighedens politik
Le Pen lægger vægt på, at han er den
eneste franske politiker, der inddrager
Gud i sine taler. Han hævder f.eks., at
"menneskenes enhed er et religiøst
begreb, en overnaturlig sandhed". Således befriet fra enhver jordisk utopi bliver
han fri til i den verdslige verdens ulighed
at henvise til loven, når han peger på de

herskende ideologiers svaghed: "En stat,
som ikke tror på forskellen mellem godt
og ondt, som ikke tror på lovens overlegenhed, er såvist ude af stand til at
anvende den".
I et land, hvor selv den ledende antitotalitære filosof Andre Glucksroaoo bar
sammenlignet ham med Hitler, synes Le
Pen at stå ensom overfor folket som virkelighedens repræsentant. Kun fremtiden
kan vise, om han fir lejlighed til at
omsætte dette til virkelighedens politik.
Peter Neerup Buh[

Med håndens kraft
Som en konsekvens af politikernes
handlingslammelse er modstanden mod
Danmarks omdannelse til multietnisk
samfund skærpet dramatisk i 1992.
Udviklingen, som den aflæses i den
landsdækkende presse, kan ses i vedstående oversigt Under betegnelsen
"sabotage" skjuler sig brandattentater og
hærværk. Oversigten medtager ikke mindre sammenstød mellem indvandrere og
danskere og heller ikke begivenheder,
der kun er omtalt i lokale medier.
Oversigten taler sit tydelige sprog, og
politikredsene bar da også nu tiet besked
på at indberette alle lokale hændelser af
denne art til PET.
Det er fortvivlende, at politikerne
således tilsyneladende allerede er i færd
med at lulle sig ind i troen på, at de kan
skubbe politiet ind til at løse de probl&mer, der i bund og grund er skabt gennem en vanvittig indvandringspolitik, og
som kun kan løses gennem et politisk
kursskifte. Hvad i alverden forventer de,
at politiet skal gøre?
De, der opererer, udgør jo tydeligvis
ikke større organiserede grupper, der af
den grund kan optrevles af politiet i
bundter. Aktionerne ser tværtimod ud til
for det meste at være impnlshaodlinger.
Hvordan skulle politiet kunne forhindre
impulsaktioner?
Det er næppe heller gamle kendinge af
politiet, som dette derfor let kan rinde,
der står bag. De tyske myndigheder har
f.eks. fortalt, at det ikke er samfundets
bærme og kriminelle, der dominerer
aktionerne i 1yskland (selv om vore politikere og mediepaver søger at bilde
offentligheden dette ind). Det er tværtimod oftest pæne og veluddannede unge.

Hvorfor skulle dette forholde sig anderledes hos os?
Og hvordan skal politiet i øvrigt kunne
efterforske over for unge, som lokall»folkningen gang på gang dækker over?
Næste skridt vil antagelig være, at
medielobbyen bliver enig med sig selv
om slet ikke at skildre begivenheder som
dem, der kan læses om i oversigten. Heller ikke dette vil selvsagt stoppe den voldelige modstand.
Den kan kun stoppes på en måde: Ved
at udforme en indvandringspolitik, som
folk - og især de unge - kan være trygge ved!

1992
(Redaktionen sluttet i november)
Nov. 1992: - Indvandrerbutik saboteres.
- Beboerkontor, der står for
kontakten til flygtningene
på "Norrona" i Københavns
havn, saboteres.
- Tulefonbombe mod sla"bet
- Sabotage af skibets fortøjninger.
Ola. 1992: - Marokkansk moske i København, tilholdssted for 6800 marokkanere, sabote-

res.
- Flygtningefamiliers lejligheder i Brøndby saboteres.
SepL1992: - To gymnasieelever saboterer asylcenteret i Gram
med en benzinbombe.
- Unge fra Fredericia overfalder d~rværende asylcenter.
- Den tyrkiske klub i
Esbjerg saboteres.
~
- Dansk fremmedkollaboratørs butik saboteres.
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- Plakataktion mod navngivne "feltmadrasser'' i
Århus.
- Modstandsgnippe p§. Vesterbro i København banker
afrikanske narkohandlere

væk.
Aug. 1992: - Asylcenteret i Jyderup
saboteres.
- Indvandrerklub i Viborg
saboteres.
- 'fyrkisk ungdomsklub i
Esbjerg saboteres.
- Unge danskere i Odense
angriber bevæbnede og
truende fremmede.
Jun. 1992: - Arabisk butik saboteres.
Apr. 1992: - Flygtningebolig saboteres.
Mar. I 992: - Flygtningebolig saboteres.
Moske saboteres.
1991

Okt. 199I: - Indvandrerfritidshjem i
Ålborg saboteres.
Aug. 1991: - Indvandrerbutik i Århus
saboteres.
Maj 1991: - Indvandrerklub i København nordvest saboteres.
Jan. 1991: - Asylcenter ved Hillerød
saboteres.
1990
Okt. I 990: - Asylcenter i Odder saboteres.
- Flygtningehjælpen, Ålboig
søgt sprængt i luften.
Jul. 1990: - \.bldelig lokal modstand
mod flygtninge i Gilleleje.
Maj 1990: - Tyrkiske butikker i Horsens saboteres.
Feb. I 990: - Indvandrerbutik pi Nørrebro i København saboteres.
Jan. 1990: - Indvandrerbutik i Husum,
København saboteres.

Dec. 1991: - Flygtningebørnehave
saboteres.
Nov. 1991: - Den muslimske skole pi
Frederiksberg saboteres.

0

Sådan belyves
fagforeningsmedlemmer
Der er mange måder, på hvilke man
kan signalere. hvor god og renfærdig
man er. En af dem er som bekendt at
kaste skidt på Den Danske Forening.
I Husligt Arbejderforbunds blad "Huslige Erhverv" nr. 4, april 1992, driver
formanden, Margit Vognsen, der gerne
vil være et godt menneske, denne
sælsomme øvelse.
For Gud hvilken gang oplyses de uvidende medlemmer om. hvad "kendsgerningerne" er på udlændingeornrådet.
Samtidig skriver hun om indvandrerne
og Oygmingene, at "Min holdning er, at
vi bør behandle disse mennesker med respekt og ikke den menneskefjendskhed,
som for eksempel Den Danske Forening
udviser i spørgsmålet om flygtninge og
indvandrere".
En temmelig grov insinuation, som
blev imødegået med et brev til hende
som følger:
Kære Margit Vognsen
Jeg har modtaget en del henvendelser
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fra Deres medlemmer i anledning af
Deres indlæg i ,ir. 4 af Huslige Erhverv.
Måtte jeg i anlending af disse anmode
om at få optaget følgende:
Af Huslige Erhverv nr. 4 fremgår det,
at Den Dariske Forening behandler flygtninge og indvandrere med "menneskefjendskhed".
I modsætning til. hvad der muligvis
fremgår af forbundets post, fremgdr det
med al ønskelig tydelighed af Den Danske Forenings post, at flere og flere da11skere har ndet bunden af tegnebogen og
ikke har mere at betale med. På denne
baggrund er det meningsløst under påskud af, at man ellers er "meruieskefje11de", at tillade stadig siørre mængder af
fremmede at sid sig ned her - i al væsentlighed til forsørgelse i de danske
socialsystemer.
Md jeg i denne forbindelse minde om,
at det billede, Margit Vognsen tegner af,
hvem disse fremmede er, ikke er korrekt.

Margit Vognsen fortæller feks., at vi
selv har inviteret indvandreme herop.
Sandhede11 er imidlertid, at der ved "i11åvandringsstoppet" i 1973 var ca. 15.000
af dem (af hvilke inge11 blev inviteret til
at blive her i al evighed) - nu er der ca.
130.000 i samme gruppe, og de11 vokser
med stadig s1ige11de hast.
Margit Vognsen vil også beskytte dem,
der af "'forskellige drsager" søger tilflugt
i Da11mark. I 1990 skønnede FN's flygtningekoordinator for Vesteuropa, Jonas
Widgren, at 95% af dem, der kommer
som "flygmil1ge" ikke er politiske flygtninge. FN frygter, at hele asylsystemet
bryder sammen, sb[rerru vi ikke får lwld
pd flygtningepolitikken
hvilket
forudsætter at vi begynder at tale om tingene, som de er, i stedet for at skjule
kendsgerningerne af frygt for at blive
kaldt "menneskefjendske".
Udgifterne til de indvandrere og flygtninge, der er her, kendes ikke.fordi polilikeme har gerru dem væk i de offentlige
regnskaber. Private efterforskere af disse
reg11skaber er imidlertid nået frem til, at
det 11u drejer sig om mere end 20 milliarder kr. drligt - svarende til 4.000 kr. pr.
dansker, mand, kvinde og barn.
Det er ikke menneskefjendsk at gøre
opmærksom pd disse forhold - det et
tværtimod uansvarligt ikke <U gøre det.
Med venlig hilsen,
Ole Hasselbalch
formondfor Den Danske Forening
Svaret blev naturligvis ikke trykt. For
hvad måue Husligt Arbejderforbunds
medlemmer så ikke tro om deres formand.
Fortæl dem, hvad hun st§.r for: Censur,
misinformation og tilsidesættelse af
menneskers interesser, hvis tarv hun er
sat til at varetage.
0.H.

Sort humor
Politikens Ninka er en sand mester udi
den sorte humor. Se blot denne perle fra
Politiken 22/10:
"Jim,, politikere må, i ord og gerning,
understøue og opmuntre den slet Ikke
ringe næstekærlighed som reelt er til stede hos danskerne: 15.000 søgte de 200
opslåede jobs i hjælpeorganisationerne.
De resterende 14.800 vil sikkert stadig
gerne i gang med humanitært arbejde'.
Sådan kan en, der bar sit pi det tørre,
tillade sig at udlægge arbejdsløshedens
tragedie.
D

Fra brevkassen
Medlemmer af SID har gjort opmærksom på en række åndrigheder i "Lodvi 's
tlnkeboks" i Fagbladet. Vi bringer et par
perler til smilebåndet:
"Danskeren er racistisk. I hvert fald
bladet af samme navn".
"Det kan være svært at føre bevis for,
at Den Danske Forening er racistisk. Så
det gør den kim selv".
"Verden er af lave. Den Danske Forening mener, det skyldes, at der er for
mange udlændinge".

nen i Langtbortistan. etik, erotik m.v.
Sættes han ikke på plads, kunne han jo
tro, han var noget.
Det ville i øvrigt klæde det danske
samfund, om man var lige så emsig med
at skaffe tag over hovedet til danskere,
som man nu er, hvor det drejer sig om
fremmede. Men det er der nok ikke så
megen prestige i.
Vi er nogle stykker her, der må opholde os på herberg. Jeg er 66, og har i mine
arbejdsår betalt over 100.000 i skat p.a.,
været skrevet op til lejlighed i årevis men de fremmede siver ind med alle
mulige begrundelser. Og tro mig, der
skal nok skaffes permanent ophold til
dem, der kommer nu! Der vil blive formet aktionsgrupper med BZ og præstekasten".

''I det danske samfund er humanismen
et kulturbegreb, der dels er blevet et ider
al for den almene dannelse og dels er
trængt iod i retssystemet. Humanismen
bygger på den anskuelse, at det er
humant at sætte mennesket i centrum.
Bl.a_ fordi det individuelle skal være i
orden, hvis det almene skal fungere {dvs.
det iælles). Det er også udtryk for, at
kulturen skal udvikle sig på et rent menneskeligt grundlag. Man skal tage hensyn til folie.
I et demokratisk samfund er kulfurbe.
En brevskriver fra København omtaler
greber
så at sige åndelige grundlag,
en anden afDanmaiks store ånder:
hvorpå
det
politiske skal bygge.
"Var det ikke muligt en gang for alle at
Imidlertid
er det min påstand, at vi i
sætte hr. Melchior på plads. Vi er nogle
Danmark
som
i de andre vestlige industykker, der er godt træt af at høre på
strilaode
står
i
den kedelige situation,
hans dum-optimistiske snak om de fremat
humanismen
i
forbindelse med flygtmede. Hver gang, man åbner en avis, er
ningepolitikken
er
ved at køre landene i
En brevskriver fra Fyn lader en perhan der - radioen: morgeninterview med
sænk.
Økonomisk,
politisk og kulturelt
hr. Melchior om alt mellem himmel og sonlighed af et noget andet format end de
Og
før
vi
f1r
sat
menneskesynet
og forjord: roernes tilstand på Lolland, situatio- førnævnte tt det sidste ord:
holdet til kulturen ind i en anden
begrebsramme, vil udviklingens nedadgående kurve fortsætte.
Det er eo populær tanke i tiden, at forskelle mellem mennesker beror på forskelle i levevilkår. Vi er alle mennesker,
hedder det, og da forskellighederne kommer udefra, fra de økonomiske og de
I løbet af efteråret 1992 bar 24 kultur- når de under titlen "Typisk dansk'' udstil- materielle vækstbetingelser, gælder det
historiske museer over hele landet haft ler genstande, "som den almiodelige dan- blot om at forandre disse, så toner den
udstillinger over temaet "De Andre og sker opfatter som typisk danske, men fælles menneskelighed frem. ligesom vi
Os", om hvilket man kan læse i pjecen af som på trods heraf stammer andetsteds ser frugtkødet, når vi har skrællet banasamme titel, som bar stået på biblioteker- fra". Den samme overlegent-belærende nen.
ne. Formålet med udstillingerne var at attitude overfor "den almindelige danDenne fornuftsopfattelse er en afledskabe forståelse for, at vores "kulturelle skers" værdier har Roskilde Museums ning af det humanistiske menneskel»
egenart ikke er blevet skabt gennem iS<r udstilling "1219 - Dannebrog og Est- greb, et dannelsesideal der som nævnt er
lation, men tværtimod gennem påvirl<- land" om Dannebrog. som "er vores mest styrende for almenheden.
ning og indlån udefra. Dansk kulturarv markante nationalsymbol, men flaget er
De faktiske konsekvenser af at besidhar ffiet sit særpræg gennem årtusinders kulturimport''.
de et sådant kulturbegreb kan vi fx.
samvirke med andre kulturer og gennem
Og så videre og så videre. Man kender aflæse i Jyllands-Postens ledere. Begregenerationers blanden blod med andre efterhånden til hudløshed den alt nedbry- bet menneske er blevet et abstrakt væsen,
folk". Bortset fra, at argumenter om dende cocktail af proportionsforvræog- der svæver over kulturens folkelige van"blodets" betydning som regel forbindes oiog, åndløshed og selvforagt, som gør de. Det er umoralsk at hævde sit nationamed en nazistisk forestillingsverden, de drengevidenskabelige "forskere" kol- le tilhørsforhold. Det er forkert at sætte
aner man udstillingernes egentlige for- de og uforstående overfor livets eksisten- sin egen kultur højere end andres. Og det
mål, og anelserne bekræftes da også ved tielle værdier og ødelægger dem for er endda forkert at forbinde danskerens
et blik over repertoiret. Faaborg Kulturhi- andre. At bagatellisere danskheden på moral med de fremmedes opførsel. Gør
storiske Museer har således en udstilliog grund af det faktum, at den altid er blevet man det, kommer racisme-stemplet
"om påvirkningen af faaborggensemes påvirket udefra, er nemlig at give afkald omgående frem.
hverdag gennem 300 år. Fra sejlskibsti- på det eneste, som hidtil har været et
Altsammen fordi man ikke må sætte
den til flygtoingeceoreret på Nakkebølle". hegn mod ugræs, og logisk svarer det til, det nationale og folkelige over det humaNationalmuseet udstiller plakater om "20 at man vil kunne undvære hovedet, fordi ne. Menneske først - så kultur, det er
humanismens feltråb, som vi fx. hører
års indvandrer- og flygtningehistorie", og hjernen kim reagerer på ydre indtryk.
Djurslands museum skildrer bl.a. palæMen undvære hovedet uden problemer det hos de hjertevarme centrumdemokrastinensiske og kurdiske flygtninges bag- er måske også netop, hvad disse muser ter.
~
Imidlertid er der det kedelige ved en
grund. Mere indirekte er Nyborg og umsfolk kan.
Omegns Museer ude i samme mission,
Peter Neerup Buhl sådan livsanskuelse, at den totalt er øde-

Museumsoffensiv mod danskheden
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læggende for integriteten i enhver kultur,
fordi den i vilkeligheden ikke er human,
men arbejder mod sit eget princip om at
tjene mennesket Og det er heldigvis let
atse.
Som en almen betragtning kan man
sige, at i den virkelige verden forholder
mennesket sig til kulturen ved at forholde sig til det konkrete. Hvilket vil sige, at
vi er indfældet i hinanden af sprog, tradition og historie. Sammenhænge som vi
ikke kan stille os udenfor.
Danskbeden afgøres derfor ved et
møde i en sproglig og folkelig diskussion, for herigennem formidler man sin
viden, ffir målt sine tanker og følelser og
erfarer sine grænser.
Denne kulturopfattelse adskiller sig
fra det menneskesyn, som lægger det
menneskelige ind i kulturen, ved at
erkende, at mennesket moralsk er forpligtet af det historiske indhold. Hvilket
også vil sige, at den moralske hæderlighed, som lever i barmhjertighed og medfølelse, ikke er forbundet med en
abstrakt ide, men er en del af de kollektive sammenhænge, livsmønstre og traditioner, som vi bliver udviklet igennem og
tager del i.
Det nationale er identisk med kulturens grænser, hvilket også besvarer
spørgsmålet om, hvem vi først og fremmest er forpligtet af i ansvar.
Den sidste kulturopfattelse viser også,
at man ikke kan adskille det nationale fra
det humane, uden at det går galt.
Det, der kendetegner os som danskere,
er, at vi i stadig mindre grad føler os
trygge ved kulturen. Den nationale samhørighed bliver undertrykt {bl.a. ved
hjælp af racismebegrebet), vi er fremmedgjorte overfor tradition og historie,
vi føler ingen samhørighed som folk og
dyrker derfor i stadig mindre grad fælles
oplevelser og nationale mindesmærker.
Rodløsbeden og identitetsløsheden
griber derfor om sig som en social og
kulturel sygdom. Og når folk bliver
hjemløse begynder drømmene, forvrængningerne og illusionerne at komme
til verden. Og i nogle vågner hadet Forsvinder folket og nationen, fødes det
inhumane...
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
( 1783-1872) udtrykte det således:
"Jo kraftigere og kiækkere ethvert Folk
værner om sin Frihed og Selvstændighed, sit Fædreland og Modersmaal, des
frodigere udvikler Menneske-Livet sig i
alle Retninger, og des gavn/igere, glædeligere og frugtbarere bliver Vexel-Virkningen mellem Jordens Folkefærd, des
sandere og klarere Oplysningen om hele
Menneskelivet..".
0
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En fortælling fra dagens Danmark:

Der skal solidaritet til
I en sidegade inde i København lå der
en lille købmandsforretning, som H.R.
Larsen ejede.
Han havde 2 børn, Søren på 5 år og
Mette på 7 år. Mette var en glad lille
pige, som tog tingene, som de kom, og
ikke tænkte videre over det. Men Søren
var en meget nysgerrig dreng og tog alt
til sig. Deres mor, F.R. Larsen, ekspederede i butikken. Ja, det var en lille lykkelig familie. Sådan så det i hvert fald
ud. Den lille familie levede også i den
tro, at man skulle være søde og tålmodige over for alt og alle.
Ovre i Sørens børnehave fik Søren
også at vide, at han skulle være sød og
tålmodig over for de fremmede. For der
var lige startet en ny dreng i børnehaven. Han hed Inax. lnax kunne ikke
gøre for, at han var her i Danmark, for
hans far var flygtet fra sit eget land, og
nu skulle de bo her i Danmark.
Når Inax blev hentet fra børnehaven
kom næsten altid en af hans 9 søskende.
Nogle B gange kom hans mor. Lige i
starten var Søren bange for hende, fordi
hun bar slør over hele hovedet og talte et
helt andet sprog.
En dag ovre i børnehaven kom Søren
og lnax op at slås, fordi lnax var kommet til at slå Søren i hovedet. Selvfølgelig fik Søren skæld ud, for han skulle
forstå, at det var meget svært for Inax at
være i et fremmed land som Danmark.
Søren skulle også forstå, at det var svært
for Inax at forstå alt, hvad Søren sagde
til ham. Og så skulle Søren også huske,
at han skulle være sød og tålmodig over
for de fremmede.
Tiden gik. Overfor Sørens fars butik
lå der en lille slagterbutik, som H.R.
Hansen ejede. Han skulle nu til at lukke
sin butik. Søren hørte, at hans mor sagde, at H.R. Hansen måske også var blevet for gammel.
Butikken stod tom i et stykke tid.
Nu skulle Søren til at starte i skolen.
En dag, da Søren kom forbi H.R. Hansens butik, gik der en flok mørke mænd
rundt inde i butikken.
Ovre i Sørens skole gik det ellers
godt Efterhånden som tiden gik, kom
der flere og flere fremmede børn. I
Sørens klasse gik der 9 fremmede børn
og 14 danske. Men det var nu ikke så
mange, for i nogle klasser var der flere
fremmede børn.

Også i skolen hørte Søren, at han
skulle være god og tålmodig over for de
fremmede, for de kunne jo ikke gøre
for, at de var her i Danmark.
Hjemme hos Søren og Mette var der
ikke meget tid til dem mere, og pengene
blev mindre og mindre.
En aften, da Søren og Mette var lagt i
seng, begyndte mor og far at skændes.
Da hørte Søren sin far sige: "Der skal
mere solidaritet til, ellers går det helt
galt".
Solidaritet, solidaritet? Hvad er solidaritet? tænkte Søren, inden han lagde
sig til at sove.
Næste morgen spurgte Søren sin mor,
hvad solidaritet var, men hun havde ikke
tid til at svare på Sørens spørgsmål.
Da han kom over i skolen, spurgte
han sin lærer om, hvad solidaritet var,
og da fik han at vide, at man skulle
være solidarisk med de fremmede.
Nå, tænkte Søren. Det har jeg jo hørt
så mange gange før: du skal være god
og tålmodig over for de fremmede. Så
var det åbenbart det, far mente.
Nu var der kommet ny ejer af H.R.
Hansens butik. Det var nogle fremmede,
der havde købt den og lavet den om til
grøntforretning. Når Søren kom hjem
fra skole, stod der altid en hel masse
kasser ud over fortovet, så man dårligt
kunne komme forbi. Nå, men skidt pyt,
tænkte Søren, vi skal jo være gode og
tålmodige overfor de fremmede.
Tiden gik, og Søren var nu blevet en
ung mand. Der var ikke rnd til nogen
uddannelse, og der var heller ikke noget
arbejde at få. Kommunen havde heller
ikke råd eller mulighed for at hjælpe
ham.
Han fik dog en lille etværelses lejlighed på 14 m>. Så begyndte han at gå
rundt på gaderne for at B tiden til at gå.
Han mors og fars forretning var gået
neden om og hjem. Nogle fremmede
havde købt den og lavet den om til en
lille hyggelig restaurant
Ja, hele livet lærte Søren, at han skulle
være god og tålmodig og solidarisk over
for de fremmede.
Men Søren lærte aldrig at være det
over for sig selv og sit fædreland. Da
faren kom, forstod Søren ikke, hvordan
man kunne værne om sig selv og sit land.
Han var blevet rodløs.
Jette Street

Omani?
Journalister forventes - hvis de vil
leve op til etiske krav i deres fag - at
stræbe efter dækkende og sandfærdig
skildring af, hvad der sker i denne verden
og hvorfor. De plejer af sanune grund at
stå hårdt fast på retten til frit at søge og
viderebringe alle oplysninger, som er af
interesse for offentligheden, og til det
formål uhindret at kunne rejse til de sre.
der, hvor oplysningerne må søges.
Med dette i erindringen undres man
undertiden over, hvad selv fremtrædende
journalisler mener at kunne påtage sig og
forene med deres jownal.istiske integritet.
Som f.eks. når det nu oplyses, at den
navnlig fra fjernsynet velkendte journalist Jens Nauntofte for araberstaten
Oman i forbindelse med bestræbelser på
at fremme europæisk turisme til området
har påtaget sig opgaver for Omans efterretningstjeneste.
Bladet ''Take off. Tolvel Trade
Magazine of Scandinavia'' (vol. 36, no.
li, nov. 92) påstår, at både dets medar-

bejder, en dagbladsjournalist fra Danmark, svenske ftee lance skribenter og en
KLM-ansat i Stockholm fik deres baggrund nøje undersøgt af Nauntofte, inden
Oman gav dem indrejsetilladelse på en
pressetur med KLM-luftfartsselskabet
''Take off" siger i sin kommentar hertil bla.: "Det er unægtelig besynderligt,
at en fastansat, forventelig kritisk og uaf.
bængig tv-journalist, tager imod jobs fra
arabernes efterretningstjeneste, som vil
undgå at ffl besøg af uønskede terrorister
eller zionistiske propagandaskribenter. Den pågældende del af Arabien må se i
øjnene, at olien ikke varer evigt, og at
den derfor langsomt må åbne sig for turister fta andre dele af verden".
Turroristerne plejer nu nok mest at rejse den anden vej, og der er vist ikke
meget, der for tiden tyder på, at "det lykkelige Arabiens'' sønner vil vise synderlig åbenhed over for de foragtede vester.
lændinge, så længe man kan undvære
deres bistand.
Men man kan jo nok komme til at spekulere over, hvor mange der her på vore
breddegrader er i deres sold. Gode petrodollars kan jo udrette meget.

I Landet rundt
Over det hele
Biblioteksmærkater
Omtalen i Danskeren nr. 5/92 af klistermærker imod bibliotekers indvandringspropaganda har !flet en læser til at
indsende en jydsk version, der er fundet
et sted, som vedkommende ikke længere
erindrer. Læseren skriver, at mærkatet
må være lavet på en hjemmecomputer,
muligvis med WordPerfect og ved hjælp
af fotokopi på label-ark. "Mærkatens
infame og racistiske karakter vil sikkert

give anledning til overvejelser om i forbindelse med straffesager mod skurke at
laæve konfiskation af værktøjet, og er
jeg end selvsagt uskyldig som et lam, er
det nok bedst, at jeg forbliver anonym",
skriver vedkommende.
På redaktionen deler vi selvsagt brevskriverens foruroligelse over, at en sådan
mærkat lader sig fremstille på en hvill<en
som helst PC'er. Perspektivet er skræmmende.

Dette mærke garnnterer at
publikationen ikke indeholder
skadelig kritik af dansk
indvandrerpolitik og således er
godkendt til fremlæggelse på
offentlige biblioteker.

Statens Multiemiske Integrationsnævn

Hovedstadsområdet
Stoppestød til stormoskeen
Den langvarige kamp mod opførelsen
af et islamisk kulturcenter med tilhørende stormoske på et udstrakt statsareal
inderst på Amager synes kronet med held.
Som bekendt havde staten omkring
1980 for en rent symbolsk leje stillet et
stort stykke af den meget værdifulde,
centralt beliggende "Faste batteri"-grund
til rådighed for en række mnslimske staters regeringer til opførelse af komplekset. Danske kredse har ført en energisk
kamp mod denne usædvanlige imøder
kommenhed over for en række ikker
kristne lande, hvoraf adskillige chikaner
rer eller rent ud forbyder enhver kristen
religionsudøvelse hos sig selv.
Imidlertid kunne de islamiske interessentlande ikke blive enige om at finansiere byggeriet, og i mere end en halv snes
år har lejekontrakten været misligholdt
af dem, så staten uden videre kunne have
ophævet lejemålet, hvilket dog trods
adskillige opfordringer fra flere sider
ikke er sket.
Golfkrigen såede yderligere splid mellem dem, der mest skulle spytte i bøssen,
nemlig Saudi-Arabien og Kuwait på den
ene side og LibYen på den anden. Det
store muslimske projekt kom helt i klemme.
Nu har de islamiske deltagerstater
åbenbart besluttet at trække sig helt ud af
projektet
Det hilser vi med glæde. Men det stiller
sandelig ikke de danske politikere, der
faldt på maven for islam, i et bedre lys.
I stedet agter muslimerne i hovedstadsområdet efter sigende at rive den
nuværende mooke i Brønshøj ned og
bygge en ny op fra grunden.
Denne gang forl:iåbentlig uden direkte
eller indirekte bistand fra den danske
stat!
(Kilde: Amagq Bladet 8/12 92).

"Sydlandsk udseende"
tricktyve fra Sverige
En kiosk i Kastrup Lufthavns afgangshal blev invaderet af 6-7 sydlandsk udser
ende kvinder. De lavede så meget postyr,
at en af dem nset kunne luske ud i bagl<>kalet og stjæle 7 .000 kr.
En årvågen ekspedient opdagede
imidlertid, hvad der var sket, og fik hende pågrebet. Hun var 24 år, bosat i Sverige, gravid og blev efter endt afhøring
løsladt.
(Kilde: Amager Bladet 119 92).
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Pæn månedsløn
Den danske automatiske modtagelse
og opfostring af uledsagede "flygtninge"-børn har givet menneskesmuglerne
en indbringende arbejdsmark. På det
seneste er det især børn fta Somalia, der
bringes ind på dyre flybilletter.
I Københavns Byret fik en 46-årig
kenyaner 60 dages fængsel for at have
indsmuglet 6 somaliske børn til Danmark. Han indrømmede at have Bet ca.
18.000 kr. for sin ulejlighed og modtog
dommen.
Det kunne ban vist også gøre med
sindsro, da det nok giver ham en månedsløn skyhøjt over gennemsnittet i hans
hjemland. Og det er jo danske skatteydere, der må punge ud med de millioner,
hans menneskesmugling kommer til at
koste her - foruden antagelig gratis flybillet til ham hjem!

var det nødvendigt at stoppe IO kampe
p.g. af tumulter, vold og anden uro.
(Kilde: B.T. 1019, 1119 92).

Brændende kulturberigelse

Vestsjælland
Sabotage-straffe
Østre Landsret har fældet hårde fængselsdomme p§. hhv. 2 og I år mod en 20årig og en 19-årig mand, som i august
1992 kastede 3 molotovcocktails mod
asylcentret i Jyderup (jf. Danskeren 1992
nr. 5 s. 14). logen person kom til skade
ved branden.
(Kilde: JyU.-Po.l. 16/12 92).

(Kilde: Jyl].,Pos,. 6/1 93).

Vesterbros åndehul ånder
vold og terror
Eogbaveparken var engang et grønt
åndehul på Københavns tætpakkede
Vesterbro. Danske børn legede ubekymret i solskinnet under træerne (se Danskeren 1992 nr. Is. 12).
I dag, beretter Søndagsavisen, er den
smuldre parlc "stort set mennesketom i
dagtimerne, og Dår 11lØJXet falder på, er
det forbundet med fare for liv og lemmer
at spadsere på parlcstieme".
Godt 1.000 rapporter bar forandringen
afsat sig i løbet af de seneste 3 år.
En tidligere bruger af parken fortæller
efter at have tiet løfte om anonymitet:
"Det værste er næsten, at etniske ungdomsbander bar taget parlceo i besiddelse
som deres. Nu fører de så jævnligt bandekrige om overherredømmet i området''.

Fremmedgørelsen af
skolerne
Det er ikke bare i hovedstaden og i de
største provinsbyer, at de offentlige skoler gradvis erobres af de fremmede.
I en mellemstor by som Holbæk stiger
antallet af indvandrerelever med 10-15%
om året. I byens kommuneskoler udgør
de nu 12,6% (1991). I privatskolerne
derimod kun 1,5%.
For at undgå, at enkelte skoler bliver
udprægede fremmedskoler, søger Kommunen at sprede især de nytilkomne indvandrerbørn på flere skoler med mindre
fremmedprocent. Det mØdes imidlertid
ofte med protester, især fra "flygtninge" familier. Enkelte børn holdes derfor
hjemme i proteSt mod den anviste skole.
De fleste af Holbæks indvandrere og
"flygtninge" er fra Tyrkiet og Iran.
( Kilde: Holbæk Amts Vcnsttcblad 7/3 92).

(Kilde: Soudagsaviscn 2318 92).

Indvandrerfodbold over
stregen
Der kommer stadig flere meldinger
om vold og ballade på fodboldbanerne,
når indvandremold spiller.
Flere af Dansk Arbejder Idræts fodbolddommere har nu meddelt, at de af
den grund ikke vil dømme i kampe med
indvaodremold.
I september blev en 50-årig dommer
fra Solrød sparket ned på banen, fordi
han udviste en spiller på et tyrkisk bold.
Især DAI's Københavnskreds har
været ramt af denne fodboldvold. I 1991
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Østjylland

Sønderjylland

En marokkansk og en iransk "smykke"sælger blev uenige om en stadeplads
på et torv i Århus. Iraneren overhældte
marokkaneren med benzin og søgte at
sætte ild til, men det lykkedes forinden
marokkaneren at flygte, så publikum gik
glip af en farve i den ellers så opreklamerede farverige kulturberigelse ved tilstrømningen fra de kulturrige dele af
verden.
(Kilde: Jyll.-Post. 18112 92).

SF-rådkvinde vil tvang~
placere danske skolebørn
OgsA. Århus bar mærket den stigende
fremmedgørelse af kommuneskolerne i
de dele af byen, der mere og mere
præges af indvandrere.
Mange forældre har søgt at forsvare
deres børns danske skolegang ved at få
dem flyttet til skoler med færre fremmede børn. De deraf ramte skoler er naturligvis så blevet endnu mindre danske.
Den noksom bekendte SF-rådkvinde
Lone Hind.ø vil nu sætte en stopper for
dette danske forældreforsvar. Det frie
skolevalg skal afskaffes som "det første
aktive skridt i den rigtige retning".
Kun op til tre elever i hver klasse kan
efter hendes oplæg få lov til at flytte,
hvis særlige forhold taler for det - hvad
det så er for forhold. Der bliver nok rift
om denne dansker-kvote, f.eks. på Nord·
gårdsskolen, hvor mere end 90% af eleverne er fremmede.
Ansvaret hviler som sædvanlig til
syvende og sidst hos Folketinget, som i
juni vedtog et forslag om "bedre integration", der netop bl.a. tillader kommunerne at begrænse eller afskaffe det frie
skolevalg.
Det kunne være interessant at se, hvor
mange af MF'emes børn og børnebørn
der går i klasse med mange indvandrerbørn.

Væbnet røveri
ingen hindring
En 26-årig mand fra Kosovo-provinsen i det tidligere Jugoslavien, der bar
været i Danmark siden 1989 og er dansk
gift, er af Landsretten idømt 3 års længsel for væbnet røveri. Men anklagemyndighedens krav om udvisning efter endt
straf blev afvist. Danmark skal alts§. stadig huse denne fremmede, grove forbryder.
(Kild•: JylL-Posl. 6/1 93).

(Kilde: ll<d. Tid. 9n 92).

Afvist i Spanien forsøger
her
Amtsavisen i Randers bringer en af de
sædvanlige hulkehistorier til pression på
offentlighed og myndigheder til fordel
for en asylrejsende.
Denne gang er det en 42-årig syrer og
hans kone, som fø11,t har forsøgt sig i
Spanien, men fået afslag der på deres

asylansøgning og derpå prøver lykken i
Danmark. Det har foreløbig varet l 1/, år,
tilbragt på et asylcenter i Randers.
Ucllændingedirektoratet har henvist
dem til Spanien som første-asylland,
men de uendelige klage- og genbehandlingsmuligheder er jo velkendte for asylspekulanterne eller deres do. advokater.
- Deue er værre end et fængsel. En
fæogselssttaf er tidsbegrænset. Det er
dette ikke. Kunne jeg bare få vished,
jamrer den mediebjulpne syrer, uden dog
at antyde muligheden af at slotte det frivillige "fængselsophold" ved at forlade
Danmark. Virkelige fængselsophold
onder sine egne himmels1røg kender han
åbenbart ikke meget til.
Men hans trængsler synes også ved at
få ende. Bladet kan berette, at ban netop
har modtaget et brev fra sin advokat,
som skriver, at Direktoratet for Udlændinge nu er nødsaget til at give ham
opholdstilladelse!
Så kan danskerne til tidernes ende få
lov til at punge ud til en "flygtninge"-

familie, som spanierne altså allerede har
vejet og fundet for let.
(Kilde: Amtsavisen, Rand=, 9n 92).

Nordjylland
Plyndring i Thy
Da 90 asylsøgere flyttede fra kroen
Morup Mølle ved Thisted til et nyt asylcenter på Ollerup Håndværkerskole vest
for Svendborg, plyndrede 19 af dem
deres hidtidige opholdssted for alskens
blødt og hårdt boligudstyr.
Det tog · 14 betjente fra Svendborg
101/2 time at komme igennem det hele,
og derefter havde de 22 store affaldssække fulde af tyvekoster.
(Kilde: Jyll.-Post. 611 93).

30. november-skandalen
For andet år i træk har politiet opgivet
at lade 30. novemberforeningen gå i fakkeltog til minde om kong Karl den Tolvte, en mere end århundredelang tradition.
TV-seerne overværede, hvordan en samling midaldrende og ældre svenskere voldeligt hindredes af store skarer af indvandrere og anarkister med danske BZaktivister i spidsen.
Asylsøgerne, som vælter ind over de
svenske grænser, kræver såkaldte menneskerettigheder. Svenskernes ældgamle
friheder og rettigheder, først og fremmest
mødefriheden og ytringsfriheden, forsvinder stadig hurtigere i det multikulturelle paradis.
I Stockholm lykkedes det ganske vist
politiet at lade et mindre antal mecllemmer af Sverigedemokraterna, som havde
demonsttationstilladelse, lægge en krans
ved statuen af Karl den Tolvte. Derefter
udbrød der kaos. Hundreder af unge indvandrere fik lov til at vandalisere den
indre by og ødelægge store værdier for
butiks- og bilejere.

En 25-årig udenlandsk medborger
(som Svenska Dagbladet udtrykker det)
blev taget på fersk gerning, da han forsøgte at voldtage en kvinde i en gangtunnel i Stockholm. Desuden er han mistænkt for en voldtægt og et voldtægtsfursøg, der fandt sted la timer før. En 45årig kvinde var blevet forfulgt af den
mistænkte og blev overfaldet og voldtaget. Hun pådrog sig svære ansigtsskader
og mistede bl.a. flere tænder. En halv
time senere blev en 30-årig kvinde overfaldet på vej hjem fra arbejde. Hun blev
slået ned og ifølge et vidne sparket flere
gange i ansigtet af manden, der derefter
flåede tøjet af hende. Det sidste
voldtægtsforsøg gik ud over en 42-årig
kvinde, der også pådrog sig alvorlige
kvæstelser i ansigtet, før en taxichauffør
fik alarmeret politiet.
(Kilde: Sveuska Dasbladet 20/12 92).

Fra andre lande
Sverige

"Undenlandsk medborger"
pågrebet under voldtægtsforsøg

Også gadefriheden er på vej til at blive
kun et minde i det Sverige, som indvandringsinteresserne er i færd med at
besætte.
(Fri lnfonnatioo, ug, I, nr. 6, dec. 1992 s. 3).

Flygtningehjælp til
våbenkøb
Hver måned kommer der inkassatorer
til flygtningeforlægninger rundt om i
Sverige og kræver jugoslaviske familier
for hver 300 kroner. Fra både Sverige og
'fyskl.and sendes pengene til et lille
schweizisk selskab, der sørger for at sende pengene videre til våbenkøb i den
jugoslaviske provins Kosovo. Sikkerhedschef i det svenske Invandrarverl<et
Ingvar Belkert bekræfter, at man kender
til inkassatoremes virksomhed.
"Vi har undersøgt det'', siger han.
"Det ligner afpresning. men flygtningene
kan anvende deres dagsbidrag efter eget
ønske. Det kan vi ikke blande os i".
(Kilde: Svensla Dagbladet 18112 92).

Tyskland
Tyskland sender rumænere
retur
"Jyskland har sendt 100 rumænere, der
har fået afslag på asyl, tilbage til
Rumænien som en følge af den nylige
stramning af asyllovgivningen. Den
tyske regering har fustslået, at der i
Rumænien ikke udøves politisk forfølgelse. Tilbagesendelsen af de 100 forslår
dog ikke meget Der er ankommet over
I 00.000 rumænske asylsøgere til 'fyskland, og mange af dem ødelægger deres
pas for at forringe mulighederne for
identifikation. Rumænien har afvist at
tage personer uden papirer retur.
(Kilde: Tbe lime• 9/12 92).

Storbritannien
Konservativ minoritet vil
hindre asylstramning
Den konservative britiske regering er
kommet under pres fra egne parlamentsmedlemmer, der vil tvinge regeringen til at revurdere planerne om at bremse strømmen af indvandrere og asylsøgere til Storbritannien. Op mod en snes
konservative skal have protesteret mod Ill..
en bestemmelse om appel i asylsager, , ,
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som de mener forhindrer tusinder i at
besøge deres familier i Storbritannien.
Lovforslaget vil fjerne appelretten for
besøgende og studerende, der bar søgt
om at blive i landet i mindre end seks
måneder. Stakken af ventende appelansøgninger nåede i 1991 oppå27.000.
Mange af de protesterende parlamentsmedlemmer er valgt i om.råder med
store etniske minoritetsgrupper.
(Kilde, Tue Tunes 5/12 92).

Uroligheder mellem
hinduer og muslimer
De omfattende uroligheder mellem
hinduer og muslimer i Indien og Pakistan
har forplantet sig til Storbritannien, ikke
mindst West Bromwicb ved Birmingham, hvor næsten 20 procent af de
300.000 indbyggere nu tilhører etniske
minoriteter.
Efter urolighederne i Indien blev et
hindu-tempel i den engelske by brændt
af, og der er almindelig frygt for, at
spændingerne mellem de to store befolkningsgrupper bryder ud i lys lue.
Der findes tilsyneladende ingen
nøjagtige tal for, hvor mange muslimer
og hinduer der findes i Storbritannien.
Antallet af hinduer anslås at være lige fra
350.000 til en million, der råder over 200
templer. Antallet af muslimer anslås at
være fra en million til over to millioner.
Der er nu over 500 moskeer i Storbritan-

nien.
(Kitde, Tue Times 9/12 92).

Iran
Morddusør på Rushdie
forhøjet
Præstestyret i Iran, der for ca. 4 år
siden udstedte en islamisk dødsdom over
den britiske statsborger, forfatteren Salman Rushdie, søgte yderligere at tilskyn·
de til mordet på denne ved en dusør på
mere end en halv snes mio. kr. til morderne.
Trods den påståede svækkelse af den
islamiske fanatisme i Iran efter ayatollah
Khomeinis død, har styret ikke alene
fastholdt "dødsdommen", men en muslimsk fund bar nu forhøjet dusøren betydeligt.
Rusbdie selv sagde under et nyligt
besøg i Bonn, at han f'mder truslerne fra
Teheran mere overhængende end tidligere.
(Kilde, 1yll.-Po&. 3/11 92).

20

DANSKl!REN - NR. I - FEBRUAR 1993

Tyrkiet
Muslimsk fundamentalisme
vokser
'fyrkiet ynder at fremstille sig selv som
et europæisk land af moderne støbning.
Det kræver endda at blive optaget i EF.
På trods af al fornuft og klassisk geografi snakker mange europæiske politikere deres tyrkiske kolleger efter munden, og det er kommet på mode i statistikker m.m. at klassificere 'fyrkiet som
et europæisk land.

Ved lokale valg i november i storbyen
Istanbul, der endda ligger på den europæiske side af Bosporus og er det gamle
kristne og græske Konstantinopel eller
Byzans, erobrede de muslimske fundamentalister næsten en tredjedel af stemmerne der.
Som overalt i de islamiske lande
kræver fundamentalisterne indførelse af
islamisk statsforvaltning baseret på Koranen og sbaria-lovene, der bl.a. fastsætter lemlæstelsesstraffe for adskillige lovovertrædelser, stening af utro kvinder
o.s.v.
(Kilde: 1yll.-Pust. 3/11 92).

IBøger og tidsskrifter
Det umulige
midterstanopunkt
Hans Magnus Enzensberger:
Die Grosse Wanderung.
(Suhrkamp Verlag, Frankfurt
am Main, 1992. 76 sider. 113,75
kr.).
I essayet "Den store vandring" forsøger Hans Magnus Enzensberger tydeligvis at formulere et midterstandpunkt
mellem de klare tilhængere og modstandere af indvandringen. Han kalder således
udtalelsen "'Tyskland er ikke et indvandringsland" for en "benægtelse af åbenlyse kendsgerninger", men samtidig fordømmer han også dem, som i forsvar for
indvandrere står frem med "en moraliserende gestus, som i selvretfærdighed ikke
lader noget tilbage at ønske". I forbindelse hermed står den "mærkværdige alliance" mellem venstrefløjen og kirken, hvor
man for at opnå sine politiske mål uden
hensyn til følgerne skinhelligt blander
bjergprædikenens bud med Vestens
skyldfølelse for "kollektive forbrydelser"
fra Amerikas erobring til nazismen. På
samme måde kritiserer Enzensberger
også både indvandringsmodstandere og
-tilbængere for at lukke øjnene for modpartens stærke argumenter: De første
benægter angiveligt den vellykkede indvandring af ungarer efter 1956, huguenotter, svenskere til Finland m.m., mens
indvandringstilhængere ikke vil tage ved

lære af konflikterne i eksisterende multietniske samfund.
I den nuværende verdenssituation kan
almen fattigdom, fanatisme og økologiske katastrofer være en lige så god
begrundelse for at være flygtning som
direkte politisk forfølgelse, og allerede
derfor, mener Enzensberger, må alle
administrative procedurer, som søger at
skelne mellem rigtige og forkerte flygtninge, slå fejl. Hvilken konsekvens man
skal drage af dette, giver han imidlertid
ikke noget bud på. Tidligere har han
reduceret nationalitetsbegrebet in absurdum ved at sige, at den nation, der vil
skelne mellem "egne" og ''fremmede"
folk, logisk må pås!A, at den bar eksisteret altid. På samme alt for skematiske
måde konkluderer han rådvild, at den,
som vil beskytte sine værdier mod
angreb udefra, står overfor et dilemma:
"Jo heftigere en civilisation værger sig
mod ydre trusler, jo mere den murer sig
inde, desto mindre har den i sidste ende
at forsvare". Som om forhindring af kollektiv indvandring er ensbetydende med
at "mme sig inde".
Essayet har et tillæg, "Om nogle
besynderligheder ved menneskejagten",
hvor Enzensberger kritiserer myndighedernes tøven overfor at slå til mod voldeligheder mod indvandrere. Han mener, at
spørgsmålet om statens magtmonopol er
det mest fundamentale af alle, og frygter,
at der med tiden vil udvikle sig organiserede gadeoptøjer som før Hitlers magtovertagelse. Denne udvikling har de
tyske politikere ifølge Enzensberger slet

ikke viet nok opmærksomhed. Deres
"asyldebat'' er kun "en abstrakt, moraliserende principdiskussion" eller, hvis
den endelig kommer ind på praksis, en
diskussion om juridiske procedurer.
Imidlertid må man spøxge, om Enzensberger ikke også selv har rettet opmærksomheden mod det forkerte, da bekæmpelse af symptomer kun på meget kort
sigt kan være en løsning på noget På det
egentlige spørgsmål - skal de konkrete
indvandrere lukkes ind/blive her eller ej?
- tør Enzensberger lige så lidt som politikerne give et svar.
Selv om der er meget værdifuldt i det,
f.eks. påvisning af det universelle i indvandringsmodstand og fordømmelse af
selvhadende fremmedelskere, så er det
vigtigste ved Enzensbergers essay, at det
uvillet viser umuligheden af et lunkent
midterstandpunkt i indvandringsspørgsmålet Situationens alvor fordrer, at
enhver træder i karakter og klart vælger
side. I realiteten er der jo kun to muligheder. For og imod.
Peter Neerup Buh/

Bag godhedens maske
Den danske støttegruppe:
154 døgn. En beretning om
palæstinensernes asyl i Blågårds
Kirke. (Politisk Revy og Klim,
1992. 168 sider. 98 kr.).
Som almen regel kan det siges, at jo
uvilje og afstandtagen mennesker
viser overfor nyt og fremmed, desto mere
tro og pligtopfyldende er de i det vel·
kendte og nære. At det omvendte forhold
også gør sig gældende - at altså de progressive fjender af nationen er de største
foragtere af deres nærmeste - fremgår
klart af bogen "154 døgn". Umiddelbart
kan man blive slået af beundring over
alle de anstrengelser, som BZ'ere, flygtningevenner, antiimperialister osv. beretter om var nødvendige for at få asylet i
stand, men snart studser man for til sidst
at lægge bogen fra sig med en dårlig
smag i munden over den pubertære trodsighed og ublu selvoptagethed, som hele
asylprojektet var udtryk for. Da forsøg på
at argumentere mod alle bogens udgydelser - bl.a. i fonn af underlødige udfald
mod Søren Krarup og DDF - svarer til
ene mand at stille sig i hovedafløbet fra
Københavns kloakker i et forsøg på at
standse strømmen, skal der her kun fremdrages enkelte eksempler.
Når man midt i et kvarter af i vid
udstrækning ensomme og forknytte danstørre

skere i månedsvis helt kan koncentrere
sig om at være tjenestefolk for mellemøstlige militSfollc, vil et femårs barn
straks indse, at motivet er det stik modsatte af"kærlighedens gerninger". En vis
Christian fra "Antiimperialister i BZ"
siger i bogen ligeud, at han var med "for
at bekæmpe staten", andre var med af
"humanistiske grunde eller af reformistiske", men det fælles var, at "alle ville
bare have deres meninger ud". Palæstinenserne er givetvis rystende ligeglade
med, at de således blev bmgt til dunklere
formåls fremme, når blot de fik deres
asy~ men for de politiske fronter i Danmark er erkendelsen altafgørende. Den
nuværende kamp står såvist ikke mellem
snæversynede egoister og barmhjertighedens repræsentanter, men derimod mellem den danske hverdags forsvarere og
en usandsynlig lille gruppe dæmoniserede idealister, der ligesom de russiske
kommunister før revolutionen 1917
udgør langt under een promille af befolkningen, som de i deres indbildte selvfortræffelighed foragter som tilbagestående.
Hvis det blot var en forskruet BZ'er,
som stod for dette ideologiske budskab,
ville det være tåleligt. Imidlertid har også
præsten Ellen Christensen et videre formål med asylsagen end blot at hjælpe
palæstinenserne. Hun har tydeligvis visioner om at udvikle Folkekirken til at
være "en profetisk, solidarisk og samfundskritisk kirke, der er på vej til at
udvikle sig til de fattiges kirke". Som om
fattigdom var et kriterium for at have
behov for kirken! Selv de bedst stillede
danskere kan have mere behov for kirken
end den fattigste og mest forfulgte
palæstinenser - og omvendt Det afhænger udelukkende af den personlige holdning, som er uafhængig af ydre forhold.
Ellen Christensens ærinde er derfor simpelthen et politisk budskab, som hun
ønsker at give magt.
Således viser der sig bag selv de mest
ophajede facader at gemme sig selvglad
ærgerrighed. Men som kordegnen fra
Blågårds Kirke udtrykker det: "Den nyttige idiot er en ædel rolle. Jeg synes kirken skulle påtage sig den noget oftere!".
Udover de ovennævnte og lignende
vidnesbyrd om moralsk uvederhæftighed
rummer bogen en tyk midtersekrion med
fotos af vennerne fra Langtbortistan. De
mange fotos uden tekst er et karakteristisk træk ved BZ-fløjens publikationer,
hvilket udspringer af det forhold, at de,
som i mellemmenneskelige forhold er så
fanatiske, at de kun opdeler verden i
sort/hvidt, som regel også er dem, der har
sværest ved at klare denne sammensætning på papiret.
Peter Neerup Buh/

Kollaborationismens
videnskabeliggørelse
Helen Krag og Margit Warburg
(red.): Minoriteter. (Spektrums
Forlag, 1992. 344 sider. 248 kr.).
Denne bogs primære formål er at fun.
gere som grundbog for de studerende ved
det nye minoritetsstudium ved Københavns Universitet. Den rummer fjorten
indlæg af forfattere fra diverse fag, der
alle kan bidrage til minoritetSstudiet De
fleste indlæg er mere afslørende end
egentlig oplysende.
Det er ikke tilfældigt, at "Fonden til
International Forståelse" bar støttet
bogens udgivelse. Alle indlæggenes
grundtone er den samme. F.eks. fastslår
etnologen M. Balle-Petersen om sit fug:
"Grundionen i etnologiske studier af den
såkaldte indvandrerproblematik er en
advarsel mod stive kategoriseringer, skabeloner og forenklinger''. I sit indlæg
omtaler den såkaldte kulturSociolog J. M.
Schwartz et begreb kaldet "aktionsforskning", som er en sociologisk metode,
hvor "forskningsprojektet er udformet
sådan, at det kan tjene som katalysator
for samfundsforandring". Derefter beretter Schwartz uden blusel om sin akademiske kollaboratørvirksomhed i form af
"aktionsforskning" til fordel for "gæsteaibejdere". Størst indblik i det nye minoritetsstudiums væsen får man dog i Helen
Krags sammenfattende indlæg i slutningen af bogen.
Ved brug af sin "videnskab" lykkes det
Helen Krag at relativere og opløse alt
det, som for de fleste udgør det faste fundament i livet: "Mangfoldighed er et
grundvilkår i det moderne samfund, og
det mangfoldige betyder også forskellighed. Vi er - heldigvis da - alle forskellige". Og lidt efter hedder det: "MinoritetSforskningen må nødvendigvis forstå
kulturgrænser og identiteter som flydende og foranderlige". Med anvendelse af
sådanne platheder vil hun fmde regler
for, hvordan vi i "en verden med åbne
grænser'' kan leve sammen "uanset race,
sprog, religion og holdninger''. Minoritetsforskningen skal kunne svare på,
"hvilke aspekter af homogenitet og af
mangfoldighed det er muligt at forene,
uden at der opstår konflikter, der ikke
lader sig løse". Man må uvægerligt spørge, om det virkelig er "forskningens"
opgave at svare på dette. Tooretisk er det
jo muligt at gennemføre, hvad det skal
være. Hvis f.eks. en muslim på en dansk
aroejdsplads hver dag midt i arbejdstiden
skal ned på sit tæppe med hovedet mod
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Mekka og røveren mod Mokka, kan det
udmærl(et lade sig gøre år efter år, men
spørgsmålet er, om danskerne vil acceptere en sådan hensynsløshed. Det kræver
et udelukkende politisk, ikke-videnskabeligt, svar. At "forskerne" bag deres
videnskabelige maske politisk har taget
stilling på det multikulturelles side, siger
noget om abstraktionsgraden i deres teorier, endskønt de selv regner sig for de
mest konkrete af alle.
Tidligere i bogen er den berømte filosof John Stuart Mil! blevet citeret for at
have fastslået, at "det almindeligvis er en
betingelse for frie institutioner, at regeringens grænser falder sammen med nationalitetens grænser'. Alligevel vil Helen
Krag gøre det til "minoritetsforskningens" opgave at fremme minoriteters forhold overalt i verden, også i Danmark.
Klarest udtrykkes mentaliteten dog af
socialpsykologen Lars Denci.k, som i sit
indlæg først konstaterer, at "den uforstyrrede danske homogenitet' er ved at blive
til "en noget forstyrret majoritet". Det er
iflg. Dencik kun godt, for i "sin mangfoldighed er et multi-etnisk samfund ofte
potentielt mere kreativt end det rent
homogene samfund har mulighed for at
blive". (Dette vel.kendte, men fejlagtige
"anti-racistiske" argument har dets
ophavsmand Claude Levi-Strauss forlængst taget afstand fra, se Danskeren
1992 nr. 2, side I 0).
Kort sagt, kan det konkluderes, at når
danske skatteydere skal finansiere den
såkaldte minoritetsforskning ved Københavns Universitet, svarer det til, når
jøderne under nazismen selv skulle betale det reb, de blev hængt i.
Peter Neerup Buh/

Forskudt patriotisme
Ole Sohn: Fra Folketinget til
celle 290. Arne Munch-Petersens
skæbne. (Vindrose, 1992. 301
sider. 268 kr.).
Fornylig deltog jeg i en diskussion om
flygtningepolitik i en lokalradio. Min
kombattant vidste, at flygtninge her i landet var rigtige flygtninge og ikke bare
bekvemmeligheds-flygtninge (som om
der er noget odiøst i det).
Jeg svarede, at jeg ikke troede på, hvad
han sagde og hvad han oplevede. Ikke
fordi jeg troede, at han I.øj, men fordi
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mennesket er istand til at bedrage sig
selv på en måde, som er uhyggelig. Og
så nævnte jeg som eksempel Arne
Munch-Petersen, som der just er skrevet
en læseværdig bog om.
Arne Munch-Petersen var professorsøn fra Frederiksberg og blev selv universitetsuddannet som cand.mag. MunchPetersen var glødende kommunist og
blev i 1932 valgt til Folketinget sammen
med Aksel Larsen. Han rejste flittigt over
til det ideologiske fædreland, den unge
Sovjetunion, hvor han blev ideologisk
skolet og afrettet. I 1937 blev MunchPetersen anholdt i Moskva og anklaget
for forræderi. Han døde i fængslet i
1941.

Arne Munch-Petersen er et uhyggeligt
og fortræffeligt eksempel på en person,
som nok er super-intelligent, men samtidig fuldstændig mangler dømmekraft og
sund sans. Arne Munch-Petersen opholdt
sig i Moskva netop i de år, hvor Stalin
flittigt udryddede sine modstandere. Og
få år forinden var tvangskollektiviseringerne sat i værk, der forvandlede Ukraine til en stor dødslejr. Hvis Munch-Petersen havde haft sine øjne åbne, ville han
have set og hørt skrigene fra nedbrudte
menneskeskæbner. På Hotel Lux, hvor
Munch-Petersen boede, blev folk jævnligt fjernet af NKVD. Alle vidste det,
IJ'en ingen snakkede om det. Der skal
stor intelligens til at kunne bedrage sig
selv og nægte at tro på, hvad enhver kan
se, som Saul Bellow skriver.
Jeg f.øler, jeg kender Arne MunchPetersen, fordi samme type rmdes i dag:
overkritisk overfor sit eget land og dets
politiske system, og samtidig en total
ukritisk accept af tredjeverdens landes
systemer. Jeg mødte selv engang en
hjemkommen Albaniensfurer, medlem af
KAP, som der havde fundet paradiset
Senere blev han ansat i Dansk Flygtningehjælp.
De forskyder deres patriotisme til et
fremmed land og folk, sagde George
Orwell om 30'ernes kommunister, og
samme mekanisme ser vi i dag.
1980'ernes og 90'emes flygtningevenner
lider også af en forskudt fædrelandsføle!-

se, hvor solidariteten helt er på de tilkommende asylsøgeres side og grove,
hoverende ord benyttes mod de indfødte
heri landet
Når flygtningevenner ved, at alle flygtninge, asylsøgere eller indvandrere er
sådan og sådan, så er der i hvert fald
grelle historiske tilfælde på, at mennesker velvilligt lod sig bedrage af ideologier og gode sager. Når flygtningevenner
på forhånd definerer asylsøgere som
uskyldige, hvor myndighederne har
bevisbyrden, så er det også udtryk for
Arne-Munch-Petersen-mentaliteten, der
opfatter det fremmede som offer og som
det, ethvert humanitært indstillet menneske skal solidarisere sig med. De kan
ikke gøre en kat fortræd, men de bliver
nådesløse i en god sags tjeneste, sagde
Julien Benda om de intellektuelles forræderi. Det passer lige godt på MunchPetersen som på Gammeltoft-Hansen.
Arne Munch-Petersen er det universelt
tænkende menneske, der ikke nærer
respekt for landegrænser og nationale
traditioner. Det eneste forsonende træk
ved Sohns bog er et citat fra forhørsprotokolleme om Ruslands mistro overfor
Aksel Larsen, fordi denne talte om en
"særlig dansk mentalitP,t''. Noget sådant
var nærmest forræderi mod den kommunistiske internationale og I! fjernt fra
Munch-Petersens tankeverden.
Bogen om Arne Munch-Petersen er
skrevet af hans nutidige barn, Ole Sohn,
som i sit offentlige virke som formand
for DKP har udvist samme mangel på
dømmekraft som kammerat Arne. Dette
gør ikke bogen mindre interessant. Dog
lader det ikke til at Ole Sohn er blevet
klogere af at skrive bogen, da han stadig
benytter socialistisk jargon (taler med
undren om "Kominterns noget skiftende
politik i denne periode", om "skyggesiderne ved Komintemtiden", om "antifascismen" som var den noget positivt
osv.). Faktisk var det netop Moskvaprocesseme, som for mange vestlige intellektuelle blev afgørende for bruddet med
kommunismen. Det var "Guden, der fejleden.

Henrik Gade Jensen

Foreningsnyt
Møder februar-marts
1993
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Århus
Sted:
Taler.
Emne:

Tirsdag den 2. febr. kl. 19,30
Set. Annagades Skole,
Kantinen
Jens Jackie Jensen.
68'erne.

Hillerød Torsdag den 4. febr. kl. 19,30
Sted:
Skanseskolens.kantine,
Østervang 124, Hillerød
Taler.
Søren Krarup
Offentligt møde. Entre 20 kr.
Vejledning: Fra Isterødvejen drejes mod
Hillerød Øst. Drej th. mod Amtsgården,
tv. ad Kongens Vænge og straks efter th.
ad Østervang. Der kan parkeres ved skolen, men det er sikrere foran en af boligblokkene på Østervang eller på Amtsgården.
Med tog, der ankommer kl. 18,33 og bus
nr. 701 kl. 18,46 kan man køre lige til
skolen. Med tog Id. 18,53 og bus nr. 306
kl. 18,57 kan man køre til krydset mellem Skovledet og Skansevej og gå de sidste 500 meter til skolen. Med tog kl.
19,13 og bus 377 kl. 19,20 til Skovledet/Skansevej kan man næsten nå det.
I tvivlstilfælde kan man ringe på biltlf. 30
32 04 Ol, der medbringes til møder.

Esbjerg Tirsdag den 9. febr. kl. 19,30
Sted:
Esbjerg Centralbiblioteks
store sal, Nørregade
Taler:
Søren Krarup.

Ringsted Fredag den 19. februar
kl. 19,30
Sted:
Hækkerupvej li A
Taler:
Herluf Rasmussen,
Dansk Center Parti.
Ålborg
Sted:
To.ler.
Emne:

Århus
Sted:
Taler:
Emne:
Skive
Sted:
Taler:
Emne:

Tirsdag den 23. februar
kl, 19,30
Medborgerhuset, Ålborg C,
studiekredslokale 4
Jan Høeg, Norge
Indvandrerpolitikken i Norge.
Tirsdag den 23. februar
kl. 19,30
Set. Annagades Skole,
kantinen
Herluf Rasmussen
Kampen om Danmark.
Torsdag den 2S. febr.
kl. 19,30
Gl. Skivehus,
Sdr. Boulevard 1, Skive
Poul Vinther Jensen
Flygttlingepolitik i Europa.
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Vejen
Sted:
To.ler:

Onsdag den 3. marts
kl. 19,30
Vejen Gæstgivergård
(ved hovedvejen)
Niels Carl Lilleør.

Sønderborg
Sted:
Talere:

Torsdag den 4. marts
kl.19,30
Sønderborg Bibliotek
Paneldebatmøde med 4-6 deltagere bl.a. Mogens Glistrup
Emne:
Dansk flygttlingepolitik
Evt. yderligere oplysninger på telefon
74 43 51 57

Århus
Sted:
Taler:
Emne:

Tirsdag den 23. marts
kl.19.30
Set. Annagades Skole,
kantinen
Ole Hasselbalch
En tale af Toldstrop.

Birkerød
Medlemmer af DDF i Birkerød ønsker
at starte en "kaffeklub''. Medlemmer i
Birkerød og omegn, som kunne tænke
sig at deltage, bedes kontakte Harry Vinter, tlf. 42 38 75 93.

Lokale kontaktpersoner:
København: Peter Neerup Bubl (styr. medl.), Jette Street (lokalkonsulent), tlf. 31 50 05 54, Kim Miinster. tlf. 44 53 19 51 (Herlev; dagligstuemøde hwr2. torsdag Id. 1830).
Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hasselbalcb (form.), Uf. 42 19 15 54
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (styr.mec!l.), tlf. 42 38 75 93
Sydsjælland: La:ror Vomer Holm, Of. 53 73 19 13
Lolland-Flllster: Po!itiass. Jan Simonsen (lokalkonsulent), tlf. 538780 32
Fyn: Politiassistent Erik Dasø (lokalkonsulent), Uf. 62 22 56 58
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen
(styr.med!., lokalkonsulent), ur. 74 43 5157, AnaeliseNiel.seo, Uf. 74 6211100, Claes Scbultz,
Uf. 74 42 62 24, Kai Pedersen, Uf, 75 44 50 27
Sydestjylland: Fhv. overlærer Ingrid Matborne, tlf. 75 61 47 76
Midtjylland: Palle Krog (lokalkonsulent), tlf. 86 99 23 31
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 'J7 42 91 31
Nordv0$!Jyll•nd: HF-stu&..'tende Ronald Hansen, tlf. 97 74 OS 66
Nordjylland: Afd.forst. P. H. Berins(lokalkousulent), tlf. 98 14 71 12
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Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbelaler mit kontingent (mindst I()() kr. årligt), der
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens
adresse eller pA dens postgirokonto 4 54 75 51.
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Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.
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Billeder fra dagens Damnark
Her bor Jens og andre hjemløse danslære. I baggrunden
ses flygtningeskibet "Norrona" ved Islands Brygge i
Københavns havn.

Her ligger asylcenterskibet
"Norrona" ved Islands Brygge. Det huser tilstrømmede fra
det tidligere Jugoslavien.

Her i Birkerød bor DR TVs
fakta-fiction-journalist Klaus
Laursen. Han vil ifølge Birkerød Avis 3/11 92 iklæ leje
ud til flygtninge. "Vi har ikke
for meget plads at rutte med",
udtaler Laursen.
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