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Visnepolitik 
I en kort periode, efter at de havde 

afgivet regeringsmagten, var De 
konservative aggressive kritikere af 
indvandringspolitikken. Siden er de 
blevet næsten tavse på området. Da 
Socialdemokratiet holdt landsmøde 
sidst, blev de fremmede hovedemnet. 
Men siden er udtalelserne "modere
ret". Venstre slog sig op på en kritik af 
udlændingepolitikken. Men på Ven
stres landsmøde holdt formanden 
moralprædiken for folket og afviste 
fremmedspørgsmålets førsteprioritet. 
I sommeren 1993 hilste alle politiker
ne indvandringsdebat velkommen. 
Men tavsheden om dette spørgsmål 
kom til at dominere politikernes "de
bat" op til kommunevalget. 

DcMe røde tråd i politikeradfærd
en næsten overalt er selvfølgelig ik
ke tilfældig. Den er udtryk for syste
matiske forsøg fra de styrendes side 
på at undgå ændringer i d~n frem
medpolitik, som magteliten er blevet 
så afhængig af - mentalt såvel som 
pengemæssigt. 

Folketingets forsøg på at undgå at 
behandle Estrup-regeringens lovfor
slag blev i 1880 • erne døbt "visne
politik". 

Dengang var det en regering uden 
folkeligt mandat, som ikke kuMe fil 
vedtaget sine ønsker. I dag er det 
omvendt netop folket, som er visne
politikkens offer. Men politikernes 
og Folketingets rolle er principielt 
densamme. 

For at undgå, at politikernes vis
nepolitik får lov til at dominere også 

i det skæbnesvangre valgår, vi nu er 
gået ind i, er det livsvigtigt, at folket 
nu ranker ryggen, holder op med 
kun nervøst at hviske i krogene og i 
stedet rejser sig i en afgørende, 
dødbringende offensiv mod lands
ødelæggerne. En offensiv så beretti
get og mægtig, at den umuligt kan 
ties ihjel. Som folkets repræsentant 
Viggo Hørup udtrykte sig for godt 
I 00 år siden, kan vi udtrykke os i 
dag: 

"Vi er ikke kommet herhen på ho
sesokker. Vi har ikke samlet os om 
blakkede ord og ulden tale. Vi har 
ingen ræv bag øret, men vi har en re
delig vilje til at ryge rævene ud. Vi 
er ikke kommet her for at forsvare 
os, thi det er os, der har ret. Vi er ik
ke kommet for at undskylde os, 
hvad skulle vi undskylde, det er de 
andre, der har forbrudt sig. Vi er 
kommet for at angribe dem, der er 
en hindring, ikke for os, men for 
landet, for at angribe dem, der er 
fjender, ikke af os, man af det, vi 
sætter højt og har kært, den frihed, 
vi arvede fra fædrene, og som er det 
eneste arvestykke, d'herrer, der kal
der sig arvinger til fædrenes rige, 
har kastet vrag på og ikke blot vra
get, men fordærvet og forvrænget til 
det usle narreværk, der for skams 
skyld gør Danmark til en mærkvær
dighed i Europa." 

I 1880' crne bekæmpede folkets 
visnepolitik den regerende uret. 

I dag må den regerende urets vis
nepolitik bekæmpes af folket. 



Valgets tale 
Den meget talende Arne Melchior følte efter kommunevalget 

anledning til at glæde sig over, at de såkaldt "fremmedfjendtli
ge" lister ingen medgang fik ved kommunevalget. 

På vor side kan vi så glæde os over, at de politikere og partier, 
der har ytret kritik af den nuværende indvandringspolitiske linie, 
jo altså fik fremgang. 

I øvrigt kan man spørge, hvorfor de nye partier, der vender sig 
mod indvandringen - for det må jo være dem Melchior tænker 
på - ingen (større) fremgang fik. 

Forudsætningen for, at et parti kan opnå vælgernes tilslutning, 
er naturligvis først og fremmest, at vælgerne overhovedet ved, at 
partiet eksisterer, og dernæst, at partiet har mulighed for at for
tælle, hvilken politik det går ind for. 

I Europar.idets "Handbook for observers of elections" (Hånd· 
bog for Valgobservatører), 1992, er opregnet de betingelser, der 
skal være opfyldt, for at et valg kan siges at være gået rigtigt for 
sig. Det er bl.a. disse betingelser og overholdelsen af dem, Ole 
Espersen og andre omrejsende demokratiforkæmpere påser, når 
der holdes valg i Østeuropa. 

Under punkt I .6. i disse retningslinier hedder det, .. at intet po
litisk parti eller a11den gruppe, der deltager i valget, ude11 gnmd 
må afskæres fro den frie og ikke forudindtagede (unbiased') ad
gang til pressen. radio og TV. således at de kan komme til orde 
over for offentligheden og har mulighed for at reklamere og o.f
fentliggøre deres sy11spu11kter." 

Og under punkt 2.6.4. hedder det, at valgobservatørerne "skal 
kontrollere medierne: Deres forbi11delser, deres a,rvendelighed 
for politiske partier samt offentlighedens adgang til dem. Hæl• 
der de til fordel for en bestemt politisk sag, og er de virkelig uaf 
hæ11gige? Kontrolleres de af et politisk parti?". 

Det danske kommunevalg opfyldte som bekendt ikke disse 
krav i forhold til de nye småparticr. 

Det nye bedrag 
Masseindvandringen af vildt fremmede folkegrupper til Dan· 

mark begyndte med et kæmpebedrag. Da magthaverne i 60'erne 
og begyndelsen af70'erne lod fremmedarbejdere i titusindvis fra 
fjerne lande strømme ind, erklæredes det højtideligt, endog fra 
de højeste "ansvarlige" kredse, at det var noget rent "midlerti
digt". De fremmede skulle bare afhjælpe en vis øjeblikkelig 
overbeskæftigelse og mangel på arbejdskraft. Så snart der viste 
sig arbejdsløshed i Danmark på ny, skulle de vende hjem. 

Men det blev en fed løgn. For da arbejdsløsheden kom, især 
fra I 973, og man indførte et såkaldt varigt "fremmedarbejder"
eller "indvandrerstop", lod man tværtimod de fremmede blive og 
gav dem oven i købet lov til at bringe deres familier herop. 

Det blev til flodbølgen af"familiesammenføringer", der på få 
år mangedoblede antallet af disse "indvandrere", som man nu 
uden videre omskabte de "midlertidige" fremmede til. Således 
førtes det danske folk bag lyset og påbyrdedes de første mange 
af de snesevis af milliarder kroner, der i dag er læsset på dets 
skuldre til underhold af vildt fremmede., mens der ikke er midler 
nok til at hjælpe folkets egne trængende og nødlidende. 

Nu ser vi omridset af det næste store bedrag. Den vanvittige 
udlændingelov fra I 983 lagde Danmark åbent for "flygtninge" -
ægte og falske - fra hele jordkloden. Den voksende folkelige 
modstand mod bortgiveisen af Danmark til fremmede lykke
jægere bidrog dog nok til, at partierne bag loven, da de sidste år 
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åbnede sluserne for nye titusinder af eks-jugoslaver, proklamere
de, at disse kun fik midlertidigt asyl i Danmark og skulle vende 
hjem, når krigshandlingerne var endt. 

Men går det med dette løfte som med løftet om fremmedar
bejderne for en snes år siden? Fremmedlobbyens stødtropper i 
medier, partier, ··humanitære" organi$3.tioncr og det øvrige over
Danmark er allerede i fuld gang med en hulkekampagne om 
staklerne, der kom til det fredelige Danmark fra opløsningens 
Jugoslavien, og som hverken vil eller kan vende tilbage nogen
sinde, men vil blive i Danmark, hvad vi derfor naturligvis skal 
give dem lov til ved at gøre det "midlertidige" asyl permanent. 
At en meget stor del af dem slet ikke kom hertil fra krigszoner
ne, eller at de i forvejen var i sikkerhed andetsteds, har de sam
me af vore ovcrsåner for længst afsløret eller erkendt, men det 
forties selvsagt i hulkekampagnen. 

Så nu lægges der op til det nye store bedrag. Profitørerne, 
fremmedtjenerne og deres politiske marionetter har sendt prøve
ballonerne op, mediekanonaden er sat ind, hulkene skal ncdbry,· 
de menigmands naturlige modstand. Sandt og sundt skal gøres til 
vrangt og ondt. Løgnen om det "midlertidige", der gøresperma
nent, skal indsukres som en anden vitaminpille, vi umuligt kan 
nægte at sluge for vor "humanitære" saligbeds skyld og i nuti
dens "europæiske nødvendigheds" navn. 

Hvis vi da ikke gør oprør imod det! 

Rifbj ergs raceteori 
"Se de fantastiske og jlolle mennesker. der er kommet ud af 

blandingsforhold ifeks. de tidligerefranske kolonier i Nordafri· 
ka. Tilførsel af nyt blod er et sundhedstegn. Hvis vi kun dyrkede 
hinanden, havnede vi i indavl ag incest med en farlig degenera
tion med deformiteter som hareskår. misvækst, skæve hoveder og 
korte arme til følge .. . For mig eksisterer der principielt ingen 
græ11ser. .. det har gennem historien vist sig. at de fremmede stil
le og roligt har assimileret sig ... ". 

Med disse udtalelser demonstrerer dansk kulturlivs overguru, 
Klaus Rifbjerg, i Jyllands-Posten I J/1, at han ikke i selv den 
simpleste grad har sat sig ind i de problemstillinger, der ligger 
danskerne mest p! sinde, og inden for hvilke han tilbyder sin 
åndelige vejledning. 

Ifølge arkæologerne har danskerne i ca. 10.000 år beboet de 
danskes øer - med en løbende, men beskeden tilgang af frem
mede. Er vi degenererede? 

Og har f.eks. islændingene, som slet ikke deltager i det ifølge 
Rifbjerg af racehygiejniske grunde nødvendige asyl- og indvan
dringscirkus, "skæve hoveder, korte arme og hareskår"? 

Eiler er det Rifbjerg, der mangler noget på indersiden af hove• 
det? 

Er manden mon degenereret i en sådan grad i flødeskum og 
vellevned, at han ganske har mistet fornuftens brug? 

Hvordan kan han ellers konkludere, at detilstrømmende frem
mede bare vil assimilere sig? Hvad henviser han til - vi har jo 
dog ikke førhen været ude for en tilsvarende invasion og slet ik
ke af så kulturfremmede mennesker? 

Hvad mener mon f.eks. indianerne i Mexico, hvor de nu kun 
udgør nogle få millioner af de 90 millioner indbyggere, om de 
rifbjergske assimilationsteorier? 

Mage til gak skal man lede længe efter. 
Men det mest forunderlige er vel ikke det, Rifbjerg siger. Det 

er, at en sådan person med sin klæbrigt ulækre biologiske tanke
gang og sine ringe forudsætninger på centrale livsområder kan 
fremstilles som kulturperson overhovedet. 

OH 



EkstraBladet 
kaster håndklædet i ringen 
Bladets kampagne mod Den Danske Forening har lidt et afgørende knæk. Med udsigten til en 
fængselsdom for den ansvarshavende redaktør blev samtlige racisme- og nazismebeskyldnin
ger mod foreningen trukket tilbage. 

Som bekendt har EkstraBladet i en 
række artikler gennem de senere år frem
stillet Den Danske Forening som racistisk 
- ja endog som nazistisk inficeret. Herfra 
har kampagnen bredt sig til den øvrige 
presse. 

Artiklerne fik foreningen til at rejse in
juriesag, og EkstraBladets ansvarshaven
de redaktør Bent Falbert dømtes herefter i 
november 1993 ved Østre Landsret for at 
have beskyldt foreningen for racisme (se 
Danskeren 1993 nr. 6 s. 22). 

Landsretsdommen stadfæstede en by
retsdom, der også dømte redaktøren for 
denne beskyldning. Trods byretsdommen 
fonsatte EkstraBladet imidlertid racisme
beskyldningerne, medens ankesagen kør
te i landsretten. 

EKSTRA BLADET 

Bagvaskelsesdom 
inden for rækkevidde 

Ifølge straffeloven er det bagvaskelse, 
hvis man fremsætter eller udbreder en 
sigtelse mod bedre vidende eller uden ri
melig grund til at anse den for sand. 
Straffen herfor er hæfte eller fængsel ind
til 2 år. 

Da EkstraBladet fremturede trods by
retsdommen indledte Den Danske Fore
ning derfor sideordnet med landsretssa
gen en ny byretssag mod EkstraBladet. 
Foreningen klagede her over, at Ekstra
Bladet havde gentaget beskyldninger, der 
var underkendt af byretten. 

Ved tidligere lejligheder, hvor en inju
riedømt har gentaget beskyldninger, der 
er blevet underkendt af retten i I. instans, 

er han i den anledning blevet idømt 80 da
ges hæfte af Højesteret, uanset at !.-in
stansafgørelsen var anket. 

Chefredaktionen giver op 
Umiddelbart før opfølgningssagen skul

le for byretten, krakelerede EkstraBladets 
chefredaktion. Under indtryk af udsigten 
til et roligt ophold i en af statens dertil 
indrettede, skyggefulde boliger erklærede 
man sig nu rede til at trække beskyldnin
gerne mod foreningen tilbage og betale 
gildet 

EkstraBladet havde også skrevet, at der 
er dom for, at Den Danske Forening har 
arbejdet nært sammen med nynazisterne. 
Dette er opSpind - og der eksisterer 1111... 
iøvrigt ingen sådan dom. Efter Den Dan- ~ 
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EKSTRA BLADET 
BEKLAGER OMTALE AF 
DEN DANSKE FORENING 

'nazibos$•. Endvidere har 
Ekstra Blodet· skrevet, at 
der er dom for, ~ Ole Has
selbalch må kaldes løgner. 

Ole Hasselbalch har al
drig i i-etten foretaget sig 
eller udtalt noget, der ·kan 
tolkes som et forsøg på at 
renvaske nazisterne. Ekstra 
Bladet har heller ikke 
grundlag for at tro, at Ole 
Hasselbaleh har noget med 
nyzazisteme at gøre. Og der 
eksisterer ikke nogen dom 
om, at Ole Hasselbalch må 
kaldes løgner. Ekstra Bladet 
trækker derfor de n.ætmte be.
skyldninger mod Ole Has
se/balch tilbage og beklc,ger 
dem. 

Tillige beklages omtale af foreningen.s fonnand Ok Hasselbalch 

I en række artikler har Ek
stra Bladet på forskellig må
de fr•mstillet Den Danske 
Forening som racistisk. 
Denne karakteristik savner 
belæg. Ekstra Blackt tilba
gekalder og beklager den 
derfor. 

Ekstra Bladet har tillige 
på forskellig vis søgt. at sam
menkæde Den Danske For
ening med nazisterne. Ener 
Den Danske Forenings love 

kan nazister ikke optages i 
foreningen. Så vidt det er 
Ekstra Bladet bekendt, gør 
foreningen. hvad den kan 
for at sikre, at denne be
stemmelse overholdes. 

Ekstra Bladet har på et 
tidswnkt skrevet, at for
eningen har dom for at have 
arbejdet nært sammen med 
nynazisterne. Der eisisterer 
ingen sådan dom, og Ekstra 
Bladet har ikke nogd 

grundlag for at mene, at der 
foreligger et sådant samar
bejde. 

Ekstra Bladet tilbagekal
der og beklager derfor disse 
beskyldninger m,:,d Den 
Danske Forening. 

Ekstra Bladet har tillige 
hævdet, at Den Danske For
enings formand, professor, 
dr. jur. Ole Hasselbalch, i 
retten har forsøgt at renvas. 
ke nazisterne, og at han er 

Ekstra Bladet har til Den 
Danske Forening og Ole 
Hasselbalch betalt kr. 
30.000 i erstatning og .sags
omkostninger for de-n Utig
tige omtale. 
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ske Forenings love kan nazister end ikke 
optages i foreningen. 

Som led i forliget måtte EkstraBladet 
derfor gå ind på at vedgå offentligt, at for
eningens ledelse, så vidt det er EkstraBla
det bekendt, gør hvad den kan for at sikre, 
at denne bestemmelse i foreningens love 
overholdes. Ligeledes forpligtede bladet 
sig til at indrømme over for offentlighe
den, at redaktionen ikke har noget grund
lag for at tro, at foreningen samarbejder 
med nynazisterne. 

Ole Hasselbalch renset 
EkstraBladet har tillige jagtet forenin

gens formand, professor, jur. dr. Ole Has
sclbalch. F.eks. har bladet skrevet, at han i 
retten har forsøgt at renvaske nazisterne, 
at han er "naziboss", og at der er dom for, 
at han må kaldes løgner. 

Intet af dette er sandt. Ole Hassclbalch 
- der har været udsat for lidt af hvert fra 
bladets side - mistede derfor tålmodighe
den og anlagde sag sammen med Den 
Danske Forening. 

EkstraB ladet - der stod til en bagva
skelsesdorn også i relation til Hasselbalch 
- måtte derfor også trække disse beskyld
ninger mod ham tilbage. 

EkstraBladet betaler 
EkstraBladet måne endvidere betale 

hele gildet. Forliget kostede således bla
det 30.00<) kr. 

Dette indebærer, at der inden for blot 
en måned er oparbejdet en balance i Den 
Danske Forenings favør på ialt kr. 40.()()() 
i forhold til EkstraBladct. 

Sammenbrud for bladet 
I konflikten mellem EkstraBladets 

Goliath og Den Danske Forenings David 
har bladet altså i en sådan grad trukket det 
korteste strå, at det med rimelighed kan 
kaldes et sammenbrud: Der er ikke en 
stump tilbage af bladets racisme- og 
nazismebeskyldninger. 

Den Danske Forening krævede som 
vi lkår for at afslutte sagerne uden dom, at 
EkstraBladet trykte indrømmelserne på 
den bedste side - nemlig side 3. 

Sammenbruddet var iøvrigt ventet. Al
lerede i efteråret modtog DDF's ledelse 
infonnationer om, at Ekstr-aBladets chef
redaktion havde følt sig foranlediget til at 
rundsende en intern instruks om at ind
stille skydningen mod foreningen. 

Karakteristisk nok kendte DDF's ledel 
se indholdet af dette dokument, inden Ek
straBladets egen sagfører nåede at få det i 
hånden! 

Foreningen har iøvrigt forbeholdt sig at 

dige sagsanlæg, i en evt. ny sag mod bla
det, såfremt dette mod forventning på et 

senere tidspunkt genoptager de usande 
beskyldninger. 

Kommentar: 
Det vil sikkert komme som en lettelse - men næppe som en overraskelse - for 

Den Danske Forenings medlemmer, at det nu er slået fost, at beskyldningerne mod 
foreningen for "racisme", naziforbindelser o.l. byggede på opspind. 

Nogen vil måske tro, at beldikningerne af den grund hører op nu, og at afslørin
gen afEkstraBJadct vil blive udførligt rapporteret i den øvrige presse. 

Dette skal man dog næppe vente. Enhver, der kunne tænke sig om, har længe 
vidst, at beskyldningerne intet havde på sig. Og kampagnen mod foreningen er kørt 
- både i og uden for E k~1ra8ladet - ganske uden hensyntagen til denne viden. 

Baggrunden herfor er, at Den Danske Porening bringer noget frem, som kollide
rer med populære skabelonforestillinger i journalistverdenen, noget som er særde
les ubehageligt for mange godt placerede medborgere med givtige aktiviteter på , 
fremmedområdet. 

1 forsøget på at neutralisere foreningen er smædekampagnen derfor velset i to
neangivende kredse. Den medfører jo nemlig en indirekte censur af foreningen: 
Hvis det kan lykkes at få folk til at tro, at der er noget om snakken, vil de lade være 
med at sætte sig ind i foreningens synspunkter og oplysninger. 

Derfor skal ingen forvente, at den øvrige presse gør noget ud af afsløringen af, 
at det hele var opdigt. Og derfor skal vi heller ikke vente hjælp til at få fortalt of
fentligheden, at foreningen rummer ganske almindelige, hæderlige og ordentlige 
mennesker, der blot føler ansvar for fremtiden. 

Bemærk i øvrigt også, at Ekstra81adet fonsatte med at digte om Den Danske 
Forening efter jul. Det gfk endog så vidt, at bladets debatredaktion forfalskede et 
læserindlæg, så det kom til at indeholde en beskyldning mod undertegnede for at 
have opfordret Hjemmeværnet til at gribe til våben mod flygtninge! Løgn, løgn, 
løgn ... 

Ole Hasselbalt;h 

Fra sofaen, hvor EkstraBladets "antiracistiske" reportere ynder at opholde 
sig i selskab med hinandens tvangstanker, lyder i denne tid klage og veråb. 

inddrage de forhold, der førte t il de hidti• "Milde magter ... jøsses ... hvad nu ... ? 
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''Afslørings'' -journalisten 
- der blev til en afsløret journalist 

Journalisten Kurt Simonsen fra Ekstra
Bladets Århus-redaktion har igennem et 
par år brugt megen spalteplads på at op
bygge et billede af, at Den Danske Fore
ning er nazistisk inficeret, racistisk, vol
delig o.s.v., o.s.v. 

I den sag, som nu er sluttet med Ekstra
Bladets totale nederlag, var han i den an
ledning stævnet sammen med bladets an
svarshavende redaktør. Under sagen søgte 
han - men altså uden succes - bl.a. at for
svare sig med, at han blot havde optrådt 
som reporter. Han havde således bare re
fereret demonstranter mod foreningen, 
forklarede hans sagfører. 

Den demonstration, han konkret henvi· 
ste til, var som vanligt arrangeret af"ln
temationale Socialister". (Se om dette ven
strerevolutionære foretagende Danskeren 
1993 nr. 3). Ved den konkrete lejlighed 
optrådte de under dække af navnet 
"Århus mod Racisme". 

Kun Simonsen forsyner selv "Interna
tionale Socialister" med ammunition til 
deres smudskampagner. 

Han har bl.a. diskuteret med gruppen, 
hvordan man bedst bekæmper Den Dan
ske Forening. Det er ikke muligt at tie for
eningen ihjel, mener han, og det er heller 
ikke hensigtsmæssigt at forbyde den(!). 
Det bedste er. mener han, at 0 afsl0re0 for· 
eningen. 

Herefter forklarer han gruppen om Den 
Danske Forening, således at " Internatio
nale Socialister" kan holde sine idiosyn
krasier mod foreningen i Jive og oven i 
købet f3r noget at brygge videre på ved 
fremtidige demonstrationer. 

Dele af det, Kurt Simonsen sagde til 
"Internationale Socialister'\ fortjener 
ordret gengivelse: 

"Jeg vil godt lige her om lidt give en 
kort redegørelse for de her fænomener; 
altsd fra Den Danske Forening og udefter. 
Men fællesnævneren for dem allesammen 
erfremmedhad ... Det er samme (uhørligt) 
som/eks. Stop Indvandringen. som er ud
sprunget direkle af Den Danske Forening, 
ag Dansk Centerparti, som er dannet af 
forhenværende centrumdemokroter, CD
ere ag den slags, som vi kender fra Den 
Danske Forenings telefonavis, politibe
tjent Erik Dagø (oplysningen er usand, 
Erik Dag0 var ikke med til at lave Center
partiet, redJ, han var jo folketingskandi-

dat ag suppleant til Folketinget for Cen
tmmdemokroterne før han røg ud pd 
grund af sine fremmedfjendtlige syns
punkter. .. Fællesnævneren for dem alle 
sammen - og jeg mener, at man i denne 
forbindelse agsd bør tage Fremskridts
partiet med. selv om man kan sige. at de 
andre, jeg har nævnt, har kun ag udeluk
kende fremmedhad på programmet. Det 
har Fremskridtspartiet kun som er .. . 

Endelig er der så Den Danske Fore
ning. som blev stiftet i 1987 pd inspiration 

Uskrevne meninger 

af Søren Krarup. sognepræst i Gråsten ag 
hans flygtningekomite. Den Danske Fore
ning er siden 1990 blevet ledet af Ole 
Hasselbatch ... Man kan ja pli den måde 
sige, at antalsmæssigt er de ikke særligt 
mange. men efter min apfauelse er de far-
lige alligevel. For det første skal man ikke 
glemme, at kun 100 velorganiserede men
nesker kan lave et utraligr start stykke ar
bejde. Far det andet er de farlige, fordi 
deres synspunkter mere og mere vinder 
indpas i det almindelige borgerlige Dan- lilii.. 
mark. i højrefløjen i Danmark- alle deres ,.. 

En af mændene bag Ekstral;lladets kampagne mod Den Danske Forening og op
finderen af historien om, at der er dom for, at Den Danske Forenings formand må 
kaldes løgner, er Niels Westberg. Han sidder på Århus-redaktionen. 

Westbcrg har været udsendt for sit blad til Jugoslavien. Efter det, han her har set, 
mener han ligesom Den Danske Forening, at det er urimeligt, at bosnierne hentes 
herop. "Alle de flygtninge, som kom fra Kroatien ag senere agsd fra Bosnien - det 
ville være meget mere naturligt, at man fandt faciliteter til dem i Kroatien og Slo
venien /eks.", siger han. 

- Hvorfor skriver du så ikke det - det er jo det samme, som Den Danske Fore
ning har sagt? 

"Nu skriver vi jo a/tsli ikke vores mening. så at sige ... vi skriver jo konkreie hi
storier, ikke?". 

EkstraBladets udsending i Jugoslavien er altså ikke kommet i tanke om at lave 
en historie f.eks. om indvandringsministerens kommentarer til hans observationer 
på stedet. Han er imidlertid ikke i tvivl: "Jeg synes, 01 probleme1 er, at i stede1for 
at bygge flygtningelandsbyer i Danmark. sd ville det være meget mere - ja for det 
førsle ville det være økonomisk mere forsvarligt. Men det ville også for deres ved
kommende være bedre at bo i flygtningela11dsbyer i Kroatien og Slovenie11, ikke? 
Del ligger jo trods alt nærmere deres fædreland." 

- Det har du aldrig skrevet noget om, at Den Danske Forening siger? 
Nicis Wcstbcrg vrover uden om. 

- Det er i al fald ikke fremgået af Jeres artikler, hvad DDF's holdninger er i så 
henseende? 

"Nu er vi ja ikke forpligtet li/ at dække alle jeres holdninger." 

EkstraBladets udsendte reporter er kort og godt ikke meget for at forklare, hvad 
sammenhængen er mellem det, han skriver, og det, ha11 har set i Jugoslavien. Men 
hans konklusioner er klare: "Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Det er ud fra 
den betragtning, at i mange dr under Tito var Jugoslavien jo af alle jugoslaver be
tragtet som et land. Og jeg mener, det er da mere nærliggende at føre bosniske 
flygtninge til Kroatien, der er en del af deres gamle Jugoslavien, end at fere dem til 
Danmark. Det er der slet ingen tvivl om." 

- Jamen hvornår har du skrevet om det? 

"Det tror jeg faktisk ikke, jeg har skrevet om.jeg har sku ikke behandlet den del 
af flygrnillgeproblematiJ.ken." 

OH 
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forskmede og forkvaklede synspunkter 
omkring fremmede. De rækker Jo langt 
ind, kan man jo sige, på det seneste i So
cialdemokratiets rækker. Og sd er de ogsd 
forlige på gmnd af al den (uhør/igl}, al 
det had, de har imod fremmede, mod alt 
hvad der ikke er dansk. er så gennemført, 
som det er. Og endelig fon/i de rent fak
tisk har vold og vdben med i bagagen. 

Den mest farlige og mest stuerene, tror 
jeg, jeg tør sige i citationstegn, af dem al
le, det tror Jeg egentlig er Den Danske 
Forening, fordi den består af et j/ygtnfo
gehad pumpet op af en sognepræst fra Se
em. som Jo er holdningsinspirator, og så 
denne åh scl fordanskede åh så bekymrede 
professor,jur. dr. Ole Hasselbalch ... 

... Den Danske Forening har arbejdet 
sammen med nazisterne. Men hvor man· 

ge af den slags folk, der sidder i statsap
paratet o.s. v., det har jeg 11ah1rligvis in
gen tal for. Men hver gang vi.falder over 
folk fm Den Danske Forening, så er det 
al!sd politibetjente eller professorer ... 
(zd,ørligt) ... forhenværende linieoffice
rer. .. ". 

Diskussionen mellem Kurt Simonsen 
og "Internationale Socialistern frcmtræ.· 
der i øvrigt fuldstændig åndsforstyrret. 
Det er umuligt at afgøre, hvorvidt de dis
kuterende selv tror på deres egne skrøner 
om Den Danske Forening. De opererer 
ikke med nogen klar grænse mellem 
sandhed og løgn. Diskussionen bæres op
pe af noget, der ligner det, psykologerne 
kalder en obsession (tvangstanke). 

O.H. 

Løgnen på march 
Intet middel er for groft, og ingen løgn 

for stor, når det gælder om at sværte Den 
Danske Forening. 

I den populære håndbog "Hvem Hvad 
Hvor" 1994 (Politikens Forlag) kan man 
på side 132 se det viste billede med til
hørende tekst, hvorefter nogle nynazister 
demonstrerer, fordi de er tilhængere af 
Den Danske Forening. Billedet er knyttet 
til en artikel skrevet afredaktionssekretær 
Lennart Christensen. 

Ifølge Politikens overskrift på reporta
gen fra mødet (5/2 93) blev de afbildede 
nynazister uvist bort" fra mødet. 

21/10 bragte EkstraBladet, som nu har 
måttet vedgå, at sammenkoblingen mel
lem DDF og nynazisterne er løgn, cl til
svarende billede fra Hillerød-mødet samt 

et stort billede med oplysning om, at ny
nazisterne havde "bevogtet" Den Danske 
Forening og Søren Krarup. 

Dette var også løgn - mødet var bevog
tet af 100 politifolk, og nynazisterne blev 
som sagt forment adgang til arrangemen
tet. 

Foreningen klagede derfor til Presse
nævnet og spurgte. om det er i overens
stemmelse med god presseskik at bringe 
en sådan usand oplysning - til trods for, at 
det endog fremgik også af Ekstra Bladets 
reportage 5/2 fra mødet, at nazisterne var 
blevet holdt ude. 

16/ 12 resolverede Pressenævnet, at det 
skete ikke var et brud på god presseskik. 

Sæder og skikke er sandelig under sta
dig udvikling! 

J 32 I NT E R N A T I O N A l. I' 0 L tT I K 

OgsA p~ vorøs side af Øresund 
er nynazistiske k.ræfter aktive. 

Her demonstrerer tilhængere al 
Den Danske Forening i H:Uerod. 
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De svenske nyn..uister har giort Karl 
cf. 12. til deres jdol. Hvert /Jr p!J høns 
døOsdilg arrarlgeror de dcmonslratio· 
ner til hans minde . og hvett .V 
Jorsoger anti·racister og autonome 
grupper at lorhu)d(e demot1sffatio· 
nen. 

"Så længe jeg kan huske, har Jyllands
Posten (specielt i yderste højre spalte på 
side 8) ikke forsømt nogen lejlighed til at 
udtrykke sin foragt for Ekstra Bladet. 
Bladet er blevet kaldt "Den høje pris, vi 
betaler for pressefriheden" og meget an
det rammende. Jeg kunne ikke være mere 
enig. 

Men hvorfor overser man så helt og al
deles at dette blad ( 12/12) måtte beklage 
ikke mindre end seks grove usandheder 
(om racisme, naziforbindelser og mere af 
samme skuffe), som bladet havde fremsat 
i sin kampagne mod Den Danske Fore
ning - foruden et kontantbeløb på 30.000 
kr. til sagsøger. 

Det er da en sensation - det må være 
første gang i historien, at et dansk dag
blad æder ikke mindre end seks grove og 
bevidste løgne i sig på en gang. Begiven
heden er blevet mødt med larmende tavs
hed i hele den danske dagspresse - for
uden naturligvis i de elektroniske medier. 

Venner: Tror I stadig på, at pressen for
tæller jer den fulde sandhed'? Og hvis ik
ke, hvorfor gør den det ikke'/." 

Afdelingsfors.tander P. H. Bering.. Aalborg. i JyJ. 
lands-Posten 23/12 1993. 

Her ser vi en "tilhængRr'' af''Hvem Hvad HVQr" 
og redaktionssekretær Lennart Chrislensen 



De skjulte tal 
Fremmedes kriminalitet er et religiøst tabu-emne i Danmark. I årevis har fremmedpolitikerne 
søgt at skjule og benægte de virkelige forhold. Tvinges de nu til at lukke op for posen? 

Af cand. jur. Knud Eriksen 

Volden eksploderer 
og ødelægger landet 

Der er adskillige ting, som "Overdan
mark" ikke mener, det er sundt for almin
delige danske borgere at vide. De må ikke 
vide, at Danmark er ved at segne under 
vold og anden kriminalitet, og de må ikke 
vide, at udlændinge står for en uhyggelig 
stor del af denne kriminalitet. Det er der
for berettiget - også på dette område - at 
tale om: De skjulte tal. 

Det er påfaldende, at så mange "eks
perter" gennem årene, og senest efter se
rien af drab på unge (Lars Seibert, Kenny 
og Adam) gang på gang udlægger krimi
nalstatistikken for folket, beroliger og 
fortæller, at volden i virkeligheden ikke 
er så slem og ikke er blevet værre. 

Senest blev beroligelsen serveret af 
journalist Søren Frank i en helsides arti
kel i B.T. den 7.12.93 under titlen "Myten 
om "Volds-Danmark" holder ikke" og i 
Jyllands-Posten den 19. 12.93 i et debat
indlæg af Britta Kyvsgaard fra Krimino
logisk Institut ved Københavns Universi
tet. Hendes indlæg havde overskriften 
"Unødig angst for unge og vold". Hun 
henviste i indlægget til den kendte krimi
nolog Berl Kutehinsky, der skulle have 
"sandsynliggjort", at hele miseren skyl
des "en større tilbøjelighed til at anmelde 
og registrere vold". 

Det er - desværre - ikke rigtigt. Det er 
ganske enkelt et faktum, at volden er vok
set voldsomt og eksploderet de seneste år. 
Man skal være døv og blind for ikke at 
blive opmærksom på dette gennem sit 
eget og ens nærmestes liv. Der har været 
en stigning i anmeldte voldsforbrydelser 
på hele 54% fra 1980 til 1991. En yderli
gere stigni ng herfra på 10% fra 1991 til 
1992. Denne stigning skal ses på bag
grund af en i forvejen alvorlig stigning 
gennem halvfjerdserne (stabilt niveau fra 
1981 til 1984). Anmeldte voldssager iflg. 
kriminalstatistikken fra Danmarks Stati
stik (1974-92) og politiets årsberetninger 
1989, 1990, 1991 og 1992 var i 1970 
3726, ti år senere omkring 5000, men i 
1992 lå tallet på over 12000 (Danmarks 
Statistik) . Altså tre gange så farligt at 
være på gaden i dag som sidst i tresserne, 

hvor jeg skulle ud i nattelivet. Og der er 
tale om meget alvorligere vold med 
våbenbrug som noget man må regne med. 

"'Eksperterne" kan finde de klare tal 
hos Danmarks Statistik. Det virker gan
ske krampagtigt at skulle forklare stignin
gen med "en større tilbøjelighed til at an
melde og registrere vold". Det er vist me
re nærliggende at gå ud fra, at tallene ta
ler sandt. Selv om de ikke skulle passe i 
"eksperternes'" verdensbillede. Herved 
fremkommer et af de skj ulte tal. (Kilder: 
Kriminalsta ti stik 1974, s. 17, 1989, s. 16 
ff, 1991, s. 11 og Statistiske Efterretninger 
(social sikring og retsvæsen), s. 32. Alle 
udg. af Danm. Statistik, Politiets årsberet
ninger 1989, 1990, 1991, 1992). 

Udlændinges vold en kræfts,·ulst 
Iblandt os 

Mindst lige så alvorlig er løgnen og 
hemmelighedskræmmeriet omkring ud
lændinges andel i volden og den øvrige 
kriminalitet. For her ligger en uhyggelig 
sandhed skjult. Noget "alle ved'", men 
som åbenbart ingen må vide. Danmarks 
Statistik har skjult sandheden om dette 
emne siden 1989. Det samme har Justits• 
ministeriet. (En sen TV-avis med Tri ne 
Sick som oplæser kunne i efteråret for
tælle, at justitsministeren "nok blev nødt 
til" at offentliggøre en undersøgelse over 
udlændinges kriminalitet, der viste at de 
var mere kriminelle. Ordlyd efter hukom
melsen. evt. lidt unøjagtig). De ved, at ud
lændinge er langt mere voldelige end 
danskere. Men tallene har bevidst været 
skjult siden 1989, og er først nu - efter 
meget pres - så småt ved at komme frem, 
idet en rapport skal komme lige efter års
skiftet (jan./feb.). De seneste tal (1989) 
viser en overkriminalitet (vold) begået af 
udlændinge på omkring 300%. Altså hele 
3 gange mere voldelige. Samme vedr. sæ
delighedsforbrydelser og ejendomsfor
brydelser (tyveri mm.) . Tal, der i øvrigt 
blev bekræftet af Bellahøj politistation 
for dette område i første halvår af 1992 
(Søndagsavisen 27. 12.1992) og af 
Københavns politi for 1993 {Berl. Tid. 
31.12.1993). Da alvorlig kriminalitet 
yderligere viser stor overvægt af ikke-

nordiske udlændinge, er disse måske i 
virkeligheden 4-5 gange mere kriminel
le/voldelige end danskere (i flg. senest til
gængelige tal, 1989). De nøjagtige tal er 
vi mange, der venter på. Udlændinge ud
gjorde pr. 1.1. 1990 godt 150.000 (Uden
landske statsborgere i Danmark, iflg. 
Danmarks Statistik) i forhold til en be
folkning på omkring 5 mio. Eller ca. 3 
procent. Men udlændinge tog sig af 10,5% 
af alle sigtelser for overtrædelser af straf
feloven (her i 0vri&'1 ikke anmeldelser, 
men opklarede forbrydelser), 10,5% af 
alle sigtelser for vold, I 0, 7% af alle sig
telser for sædelighedsforbrydelser og 
I 0, I% af alle sigtelser for ejendomsfor
brydelser (tyveri m.m.) . 

Det kan kun sammenlignes med en 
kræftsvulst i vort samfund. (Kilde: Kri
minalstatistik 1989, tabel 3.3., s. 58 og 
bil. 4, s. 133, udg. af Danmarks Statistik). 

Bortforklaringerne 
Disse temmelig hårrejsende tal fik mig 

til at foretage en nærmere undersøgelse 
hos Danmarks Statistik. Jeg skrev 
22.1 J.93 og 27. 1 J.93 til rigsstatistiker 
Hans E. Zcuthen og fik svar i to omgan
ge, først (23.11.93) fra kontorchef 
Carsten Torpe, som kriminalstatistikken 
sorterer under, dernæst fra rigsstatistike
ren (9. 12.93). Og en tilsvarende under
søgelse hos Justitsministeriet (brev af 
28.1 1.93, besvaret af kontorchef for poli
tikontoret, Lars Bay Larsen, 20.12. 93). 
Jeg ønskede at få at vide, hvorfor man 
ganske havde standset stat istik om ud
lændinges kriminalitet siden 1989. Altså 
manglet tal for et vitalt område i hele fi re 
år. Hvem der havde bestemt dette. Og 
hvorfor et senere t ilbud fra Danmarks 
Statistik om en "forsvar! ig begrænset sta· 
tistisk undersøgelse'" til ca. kr. 300.000 
ikke var blevet lavet og offentliggjort. 

Essensen af svaret fra rigsstatistiker 
Hans E. Zeuthen og kontorchef Carsten 
Torpe var, at statistikken var ophørt, fordi 
"'oplysningerne ikke gav et rimeligt 
grundlag for at kunne vurdere. om perso• 
nernes oprindelse har nogen indflydelse 
på omfanget af lovovertrædelser", og vi- lllii.. 
dere hed det, at '"Danmarks Statistik har i ,.. 
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forbindelse med tidligere forespørgsler 
gjort opmærksom på, at en statistisk be· 
lysning af udlændinges kriminalitet for
udsætter omfattende analyser, hvor de 
forskellige faktorer af betydning for kri
minalitet ses under et. Det er nødvendigt 
at inddrage en række baggrundsdata, som 
fx. køn, alder, familieforhold, bopæl, ud
dannelse og indkomst mv. i undersøgel
sen, da man ellers kan få intetsigende el
ler misvisende resultater. Et sådant pro
jekt kræver betydelige ressourcer, og har 
ikke kunnet prioriteres indenfor Dan
marks Statistiks budget. De foreliggende 
data rummer desuden den svaghed, at det 
ikke er muligt at foretage en korrekt af
grænsning af kriminaliteten blandt turis
ter og asylsøgere mv., som kun har haft 
ophold i landet i kort tid." 

Det er jo temmelig interessant, at et 
mammutforetagende som Danmarks Stati
stik, der formentlig har et flercifret million
budget for at kortlægge Danmark i mind· 
ste detalje, ikke har kunnet finde 300.000 
kr. til en statistik, som de selv kalder "be
grænset og forsvarlig" på et område, der 
bogstaveligt drejer sig om liv og død for in
stitutionens 5 millioner arbejdsgivere in
klusive deres børn og børnebørn. Den har 
ikke selv taget initiativ, hvad der må fore
komme at være dens pligt, men heller intet 
gjort efter Oere opfordringer. 

Det er lige så bemærkelsesværdigt, at 
man pludsel ig standser en indtil da ud
mærket statistik (offentliggjort til og med 
1989), hvor det med brug af de alminde
ligt anerkendte "statskoder" tydeligt kun
ne aflæS<.-s - detaljeret for alle de enkelte 
str.:tffelovsovertrædelser - hvor mange 
sigtelser, der vedrørte danskere, statsbor
gere fra "Norden i øvrige•. ··Europa i 
øvrigt", "Asien'\ "Nordamerika", "Mel· 
lem· og Sydamerika", "Afrika", "Oceani• 
en" og kategorien "ukendt". Ved fordelin
gen af nationer på verdensdele havde man 
fulgt principperne i EUROSTAT's (EU's 
statistiske organ) GEO-nomenklatur. 

Altså: En ret nøje og grundig rede
gørelse for præmisserne. I stedet for at 
fortsætte en sådan udmærket statistik 
med de eventuelle begrænsninger og no
ter den måtte have, indtil en bedre var la
vet - ja, så stoppede man ganske enkelt 
for oplysninger ej/er 1989!! ! 

Bekymrede danskere, der ønskede at 
advare mod udviklingen, kunne herefter 
stort set kun gætte og bruge stumper af 
oplysninger, de fangede i pressen om ud
lændinges foruroligende høje kriminali
tet. Samtidig løj presse, politikere og 
"eksperter" om sagen. 

Nogenlunde samme spørgsmål stillede 
jeg som nævnt samtidig til Justitsministe
riet og modtog svar fra kontorchef Lars 
Bay Larsen, politikontoret. 
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Jeg fik ikke svar på, hvorfor man ikke 
havde kunnet iværksætte og offentliggøre 
den ·•forsvarlige, begrænsede statist iske 
undersøgelse" til kr. 300.000 fra Dan
marks Statistik. Ikke et ord om dette emne. 

Heller intet om, hvordan man havde 
kunnet forsvare at ophøre med statistik 
om et så vigti!,>t område efter 1989, og in
tet havde forlangt i de følgende år, når det 
selv for almindelige borgere var indlysen
de, at der her var et stort problem, og når 
de sidst tilgængelige tal klart bekræftede 
dette. 

I svaret af 20.12.93 - et meget langt 
brev - blev der redegjort for, at " registre
ring af anmeldelser af strafbare forhold 
med virkni ng fra den I. januar 1990 blev 
overført fra Danmarks Statistik til Rigs
politiet ved oprettelse af et særligt anmel
delsesregister" (dette skulle iflg. Dan
marks Statistik (Arbejdsplan 1990) blot 
være en forbedring - en forenkling af 
produktionen, med fejlkontrol, hvor stati
sti kken skulle fremstilles på grundlag af 
kvartalsvise registerudtræk til Danmarks 
Statistik). 

Der blev i svaret omtalt problemet med, 
at "oplysningerne ikke kunne relateres til, 
om de pågældende har status som indvan
drere, flygtninge, asylsøgere elJer turis
ter" . (Samme besked som hos Danmarks 
Statistik, hvortil man jo blot kan sige, at 
al statistik som bekendt har begrænsnin
ger og unøjagtigheder, som man blot re
degør for i tekst eller noter). 

Endelig blev der i brevet fra ministeriet 
fortalt om fremtidige planer for statistik 
for udlændinges kriminalitet, hvor tal 
skulle foreligge så sent som sommeren 
1995. 

Essensen i de snarlige tal om det livs
vigtige emne var iflg. ministeriets svar
brev,, at man kort efter årsskiftet 1993/94 
vil have en statistisk redegørelse for ud
lændinges kriminalitet i kalenderåret 
1993. Den ville indeholde oplysninger 
om det samlede antal udlændinge, der 
har begået kriminalitet (min fremhævel
se, for den vil forhåbentlig også, som tid
ligere, give antallet af de forskell ige straf
felovsovertrædelser begået af udlændinge 
og disses geografiske fordeling, så man 
kan få et retvisende billede af, hvilke 
gæster vi skal holde mindst fast i, og såle
des. at man kan sammenligne med den 
øvrige kriminalstatistik og udlede den an
del af kriminaliteten, udlændinge fra de 
forskellige verdensdele står for. Ganske 
som tidl igere. Ellers har vi simpelthen 
fået en dårligere statistik end den gamle 
fra tiden op til 1989). 

Statistikken vil give oplysning om de 
pågældendes opholdsstatus samt arten af 
den begåede kriminalitet. Også - så vidt 
muligt - om køn og alder. 

Endelig skulle politikredsenes indbe
retningspligt opretholdes for 1994 (hvor 
mon tallene så skal komme fra efter 
1994?), således at det også for kalender
året 1994 vil være muligt at udarbejde en 
sådan statistik. 

Det skal blive spændende at se, hv-Jd 
den så længe ventede rapport indeholder, 
og hvordan den er opbygget. 

Den hidtil ringe interesse fra Dan
marks Statistik og Justitsministeriet for at 
frembringe tal på dette område, som bety
der liv og død for vort samfund, må vise, 
at der skal holdes et særdeles vågent øje 
med måden, dette arbejde fremover ud
føres på. I 1989 var udlændinge som sagt 
3-5 gange så kriminelle/voldelige som 
danskerne. Det er svært at forestille sig, at 
dette forhold er forbedret siden. 

De skjulte tals tale 

Det kan dårligt overvurderes, hv•d en 
sådan påvirkning har betydet for den mål
te voldseksplosion i halvfjerdserne og fra 
1984 frem. Faktisk er der et ret nøje sam
menfald i tallene. Fra "'Indvandrerstop
pet" i 1973 og 13 år frem voksede antallet 
af tyrkere med 150%, og kriminaliteten 
voksede samtidig støt gennem halvfjerd
serne. Holdt en lille pause fra 1981 til 
1984. Fra udlændingeloven i 1983 og 
frem eksploderer selvfølgelig antallet af 
indvandreref'Oygtni nge" og samtidig 
eksploderer volden og den øvrige krimi
nalitet. Naturligvis havde vi blandt dan
skerne i forvejen kriminelle typer. Men 
det er ikke svært at forstille sig, hvad en 
"kulturberigelse" af den omtalte art har 
betydet for sådanne kredse. Hvis det 
egentlige problem skulle være videovol
den eller manglende forældreti lsyn osv., 
hvorfor har disse ting da ikke virket ens 
på danskere og udlændinge? Den rette 
sammenhæng er ikke svær at få øje på. 

Knud Eriksen 

··som jeg ser det, kan situationen her i 
landet sammenlignes med den, der fore
ligger, når en person uden lovhjemmel er 
blevet lagt i spændetrøje og derpå anbragt 
i gummicelle, hvor vedkommende - for
tvivlet og desperat, men forgæves - for
søger at frigøre sig for de snærende bånd. 

Sådan kæmper den danske befolkning, 
stækket og umyndiggjort, en ulige kamp 
mod det åg, der er blevet pålagt af såvel 
inden- som udenlandske kræfter, over for 
hvilke den tydeligvis hidtil har været 
magtesløs. Et åg, der på lidt længere sigt 
langsomt, men sikkert, vi l tvinge den i 
knæ." 

Ulla Roescn, f rcdcriksberg. i Jyllands·Poslcn 
1419 1993). 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
I 1993 fandt en række dansksindede unge sammen og dannede ungdomsorganisationen Selv
stændig Dansk Ungdom (SDU). Vi bringer denne gang et interview med den nye organisations 
formand Kenneth Helge Binau. 

Harry Vinter: Kenneth, hvad er Selv
stændig Dansk Ungdom? 

K.H.B.: SDU er en sammenslutning af 
unge, som grundlæggende er enige med 
DDF. Vi v il opbygge en organisation, som 
taler ungdommens sprog, og som helt 
igennem arbejder på de unges præmisser. 
Det er jo vores fremtid, det hele handler 
om. Vores aktiviteter vil køre sideløbende 
med DDF's, men vi vil også have vores 
helt egne. 

H. V.: Er SDU ~ medlemmer samtidig 
medlemmer af DDF? 

K.H.B.: Nogle er, andre er ikke. Det 
anser vi for at være mindre væsentligt. 
Det vigtige er at få noget ungdomsarbej de 
op at stå. 

H. V.: Vil det sige, at I vil køre jeres 
<.,gen økonomi osv.? 

K.H.B.: Det organisatoriske er ikke 
helt på plads endnu, men det er meni n
gen.ja. 

H. V.: Hvad ligger der i ordet "selv
stændig"? 

K.H.B.: Vi lever idag i et samfund af 
mennesker, som ikke tør sige deres me
ning, eller som gemmer sig bag masker 
og ikke tør stå frem med deres person. Vi 
vil arbej de for, at de unge selv står frem i 
lyset og selv siger: Det mener jeg! Der er 
mange, som er bange for at tage det skridt 
at stå frem i offentligheden og sige, hvem 
de er, og hvilken mening de har - af frygt 
for at blive kaldt det ene og andet og blive 
forfulgt af grupper, som er en trussel for 
det danske samfund. 

De unge skal vide, at der er et altema· 
tiv til dem, som gemmer sig bag masker, 
og deres flokmentalitet. De skal turde 
være selvstændige. 

H.V.: Tror du ikke, at I kan dmgefi,rdel 
af. at I formodentlig vil blive fremstillet 
som noget 'farligl" og 'forbudt", nu da 
feks. BZ'erne er blevet magthavernes 
stuerene kæledægger? Det farlige og for
budte er jo altid spændende. 

Kennelh Helge Bitum 

K.H.B.: Jeg tror. det kan vendes til no
get positivt, når folk ser, at der er nogle, 
der tør- på trods af chikane og trusler. Så 
vil mange sige: hvis de kan, så kan vi og· 
så! Jeg tror, det er meget godt, at der er lidt 
udfordri ng på den led. Folk skal dog vide, 
at vi hverken er farlige eJler forbudte! 

H. V.: Nu har du påtaget dig formands
hvervet. Har du erfaring med ungdoms· 
arbejde? 

K.H.B.: Ja, jeg har været spejderfører i 
8-9 år, har været instruktør på en unga 
domsskole, er uddannet ved forsv&ret og 
er fortrolig med pædagogik og menneske
kundskab. 

H. V.: Hvad fik dig til at foretage spri11· 
get ind i dette arbejde? 

K.H.B.: Jeg tror, det er en reaktion på 
den ensretning, som venstreorienterede 
lærere stod for, da jeg gik i gymnasiet. Jeg 
var meget imod den ensretning, vi blev 
udsat for, men den var jo ikke til at hamle 
op med. De fleste artikler, vi fik, var fra 
Land og Folk og Information. Der var 
meget få fra seriøse dagblade. 

På det tidspunkt havde jeg ikke nok vi· 
den til at kunne argumentere imod det og 
for mine egen holdninger. Jeg sagde allige
vel min meni ng foran de andre ved forskel· 
lige lejligheder, men blev mødt af de elever, 

som havde været på partiskole i Østtysk
land, og af venstreorienterede lærere; de 
øvrige gemte sig i flokken. Jeg var ikke al
ene med mine holdninger, men overmagten 
mod vores libcrd)e tanker V'dT for stor. 

Der har været en periode, hvor jeg har 
sagt til mig selv, at så kunne det også være 
lige meget. Men jeg har lagt mærke til, at 
det hele kører dårligere og dårligere. Så 
nu har jeg besluttet at uddanne mig selv 
t il a t stå frem og forsvare de holdninger, 
jeg har. 

Det er utrolig vigtigt, at vi får andre un
ge, som har gjort tilsvarende erfaringer, 
med. Derfor er SDU blevet startet. Det er 
tanken, at SDU skal udvikle sig til en SO· 

lid ungdomsorganisation på linje med an· 
dre ungdomsorganisationer. 

H. V.: Sil folkeskole11 og gymnasiet svig
rer efter di11 mening sin opgave med at ud
vikle efoverne til demokratisk medleven? 

K.H.B. : Ja, jeg mener, at der foregår en 
massiv indoktrinering. Jeg er tilhænger 
af, at mennesker får mulighed for at tæn
ke selvstændigt og tør tage et ansvar - i 
stedet for at gemme sig i en klump. 

H. V.: Ved de unge. hvad der er ved at 
ske med deres land? 

K.H.B.: De fleste er nok klar over, at 
der er noget galt, men de savner reel og 
seriøs oplysning i, hvad der foregår. 

Der bliver jo manipuleret med tal på al
le leder og kanter, og det er hovedsagelig 
personer, som har en interesse i at holde 
folket i uvidenhed, der kommer frem i 
medierne, hvor de så lirer floskler og løg· 
ne af sig. 

DDF og vores nye forening har en 
kæmpemæssig opgave i at afsløre løgnen 
og fremlægge fakta for folk . Vi skal gøre 
folk opmærksomme på, at der altså også 
er en anden side af"mcdaljen". 

Der er mange, der gerne vil arbejde 
med det her, men de er bange. Derfor skal 
vi komme med en o rdentlig udstråling og 
sige: Nu skal I høre, kære venner, vi kom-
mer fra Selvstændig Dansk Ungdom, og 
vi v il gerne give jer nogle fakta, som kan 
vende op og ned på jeres opfattelse af lllii.. 
f.eks. indvandrersituationen i Danmark. III"' 
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H. V.: Kommer vi til at opleve utraditio
nelle aktio11sformer? 

K.H.8. : Vi vil nok lave nogle utraditio
nelle hvervekampagner, hvis man kan 
kalde det det. Vi vil - også uopfordret -
gå ud på skolerne og sige: Må vi tage lidt 
af jeres tid ... ? 

H. V.: Kommer vi til al opleve regulære 
happenings? 

K.H.8.: Vi har snakket om, at der skal 
ske noget utraditionelt, men stadig på det 
niveau, hvor folk kan forstå budskabet. 

Det vigtigste er, at de, der deltager i or
ganisationens arbejde, selv er med til at 
præge den og selv tager del i de aktivite
ter, som vi i fællesskab bliver enige om. 

Og så skal vi have skabt et godt socialt 
miljø, så folk kan lide at komme til arran-

Afrika
''hjælp'' 
En dansk forretningsmand, der i 
en årrække har hafi nær kontakt 
med afrikanske forhold og bl.a. 
været dansk generalkonsul for en 
afrikansk stat, har i det følgende 
nedfældet sine -· sørgmodige - er
faringer herfiu. 

Min baggrund er syv års arbejde i Dan
mark som generalkonsul for en lille vest
afrikansk stat. 

Fra dette li lle land kom der rigtig man
ge afrikanere til Danmark. Gennem turi
ster havde de fliet det indtryk, at vort land 
flød af mælk og honning, og kunne de t1l 
foden indenfor, var de forsørget resten af 
livet. 

Der kom også enkelte velbegavede un
ge, der havde den opfattelse, at her kunne 
de fli en god og gratis uddannelse. 

Alene sproget var en hindring herfor, 
og det var en tragedie at høre, hvordan fa. 
mi lien i Afrika havde sparet penge i man
ge år og solgt af værdier fordi de troede, 
at sønnen kunne fli en fin uddannelse i 
Danmark. Det var tragisk at han måtte se 
kendsgerningerne i øjnene. At rejse tilba
ge. betød et stort prestigetab. 
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gementerne og bliver ved med at komme. 
Men det skal altid være sådan, at man fo
ler sig lidt klogere, når man går hjem, end 
da man kom. 

H. V.: Hvor kan interesserede u11ge få 
kontakl med jer agfå mere at vide? 

K.H.B.: Interesserede er velkomne til 
at ri nge til mig på tlf. 31 51 39 15 eller 
skrive til Jette Street, Volmer Kjærs Alle 
24, 2770 Kastrnp. 

Men det hele er så nyt endnu, at enhver 
kan være med til at præge arbejdet. 

De eneste, vi ikke er interesserede i at 
høre fra, er folk, som vil ud og slå på 
tæven. De må henvende sig et andet 
sted. 

H. V.: Takfor samu,/e11- og held og lyk
ke med arbejdet. 

Det var min opgave at hjælpe herboen
de afrikanere fra dette land. Også ægte
skaber mellem afrikanere og danskere re
sulterede ofte i tragedier med skilsmisser, 
b0rneproblemer og udvisninger til følge. 

At jeg til sidst måtte lægge arbejdet på 
hylden skyldes, at regeringen i Afrika og 
dens High Commission i London var 
umulige at samarbejde med. Samtidig 
med at jeg var med i hjælpearbejdet måt
te jeg se på, at når the High commissioner 
kom til København, var kun en suite på 
Royal acceptabel. Når jeg spurgte herbo
ende afrikanere, hvorfor deres regering 
ete. aldrig svarede på mine breve, var sva
ret: Det kan du ikke forvente, hvis du ik
ke lægger penge i kuverten. Korruption i 
ston og småt er ganske enkelt en livsstil i 
Afrika. 

Når Danmark skal ud på det internatio
nale lånemarked for at kunne yde u
landshjælp, så må det aldrig være hjælp i 
form af kontanter. Projekter i afrikanske 
lande må kontrolleres i mindste detalje, 
så pengene ikke havner de forkerte steder. 

Som forrerningsmand har jeg modtaget 
28 breve fra Lagos, Nigeria. De var ret 
enslydende i teksten, som fortalte, hvor
dan det var lykkedes "ham" at tilsvindle 
sig millioner af dollars, som nu skulle va
skes hvide i Danmark. Alligevel er Nige
ria med på vort hjælpeprogram. 

Min erfari ng: Når vi vil hjælpe, må vi 
også sikre, at hjælpen kommer ud til de 
virkelig trængende. 

P.H. Kjær-Hansen 

Faldne 
engle 

Vi berettede sidst, hvorledes den 
"multietniske" udvikling i Københavns 
nordvest-kvarter har ført til, at man ikke 
længere må have juleengle i børnehaver
ne. Engle er jo nemlig kristne symboler, 
og nogen kunne jo føle sig stødt på deres 
religion. 

HULTiETNISI( 0MR~Dt 
fNGLE FORBUDT 

I 

I 
i 

I England går den multietniske udvik
ling også stærkt. I Birmingham har man 
netop omordnet byens juledekorationer, 
således at de for fremtiden kan brnges 
ved enhver festlig lejlighed, hvor der er 
brug for illumination. Ordene "Glædelig 
Jul" indgår således ikke mere i dem. På 
den måde er det lykkedes at gøre dekora
tionerne anvendelige både ved de kinesi 
ske og vietnamesiske nytårsfestligheder i 
februar og marts og ved Hindu Diwali fe. 
sten i november. 

(Kilde: Bekræftelse til svensk meddeler fra den 
britiske ambassade i Stockholm). 



Dansk identitet: 

Danskheden set udefra 
Den Danske Forening bliver ofte spurgt: Hvad er det for en danskhed, T vil forsvare. Vi lader her 
en dansk gift udlænding give sit svar. 

Af Eduardo Farah 

Danskerne er held ige. De udgør e t lille 
kultursamfund, som har overlevet, til 
trods for at det ligger dør om dør med 
mægtige naboer - tyskerne, russerne og 
englænderne - der alle har haft ambitio
ner om at kunne kontrollere "Døren til 
Østersøen" . 

Udgør danskerne da en speciel kultur 
en etnisk enhed med egen kollektiv erin
dring og egne skikke som grundlag for 
folkets, altså den danske nations eksi
stens? 

Det tror jeg - som en fremmed, der har 
giftet sig med en dansker, og som er kom
met til at holde af min søns fædreland. 

Lad mig prøve at eksempli ficere: 
Jeg hæfter mig f.eks. ved den skat af 

sange og melodier, som de neste danske
re kender og synger ved private selskabe
ligheder, religiøse ceremonier og andre 
lejligheder. Jeg hæfter mig ved den om
fattende litteratur, skrevet af danske for
fa tte re, som fylder biblioteker og bogla
der - og som i det store og hele kun læses 
i Danmark. Jeg kommer også t il at tænke 
på f.eks. den danske jul med dens unikke 
traditioner, som praktiseres med den 
største ildhu af de neste. Og jeg tænker 
på, at hovedparten af danskerne vedken
der sig et tilhør til den luthernnske kirke 
selv om hovedparten af dem aldrig kom
mer der. 

Det danske sprog er i og for sig fatt igt 
på o rd i forhold til mange andre sprog. 
Men det kompenserer danskerne for - ik
ke ved at tage fremmede ord ind i sproget, 
men ved at kombinere gamle ord til nye. 
så der kommer ord ud af det, der nærmest 
ligner små sætninger. Sproget vokser på 
den måde så a t sige indefra og sprænger 
sine egne begrænsninger. 

En stor familie 
Det er også interessant at slå op i en te· 

lefonbog og se, hvordan 20-30 for- og ef
ternavne dominerer spalterne. Man for· 
står derigennem danskernes homogenite t, 
forstår hvor nær de står hinanden, hvorfor 
de nærer så stor omsorg for hverandre -
og hvorfor de prøver at sikre alle den 

bedst mulige uddannelse. De opfører sig, 
som om de tilhørte en stor familie. Måske 
også derfor e r danskerne grundlæggende 
hæderlige - en dyd sorn absolut ikke er 
nogen sel vfølgc ude i den store verden. 

Gennem samtaler med min kone, som 
selv har boet i lang tid i Den 3. Verden, er 
jeg endvidere kommet til a t forstå grund
laget for den lighed mellem kønnene. der 
hersker i det danske samfund og hvordan 
kvinder har fået en indflydelse, sorn gør 
samfundet mere tolerant og menneske
ligt, og som avler hensyntagen over for de 
svage og trængende. Den holdning, rned 
andre ord som er grundlaget for den sto
re lighed mellem danskerne også på det 
økonomiske ornråde. 

Oet medf&dte demokrati 
Noget af det, der falder i øjnene, er i 

øvrigt , at demokratiet er dybt rodfæstet i 
det danske folk. Det e r ikke hverken irn
porteret eller påtvunget Danmark udefra. 
Det er en naturlig konsekvens af den lig• 
hcdstankc, der er ledetråden for dansker
nes forhold til hinanden. af respekten for 
børnenes uafl1ængighed og i det hele ta
get af det fællesskab, der udspri nger af 
danskernes fælles idegrundlag og fælles 
forhåbninger til tilværelsen. 

Det er også karnkteristisk, a t demokra
tiet praktiseres på den måde, at danskerne 
som regel prøver at o pnå en eller anden 
form for enighed el le r dog fælles forståel 
se omkring alle væsentlige beslutni nger. 
Og det er kar~kteristisk, at demokratiet 
praktiseres helt ud i samfundets mindste 
kroge: Danskerne organiserer sig i fore
ninger og lignende, overalt hvor proble
rner skal løses. Her d iskuterer man og fi n
der en løsning i fællesskab. 

Ocn foretagsomme dansker 
Endelig hæfter jeg mig ved danskernes 

initiativ og foretagsomhed. I mange kul
turer er <let f.eks. uværdigt for en mand at 
udføre fysisk arbejde. Danskerne opfatter 
den slags holdninger som udtryk for slap
hed og dovenskab. Selv er de altid i gang 
med a t finde på. organisere og bygge. Høj 

som lav er altid parat til at tage fat med 
hænderne selv, hvis det behøves. 

Ingen selvfølge 
Danskerne er heldige. Mange små kul· 

turer- tænk blot på baskerne, de irske ka
tolikker i Nordirland, kurderne, palæsti
nenserne, sikherne, de kristne i Libanon, 
Ægypten og Sudan og de utallige indian• 
ske stammer på det amerikanske konti
nent - har ingen nationalstat, hvor de kan 
udfolde sig. De domineres og beherskes 
af andre - og skubbes og puffes ofte rundt 
af de større og mere veletablerede natio• 
ner. Disse små kulturer er derfor som re
gel ekstremt nationalistiske og ofte også 
militante. 

Hvad da med danskernes fremtid? 

Færre og færre danskere 
For første gang i historien falder det 

danske folketal ikke på grund af krige, 
epidemier eller andre ulykker, men fordi 
danskerne ikke har lyst til at få flere børn. 
En dansk kvinde får i gennemsnit kun 1,5 
barn i stedet for de 2 , I barn, der skal til 
for at opretholde folketallet. 

Dette betyder, at hver ny generation 
(30 år) e r 25% mindre end den foregåen
de. Hvis vi hertil lægger, a t ca. 7.000 -
primært yngre mennesker- forlader Dan
mark hvert å r. sandsynligvis for aldrig at 
vende tilbage, ja så står det klart, at ud
vikli ngen vil blive barsk for fremtidens 
danskere. Ikke mindst vil det få negative 
sociale og økonomiske virkninger. at den 
ældste del af befolkningen er den enc~te 
del, der vokser. 

Man skal i den forbi ndelse også huske, 
at befolkningsudviklingen er eksplosiv 
hos Europas naboer mod syd, hvor kvin
derne i gennemsnit får 6 børn. Der falder 
madproduktionen oven i købet 5-10% pr. 
indbygger pr. å r. Konsekvensen er vold
sornme sociale stridigheder, arbejdsløs-
hed - og et presserende behov hos de un-
ge for at emigrere ti I det mere velstående 
Europa. Her har a l lerede ca. 18 millioner ~ 
af dem slået sig ned - og der kommer 1,2· 
1,6 millioner flere til hvert år. I Europa 
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opbygger de egne samfund som kopier af 
deres hjemlige kulturer. 

Danmark udgør ingen isoleret ø, og i 
kraft af det fremragende danske sociale 
sikkerhedssystem og den humane lovgiv
ning betragter immigranterne Danmark 
som et af de bedste steder at bosætte sig. 

Det er let at se, hvad der i det lange løb 
kan blive følgen af faldet i antallet af dan
skere kombineret med væksten i antallet 
af immigranter. 

Den normløse "multikulturelle" elite 
Men danskerne står også over for en 

udfordring af deres værdier. Førhen troe
de pengenes, politikernes, mediernes og 
kulturens elite på den danske kultur og 
det danske samfund. Fra 60-erne skiftede 
elitens holdning imidlertid - ligesom i 
den øvrige vestlige verden. I dag tror 
"storby"-clitcn ikke på noget - eller de er 
ganske ukritiske "rnultikulturalister''. 

Efter romerrigets fald for omkring 
1.500 år siden sloges Europas folkeslag i 
århundreder for at fastlægge deres ind
byrdes grænser. Endelig - efter 2. Ver
denskrig - var stort set alle tilfredse. By
eliten forsøger imidlertid nu gennem Den 
Europæiske Union og accepten af indvan
dringen fra Den 3. Verden at skabe en ny 
og upersonlig udgave af Babel. Dette sker 
imod ønskerne hos befolkningsflertallet, 
som frygter at miste deres identitet, og 
som derfor reagerer gennem en hård nati
onalistisk li nie. Det er forsåvidt også mod 
udviklingen ude i verden, hvor de fleste 
folkeslag i dag søger tilbage til deres rød
der for at befæste deres eksistens. 

Danskernes måde at møde disse udfor
dringer på afgør den form for eksistens, 
danskerne kan forvente i fremtiden. 

Tiden vil vise, om danskerne kan mo
bi lisere en ny ledelse til at møde udfor
dringerne. 

Eduardo Farah 

~En undersøgelse fra 1988 - året før 
murens fald - fortæller, at 41 procent af 
alle lærere stemmer på socialistiske parti
er til venstre for socialdemokratiet. 

Samme undersøgelse viste, at 77 pro
cent af alle pædagoger og socialarbejdere 
stemte på SF og andre venstrel1øjspartier. 

Pædagogernes landsforbund BUPL 
havde bekostet vælgeranalysen, og man 
var selvsagt meget stolte over resultatet. 

Desværre omfatte.de undersøgelsen ik
ke journalisterne, men det er troligt, at de 
med glans havde overhalet pædagogernes 
77 procent." 

le.ns Jackie Jensen i Tidehverv.januar 1994. 
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"Her i landet går vi rundt i den salige 
tro, at vi da i hvert fald på undervisnings
området hører til verdenseliten. 

Sandheden, som er ilde hørt, er, at det 
gør vi ikke. Alt for mange elever kan, når 
de forlader folkeskolen efter 9. eller 10. 
klasse, ikke læse og forstå en ganske al
mindelig tekst. Deres stavefærdigheder er 
ofte rystende usikre; de kan måske nok 
snakke lidt engelsk, men ikke tale det. 
Deres grammatiske og skriftlige færdig
heder i både engelsk og tysk er helt uanta
gelige. Det er slemt nok, men det værste 
er, at vore elever forlader folkeskolen 
uden nogen som helst form for kulturel 
forankring. 

De aner intet om dansk litteratur og hi
storie. De ved ikke, hvem Holberg, 
Grundtvig, Brorson, Pontoppidan, Her
man Bang eller Torn Kristensen er og kan 
da slet ikke indsætte dem i en kulturmæs
sig sammenhæ11g. 

De er komplet uvidende om Griffen
feldt, Stn,cnsee, landboreformerne i 
1780'erne, de slesvigske krige, Enevæl
den, den grundlovgivende forsamling, 
Genforeningen osv. De har et uhyre ringe 
kendskab til den danske sang- og salme
skat. 

Naturligvis siger navne som Cæsart 
Sparta, Hannibal, Columbus, Magelian, 
Livingstone, Napoleon, Willemoes, 
dronning Victoria, Bismarck, Pio og 
Genforeningen dem intet - absolut in
tet. 

Kort sagt: Hele deres kulturelle bag
grund og opri ndelse eksisterer ganske 
enkelt ikke i deres erkendelsesverden." 

Skoleinspektør Je1is Colding, Skj,crn, i Jylland:;
Postcn 713 1993. 

"Børn, der ikke har hørt om det mest 
elementære i Danmarkshistorien. Store 
børn, der aldrig har faet at vide, hvad 
I 864 betyder, som intet kender t il kristen
dommens grundbegreber, som ikke har 
faet undervisning i det danske folks lev
nedsløb og tro. Jeg bliver forstemt, hver 
gang jeg kommer ud for det. Jeg bander 
over undervisningsministerium og lærer
forening. 

Jeg må konstatere, at disse magthavere 
i folkeskolen er åndelige barbarer og af
stumpede undermålere. 

Men det er klart, at når ens univers er et 
sådant ingenmandsland, hvor mode
prægede slagord og mondæne temaer fra 
det ideologiske overdrev optager tiden og 
pladsen, kan man heller ikke føle angst 
for sit lands og sit folks skæbne i fremti
den - den angst, der behersker det danske 
folks sind i en situation, hvor indvandrer
politikken øver voldtægt mod en gammel 
nation og er ved at forvandle Danmark ti l 
et multikulturelt og multietnisk landom
råde. 

Hvor der ikke er ånd, er der heller ikke 
angst. Hvor der ikke findes kærlighed, 
findes der heller ingen frygt. Hvor alt er 
tomhed, er der kun fraser og propaganda 
- som i folkeskolen. 

Så bliver netop kærligheden til sit folks 
kultur og eksistens kaldt "fremmedhad". 
Så bliver angsten for Danmarks fremtid 
kaldt "racismcu. 

Så fundamenterer og forlænger man 
den fordummelse, som har karakteriseret 
den danske folkeskoles udvikling i den 
sidste menneskealder." 

Sognepræst Søren Krarup i indlæg "Den fordum
mende folkeskole" i Jyllands-Po-sten 19/12 1993. 

Folkenes menneskeret 
I oktober var der - på FN's mcnneske

rettighcdsdag - nordisk møde i Oslo. Det 
var ved den lej lighed, Mogens Glistrup 
blev korporligt overfaldet af såkaldte an
tiracister og menneskerettighedsforkæm
pere. 

Pressen lod forstå, at det vandrerhjem, 
der var lejet til at rumme mødet, var lejet 
under urigtige forudsætninger. Arran
gørerne af mødet havde nemlig sagt til 
ejerne, at det var til et møde om menne
skerettigheder, de skulle bruge lokalerne. 
Og det kunne jo naturligvis - ifølge pres
sen - ikke være rigtigt. Endskønt foredra-

gene på medet faktisk handlede om cen
trale menneskerettigheder. 

Vi bringer på næste side et papir, der 
behandledes på mødet. Det har i længere 
tid cirkuleret i Norden - uden at pressen 
har taget anledning til at nævne det med 
så meget som et eneste ord. 

Papiret anses åbenbart for så farligt, at 
det ikke er sundt for indbyggerne i Dan
mark, Norge og Sverige at stifte bekendt
skab med det! 

Det er der nu lejlighed til her. 
Kopier det og giv kopierne videre, så 

11crc får lejligheden . 



Vi advarer! 
Vi udgør en kreds af personer fra kulturlivet, forskningsmiljøet og pressen i Norden, 

og er bundet sammen af bekymring for vor fælles fremtid. 

I. At overbefolkning, miljønedslid
ning og voksende etniske konflikter 
i mange egne af verden medforer 
udvandring derfra og til Skandina
vien. 

Denne trafik er i færd med at under
grave de skandinaviske landes sociale 
niveau og folkelige enhed. Dette vil 
med stor sandsynlighed fore til uro og 
politisk ustabilitet samt undermine
ring af de skandinaviske befolknin
gers traditionelle internationale åben
hed og vilje til at yde humanitær bi
stand. 

Udvandringen til Skandinavien 
dræner endvidere de regioner, immi
granterne kommer fra, for dere-s intel
lektuelle og erhvervsmæssige res
sourcer. Samtidig opbruger immi
granterne økonomiske midler i Skan
dinavien, som er ude af proportioner 
til, hvad der kunne opnås for de sam
me penge ved investering i en stabili
sering af hjemlandene og lokal bi
stand til disses beboere. 

2. Der er ikke i menneskerettighedskon
ventionerne hjemmel til den flytning 
af folkegrupper til Skandinavien, som 
er i gang under påskud af asylrettig
heder, kr.w på familiesammenføring 
m.v. Tværtimod sikrer menneskeret
tighedskonventionerne de skandina
viske landes befolkninger retten til 
deres egne lande. 

Vi konstaterer: 

3. De skandinaviske politikere har ingen 
skridt taget, som realistisk set kan ven
tes at ville vende udviklingen og sikre 
de skandinaviske folks rettigheder. 

4. Virkningsfuld opposition imod un
dergraveisen af de skandinaviske 
folks rettigheder accepteres ikke af de 
toneangivende politiske kredse og 
medierne men fremstil1es som ·'racis
me", ''højreekstremisme», "nazisme" 
o.l. Dele af pressen er i forsøget på at 
skabe dette billede af de oppositionel
le end ikke veget tilbage for at anve.n
de samme propaganda- og manipula
tionsteknikker, som benyttedes i det 
nazistiske 3. Rige. Selv oppositionel
le med status som vcternner fra fri
hedskampen mod den nazityske be
sættelse 1940-45 brunsværtes. 

Under påskud af nødvendigheden for 
at bekæmpe "h.øjreekstremismen" 
m.v. søges almindelige oppositionelle 
- i strid med principperne i de interna
tionale menneskerettighedskonventio
ner - berøvet retten til at argumentere 
deres synspunkterover for offentlighe
den og <i l at forsamles frit. Dette sker 
f.eks. gennem udelukkelse af oppositio
nelle fra den almindelige politiske de
bat under irregulære påskud. Endvide
re tager myndighederne utilstrækkeli
ge forholdsregler over for "antiracisti
ske" ekstremisters - evt. voldelige -
overgreb på oppositionelle, der søger 

at ytre sig. Pressen rapporterer ikke 
sandfærdigt og udtømmende herom. 

5. I kraft af disse forhold er informations
miljøet og de demokratiske institutio
ner blevet forgiftet, s.iledes at folkesty
ret ikke kan fungere som tilsigtet. 

Repressionen er således nu så omfat
tende, at det er vanskeligt at fortsætte et 
normalt erhvervsmæssigt, kulturelt el
ler politisk virke, hvis man bekender 
sig åbent som modstander af den offi
cielle indvandringspolitiske linie. 

Der er i konsekvens heraf opstået et 
'\1ncletiordisk" oppositionelt miljø, hvor
igennem information om forhold ved
rørende indvandrere og flygtninge kana
liseres uden om den etablerede trykte 
presse, radio, TV og de offentlige bib
lioteker - i voksende udstrækning ano
nymt. Den virkelige debat foregår all~ 
uden om de traditionelle pol itiske parti
er, institutioner og medier samt på et 
usikken og uigennemskueligt grundlag. 

Delte har bidraget til opbygning af 
en forståelseskloft mellem brede dele 
af befolkningerne og de traditionelle 
politiske institutioner og partier. 

6. Det må ventes, at flere og Oere unge, 
der opfatter de normale politiske ka
naler som lukkede, i forsøg på nød
værge vil reagere voldeligt og udvik
le ægte rJcistiske og ekstremistiske 
holdninger. 

Vi fastslår på denne baggrund: 
At de skandinaviske lande tilhører de skandinaviske folk og disse alene, og at dette tilhør ikke kan ændres 

gennem en tilfældig tids politiske beslutninger. 

At en enkelt generations politikere ingen ret har til at berøve fremtidige generationer deres fred og tryghed. 

At der ingen forskel er på konsekvenserne af en militær invasion, som eflerfølges af massiv civil overtagel
se, og den massive civile overtagelse, der i disse år finder sted gennem de facto indflytning af fremmede. 

At et forsvar mod denne overtagelse både er muligt og berettiget - på samme måde som det er berettiget, når 
et land forsvarer sig mod fremmede magters forsøg på at bryde landets frihed, sikkerhed og integritet. 

At de politikere og mediepersoner, der aktivt eller ved passivitet i en indflydelsesposition medvirker til at ødelægge 
Skandinavien og de traditionelle skandinaviske værdier, er personligt ansvarlige for denne ødelæggelse. 
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Racisten 
H. C. Andersen 

Jagten på "racister" er som bekendt in
tensiv. Nu er et byrådsflertal i Londonfor
staden Merton også begyndt at jage ra
cister op med tilbagevirkende kraft. 

Som led i arbejdet på at rense litteratur
historien for racisme har man således be
sluttet at fjerne H. C. Andersens "Den 
grimme ælling" fra de kommunale bog
hylder. Man mener nemlig, at det er racis
tisk, at Andersen fremstiller den grimme 
ælli ng som brun, men svanen derimod 
som hvid og dermed smuk. Den slags har 
børnene ikke godt af ar læse. 

Åbenbart har det ikke været muligt ar 
gøre, som det f.eks. er sket i Amerika, 

·~r~-••• J:uidcc; ckt var ,ommcr! Kor
tøn. hect var t(jst i st:ildcc nede 

der gi)( stork«i pA !-Ine 13t'l.l:c, r«ic 
!Uk, for det sp<Of havd.: h.an bcrt 

l'ldt om 21:(t og eng vu der $t"Otc skove, 
q; trucft i i c dybe s«r; Jo. der v:i.r rigrigxiok dcjllg1 
derude på llWfcd' Midt i sol.;kJnnt"t U der en pmmcl 
herr('flrd rncd dybe bm1kr rundt om. cg fra muren og 
Mel til 11wid« W>ksedc ,rorc skrøeppi:bl-.dc. der v:u- $..\ 

huje. at $1'1'1! born lcuoO<" sli oprcjn under de =uc: 
da v:tr li,ge d . vildsomt ~rinck 80m i den l"t'kkdcc skov. 
og her Il t.n and pli M r«ft; hun Jkul!c rucc sine =l 

"Men for resten forholder det sig vel 
sådan, at der så at sige ikke findes ra
cister, i hvert fald ikke udi egen indbild
ning, måske bortset fra dem, hvis benæv
nelse ri mer på racister, altså nazister og 
fascister. Alle vi andre er stort set pæne 
danskere. Det kan godt være, at vi helst 
principielt vil reservere Danmark for dan
skerne og - nå ja - nuvel også for vore 
nordiske brødrefolk. Men racister er vi 
ikke. Og det kan da også godt være, at vi 
lissom ikke kan snuppe de der sortsmud
skede sydlændinge, om end nogle af dem 
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hvor H. C. Andersen er blevet renset for 
uønskede, racistiske passager, eller over
sættelserne tilpasset tidens "antiracisti· 
sken mode. 

Vi må da også indrømme, at der ikke 
vil blive meget tilbage af eventyret om 
den grimme ælling overhovedet, såfremt 
ællingen ikke må være grim. Ejheller kan 
man jo lave om på ællingers farve i over
sættelsen og bilde børnene ind, at ællin
gen var f.eks. rød, blå eller nikolajstribet. 

Der er nok klogt at sikre sig et eksem
plar af H.C. Andersen i den opri ndelige 
udgave, inden eventyrdigteren også kom
mcri vridemaski nen i Danmark! 
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H. C. Andersen 
hængt ud som racist 

•-r" ....... ...., 
B.~ H.C. Anderæn.i 
evt:1tyr.. ir.rn De12 Grimme 
Ælling " udtryk fe< ... 
cisme. es bem ber ~ -

R.C.-
un,
tJr•D• r:::: 
b]fl"',... -.--lltr#-· 
f:111111/ -· -#NfM. 

er ganske kønne, f.eks. børnene og de un
ge piger. 

Men som sagt, racister er vi ikke. Der
for er vi trods alt dybt forargede over de 
norske racister, undskyld anti-racister, 
som nylig trakterede Mogens Glistrup 
med smæk og spytklatter, fordi de troede, 
at han var racist, fordi han deltog i en 
konference for nordiske modstandere af 
for megen indvandring. Han så ked ud af 
det.» 

Gert Andersen i kommentar i Berlingske Tidende 
16/11 1993. 

Oprop 
Landet over modtager gymnasier og 

skoler for øjeblikket henvendelse fra en 
forening, FASM, der hævdes at bestå af 
studerende muslimer ved de højere lære
anstalter. På gebrokkent dansk tilbydes 
foredrag om islams grundbegreber, islam 
i dagligdagen og materiale om islam. 

Foredragene kan foregå på skolen eller 
i en moske, hedder det. 

FASM angives at være startet, da det 
blev klart, at det var en illusion, at de 
muslimske gæstearbejdere ville vende til
bage til deres hjemlande. Danskernes be
kendtskab med islam er nu blevet på livs
tid, hedder det i henvendelsen - hvad der 
nu ligger i det. 

Foretagendet finansieres med kontin
gentmidler og "gaver". Enhver kan gætte, 
hvor sidstnævnte kommer fra. 

"Vær venlig at kanalisere materialet t il 
opslagstavlen eller relevante lærere", 
hedder det i henvendelsen. =.:.:..._ __ 
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"Men statsministeren burde nuancere 
sig, når han prædiker skyldfølelse over 
for flygtningestrømmcn. For Europa er jo 
begrundet angst for de vandrende folke
masser syd for Middelhavet og østfra. 
Bl.a. i Rusland venter 5 mio. mennesker 
på udrejsetilladelse. Hvor store menne
skemasser kan Europa modtage inden år 
2000 uden at bryde sammen økonomisk 
og moralsk? Det er ikke racisme. Det er 
territorialkampe, vi nærmer os. om arbej
det, pladsen, føden, pengene og luflen. 

Det er overbefolkningens uløste pro
blem. År 2014 menes vi at være blevet 
dobbelt så mange folk på kloden. ingen 
værdier bliver bedre ved det." 

Ulla Dahlerup i kommen1ar 1il slatsministcr Pool 
Nyrup Rasmus.~ns TV.nytårstale, Ekstra81adet 
2/1 1994, 



Folket og de intellektuelle 
Holdningskløften mellem dem var Ruslands ulykke, mente Dostojefski. Det samme gælder 
Danmark i dag. 

Af Peter Neerup Buh/ 

Mange har efterhånden erkendt, at ide
alet om Det multikulturelle Samfund ikke 
er udtryk for en afgørende ny mentalitet, 
men at det blot afløser det kommunistiske 
samfund som mål for utopisk stræben. 
Troen på menneskets evne til at opbygge 
et kosmopolitisk, harmonisk og fornuftigt 
babelstårn er den samme. Derfor kan det 
være af interesse at identificere den til
grundliggende faktor, som muliggjorde 
kommunismens magtovertagelse. Derved 
kan måske også afdækkes de forhold, som 
har bragt multikulturalismen ti l magten. 

Det v•r jo i Rusland, at kommunismen i 
1917 for første gang sejrede. Ifølge marx
h-tisk teori var dette overraskende, idet in
dustrialiseringen i Rusland var mindre 
fremskreden end i Europa, hvorfor den bur
de nå revolutionsstadiet senere end i Euro
pa. Imidlertid var der en anden kl0f\ i sam· 
fundet, som afgjorde landets skæbne og ka· 
stede det i utopiens vold: misforholdet mel
lem folket og de intellektuelle. I 1800-tal
lets anden halvdel var de russiske intellek
tuelle splittet op i to uforsonlige fraktioner: 
"slavofileme", som ville opbygge landet på 
folkets egne betingelser, og "europæister
ne', som mekanisk overtog Den franske 
Revolutions og de europæiske socialisters 
idealer. I 1880'erne blev de sidstnævnte to
neangivende og sejrede endeligt i 1917. 

Ingen advarede mere indtrængende 
mod disse ideologers truende voldtægt af 
folket end forfatteren Fjodor Dostojefski 
(1821-81). 

Overfor den aktuelle trussel fra intel
lektuelle og magthavere med en ny utopi 
kan det være værdifuldt at fremdrage 
hans opfattelse af det rette forhold mel
lem "intelligensen" og folket - som ek
sempel til efterfølgelse. 

Folket besidder sandheden 
Dostojefskis principielle opgør med 

den - dengang og nu - herskende intel
lektualisme findes på dansk i artikelsam
lingen "En forfatters dagbog" (Forlaget 
Athenæum, 1948. 327 sider). I artiklen 
"Om kærl igheden til folket" fra 1876 
spørger han: "Er vi intellektuelle virkelig 
så gode og fortræffelige, at vi kan frem· 
stille os selv som ideal for folket og for
dre af dette folk, at det skal tage os til ek
sempel? Er der nogen grund til at undre 
sig over det spørgsmål, som hidtil aldrig 
er blevet drøftet mellem os, spørgsmålet : 

'Hvem er bedst - vi eller fol ker? Skal vi 
føje os efter folket, eller skal folket føje 
sig efter os?' Ja, dette er spørgsmålet, 
som nu må beskæftige os alle, i det mind
ste dem af os, som ikke er helt blottet for 
tanker, og som har hjerte for sagen. Disse 
kan jeg også give et oprigtigt svar: Vi må 
bøje os for folket - fra folket må vi vente 
alt, både tanker og skikkelser. Vi må bøje 
os for den folkelige sandhed og anerken
de den som vor sandhed", fastslår Dosto
jefski, også selv om den forekommer de 
intellektuelle frygtelig. 

l artiklen "livad er folket for os? -
Hvad er vi for Europa?" (1877) uddyber 
han sit synspunkt. Det tilkommer ikke de 
intellektuelle at "belære·· folket, mener 
han. Ejheller er det deres opgave at lære 
det "selvagtelse, personlig værdighed", 
for "folket som helhed taget agter sig selv 
langt mere end vi, det både forstår og 
ærer sit egentlige værd langt dybere end 
vi - vort. I virkeligheden er vi frygtelig 
forgabede i os selv, men selvagtelse har vi 
ikke spor af, og ejheller har vi sand følel
se for personlig værdighed." De intellek
tuelle føler sig derimod "stadig afstivet og 
styrket ved vor store stolthed overfor fol
ket. Just derfor er det, at vi foragter det -
vi foragter det, fordi det er så nationalt og 
med hele sin kraft holder sig i det natio
nale, mens vi har - kosmopolitiske over
bevisninger, vi har sat os vore mål i det 
kosmopolitiske og dermed sat os ud over 
von folk. Deraf kommer så igen vor af
sondring fra det, von brud med det." 

"Vi afskyr jo, næsten til had og væm
melse, alt hvad vort folk elsker og ærer, 
og som dets hjerte drages imod", siger 
Dostojefski til sine med-intellektuelle. 
"Men at være russer vil sige at ophøre 
med at foragte sit eget folk", at ophøre 
med at være "internationalt afskumu. 

En forsoning med folket er derfor noo
vendig. 

National enhed 
Dostojcfski forklarer i artiklen "Om 

Ruslands bestemmelse" (1877) en forso
nings attråværdighed: "En nation lever af 
store følelser, af en alle forenende, alle 
oplysende og løftende ide og endelig af 
folks følelse af cndragt, af dette - at fol
kets masse uvilkårlig føler sig som et med 
sine ledende mænd. Deraf lever en nation, 

derfra udgår den nationale kraft - ikke fra 
børsaffærerne og bekymringerne for rub· 
lens falden eller stigen. Jo rigere en na
tion er i det åndelige, desto rigere bliver 
den også i det materielle ... " 

I en artikel fra 1880 om dii,>teren Pusjkin 
roser Dostojef.~ki Pusjkin for. at han "først 
af alle opdagede et skæbnesvangert syg
domstegn i vort samfund, nemlig dette - at 
vor intelligens, vort oplyste ·selskab'. er et 
fra sin jordbund helt løsrevet samfundslag, 
der føler sig højt hævet over folket." Over
for denne skæbnesvangre sygdom er der 
kun eet håb, mener Dostojefski med Pusj
kin, og det kan sammenfattes i disse ord: 
"Hav tillid til folkeånden, den er jer et sik
ken pant på jeres ungdom og styrke. Vent 
fra den alene jeres redning, så er I sikret!" 
Folkeåndens "forenende og samlende 
kraft" har tidligere reddet Rusland. 

Dostojcfski skildrer tankegangen hos 
datidens russiske intellektuelle, som kun
ne de have vrerec nucidcns danske: Hvor
dan de hovmodigt har som mål at "opdra
ge0 og "hæve" folket "op til osu og give 
det "så at sige en anden nationalitet; den
ne forandring vil fuldbyrdes ganske afsig 
selv, når folket har opnået en tilstrækkelig 
høj dannelsesgrad. Denne folkets opdra
gelse vil vi grundlægge og b<.-gynde gan
ske således, som vi selv begyndte: Det 
skal fornægte, hvad det anser for sin hi
storie og forbande hele sin fortid. ( ... ) 
Hvem der fordømmer sin fortid, tilhører 
allerede os - den formel går vi efter, når 
vi tager os på at drage folket op til os. 
Skulle folket nu imidlertid vise sig ude af 
stand til at modtage vor dannelse, så - ja, 
så må folket 'ryddes af vejen·." 

I stedet for dette ydre, dæmoniske sam
funds-projektmageri, som n.oovendigvis 
må ende i de selvgodes udryddelse af"de 
onde'·, hævder Dostojefski, at den indre 
personlige fuldkommengørelse er forud
sætningen såvel som målet for alt. "Den 
omfatter, skaber og opretholder nationens 
hele organisme, den alene. Alene for den 
eksisterer nationens borgerlige sociale 
formel, der kun søges, for at den første, 
den oprindelige skat kan bevares." 

Tiltrængte ord i en tid, hvor de her
skende intellektuelle tror, at Det Gode, 
Harmonien og Lykken opnås, blot en be
stemt samfundsform - klasseløs eller 
multikulturel - realiseres. 

Peter Neerup Buh/ 
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Fra brevkassen 
Vi bringer denne gang i fuld længde et enkelt markant brev, 
som et afDDF's medlemmer har sendt til Folketinget og i ko
pi til Danskeren. 

Til Folketingets 
Multi·etniske medlemmer. 

Ærede medlemmer 
Der kan ikke længere være tvivl om, 

hvem racismen retter sig imod: de indfød
te. 

I, mine kære medlemmer, ter jer som 
en kolonimagt over for landets oprindeli 
ge befolkning. I bruger Danmark til inter• 
nationalt socialkontor som det passer jer, 
uden respekt for, at der bor nogen her i 
forvejen, et lille, gammelt kulturfolk, der 
har ret t il at leve i fred og ro i deres eget 
land. I har degraderet medlemskab af na
tionen t il adgangskort til bistandskontoret 
ved at uddele statsborgerskaber i titusi nd
vis til alle mulige mennesker og derved 
oven i købet "beriget" nationen med nar
ko-handlere og voldsmænd, der myrder 
vore børn. I ydmyger og degraderer j eres 
eget folk og udsætter dem for direkte livs
fare. Og ved det nyligt overståede kom
munevalg i Kongens København masede 
man på, på syv forskell ige sprog for at fa 
folk t il at stemme. Hvis man ikke kan 
læse valgmaterialet på dansk, skal man 
ikke have stemmeret til noget som hcJst i 
Danmark . 

Al den uro og ballade, der foregår 
rundt om i verden, skal ikke væltes ind i 
liden Danmark. For så vil hele landet 
snart være ødelagt. Findes der nogen 
samlet oversigt over "kulturberigelsens" 
pris? Hvor mange overfald, indbrud, 
voldtægter, børnckidnapninger, mord, 
narko-dødsfald etc. er overgået dansker
ne, siden det bemærkelsesværdigt utæne 
"'indvandrer-stop" i 1973? 

For de af os, der kan huske 20 år tilba
ge, har udviklingen hen irnod et "multi
etnisk" samfund ikke været nogen succes, 
men en langsomt optrappende katastrofe. 
Hvad er det for øvrigt også for noget pjat 
at finde på? Er der virkelig ingen, der kan 
se parallellen til Ludvig Holbergs " Jean 
de France"? 

"Hvermand, som med kl0g1 gik i lærdom til bund 
latin på papiret kun malte 
rned fl'\lernc fransk og tysk med sin hund 
og dansk med sin tjener man talte", 

Manden var jo heil klart "kultur-ra
cist", det er bare først nu, det er blevet op-
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daget. At han også begik el stykke, der 
hedder "Den politiske Kandestøber", 
mevner jeg blot i forbifarten. Det har 
selvfølgelig intet med den nuværende ud
lændinge-lov at gøre. 

Hvis man ikke er loyal over for eget 
folk, land og kultur, så kan man heller ik
ke være loyal over for noget som helst an
del og så skal man i hvert fald ikke være 
dansk politiker. Så nu må I cn1en tage jer 
sammen, eller også må I finde jer e1 andet 
folk. Ellers vil I nemlig 11\ et andel folk 
helt af sig selv i løbet af fa årtier, idet det 
danske folk til den tid vil være skiftet ud 
med dele af Mellemøstens, · Afrikas og 
Den tredie Verdens befolkningsoverskud. 
Når hele Danmark er omdannet til en 
multi-etnisk heksekedel, så vil l nok øn
ske jer det lille, fredsommelige, homoge
ne folk tilbage, hvis livsgrundlag og 
fremtid I har ødelagt for altid. Men til den 
tid vil det være for sent. 

FN's højkommissariat har nu erkendt, 
at 90% af alle flygtninge er bekvemme
lighedsflygtninge. Der er ikke noget galt i 
d6t. Dem er der bare alt for mange af, så 
dem må vi se at fa hjem igen. Og alle de 
gæstearbejdere med samt deres talrige fa. 
milier kunne også godt rejse hjem igen. 
Det vi lle de i øvrigt også selv være bedst 
tjent med, for man trives nu engang bedst 
i sin egen kultur. 

Tyrker, pakistanere, marokkanere osv. 
vil meget gerne bevare deres egen kultur. 
Del forstår vi danske da så godt, for det 
vil vi jo også selv. Men så må de da rejse 
hjem til deres eget land og ikke komme 
her og kolonisere vores. 

Jeg har, som mange andre danske mi
stet troen på, at landets regering og myn· 
dighcder kan og vil beskytte deres eget 
folk og dette folks kultur. Tværtimod bli
ver det mere og mere tydeligt, at mens I 
himler op om "etniske minoriteter", så 
har I ikke fatte1, at det er, hvad det danske 
folk er: en etnisk minoritet på 5 milt. sjæ
le, der vil være såre nem at udrydde, med
mindre I kommer til besindelse aldeles 
omgående og går i gang med at redde 
stumperne. Ellers vil danernes stamme, et 
af verdens ældste kulturfolk, snart være 
kun et minde. 

Uffe Ellemann sagde på Venstres 
landsmøde, at den, der lier, mens grunden 
bliver Jagt, pådrager sig et medansvar, når 

der senere sker meget værre ting. Det var 
kloge ord, som han har fuldstændig ret i. 
Men det må jo gå begge veje. Derfor har 
jeg skrevet til FN, New York og bedt om, 
at det danske folk må komme under FN
beskyttelse på linie med verdens andre 
indfødte folk. Når l ikke kan forstå det, 
må man håbe, at FN kan. Ellers ender vi 
danske som Nord- og Sydamerikas india
nere, austral-negrc og inkaer. alle de an
dre gamle kulturfolk, der er blevet tromlet 
ned ved masseindvandring. For jer gælder 
det stemmetal, ben og taburetter. For os, 
der kan se, hvor det bærer hen, gælder det 
livet! 

Danmark er vores hjem! Det er danske 
børns arv. Det er ikke jeres personlige 
ejendom og derfor har I ingen ret til at 
for-ære det væk. Kan I såforstd del? 

Vibeke &lsberg 

Behov for 
indvandrere? 

Den svenske publikation Dagens Indu
stri opgør den samlede arbejdsløshed i 
Sverige, Finland, Danmark og Norge til 
1,9 millioner mennesker. De 4 landes ud
gifter i 1993 på grund af arbejdsløsheden 
beregnes til 3 1 I milliarder svenske kro
ner. 

(Kilde: Fri IMonnation 1993 nr. 6 s. IS). 

"Danskerne har misforstået begrebet 
tolerance og tager imod alle asylansøgere 
med en rrygtelig principløshed. Det er her 
fej len og ki men til øget racisme ligger be
gravet. Desværre hører ikke alle asyl
ansøgere til Guds bedste børn. Og nogle 
af dem kan være nok så voldelige og kri
minelle. Asylsagen går igennem allige
vel." 

"Danmark kan ikke blive ved med at 
åbne døren og tro, at der bare kommer 
smukke ting ind ad den. Sådan ser verden 
ikke ud længere. Men danskerne er kon
fliktsky og bange for at blive kaldt ra
cister, bare de åbner munden. Det er uin
telligent ikke at ville se, hvad der er ret og 
rimeligt. Ikke alene skaber det racisme. 
Det er også moralsk forkasteligt." 

Ruben Palma, chilensk politisk Oygtning i l)an
inark siden 1974, som i onc !r har arbejdec på 
asylccntrc...-t Sandholmlejren. citeret i Søndagsavi
sen 7/1 1 1993. 



Landet rundt 
og var kun godt hundrede stemmer fra en 
plads i byrådet." Han er nu åbenbart pin
ligt berørt ved situationen og siger med 
lav stemme: "Ja, det var lige ved." Jeg 
fortalte ham derefter, hvem jeg var, at jeg 
var gift med Bering, og at jeg ikke for
ventede, at han fyldte tv med usandheder. 

Hovedstadsområdet 
Selvbrænding 
for 1/2 million 

I Danskeren 1993 nr. 3 s. 17 berettede 
vi om, hvordan en fængslet mellemøstlig 
asylsøger i arrigskab havde sat ild på en 
celle, som han til alt uheld selv var indsat 
I. 

Vi kan nu oplyse, at den uheldige selv
brænder har filet et plaster på 
(brand)såret. Arbejdsskadestyrelsen har 
nemlig besluttet at yde ham en erstatning 
på en halv million kr. for men. 

Ildspåsætterens beskikkede forsvarer 
finder det umiddelbart "lidt ejendomme
ligt". Når forsvareren genfinder fatningen 
og husker, hvad han fllr sit af det offentli
ge betalte salær for, vil han dog nok hur
tigt fi nde en forklaring. 

tK;lde: O.T. 13/1 1 93). 

Nordjylland 
Live show i Bispensgade 

I Aalborg var listen "Stop lndvandrin
genn nær ved at blive repræsenteret i by
rådet ved kommunevalget i november. Li
stens ankermand er P. H. Bering. Hans 
hustru beretter i den forbindcbc om føl
gende karakteristiske oplevelse: 

Dagen efter kommunevalget skal jeg et 
ærinde til guldsmeden i Aalborg. Da jeg 
kommer ud fra forretningen småregner 
det og er koldt, ogjeg tænkte på, hvor rart 
det ville være at komme hjem i en fart og 
fll the. Men et eller andet (jeg ved, hvem 
det er) siger, jeg skal gå ned i Bispensga
de. Det har jeg ikke meget lyst til, men jeg 
ve<~ jeg skal adlyde den stemme, og går 
de cirka fem minutters gang derhen. Jeg 
begynder at gå rask ned ad Bispensgade i 
modsat retning af, hvor min bil er parke
ret uden at se hverken til højre eller ven
stre. 

Pludselig hører jeg en stemme til højre 
for mig, der i det sekund, jeg passerer for
bi, siger: "Og Stop Indvandringen er gået 
sta,rkt tilbage i stemmetal". Jeg ser den 
lokale !\•-stations speaker fra nyhedsre
daktionen samt teknikeren med hele tv
udstyret gå omkring og lave live-optage!-

ser (ikke interviews) om gårsdagens kom
munalvalg til aftenens tv-nyhedsudsen
delse. 

Jeg går hen til ham og siger: "Hvad var 
det, du sagde i mikrofonen, om Stop Ind
vandringen?", .. Ja'\ siger han, og ser på 
mig, "de er jo gået stærkt tilbage ved val
get", hvortil jeg siger: "Det ved du godt er 
usandt. De er tværtimod gået 21% frem 

Da jeg kom hjem ringede jeg til tv-re
dak1ionen og bad om at tale med lederen 
af redaktionen. Jeg fortalte om min ople
velse i Bispensgade og sagde i øvrigt, at 
jeg personlig ville lave et postyr uden li
ge, såfremt de udtalelser, jeg havde over
hørt, blev bragt i aftenens nyhedsudsen
delser. 

- De blev ikke bragt. 

Fra andre lande 
Sverige 

Strafferekord? 
Også i Sverige er fremmedkriminalite

ten et stort problem og i enkelttilfælde of
te nærmest en farce. 

I Kristianstad i Skåne dømtes en mand 
til 2 års fængsel for ran i en butik. I de 18 
år, han har været i Sverige siden sin an
komst i 1975, har han været idømt fæng
selsstraf i sammenlagt 14 årog 3 måneder. 

Udvisning kendes åbenbart ikke en
gang for vaneforbrydere. 

(Kilde: Fri Information 1993 nr. 6 s. 24 efter Kri· 
sriansmdsbladet 26/9 93). 

Kulturblokade 
Der er ballade i Sverige. 
Landets politikere er travlt beskæftiget 

med at pantsætte svenskerne med et 
statsunderskud som nu er på 250 milliar• 
der pr. år. Det svarer til næsten halvdelen 
af den samlede danske statsgæld og vur
deres at ville gøre Sverige bankerot i 
løbet af et par år. Dette bekymrer imidler
tid ikke landets kulturetablissement, der 
er mere optaget af "det voksende frem
medhad" og af dronningens SO-års dag. 

Dronning Silvia afkrævedes i dagens 
festlige anledning en stillingtagen til 
"fremmedhadet". Den stakkels dronning 
- der jo scl v kom som fremmed - V'M ude 
af stand til at svare. Hun prøvede at lade 
skinne igennem, at hun egentlig ikke har 
set~ meget had. Men det går ikke an. når 

nu journalisterne ser anderledes på sagen. 
Problemet er bare, at hun heller ikke kan 
sige. at svenskerne er fremmedhadere. 
For hovedparten af svenskerne er rasende 
over en fremmedinvasion, som ikke er set 
magen til i hele landets historie. 

Modstanden har bl.a. givet sig udslag i, 
at et rockband - som kalder sig Ultima 
Thule - har fundet på at sætte den sven
ske nationalsang og lignende på moderne 
rytmer. Nogle af teksterne er forfattet af 
den folkekære svenske Thore Skogman. 
Resultatet har været et salgsboom. 

Men Ultima Thule har samtidig været 
tilsluttet bevægelsen "Bevar Sverige 
Svensk',. Derfor er nationalsangen, omsat 
til rock, pludselig blevet "racistisk". 

Følgelig søger de svenske medier at 
holde Ultima Thules version af national· 
sangen ude. Og alle gode kræfter arbejder 
også på at hindre Ultima Thule i ar f1I lo
kaler, hvor de kan spille deres fremmed
hadske nationalrock med Thore Skog
man-tekster. Intet musikforlag tør heller 
mere udgive den slags. 

Så nu oplever de svenske skovdistrik
ter, at ungdommen samles om transistor
radioer, hvor nationalsangen og anden 
forbudt musik spilles i enoghalvtredsinds
tyvendc overspillede udgave i rockversi
on, medens de unge hidser hinanden op til 
at mene. at Sverige er svenskernes. 

I Stockholms elitære kadrer er det af
gørende problem i dag altså ikke de 250 
milliarders sratsunderskud. Næh, proble
meter, hvordan man hindrer svensk ung
dom i at spille forbudt musik ude i skoven. 

Du gamla, javist! 
Men du fria?'?·> 
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Grundlovsbrud 
Forsøgene på at undertrykke Ultima 

Thule og lignende fænomener har efter
hånden antaget former, der synes direkte 
at stride mod den svenske grundlovs sik
ring af ytringsfriheden. 

[ Svenska Dagbladet 28110 93 påpeger 
en docent i strafferet ved Stockholms uni
versitet, at det strider mod grundloven, 
nlr myndi.gheder forbyder sko\ernes ele
ver at spille specielt Ultima Thules mu
sik, men tillader andre rock-gruppers. 

Mange skoler har nemlig forbudt ele
verne at spille musik af Ultima Thule. I 
nogle skoler og ungdomshuse går man 
endog så. vidt som t\\ at 'kontro\\ete den 
musi.K, e\evcr hører 1 vandremænd, der 1K
ke kan høres af omgivelserne, og til at be
slaglægge kassetter med gruppens musik. 

En skoleleder har i fjernsynet åbent er
kendt at have forbudt, at nationalsangen 
afsynges i skolen. Dene forbud er i øvrigt 
almindeligt på mange skoler, især i stor
byområderne. 

Massemedierne har karakteristisk nok 
været næsten helt tavse om disse indgreb 
i ytringsfriheden. 

Hadkampagnen mod Ultima Thule og 
forbudsbestræbelserne er startet af revo
lutionære grupper på den yderste venstre
fløj, som er stærkt placerede i svensk ra
dio og fjernsyn og i store dele af pressen. 

(Kilde: fri lnforma1ion 1993 nr. 6 s. 16). 

Tyskland 

Asylcentre lukkes 
Den nye tyske asyllovgivning virker. I 

marts og april 1993 meldte der sig 43.000 
asylsøgere om måneden. Tallet faldt i juli 
til 20.685 og til I 4.52 I i august. I Thilrin
gen har man hermed lukket 38 af 70 asyl
centre, og tilsvarende tal meldes fra de 
øvrige forbundslande, mest markant fra de 
østlige, mindre i Vesttyskland og mindst i 
Berlin. Det er mest de mindre centre, der 
afvikles. En del af dem bruges i stedet til 
modtagelse af udvandrere af tysk afstam
ning fra Østeuropa. Ved fly1,>tningecentrct i 
Halle modtog man i I 992 3.57 I asyl
ansøgere, hvoraf kun 51 kunne anerken
des! 864 blev foreløbig sendt tilbage til de
res oprindelsesland. Holder tendensen, bli
ver asylansøgertallet for I 993 325.000, 
I I 0.000 mindre end i I 992. Puklen af uaf
gjorte sager er faldet med I 00.000 til ca. 
370.000 i september I 993. 

Kontrol af fingeraftryk har afsløret 
20.000 med dobbelt eller flerdobbelt iden
titet, hvorved 14% har indkasseret social
hjælp flere steder. Fra I. november er man 
gået over til naturalydelser i stedet for kon-
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tant hjælp. De fleste af de 16.000 asyl
ansøgere der blev registreret i september, 
kom legalt ind i landet på turistvisum. Der
til kom 5.000 borgerkrigsflygtninge fra det 
tidligere Jugoslavien. Fra januar til oktober 
standsedes 30.000 illegale indrejsende ved 
grænserne til Tjekkiet og Polen, og ved 
grænseovergangene afvistes 11.000. 

(Kitdc: Die Welt 11/12 93. Die Zeit 22110 93). 

Pres mod nordgrænsen 
Den \. februar træder Schengen-afla

lcn om fælles ydre grænsekontrol mellem 
Tyskland og en række andre EU-lande i 
kr.oft. Her er Danmark ikke med, da vi i 
~tc:det hat l)asun\()ncn me\\em de s'kand\ .. 
naviske lande. Det betyder, at Schengen
landenes fæl les grænsekontrol af rejsende 
fra tredielande finder sted ved den dansk
tyske grænse. Tyskland regner rned at 
sætte 5-800 grænsebetjente ekstra ind til 
patruljering i grænsebaglandet. Fra I . 
september - I. december I 993 har det ty
ske grænseværn fanget 250 Kosovo-alba
nere, der søgte at trænge ind i Schleswig
Holstcin nordfra. Man regner med, at det 
er en fortrop for mange af de 40.000 mili
tærnægtere fra det tid ligere Jugoslavien, 
der venter på at blive sendt hjem fra Sve
rige og formodentlig vil prøve at søge 
asyl eller skjule sig i Tyskland. 

(Kilde: Die Weh 9/12 93). 

Hæren på grænsebevogtning? 
Det tyske grænseværn har ikke mand

skab nok til effektiv overvågning af 0Sl· 
grænserne. Indenrigsminister Kanther 
har derfor foreslået at forstærke grænse
tropperne med 500 værnepligtige fra for
bundsværnet, der dog skal optræde i civil . 
Sagen bliver, som man kan forestille sig 
netop i Tyskland, politisk sprængfarlig. I 
Østrig er hæren derimod i stort omfang 
indsat t il grænsebevogtning. 

(Kilde: Die Welt 9/12 93). 

Lars Otto Kristensen 

Lovændring bremser 
asylstrøm 

I 1993 kom der 322.842 asylsøgere til 
landet d .v.s. I 15.349 eller 26,4% færre 
end i I 992. Den strammere asyllov har 
kun været i kraft ca. halvdelen af 1993. 

(Kilde: Jyll.-Post. 611 94), 

Holland 

Asylprocessen forenklet 
I Holland blev der dagen for jul vedta

get en ny asyllov, der forenkler og forkor-

ter anerkendelsesproceduren. Appelmu
lighederne reduceres fra tre til een, og 
ansøgere fra sikre trcdielande kan umid
delbart afvises på samme måde som i 
Tyskland. 

Flugthjælpere og arbejdsgivere, der be
skæftiger illegale indvandrere, kan straf
fes. 

Diskussionen om, om "båden er fuld", 
har løbet i Holland som i nabolandene. 
Enkelte politikere har talt for en indvan
drerpolitik med kvoter, men flertallet i 
parlamentet gik ind for en så restriktiv 
indvandrerpolitik som muligt. Enkelte 
borgmestre har pure nægtet at huse ind
vandrere i deres kommuner med henvis
ning t\\ frygt fot uroligbedet. An1al\e1 af 
udlændinge anslås til ca. 5%, men 
40.000 asylansøgere i I 993 er en fordob
ling i forhold til 1992. Dertil kommer 
80.000 indvandrere fra de tidligere kolo
nier. 

(Kilde: Nc:uc ZUrcher Zeitung 25/12 93). 

Lars 0110 Kristensen 

Frankrig 

Kamp mod illegal 
indvandring 

Et direktorat ledet af højtstående politi
folk oprettes nu til at tage kampen op 
mod illegal indvandring. Man vil også 
genoptage masseudvisninger af illegale 
indvandrere. 

(Kilde: Jyll.-Post, 7/ 1 94 efter AFP), 

Schweiz 
Stramninger 

Schweiz har traditionelt været værts
land for politiske flygtninge. Nye love 
sigter på strengere og hurtigere foran
staltninger mod udlændinge, der misbru
ger gæstfriheden. De nye love tilsigter 
mere effektive administrative foranstalt
ninger; på det strafferetslige område an
ses lovene for tilstrækkelige. Udlændi n
ge, hvis identitet ikke kan fastslås, eller 
som forlader anvist opholdssted, kan fri
hedsberøves administrativt i indtil 3 
måneder. Personer, der ikke kan udvises, 
fordi der ikke er et ~~ed, de umiddelbart 
kan udvises til, kan frihedsberøves i indtil 
6 måneder, mod hidtil 30 dage. Der gives 
myndighederne ret til at gennemsøge af
viste udlændinges ejendele med henblik 
på at finde forfalskede dokumenter eller 
for at sikre de ægte identitetspapirer i tide. 

(Kilde: Ncuc ZUrcher Zei1ung 24/12 93}. 
Lars 0110 Kristensen 



Bøger og tidsskrifter 

Go'dag Velfærdsstat 
Peter Villads Vedet og Torben 
Thuesen (red.): 
Go'dag Danmark. 
En håndbog for udlændinge, 
indvandrere og flygtninge i 
Danmark. 
(Special-pædagogisk forlag, 
1993. 176 sider. 40 kr.). 

Formand for Kommunernes Landsfor• 
ening, Hernings borgmester Hilmar 
Sølund slår denne bogs tone an i sine ind· 
ledende velkomstord: "Danmark er i vir· 
keligheden et gammelt indvandrerland, 
og en række kulturtræk, som vi i dag 
måske vil betragte som danske, er inspire
ret af tidligere indv-andrergenerntioner fra 
en række forskell ige lande. Vi respekterer 
andre menneskers religiøse og kulturelle 
baggrund, og selvom nogle danskere 
måske kan forekomme noget selvtilfredse 
og reserverede, så er vi i almindelighed 
både nysgerrige og villige til at lære og 
lade os inspirere af andre." De lidt provin
sielle danskere takker gennem borgme
ster Sølund indvandrerne for en tiltrængt 
berigelse ... 

Bogen er en introduktion ti l det danske 
samfund og en vejledning om, hvordan 
man skal begå sig i det, opdelt i kapitler 
såsom "Arbejdsmarkedet", "Skole og ud
dannelse", "Det sociale sikkerhedsnet" 
og "Kultur og frit id." Der er nok at vejle
de om, for en stor mængde - næsten altid 
gratis - tilbud er umiddelbart tilgængeli
ge for indvandreren på lige fod med dan
skerne. Efter de fleste af kapitlerne er der 
en kommentar af en udlænding eller en 
dansker. Under overskriften "Fremmed
had" anbefaler en Mehmet Kiiciikakin så
ledes "Ishøj-komiteen mod Fremmed
had", kendt gennem BZ.aktivisten Erik 
Mikkelsens aktiviteter. I en anden kom
mentar opfordrer sociologen Mustafa 
Hussain de fremmede til at klage noget 
mere over den behandling, de f3r af dan
ske myndigheder! Også Sudqi Jebril fra 
Danmarks Lærerforening taler om den 
"megen diskrimination" i Danmark og 
om vigtigheden af at kunne "svare igen 
og sæne danskerne på plads." Den angi
veligt danske Morten Kjærum fra Center 
for Menneskerettigheder taler om nød· 
vendighcdcn af positiv særbehandling for 

indvandrere, om det vigtige i at indvan
drere bliver bedre til at organisere sig, så 
de "kan stå sammen og stille krav" og om 
betydningen af en "dialog" for at bekæm
pe "det spirende fremmedhad", altsam
mcn skridt på vejen mod det attråede 
"multietniske samfund." Den velkendte 
centrumdemokrat, tyrkeren Jsminur L. 
Arican beretter i sit indlæg åbent, at hun 
efter i årevis at have prøvet at blive dan
sker har erkendt, at det er "umuligt": "Jeg 
er tyrk og muslim. Opdraget efter tyrkiske 
trnditioner. Mit modersmål er tyrkisk, og 
jeg vil giftes og have børn med en tyrkisk 
mand." Velkommen til virkeligheden! 

Forfatternes kendskab til de fremme
des adfærd giver sig udslag i diskrete 
formaninger. Da muslimer har for vane 
på alle tider af døgnet at slæbe hele fami
lien med på hospitalsbesøg, hedder det 
således om hospitaler, at de fleste "har fa. 
ste besøgstider hver dag, hvor man kan 13 
besøg af familie og venner. De må ikke 
komme på andre tidspunkter, fordi det 
kan forstyrre andre patienter." I afsnittet 
"Krop og sex" gøres der opmærksom på, 
at selv om alt i Danmark forekommer me• 
get frit, er der alligevel gramser: "Særligt 
danske kvinder oplever ofte, at udenland
ske mænd ikke respekterer et nej . Det bli
ver kvinderne meget vrede over." 

I kapitlet "Politik og demokrati" står 
der, at for at kunne opstille til et folke
tingsvalg skal et parti samle mindst 
10.000 underskrifter. Denne nyhed vil 
sikkert glæde både Centerpartiet og Glis
trup. Det er dog svært at finde sådanne di
rekte faktuelle fejl i bogen. Den er uden 
tvivl en god vejleder - man burde måske 
sige for god - for de fremmede her i lan
det. Gad vide. hvor mange danskere der 
11\r den samme mængde information om 
samfundet. Bogens lave pris, 40 kr., skyl
des, at den støttes af Socialministeriet 
(oplysningsbevillingen "Når mennesker 
mødes"), Kulturministeriet og Sygekas
sernes Helsefond. Til sammenligning kan 
oplyses, at en såkaldt Vejviser for dan
skerne i selv en af landets mindste kom• 
muner i løssalg koster omkring 100 kr. 
Det er vist på høje tid, at det danske folk 
som et modspil til de over 200 foreninger 
for fremmede i landet med Morten 
Kjærums ord bliver bedre til at organisere 
sig, så det "kan stå sammen og stille 
krav.,. 

Peter Nee111p Buh/ 

Håndbog for pædagog
værnemagere 
John lvarsen: 
Børn af muslimer og tamiler. 
(Kroghs Forlag, 1993. 176 sider. 
188 kr.) 

For et par år siden beregnede kulturso
ciologen Eyvind Vesselbo, at der i 1995 
vil være 36.000 fremmedsprogede elever 
i den danske folkeskole og 5 1.000 i år 
2000. Disse beregninger er næppe helt 
ved siden af, så der vil blive god brug for 
lvarsens bog, der til hjælp for lærere gen
nemgår muslimers og hinduers religiøse 
og kulturelle baggrund, og som fyldigt bi
lag - godt halvdelen af bogen - nimmer 
diverse ministerielle og kommunale skri
velser m.m. samt en pædagogisk vejled
ning, alt vedr. fremmedundervisningen. 

Det kan forsåvidt være meget godt, idet 
børn, uanset hvor de kommer fra, anstæn
digvis skal behandles med et sådant hen
syn til deres givne forudsætninger, at de 
ikke lider for megen overlast. Der bør 
imidlertid ikke gøres en dyd af denne for
håbentlig midlertidige nødvendighed. men 
det gør lvarsen. Han er tydeligvis enig i 
den "Folketingsbeslutning om bedre inte
gration og sikring af udlændinges retsstiJ" 
Jing i Danmark", som han aftrykker, og 
hvori det bl.a. hedder, at de fremmede "kan 
bidrage t il at gøre vores samfund kulturelt 
rigere." Hvoraf nødvendigvis følger, at det 
gamle homogene Danmark må have ran
geret lavere på folkenes udviklingsstige. 
Hvem sagde ''mcisme .. ?! lvarsen frem· 
hæver godt nok mange positive træk ved 
de fremmedes kultur - f.eks. familiesoli
dariteten, nøjsomheden, afvisningen af 
promiskuitet m.m. - men er det da nød· 
vendigt at lære sådanne dyder af fremme
de? Nej, selvfølgelig ikke, langt naturlige
re kan de læres af vore egne forfædre, og 
det endda uden de mange negative træk, 
som islam og hinduismen ud fra et vestligt 
perspektiv er befængt med. lvarsen søger 
endog at holde en hånd over det infame 
hinduistiske kastesystem ved at sammen
ligne det med vestens nuværende "sociolo
giske lagdelinger" byggende på "penge og 
magt." En sådan parallel kan vist kun fore
komme rimelig i en multikulturel revolu
tionærs proportionsforvrængninger... 

Uvillet viser lvarsen imidlertid med sin 
fremsti lling af de fremmede kulturer, at 
det multikulturclle projekt er dødsdømt 
på forhånd. KulturforskeIlene er så store, 
at enten nedbrydes de fremmedes værdier 
ved blot den mest nødvendige tilpasning 
til vor livsform, eller også nedbryder vi 
vort eget grundlag i forsøget på at fil de li... 
fremmede t il at trives. Tendensen til det ,.. 
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sidste er helt klar i I varsens "pædagogiske 
vejledning." Heri hedder det, at der, i det 
omfang hensynet til hele klassen gør det 
"rimeligt", må tages særligt hensyn til de 
fremmedsprogede elever. Med kendskab 
til den herskende pædagog-mentalitet må 
man frygte, hvad "rimeligt" egentlig er; 
udtrykket åbner dørene for hæmni ngsløs 
positiv særbehandling. For lvarsen bety
der det da også, at for at give den fremme
de samme vilkår som andre "må læreren i 
særlig grad have sin opmærksomhed rettet 
mod den fremmedsprogede elev;' Det vil
le være "uhensigtsmæssigt", hvis lærerens 
synspunkt er, at "jeg behandler de frem
medsprogede elever som alle andre ele
ver." USA's aktuelle multikulturelle sær
behandlings-mareridt anes i horisonten. 

I varsen retter lærerens opmærksomhed 
mod, at "instruktion og indlæring kan ta
ge længere tid for de fremmedsprogede 
elever end for med-eleverne. Det må her
under forventes, at en øget differentiering 
vil være nødvendig." "Med-elever" er et 
fjollet nysprog-udtryk, som lvarsen kon• 
sekvent benytter i stedet for "danske ele
ver", vel for at understrege usolidariteten" 
i den multikulturelle skole. At der bliver 
en "øget differentiering" gør uundgåeligt 
de danske børn til systemets tabere, når 
de hele tiden skal sinkes i undervisningen 
for at fa det tunge slæb af fremmede med. 

Rent sprogligt er lvarsens bog ynkvær
dig, fuld afbMe stave-, tryk- og gramma
tiske fejl. Desuden holder han sig til en 
besynderlig forældet statistik, f.eks. er 
oplysningerne om modcrmålsundcrvis· 
ning fra 1984. Den altoverskyggende kri
tik mod ham er dog, at på trods af en 
åbenlys indrømmelse af (s. 156), at vor 
tolerance ikke deles af de fremmede, så er 
han alligevel rede til velvilligt at støtte 
deres konsolidering her i landet. Med sin 
holdning og dens konsekvens er han (li
gesom så mange velmenende fremmed
hjælper-pædagoger) med andre ord det, 
man før i tiden kaldte "nyttig idiot". 

Peter Neerup Buh/ 

"Flygtninge" -løgnen 
blotlagt 
Åke Wedin & Eskil Block: 
Flyktingpolitik i analys. 
(Forlaget Cruz del Sur AB, 
Rinn 15, S-685 92 Torsby, 1993. 
101 sider. 70 sv. kr.). 

Første halvdel af denne bog rummer 
den måske hidtil bedste beskrivelse af den 
vanvittige asylpolitik, Sverige, og dermed 
også mere eller mindre Danmark, fører. 
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Historikeren Åke Wedin, som har skre
vet dette afsnit, beskriver i detaljer, hvor 
meget asyls0gerne koster. Alene de direkte 
udgifter til sagsbehandling og kost og logi 
var i 1992/93 det nøjagtig samme beløb 
som den samlede u-landshjælp - 12,4 mil
liarder (12.400.000.000) sv. kr. I 1993/94 
ventes de at nå 15 milliarder. Mens sven
skerne må spænde livremmen ind, er der 
tilsyneladende ingen grænser for, hvad 
der må bruges på de fremmede: Regerin
gen overvejer at nedsætte arbejdsl0sheds· 
understøttelsen og fjerne betalt sygedag 
fra budgettet for at spare 4,7 milliarder, 
mens det uden diskussion samtidig ac
cepteres, at 30.000 Kosovo-albanere uden 
egentligt behov for asyl bliver i landet -
hvilket koster godt 4 milliarder. 

Mens en flygtning i Jugoslavien koster 
932 sv. kr. om året, koster en asylsøger i 
Sverige 250 - om dagen. Altså hundrede 
gange så meget, og så er under en tiende
del af asylsøgerne i Sverige virkeligt be
rcniget til asyl. For den lille del, der er 
det, er der desuden oftest sagligt set bed
re løsni nger end at have dem i Sverige. 

FN's flygtningehøjkommissariat (UN
HCR) råder kun over 9 milliarder kr. til 
verdens over 10 millioner flygtninge, men 
på et møde i juli 1993 afviste den svenske 
regering alligevel at forøge sit bidrag -
den ville i stedet bruge pengene på at bo
sætte 52.000 bosniere permanent i Sveri
ge. Landet giver ialt en halv milliard til 
UNHCR og tyve gange så meget til 
"flygtninge" på sit eget territorium. 

Wedin konstaterer, at når en udlænding 
kommer til Sverige og udtaler ordet 
.. asyl", kommer det til at koste svensker
ne mindst 150.000 kr. Mere end ni ud afti 
af disse udlændinge lyver på bekostning 
af de gæstfrie værter. Wedin beskriver de
taljeret svindlerier som f.eks. "pascirku
lation" og skift af identitet. Desuden ''fa
miliesammenføringerne'\ hvor det er lyk
kedes indehaveren af den svenske rekord 
at få 247 "slægtninge" til landet. 

Pointen i Wedins fremstil li ng er, at det 
nuværende asylsystem er alt for kostbart. 

Det springende punkt for ham er, at 
asylsøgerne først må komme ind i landet, 
når de er anerkendt som flygtninge. Udvæl
gelsen skal foretages i hjemområdet af FN, 
som derfor skal have større tilskud end nu. 

Fremtidsforskeren Eskil Block gennem
går i sine indlæg bl.a. flygtningeproble
mets historie, og han kommer ind på over
vejelser om den herskende mentalitet, der 
f.eks. accepterer asylsøgernes l0gne. Ud
slag af det samme finder han i journali
sters solidaritet med eller nærn,est beun
dring for forbrydere generelt, skolens for
fald, den tiltagende vold, kirkens støtte til 
illegale men "retfærdige" sager o.s.v. Han 
advarer om, at den i virkeligheden ekstrc-

mistiske herskende mening pludselig kan 
slå over i sin direkte modsætning. 

Man må da også erkende, at i Sverige er 
stemningen mere polariseret end f.eks. her 
i landet, men Sverige er nu engang også 
det land i verden, som har relativt flest 
"flygtninge". I nærværende bog er der en 
liste over antallet af disse i de europæiske 
lande, og besynderligt nok kommenteres 
det ikke, at Italien, Grækenland og Portu
gal på trods af deres nærhed til flygtninge
producerende regioner ligger i bunden - i 
de tre lande er velfærdssystemet jo ikke 
helt så fristende som længere nordpå. 

Eskil Bloek foreslår, at man ved tilde
ling af statsborgerskab skal aflægge ed på 
at ville overholde svenske normer og lo
ve. Hvis man senere bryder dem, skal 
man kunne fratages statsborgerskabet. 
Desuden kritiserer han, at grove forbry
delser belønnes, idet personer idømt 
dødsstraf i hjemlandet ikke må udvises (i 
Danmark nyder som bekendt Sadats mor
der derfor asyl). Han nævner også, at en 
nordmand i Sverige dagen efter Norges 
befrielse i 1945 af politiet fik en enkelt
billet hjem. Chilenske kommunister bor 
stadig i stort tal i Sverige (og Danmark) 
nu over fire år efter Pinochets genind
førelse af demokratiet i Chile. 

I bogen hedder det, at lan Wachtmei
ster og hans nydcrnokrater ved at være 
imod indvandringen har skræmt de andre 
partier fra også at indtage dette stand
punkt. Altså ligesom med Glistrup og 
DDF i Danmark, vil nogen til føje. Kan 
gerne være, men det er i så fald alene de 
berøringsangste, der bærer ansvaret for 
følgerne af deres selvgodhed. Der findes 
absolut ingen undskyldning for ikke altid 
at sige sandheden. 

Særlig ikke, når det kun er ens eget om
dømme blandt de mondæne, der er på spil, 
evt. ens levebrød. Der er faktisk menne
sker, der har givet selve deres liv for lan
det, da det var mindre truet, end det er nu. 

Peter Neentp 811hl 

Vildledt 
an ti-imperialisme 
Sven Lindqvist: 
Udryd de sataner. 
(Samlerens Bogklub, 1993. 201 
sider. 198 kr.). 

"Sætningen "udryd de sataner'' befin
der sig ikke længere fra humanismens 
hjerte end Buchenwald fra Goethehaus i 
Weimar'', skriver Sven Lindqvist i denne 
bog om europæernes fremfærd i kolonier
ne. og man må give ham ret. Humanisme 



er troen på menneskets evne til at stræbe 
mod og opnå det "gode", hvilket mål ret
færdiggør alt. Angivelige "onder", altså 
hindringer på vejen, kan derfor med god 
samvittighed udryddes. Således mente 
den engelske zoolog A.R. Wallace, at ud
slettelsen af de "lavere" menneskeracer 
var berettiget, fordi den "gradvis ville re· 
duccrc raceforskeIlene indtil verden auer 
,-.ir beboet af en, næsten homogen race, 
hvor ingen individer ville være de ædleste 
eksemplarer af dagens menneske under
legne." Hvor ofte har man dog ikke hørt 
det samme ideal blive udtrykt med et an
det ordvalg af vor tids humanister: Een 
forenet, kosmopolitisk og lykkelig verden, 
hvor al le er lige så ædle og fredelige som 
disse humanister selv! Beklageligvis fin
des der også for denne ideologi nogle be
folkningsgrupper af laverestående indivi
der, som vil hindre utopiens realisering og 
derfor må elimineres . Overfor disse bar
barer gælder den gamle imperialistiske te
se citeret af Lindqvist stadig, nemlig at 
"love er skabt for at binde de svage, og bl i
ve brudt af de stærke". De mennesker, 
som i dag vil forsvare deres land mod kos-
11opolitismens ideal, er således på mange 
nåder i samme situation som de koloni
efolkni nger, som i forrige århundrede 
nåuc forsvare sig mod imperialismen. 

Denne indlysende parallel drager Lind
~vist imidlertid ikke. Tværtimod begrunder 
han sine historiske studier mro, at han for
udser, at de tidligere imperialister atter vil 
begå folkemord i den tredie verden, denne 
gang for at befri sig for den demografiske 
eksplosions "overskud". Han vil advare 
mod en gentagelse af historien. Fordøm
melsen renes ensidigt mod Vesten som hel
hed ved, at han sammenligner den imperia
listiske udryddelscsidcologi med i-landenes 
nuværende økonomiske politik overfor u
landene - "bømene dør når gældspisken 
smælder over de fanige lande". Dette god
kender oplyste europæere med deres tavs
hed, I igesom datidens europæere godkendte 
imperialismen. Disse anklager strider dog i 
høj grad mod Lindqvists egen fremstilling 
af historien. Ifølge det billede, han tegner, 
blev brutaliteten nemlig ideologisk legiti
meret af enkelte gale intellektuelle, hvis 
tanker logisk førte til Auschwitz, og blev 
udført i praksis i vildmarken "af hvide der 
uden risiko for kritik eller kontrol kan fore
tage sig hvad som helst". Når beretninger 
om grusomheder nåede den europæiske of
fentlighed, blev de genstand for almen for
dømmelse og kritiske undersøgelser. 

For Lindqvist er hele den europæiske 
civi lisations budskab: "Udryd de sata
ner". De indfødte er udelukkende fredeli
ge, værgeløse ofre. Afrikanske afgudsbil
leder fremhæves som tilhørende "ver
denskunstens ypperste mesterværker'\ 
mens europæernes bidrag til kolonierne 

sammenfattes som "gin, bibel og skyde
våben" samt "tarveligt tøj". En sådan en
sidig dom er ikke fair. Inden europæerne 
ankom, åd de sorte stammer i bogstave
ligste forstand hinanden i idelige krige. 
Desuden blev kolonistyret langt mere 
"oplys-t", efterhånden som det kom under 
offentlig kontrol, hvilken historie Lin
dqvist ikke fortæller. Hans holdning til 
imperialismen fll r uvægerligt cen til at 
tænke på Monty Python-filmen "Life of 
Brian", hvor lederen af Folkefronten i Ju
dæa på et møde raser: Romerne har taget 
alt fra os, og hvad har vi fået igen? 
... Akvædukterne!. .. Vejene! .. . Overris-
li ngssystemet! ... Undervisning! .. . Vin! ... 
Lov og orden!. .. Nå ja, og så fred .. . 

I stedet for at pege på ligheden mellem 
imperialismens og anti-racismens utopi, 
afbilder Lindqvist den fremvoksende eu
ropæiske modstand mod indvandring 
som beslægtet med fortidens race
ideologi. Dette placerer ham midt i strøm
men af herskende meninger, ligesom hans 
fordømmelse af slaveri og folkemord 
næppe heller kan siges at være kontrover
siel. Der er således ingen " fortrængt vi
den" om vor brøde under imperialismen. 
tværtimod bygger hele den moderne ver
denspol itik på antagelsen om europæer
nes ·'forpligtelse" overfor u-landenc på 
grund af vor "skyld" - desuagtet, at den 
3. verdens egne herskere har vist sig langt 
dygtigere i udryddelsens kunst end både 
Dronning Victorias, Napoleon den Tredi
es og Kej ser Wilhelms tropper. Sven Lin
dqvists ærinde er således svært at forstå, 
og den mistanke rnå opstå, at hans noget 
sene lidenskabelige udfald mod imperia
lismens nu almindeligt forkastede tanke
gods skyldes en disposition, som kun er 
alt for udbredt blandt nutidens toneangi 
vende. "Under fredelige omstændigheder 
overfalder det krigeriske menneske sig 
selv", fastslog Nictzschc rammende i en 
aforisme. Hvis blot Li ndqvist og hans lige 
vi Ile aflægge deres frastødende syn p:l de
res egen kultur som ophøjet-usårlig og i 
stedet indse, at også den kan være truet, 
kunne deres naturlige stridbarhcd m:lske 
ledes ind i mere frugtbare baner. 

Peter Neen,p Buh/ 

Demokratiet som utopi 
Francis Fukuyama: 
Historiens afslutning og det 
sidste menneske. 
(Gyldendals Forlag, 1993. 416 
sider. 378 kr.). 

Omkring år O mente romerne, at deres 
imperium ville sikre den evige fred. Før 

første verdenskrig troede europæerne, at 
de kunne se frem t il civilisationens 
ubrudte, fredelige fremskridt. Og indtil 
for nylig hævdede kommunisterne, at de
res system repræsenterede historiens sid
ste stade. På samme måde med amerika
neren Fukuyama, der i sin bog hævder, at 
det liberale demokrati udgør historiens 
endelige mål. Det er imidlertid ikke helt 
så let at afvise Fukuyama, som det er at 
afvise alle de øvrige, der har ment at have 
fundet den sluttelige løsning. For det 
første syntes han en overgang virkelig at 
have begivenhederne på sin side. Desu
den modererer han sin påstand ved at si
ge, at det kun er som ide, demokratiet har 
sejret - der kan godt forekomme tilbage
fald som krige, diktatur og kriser forårsa
get af miljøsammenbrud generationer 
fremover. Endelig lader han også den mu
lighed stå åben, at det velstående, fredeli
ge demokrati i sidste ende ikke vil til
fredsstille menneskene. Af kedsomhed 
vil de gøre oprør (68'erne var de første) 
og finde nye udfordringer. 

Det er dog ikke kun kedsomhed, der itlg. 
Fukuyama vil true demokratiet i fremti
den. Som grundlæggende drivkraft i histo
rien sætter han menneskets anerkendelses
trang, som han med et græsk ord kalder 
"thymos". Demokratiet er opstået som et 
resultat af de manges ønske om at blive an
erkendt som ligeværdige ("isothymia"). 

Der vil imidlertid altid være nogen, 
som ønsker at blive regnet for mere end 
andre ("megalothymia"), og disse er årsag 
til menneskehedens diktaturer og ufred 
såvel som til dens storhed og fremskridt. 
Forsåvidt er denne tolkning af historien 
udtryk for en dybere erkendelse end de 
fleste teorier om emnet, idet den altså ser 
verdens tilstand som forårsaget af noget 
uforanderligt inde i mennesket i stedet for 
af noget ydre, der kan forbedres grund
læggende. Når man alligevel kan gøre 
indvendinger mod Fukuyamas universal
historie, skyldes det nok, at han trods alt 
tillægger begivenhedernes "retni ng" og 
"mål" og menneskets evne t il at kontrolle
re disse for stor vægt. Det skyldes hans 
fremhævelse af ideologien - liberalismen 
og demokratiet som fonnål i sig selv - på 
bekostning af det givne - nationen. 

Han er i den henseende for meget 
påvirket af filosoffen Hegel, der med 
Fukuyarnas ord mente, at mennesket i 
sidste instans er "udetermineret og derfor 
fri til at skabe sin egen natur". Hegel 
mente. at menneskets anerkendelsestrang 
ville blive endelig tilfredsstillet i det libe-
rale demokrati. Her tvivler Fukuyama 
som nævnt. idet han regner utilfredstillet 
"thymos" for et grundvilkår, men han 
overvurderer alligevel fornuftens magt i li.. 
verden. I lege! var også inspirator for Karl ,.. 
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Marx, og både marxismens og Fukuya
mas holdning synes da også at bære præg 
af Hegels tese om, at "hvis ikke virkelig
heden stemmeroverens med min filosofi, 
så er det værst for virkeligheden". 

Fukuyama indrømmer, at demokratiet 
ikke er "særlig godt" til at løse konflikter 
mellem forskellige nationale grupper 
med, fordi spørgsmål om national suve
rænitet pr. definition ikke er egnet til 
kompromis - der er tale om alt eller intet. 
Det liberale demokratis succes kræver 
derfor nogenlunde overensstemmelse 
mellem folk og stat. Desuden indrømmer 
han, at styreformen i vid udstrækning er 
betinget af den givne kultur- den islami
ske verden lader således til at være 
upåvirkelig af liberale og demokratiske 
tanker. Derfor virker det da også inkonse
kvent, når Fukuyama mener, at kun den 
universelle anerkendelse af individet er 
"rationel" - enhver anerkendelse baseret 
på grupper kalder han "dybest set irratio
nel". Han er klar over, at de universelle 
rettighedsprincipper for individet vil føre 
til problemer for demokratiet, f.eks. over
for truslen fra strømmene af immigranter, 
da udelukkelse af disse vil stride mod li
geværdighedsideologien. At stoppe for 
indvandring er dog for Fukuyama ikke 
ensbetydende med at give afkald på de
mokratiets principper. Tværtimod peger 
han på, at de "mest radikale nationalister 
i nutiden" som f.eks. Sehonhuber i Tysk
land og Le Pen i Frankrig netop ikke som 
så mange tidligere nationalister vil herske 
over andre men blot sikre demokratiet og 
velstanden hos sig selv og forsåvidt kæm
pe for den attråede "historiens afslut
ning". Fukuyama konkluderer endog, at 
det for at afværge den normløshed og 
manglende fælleskabsfølelse, der truer 
demokratierne, må accepteres, at "visse 
historiske former for intolerance vender 
tilbage". 

Det er med god grund, at Fukuyama 
synes at vakle i sin fastholden af den opti
mistiske profeti om "historiens afslut
ning", som han så dristigt formulerede 
første gang i I 989 i en berømt artikel. Na
tionerne eJler kulturen vil givetvis vise 
sig at have forrang i menneskenes sind 
frem for den formelle styreform. Et lands 
forfatning er kun et middel, hvormed man 
kan værne om livets essentielle og evige 
værdier, ikke et mål i sig selv. Snarere end 
en fremadskriden mod et ensartet mål fo
rekommer en form for cyklisk historieop
fattelse måske derfor mere sandsynlig: 
Kynisme, middelmådighed og forkælet
hed forsumper med tiden demokratierne, 
som derved mister evnen og viljen til at 
værne nationen, hvorefter enten et autori
tært styre rydder grunden og skaber frisk 
luft eller en mere livsduelig kultur udefra 
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trænger ind og tager over. Man beh0ver 
ikke fortvivle over dette: Under udemo
kratiske styreformer har mange folk ople
vet sjælden fremgang og ro. De enevæl
dige danske konger er gode eksempler. 
Ingen historie er imidlertid forudbestemt 
- også demokratier har en fri vilje til at 
afværge forfaldet, men viljen skal være 
der. 

Som en svaghed ved demokratiet sæt
ter Fukuyama, at det erstatter de moralsk 
organiske samfunds (nationers) givne og 
særegne sprog om godt og ondt med vær
ditomme og universelle demokratiske 
værdier såsom "medbestemmelseu, 0 ind" 
levelse" og "tolerance". Alligevel baga
telliserer han skelnen mellem nationer, 
fordi skellene mellem grupper af menne
sker er "et tilfældigt og arbitrært bipro
dukt af den menneskelige historie". Net
op derved er det dog blevet et givet vilkår, 
som der ikke kan ses bort fra. 

Det er besynderligt, at Fukuyama med 
sin store viden og sine mange dybe og 
værdifulde erkendelser om menneskets 
åndelighed og evige oprørskhed kan ar
gumentere for en jordisk Absoluthed, et 
Utopia, i stedet for at drage konsekvensen 
af sin indsigt og konkludere, at det er 
menneskets lod at leve konkret fra dag til 
dag og i denne timelighed træffe de valg, 
der passer til situationen - der er ingen 
styreform, der er bedst uafhængigt af tid 

og sted, for der findes i denne verden kun 
bestemte tider og bestemte steder. Dette 
betyder ikke, at alt er lige godt, for noget 
er selvsagt bedre end andet for os her og 
nu. Det betyder derimod, at man ikke kan 
hæve sig op over historien og på forhånd 
bestemme, hvem der er i pagt med histo
rien og hvem ikke; hvem der er "progres
siv" og hvem "reaktionær". 

Afvisning af Universalhistorien er så
ledes nødvendig, hvis folkene vil bevare 
muligheden for at leve deres umiddelbare 
liv uden et systems spændetrøje. Demo
kratiet er kun fonn; nationen er indhold. 
Hvis Fukuyama i stedet for liberalt de
mokrati havde sat nationalt demokrati 
som det attr.iværdige, havde han ydet vir
keligheden større respekt. Ved at forud
sætte nationernes realitet og ikke libera
lismens tomhed havde han jo derved sim
pelthen talt for folkenes ret til at styre sig 
selv. I deres nuværende udformning vil 
hans tanker alt for let kunne tages til ind
tæg1 af dem, der vil agere Guds retfærdig
hed på jorden ved at udbrede det abstrak
te demokratis ret overalt. Med denne 
mentalitet ofrer man uundgåeligt sine eg
ne på ideens alter, hvad enten det sker i 
form af flygtningelov, FN-tropper eller 
noget helt tredje. Ethvert historisk "mål" 
ud over folkenes selvbevarelse ender altid 
i despekt for virkeligheden. 
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Manden på risten ••• lever endnu! 
Det er en kold tid, som vi lever i ... 

I sidste års febmarnum
mer brag1e vi et bjf/ede af 
Jens og hans htd vedjern
baneterrænet i Køben
havn. Siden har myndig
hederne /jernet huset. og 
Jens bor nu på gaden. Her 
sidder Jens på en kasse 
over en varmerist på Råd
huspladsen i Kobenhavn 
og får sig lidt varme. 

På den modsatte side aJ 
Rådhuspladsen har en an· 
derlcdes karrierebevid-rt 
person ops1ille1 en statue 
- muligvis af sig selv. Som 
de siger i børnehaven: 
den som prullen lugte kan, 
han er pmuens ejennand. 
Sem velllet har statuefl 
skaffet den "modige" 
kunslller positiv medie
omtale og anerkendelse i 
de toneangivende kredse. 

DER ER 

30.000 
HJEMLØSE DANSKERE 

0 

HVORNAR 
BYGGES DER 

ASYLBYER TIL DEM? 

På risten ved Tivoli, risten på Veste.rbro. har mange hjemløse 
fået varmen i kolde næller. Kort før jul opsaffe Tivoli et jern
stakit, som forhindrer de hjemløse i at opholde sig pli risten. 

Men vi har det da nogenlunde her ... 
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Julemanden a,/lagde be~ 
sog ved DDF 's /JidJi/ 
første juletræsfest - til 
udelt glædefor børnene. 

Et nordjysk medlem har ind
sendt et ly'emmedesignet ju

lehjerte med DDF 's logo. 
Redak.Jio11e11 takkerfor del 

jlolle Jljel'le, som vi her viser 
til inspiration for andre-for 

næste jul. ____ ., 
l 
I 
i 


