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Farvelfærd 
For få måneder siden førte statsmi

nisteren og Socialdemokratiet valg
kamp på at forsvare velfærdsstaten. 
Den vil de jo så gerne have hoved
æren af at have opbygget. Oppositio
nen fremstilledes nænnest som et 
"sort" sammenrend, der ville nedbry
de den. 

I sin nytårstale vendte statsministe
ren tilbage til temaet og appellerede 
til den enkeltes ansvar - ti lsyneladen
de samstemt med en hovedl inie i 
dronningens nytårstale dagen før. 

Statsministeren har sandelig også -
ligesom vi andre - grund til bekym
ring for velfærdssamfundets fremtid. 
Men ingen grund ti l at skyde ansvaret 
over på andre. Det hviler helt på ham 
selv og på de kredse, som står bag den 
fremmedpolitik, der i snart en men
neskealder har udmarvet det danske 
samfund. 

Hvad hele denne fremmedpolitik 
med masseinvasion af indvandrere og 
"flygtninge", når alt regnes med, ko
ster Danmark - i penge - har det dan
ske folk aldrig måttet få at vide. Ingen 
samlet beregning er nogensinde ble
vet lagt frem af de myndigheder, der 
har en soleklar pligt t il det. Ej hel ler af 
de medier, der årligt omsætter milliar
der. Modige enkeltpersoner har med 
egne beskedne midler måttet give sig 
i kast med den vanskelige opgave. 

I dette nummer bringer vi et sådant 
forsøg af en enkelt fagmand. Resulta
tet er endnu langt mere chokerende, 
end vist selv de værste pessimister 
havde forestillet sig. Allerede i dag er 
beløbet kolossalt. Med fortsat vækst 

som hidtil vil det snart blive en kata
strofe. 

Vær sikker på, at "alle gode kræf
ter'' vil afvise det som hetz og fanta
sterier eller søge at tie det ihjel. Vort 
svar er dette ene: Så sig os da, hvad 
sandheden er - og gør det på en må
de, så vi kan kontrollere jeres bereg
nmger. 

Hvor kan nogen længere undre sig 
over, hvad eller hvem der truer 
velfærdsstaten? Hvorfor folkepensio
nen nedsættes og hele dens fremtid 
bringes i tvivl? Hvorfor plejehjem 
nedlægges og hjemmehjælp og da
gens varme måltid til vore gamle for
ringes? Hvorfor vort sundhedsvæsen 
udhules, ventelister vokser, hospitals
afdelinger nedlægges? Hvorfor vore 
byer forfalder og vore erhvervsgrene 
savner kapital? Hvorfor det er nød
vendigt at skære ned på dagpenge og 
bistandshjælp? Hvorfor de hjemløse 
får drastiske prisforhøjelser på deres 
nødherberger i stedet for asylbyer 
som de fremmede? Hvorfor vi har 
hundredtusinder af "udstødte" og ta
ler om "det delte Danmark"? Hvorfor 
- osv. osv. 

Svaret ligger lige for. Den samme 
krone kan ikke bruges flere gange. De 
utallige milliarder, der bruges på 
fremmede, kan kun skaffes ved at ta
ge fra danskerne. 

Og så lader man endda størstedelen 
af regningen gå videre til vore efter
kommere ved en årl ig kæmpevækst 
af nationalgælden, som nu er på 700-
800 mi11 iarder-omkring 150.000 kr. 
for hver dansker fra spæd til olding. 



Hjælp de nødlidende 
Hver dag året rundt dør 50. 000 mem1esker af sult og tørst. Mi 1-

lioncr af me1meske.r søger deres føde på lossepladserne uden for 
den tredje verdens storbyer. Andre millioner henslæber en kum
merlig tilværelse som landflygtige i trøstesløse flygtningelejre i 
Afrika og Asien. Millioner af mennesker lever som udstødte og 
hjemløse. I denne vinter vil tusindvis af mennesker fryse ihjel i 
det tidligere Sovjetunionen - og i papkasser i New York og Chi
cago; ja, måske så nær som i London og Paris. Tusindvis af men
nesker dræbes og lemlæstes hver dag som følge af de konO ikter, 
som findes i alle multietniske samfund. Andre tusinder dræbes 
og lemlæstes i umenneskelige diktaturs1aters torturkamre. 

Mens millioner af me1mesker således lider og dør under kum
merlige forhold verden over, bruger Danmark Oere og flere res
sourcer på at skabe en bedre tilværelse i Danmark for nogle re
lativt fa, som ikke lider nød. Det er bosnierloven det seneste ek
sempel på. 

Årsagen skal søges i nogle fa, men indOydelsesrige danskeres 
ønske om "lrnlturberigelsc" og deres perverse behov for at bruge 
mennesker i multictniske eksperimenter. Mange af dem har tid
ligere forsøgt at markedsføre "det klasseløse samfund". Under 
indtryk af den ubarmhjertige virkelighed har de nu ka.~tet sig over 
ideen om "det multietniskc samfund" som det eneste saliggøren
de. De konOiktfyldte realiteter i sådanne samfund anfægter dem 
lige så lidt som realiteterne i de hedengangne socialistiske sam
fund. Disse mennesker synes ikke at kunne leve uden en livsløgn. 

Oven i købet har disse egoistiske mennesker den frækhed at 
markedsføre sig selv som indehavere af et "anstændigt menne
skesyn" og deres menneskefjendske folkeflytningseksperimenter 
som 11humanisme11

• 

Det er på tide, at der bliver sagt fra over for disse selvoptag.ne 
utopister. H vcr gang mennesker har forsøgt at skabe Paradis på 
Jord, er det endt med undenrykkelse, død og elendighed. 

Der er nød og elendighed nok i verden. Vi beh.øver ikke selv 
at skabe den. 

De midler, som Danmark kan afse til at hjælpe mennesker, der 
lider nød ude i verden, skal bruges til at hjælpe mennesker ude i 
verden. De ressourcestærke udlændinge, som har viljen og mid
lerne til at skaffe sig til Dann1ark, skal ikke favoriseres på be
kostning af deres dårligere stillede landsmænd. Midlerne skal 
anvendes, hvor de kan komme Oest muligt til gode. Frem for alt 
skal midlerne ikke misbruges på at opbygge en konstant eks
panderende godhedsindusni i Dann,ark. 

Vi kan ikke blive ved med at hygge os i smug i Danmark og 
vedblivende føre en udlændingepolitik, s(>m er uden sammen
hæng med udviklingen i verden omkring os. Der foregår en be
folkningseksplosion i den tredje verden, og den skaber proble
mer. Men problemerne løses ikke ved at Oytte mennesker fra et 
sted til et andet. De løses kun ved at bekæmpe problemernes år
sag, hvor problemerne findes. 

Godhedsindustrien har ingen interesse i en løsning af proble
mernes årsag. Den lever nemlig af at beskæftige sig med dens 
symptom. Det påstås således at være i strid med menneskeret
tighederne at arbejde for børnebegrænsning i den tredje verden. 
På den måde søger man at blokere for en løsning af den tredje 
verdens største problem og den folkevandring, som det fører med 
sig. 

folkevandringen har skabt en flom af karrieremuligheder i den 
nye godhedsindustri. Og godhedsindustriens eksperter bidrager 
dygtigt til at fremme folkevandringen under faniasi fuld henvis-
11ing til "vore internationale forpligtelser". I vid udstrækning er 
det lykkedes dem at give disse - for det meste ikke eksisterende 
- "forplih>telser" en gttddommelig status, som på forhånd kan 
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overtl'umfe enhver demokratisk diskussion om rimelighed og 
hensigtsmæssighed. Der står skrevet! Basta! 

Godhcdsindustrien repræsenterer således ikke blot en formi
dabel misbrug af ressourcer, som kunne anvendes på mere vær
dige formål. Den har udviklet s ig til en direkte trussel imod fol
kestyret. 

Det er på tide, at vi påbegynder en afvikling af den hjemlige 
godhedsindustri. De talrige menneskerettighedseksperter, "in
formations"chefer~ inlcgrations"arbejdere", racismebekæmpere, 
meningsundertrykkere og multi-dit-og-dat må kunne hjælpes til 
at kunne udføre et produktivt arbejde til gavn for sig selv og sam
fundet, alt imens de kolossale ressourcer, som de bortødsler, om
dirigeres til gavn for verdens nødlidende. 

Lad os derpå efter dansk tradition stilfærdigt yde en humani
tær indsats der, hvor den er påkrævet. Ikke for at demonstrere et 
anstændigt menneskesyn eller for at l'Ulllle slå andre oven i ho
vedet med egen fortræffelighed, men blot fordi vi er mennesker. 
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Hjælp de kæmpende 
Der er en anden organisation, hvor hjælpen ikke går til 

millionlønninger eller til kæmpeadministrationer. Som - hvor 
utroligt det end lyder - ikke far en eneste krone af statskassen el
ler andre offentlige kasser. Som tværtimod kun kan leve og vir
ke ved sine medlemmers og andre gode danskes vilje til at ofre. 
Den Danske Forening naturligvis, som hermed udsender kontin
gentopkrævning for 1995. Glem den ikke, men indbetal kontin
gentet nu. så vi kan kæmpe videre! 



Vore børn får regningen 
56 milliarder kroner bliver formentlig 1995-regningen for de fremmedes indslusning i Dan
mark. Det er 16 milliarder 1nere end hele vort budget for folkepensionen. Og det er tre gange 
mere, end børnecheck og børnepasning koster det danske samfund. Og vel er det dyrt for os i 
dag. Så dyrt, at danske skatteydere gisper af åndenød. Men det er for intet at regne mod den si
tuation, vore børn stilles i: De får den endelige, frygtelige regning. 

Af'cand. oecon. Ebbe Vig 

"Hvad koster fremmedpolitikken det 
danske samfund?". 

Det var i 1987, en nordjysk vælger stil
lede dette spørgsmål til folketingsmand 
Bjørn Elmquist - dengang partiet Ven
stre. 

Elmquists sv-.ir lød: "Den koster ingen
ting!,'. 

Det døjede vi med al tro på, men vi hav
de vanskeligt ved sort på hvidt at finde 
konkrete tal på omkostningerne. Og sta
dig er kun enkelte, ganske ubetydelige ud
gifter til nogle af de fremmedes indslus
ning og ophold opregnet særskilt på sta
tens Finanslov. Der eksisterer med andre 

ord intet budget og intet regnskab, som 
sætter borgerne i stand ti I at vurdere den 
samlede nytte og det samlede offer, aff0d1 
af indstrønuiingen. Det er farligt for fol
kestyret, at statsmagten på denne måde 
disponerer på borgernes vegne og forplig
ter generationer fremover uden at give 
danskerne el ordentligt grundlag at træffe 
deres beslutning ud rra, den dag de står i 
stemmeboksen. 

Pligt til at vise regningen 
Vi harrct til at vide, hvi lke ofre vore æl

dre skal b1inge, og hvilke afsavn vore 
børn og børnebørn uforskyldt skal lide på 

Modellen for beregning af 
fremmedudgiften 

En udgiftsberegning f.eks. på et husholdningsbudget - vil normalt foregå på 
den måde. at man gør de enkelte udgiftsposter op og dernæst lægger alle posterne 
sammen. Det har politikerne imidlertid forhindret i relation til fremmedudgifterne. 
For kun ffi af dem er oplyst særskilt - det m~1c er stukket af vejen under alle mu
lige uigennemskuelige rubrikker. 

Vi må derfor regne baglæns: 
Vi tager udgangspunkt i det samlede statslige og kommunale udgiftsbudget på 

ca. 600 mil liarder. Det kender vi. Vi ved også, at der er i alt 5,2 millioner menesker 
i Danmark. Og vi kan ud fra Danmarks Statistiks undersøgelse nr. 43/1991 bereg
ne. at af disse er i al fald 190.000 fremmede - hvortil kommer sandsynlige ·'mør
ketal'' på ca. 95.000. 

Disse mennesker danskere og fremmede- deles altså om at bruge de ca. 600 
milliarder. Men hvordan fordeles udgiften mellem dem? Trækker en gennemsnits
dansker f.eks. lige så meget på de sociale ordninger som en gennemsnitsfrenuned? 

Nej, det gør han ikke! Ud fra den kendte aldersfordeling hos de fremmede hhv. 
danskerne og ud fra de specielle oplysninger, vi har om fremmedbefolkningen in
den for enkelle udgiftsområder, når vi frem !il en udgifL~fordcling. der viser, at de 
fremmede belaster budgetterne med ca. 56 milliarder kroner. 

Oplysninger om fremmedbelastningen på enkelte felter kan f.eks. hentes i Social
ministeriet. En undersøgelse her viser således, at 87% af flygtningene bliver varige 
bistandsklienter. og blandt de resterende 13% er mange under uddannelse eller 
modtager anden form for støtte. En opgørelse fra Arhus viser også, at udgifterne til 
flyi,<tninge på kontanthjælp er fordoblet på fem år og nu udgør 19% af den samlede 
kontanthjælpsudbetaling (se Ugebrev Mandag Morgen nr. 4/1993). 

Vore børn fl\r regningen! 

grund af statens låntagning til rrenuned
formål. 

Vi må kende det årlige beløb, vi se! v 
tvinges til at betale. Ligesom vi må kende 
de beløb, vore efterkommere skal betale. 

Men regeringen tør altså end ikke for
tælle befolkningen, hvad gildet koster her 
og nu. 

Når samfundsmagten handler på den 
måde og bare lader udgiftsmøllen køre, 
forpli!,>tes vi til at regne på tallene: 

Vort overslag 
Heil tilbage i 1987 gjorde vi opmærk

som på, at statens udgiftsopgørelse ikke 
lnuuie holde vand. Efter at Danmarks Sta
tistik i 1991 havde lavet en anslået op
gørelse over indvandrerne og deres efter
kommere (Statistiske Undersøgelser nr. 
43), turde vi sige, at fej len i statens op
gørelse endog var større, end vi oprinde
lig mente. Ud fra det i 1991 offentliggjor
te fremmedtal kunne vi anslå udgifterne 
dengang til ca. 43 milliarder kroner om 
året. (Se vedstående om opgørelsesmeto
den). 

Ved udgangen af 1994 vil det officielle 
antal fremmede - beregnet efter Dan
marks Statistiks 199 l -metode - udgøre 
ca. 190.000 personer. Udgi f!erne til rrem
mede i 1995 vil følgelig udgøre ikke un
der 56 milliarder kroner. 

Udreg11ingsgrundlaget svæver 
Men usikkerheden i beregningen vok

ser og vokser, fordi frenuned-ancalsbercg
ningen bliver mere og mere usikker. 

Danmarks Statistik måtte f.eks. i 1991-
opgørclsen erkende, at der ophold! sig 
mindst 43 .000 flere fremmede i Danmark, 
end det dengang fremgik af den officielle 
udlændingeopgørelse. 

I dag er dette mørketal - som frem
konu11er ved massetildeling af dansk ind
fødsret, ved efterfølgende fødsler, ved ik
ke personregistreredes ophold i barakby
er, samt ved ulovligt indtrængte- antage-
lig ikke under 95.000. Hermed har vi idag llii,.. 
mindst 285.0-00 fremmede boende i Dan- ~ 
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mark. Visse kryptiske meddelelser fra det 
offentlige kunne endog tyde på, at tallet er 
så højt som 350.000 fremmede. Det men
te f.eks. Kommuneinformation i begyn
delsen af 1993 (se Danskeren 1994 nr. 2). 

På denne baggrund er det naturlig,•is 
vanskeligt at vide, om den økonomiske 
belastning i 1995 vitterligt vil være 56 
milliarder - eller måske i virkeligheden 
snarere 80-90 milliarder kroner. 

Givet er det dog under alle omstændig
heder, at beløbet er IO gange større end 
det budgetterede og o_f!entliggjorte tal for 
1995. Udgifterne til de fremmede stuves 
nemlig af vejen i forskellige uigennem
sigtige p(lster, som ikke ved første øjekast 
synes at have noget at gøre med fremme
de. Det kan eksempelvis være under ud
dannelses- og undervisningsvirksornhed. 

Som to Øresundsbroer årligt 
Tallet 56 milliarder kroner for 1995 bør 

egentlig ses i forhold til, hvad andre ting 
koster del danske samfund. For kun der
ved gives der indtryk af, hvilket ufatteligt 
stort belob der er tale om. 

Det svarer til bygningen af TO Øre
sundsbroer - hvert år. Det er 16 mi lliar
der mere. end vi anvender på folkepensi
onen. Det er fire gange vort samlede 
forsvarsbudget. Det er ca. det dobbelte af 
vort samlede sygehusbudget. 

Den ubærlige statsgæld 
A It dcue stables oven på det, vi i forve

jen skylder væk. 
Statsgælden er for tiden på ca. 760 mil

liarder kroner - indenrigs og udenrigs. 
Beløbet vil i 1995 vokse med yderligere 
60-70 milliarder kroner. fordi vi ikke 
magter at betale renterne, og fordi vi yder
ligere har e l underskud på ca. 40 mill iar
der kr. på statens husholdning. 

En af de væsentligste grunde hertil er, 
at indvandringsudgifterne vokser eksplo
sivt. 

At qfvikle gælden ville - selv om vi 
havde vendt indvandringen til hjemsen
delse - stadig kræve afsavn helt uden for 
den almindelige fatteevne. 

At skulle klare denne gæld under de om• 
stændigheder, den stadigt voksende indvan
dring skaber, vil rent ud gøre det umuligt at 
leve en anstændig tilværelse i Danmark. 

Sul eller sult i præstegården 
Derfor forbløffes man ved at høre vor 

økonomiminister, Marianne Jelved (rad.), 
fortælle i fjernsynet midt i december 
1994, at hun følte sig hensat i " ... rigtig 
Jul-i-Nøddebo-Stemning" ved at læse sit 
ministeriums økonomi-forudsigelser for 
1995. Oven i købet præsenteret i flerfar
vet, nationalromantisk omslag - og med 
engelsk resume. 
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Det kunne være interessant at vide, i 
bvi lken stemning en korrekt udlægning af 
udgivelsen "Statens Låntagning og Gæld" 
vil hensætte ministeren. Skriftet udgives 
af Danmarks Nationalbank i februar 1995 
og kan rekvireres gratis hos udgiveren. EI
ier Statsregnskabet for 1994, der forelig
ger lige omkring folketingssommerferi
ens start. 

Er der bedre forslag? 
Der kan ganske vist være noget om

kring beregningerne, vi har overset, ja 

:Bingo,,-

I 

måske helt har misforstået. Men så vil vi 
fortsat gerne have at vide, hvad dette "no
get" måtte være. 

Det bad vi også om at fa oplyst for syv 
år siden - uden dengang at få noget svar. 
Vore dystre forudsigelser for såvel syv 
som for fem år siden slog til. Vi var end
da for forsigtige, viser det sig. 

Men får vi et sv-ar denne gang? Måske 
fra Bjørn Elmquist: ''H,'ad koster frem
medpolitikken det danske samfund?"'. .. 

[) 

Julen i Nøddebo Præsteg&rd ogfordanJ·kerne er forbi. men "Marianne Jelved tænder stadlgjulelys 
; vore fremmede ''gæs/er ·· øjne. 

Luftig u-hjælp 
Der er som bekendt næsten ingen 

grænser for, hvilke mærkelige projekter 
Danmark poster kæmpebeløb i, når det 
drejer sig om såkaldt udviklingshjælp til 
u-lande over hele jordkloden. Et af de be
synderligste er dog en beslutning for gan
ske nylig om at forære Uganda 165 mio. 
kr. til ombygning og renovering af luft
havnen i Entebbe. 

Pengene luner rigtignok hos nogle dan
ske entreprenørfirmaer, som skal stå for 
arbejderne. 

Men de tages jo uomtvisteligt fra de 
dårl igt stillede danskere, som kunne have 
haft god brug for de 165 mio. til udfyld
ning af nogle af de huller i omsorgen for 
de svageste, som debatten om vort V"Jk
lende velfærdssystem stadig afdækker. 

Godhedsapostlene i vore højtråbende 
humanitære, mellemfolkelige, kristelige 
m.fl. frelste kredse må have grund til at 
glæde sig. 

(Kilde: Jyll-Post. 6 1294. 10 l 95). 

"Den 16/ 11 fremgår det af Jyllands-Po
sten. at der i år er kommet 1300 flygtnin
ge fra Somalia til Danmark. Kan nogen 
forklare mig, hvorfor vi giver asyl - og 
senere også statsborgerskab til tusinder af 
mennesker fra Somalia - dette fjerne afri
kanske land? 

I Somalia, hvor 80 pct. af befolkningen 
lever på sultegrænsen, accepterer vi, at 
nogle velbjergede somaliere betaler en 
flybillet svarende til to til tre års løn i 
Somalia for at få livs,'llrig forsørgelse i 
det danske bi~-tandssystem." 

Lillian Sangstad. HoJte, i Jyllands-Posten 29/1 1 
1994. 

"På grund af multi-milliard omkostnin
ger til uvedkommende krigsførelse i 
Bosnien, vanvittig U-landsbistand og 
flygtningehjælp har vi ikke råd t il at fest
ligholde 5. maj på behørig vis." 

P'.!Jle \\eirup, \.ålby, i Jyllands-Posten 21/ 11 
1994. 



For vore egne gamle 
eller de fremmedes? 

I sidste nummer af Danskeren anmeldte vi den nye udgave af Mogens Glistrups store bog om 
"De fremmede i landet". I det følgende behandler Glistrup et enkelt af de mange forhold, hvor 
det danske velfærdssamfund stilles over for helt uvante problemer på grund af fremmedinvasi
onen, nemlig omsorgen for de gamle. 

Af Mogens Glistrup 

I 1997 runder verdensbefolkningen 6 
milliarder. For opadgående. 

Cirka en trediedel heraf hører til i kul
turer så afgrundsforskellige fra det dan
ske, at Dro1u1ingens Paradisland aldrig vil 
vinde plusvirkninger ved at lade dem flyt
te ind her. 

Det gjorde disse vildtfremmede da hel
ler ikke, før vi var nået halvt ind i de gale 
1960'erc. 

Men siden er det gået stærkere og stær
kere. 

Unge bliver gamle 
Det begyndte med unge mænd. Derfor 

har vore gnroplevelser foreløbig været so
cialhjælpsmodtagere, forbrydelser, be
slaglæggelse af daginstitutioner og skoler, 
arbejdsløse og andet, der hører livets 
første og anden alder til. 

Men unge aldres. Og ældre er kommet 
hertil. Blandt andet gennem den såkaldte 
forældrefamiliesammenføring. 

Derfor vil problematerne mere og mere 
skabe ravage også i vor ældre.sektor. 

Så sent som pr. I. januar 1994 havde 
Danmarks Statistik dog blot opfanget 
5.239 statsborgere af uønskede nationali
teter over 59 år med permanent dansk op
holdstilladelse. Hernf 987 tyrkere, 613 
jugoslaver, 434 iranere og 423 palæsti
nensere. 

Folketingets buskstrudseagtighed skju
ler indtil videre rædselsperspektivet. "in
gen har en klar politisk model", sagde Bir
te Weiss i Socialministeriets 1993-film 
"Ældre i et fremmed land". 

Bureaukratiet tager fat 
Denne taktik giver rum for, at vor tids 

målbevidste sagsbehandlerklaner upåag
tet kan opbygge fait accomplis'er. Deres 
vane tro benytter de chancen til at forbed
re de storbureaukratiske systemer. Under 
dække af den for dem så bekvemme ideo-

logi, at det skulle være menneskerelsnød
vendigt, at dansk offentlig sektor skaber 
vilkår, som vi anstændigvis kan være be
kendt over for de fremmede og os selv. På 
ældreomr-ldct er det Omsorgsorganisatio
nernes Samråd o.l., som fører an med 
døvende Lorelei-snak, så Per Dansker
skalleyderen endnu engang kan gøres bel. 

Del er brud med dansk tradition, at 
ltjenunefødninge allerede nu i denne tidlige 
fase kommer op af starthullerne. Dansk
antipoderne vil jo først om en halv snes år 
volde store og rrustrerendc ulyksaligheder 
i ældresektoren. Og i danskhed er indbyg
get ikke at se skriften på væggen, før man 
står med ryggen mod muren. 

Men det er nyttigt at være på forkant 
med de besværligheder, vi skal trækkes 
med. Jo mere man vingebenstager dem i 
starten, des mindre belastende bliver de at 
håndtere. 

Udgangspunktet er som overalt i debat 
at være præcist informeret om de faktiske 
forhold vedrørende de rænker, vore 
danskfjendtlige magthavere er i gang med 
at smede. 

Godheds-industriens krav 
Når vi skal kikke vore plageånder i kor

tene bliver det hidtil bedste nok områdets 
første s1orværk på dansk. Det udkommer 
her i januar. Det skrives af antropolog Pe
ter Lindblad og indvandrerkonsulent Met
te Mølgaard. Søndagsberlingske 4. de
cember 1994 brugte trekvart avisside til 
propaganda for deres tanker. 

Lindblads arbejdsgiver Dansk Geron
tologisk Institut holdt 3-4. apri l 1992 og 
1-3. oktober 1993 storseminar om flerkul
turel ældreomsorg. Overflødighedshorns
socialkontorerne byder på så pengestrut
tende lokkemadder, at den fremmede da 
ikke ligefrem er så dum, frivilligt at rejse 
hjem. Når Die dummen Dånen nu beko
ster, at de i helt overproportionall omfang 

bruger løs af servicen på vore sygehuse og 
hos vore læger, og at de også kan få ad
gang her i landet til deres egne ceremoni
er, ritualer samt opfyldt de andre forkæ
lelsessærfordringer, de stiller til deres 
hedningeskaffedyr (det er os). Da de æl
dres danskkundskaber mildt sagt er svage, 
må udbredt tolkeservice være et krav til 
acceptabel alderdom på plejehjem. Og i 
øvrigt også udenfor. Da fremmedsproge
ne er forskellige, skal hver lokalitet have 
mere end en snes tolke. 

Mellemfolkeligt Samvirke udsendte 
sidst i 1993 en forundersøgelse af proble
merne omkring "Ældre Indvandrere i 
Danmark". Skrevet af tyrken, skolelærer 
Fat111a Duran og konsulent Rolf Dreslcr 
fra en sagsbehandlerorganisation. Blandt 
andet foreslår de al uddanne to-sprogede 
medarbejdere til opsøgende ældreomsorg 
og samarbejde med indvandrernes net
værk og ældreklubber for at få så rabiate 
krav som muligt pres_~et frem. Madud
bringning (til daglig og til varierende høj
tider), opholdscentre, ældreboligfacilite
ter, hjemmehjælp o.s.v., o.s.v. Overalt må 
den indfødte danske urbefolkning lakaj
agtigt opfylde maksimumkravene i al de
res forskellighed hos hundredvis af ekso
tiske kulturer. 

De danske ofre 
Disse forprang varsler ilde for os, der 

kerer os om offentlig sparsommelighed. 
De danske Gasværksvejskoleelever har 
dog større valgfrihed og robusthed end de 
danske plejehjemsbeboere, hvis ømfindt-
lige institutionshverdage skal pestillere.s 
af, at hovedhensyn tages til folk, som bar 
deres rødder fast plantede i kurdiske 
landsbyer. Eller lignende danskfjerne lo
kaliteter. Hele plejehjemshverdagen i 
stort og småt skal - også i demensfasen -
indrettes med besynderlige, kultt1rafliæn- llii,. 
gige regler og procedurer for beboernes .,,, 

l)ANSK8R8.N • NR. 1 • Fel.lRUAR 1995 5 



hygiejne, kost og kommunikation. Så det 
danske Geishafolk perfekt opvarter ældre 
fra andre egne af kloden. 

Kj.erumdiscipleue kan for eksempel 
ikke byde vore gæster at blive vasket på 
kroppen af en plejehjemsassistcnt af mod
sat køn. Og i0vri1,>t er muhamedanerlivs
cyklussen jo den, al man går så meget 
ondt igennem i sine mange første leveår. 
Der skal man bare lystre, lystre og lystre 
familiens ældre. Men herved optjener 
man, at når man selv bliver gammel, tager 
man revanche ved, at det er blevet ens ret 
at koste rundt med omgivelserne. Den 
menneskeret kan Danmark da ikke tage 
fra dem, der tilfældigvis er kommet her
hid. Denne hersen)! er jo integreret i den 
for Islamtraditionen så helt dominerende 
værdighed. 

Tag-selv-bord 
for levebrødshumanister 

For al invasionisterue kan opnå den af 
vore levebrødshumanister fordrede alder
doms-standard, skal alskens traditionelt 
omsorgspersonale samråde dag ud og dag 
ind med oversættere, sociologer, tropeme
dicinere, gcriatristcr, sexologer, folklori
ster, psykologer og masser af andre fra 
Nutidens Herremands- og Ridefogedklas
ser, hvis hjerters renheder kun vil eet: Fra 
grovmalkning ar skatteydernes surt tjente 
penge. skal de mge kæmpefyrstelige gager 
m.v. ned i egne lommer. Det er des,-\ over
beviste om, at de har ret til i kraft af deres 
selvindbildte klogskab, som er baseret på 
dyre - I igeledes af skatteyderne betalte -
akademikeruddannelser. Alle disse cen
tralrealiteter bortcensureres fra dansk 
publicitet. I stedet giver den de forlorne 
hyklere kilometre af spalteplads til falsk 
propagandatale om, hvor synd del er for 

de stakkels mennesker, som tilfældigvis 
er skyllet op på vore kyster. som forløbe
re for folkevandringen af hundredevis af 
millioner meruiesker, der har levet langt, 
langt værre. Men mange imamer, mad
specialister, kullurfonnidlcre o.s. v., o.s. v. 
skal da også importeres fra alle de mange 
Ayatolla-lande spredt ud over den ganske 
jordklode. 

Alt dette skal ske i konkurrence med 
danske .eldre. Det bliver ikke nemmere af, 
at der kommer 14 procent vækst de næste 
fem år af danske over85 år,jvf. 1995-bud
gctrcdcgørelsen fra Konuuunernes 
Landsforening. Kurveopad-knækket for 
ældre danskere får endda kraftigst accel
leration i det 2 1. århundredes første tre år
tier. 

Oansker betal! 
I 1992 skrev "forskeren" Maj Heide Ot

tosen en af de sædvanlige Socialforsk
ningsinstillltsklynkerapporter. Om før
pension til de fremmede. I november 1994 
tog det marokkanske medlem af Køben
havns Borgerrepræsentations socialde
mokratgruppe Hamid el Mousti - med til
slutning fra Indvandrerrådet- hendes ide
er op. lndV'Jndrere over 50 år bør uden vi
dere indrømmes retskrav på dansk før-
1idspension. Det er for ydmygende for 
dem at skulle leve på deres børns nåde. 
Når Jytte Andersen-sel..-toren ikke kan 
skaffe dem arbejde, må den derfor ubetin
get sone sin skyld ved at punge ud. Det 
fortjener staklerne. Med deres dybe psy
kiske sår. fordi de bar levet så langt fra de
res elskede fædrelande. I Tyrkiet er den al
mindelige pensionsalder da også SO år 
(for mænd dog SS). Og den danske 
velfærdsstat kan da ikke halte bagefter. 
Derimod foreslås det ikke, at vi så også 

Når hjemmehjælpen forringes. når man må vellle p<i hofteopera/ion. ndr pensionerne beskære.t. 
niir skolerne ikke har rådn'/ al indkøbe computere - så gælder <æt om al nyde delte syn. Penge
ne er nemlig brugt på '7rult.urberigelse". 
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skal importere de tyrkiske pensionssatser 
og øvrige regler. 

IO års arbejde her i landet giver ret til 
folkepensionens grundbeløb for den ud
lænding, der bliver boende i Danmark. 

Marokkanere, tyrkere og pakistanere 
kan få overdådighcdspengene sendt til de
res adresse i deres hjemland. Den regel 
var basis for det smørede grin i den tyrki
ske landsby, som TV 2 så erindringsind
prentende viste i uMælk og Honning0 

-

udsendelsen 10. december J 991. 
Den tredie alder slutter med døden. 

Men det gør snyltningen ikke på dansker
nes blide gemytter. Kvartsandfærdige og 
helt opdigtede påstande hvirvler del med 
om, hvad hver eneste af de mange for
skelligartede fremmedreligionskulturer 
kræver af begravelsesforanstaltninger 
m.v. Den uimodståelige Sesam luk digop
trylleformular er at kræve respekt for dø
den, og for at "vi" ikke påfører de efter
ladte traumer. Herved springer de danske 
offenllige finanskasser op på vid gab. Helt 
uanset, at Danmarks Riges Grundlov i §4 
dekreterer: "Den evangelisk-lutherske kir
ke er den danske folkekil'ke og understøt
tes som sådan a f staten". 

Sammenslutningen af Tyrkiske Arbej
derforeninger i Darunark bar alletiders 
pengeafpresningsløsning. Bliver deres 
ældre i Danmark, koster de i gennemsnit 
vore skatteydere 25.000 kr. månedligt 
(Ekstra Bladet 15. juni 1992). Derfor er 
det ren godgørenhed mod os, hvis de, som 
vil rejse hjem, blot nøjes med 4.000 kr. 
månedlii,>t til at begynde med. Plus jævn
lige ferierejser til månedlange besøg hos 
deres børn og børnebørn i Danmark (Det 
statsdrevne Underskudsblad, Samspil 3. 
juni J 992, side 9). 

Mogens Glistrup 

Muslim
skoler 

"I løbet af de næste fem år skal man i 
Århus bruge mellem 27 og 153 millioner 
kroner til nyt skolebyggeri for at huse del 
stigende børnetal. Ifølge en rapport vil der 
i de næste li år melde sig 9.000 flere bøm 
til 51 skoler under Århus Skolevæsen:' 

Hvor mon alle de ny-fødte kommer fra? 
Mou ikke del ville være en god ide al ta
ge en muslimsk arkitekt med på råd, inden 
man kaster sig ud i byggeriet. Det var jo 
da en skam, hvis man skulle til at lave det 
hele om senere ... 

alice 



Løgnehistorier 
Det blev som bekendt afsløret, at lljem

mevæmets & Den Danske Forenings "at
tentatgruppe" fra Sønderjylland, der hæv
dedes at skulle have skudt Ole Espersen 
og Bernhard Baunsgaard med en kanon, 
var opdigtet - men bekræftet af DR på 
gnmdlag af et nervesygt menneskes for
klaring. Ved denne lejlighed blev løgnen 
afsløret. Som regel går det imidlertid ikke 
s.'I vel. 

Eksempler fra TV 2 
For at tage et eksempel fra konkurren

ten TV 2's sendeprofil: En gruppe, " Infor
mation om Danmark", omdeler i Jylland 
advarsler mod de asylbyer, Oygtninge
ministeren pånøder befolkningen. Billund 
kommer for tur, men borgerne skal jo helst 
ikke læse del omdelte. 9/3 1994 siger TV 
Syd's speaker derfor i nyhedsudsendelsen: 
'Striden om flygtningene har fael nazister
ne til at interessere sig for BiJJuod. I de sid
ste dage har en række borgere fundet ra
cistisk mate1iale i deres p-0stkasser.' Ifølge 
TV Syds interne oplysninger (indrømmel
sen findes på bånd) har det omdelte "ikke 
nogeL med na,dstcrne at gøre." 

Mere sma.11 er det, når TV 2 diskuterer 
Den Danske Forening og samtidig bringer 
billeder af hysteriske nazister. De billeder, 
der bliver brugt under disse sære forestil
linger, stammer fr.i en lejlighed, hvor de 
fremviste nazister var blevet nægtet ad
gang til et af foreningens møder. Billed
båndet hidrører fra "TV Stop", som er en 
venstrenøjs produktionsstation rra det in
dre København. Men dette får seerne na
turligvis ikke at vide, når de tager fejl og 
tror, at det er DDF-aktiviteter, der vises. 

Når det gælder om at sværte organise
rede modstandere af masseindvandrin
gen, kendes altså ingen grænser. Manden, 
der sørger for, at TV 2 får Den Danske 
Forenings blad, og som på sin krop må 
ba:re konsekvenserne af TV 2's beskidte 
kneb, sad forøvrigt i nazistisk KZ-lejrun
der krigen. 

Andre stiller også spørgsmål 
Hvad er egentlig meningen? Det er ik

ke blot et spørgsmål, som Den Danske 
Forening stiller. 1994 var også året, hvor 
det blev afsl.øret, at EkstraBladets "af
sløring" af, at den daværende professor 
Hans Gammeltoft-Hansens telefon på 
Københavns Universitet skulle være ble
vet aflyttet af Efterretningstjenesten, var 
opspind. Det gav universitetets rektor an
ledning til at kræve "selvransagelse0 hos 
journalisterne (se Berlingske Tidende 

J 6/9 94). EkstraBladets chefredaktør sva
rede, at bladet lancerede historien, fordi 
den stanunede fra rektors "højre hånd". 
Afgørende for ham var altså bare, at der 
var en kilde at hænge historien op på -
uanset at der ikke var noget som helst sup
plerende s.,ndhe-dsbevis. 

"Oldboys" svindel-netYærket 
Det virkeligt bekymrende i disse af

færer er ikke de isolerede eksempler. Det 
er deres videre perspektiv: 

EkstraBladets journalist bag den op
digtede aflytningsaffære, Anders-Peter 
Mathiasen, blev senere journalist på Jyl
land$ Posten. Her var han bl.a. med til at 
opbygge den fiktive historie om, at Den 
Danske Forening havde etableret et "skin
headvagtkorps". Senere var han nøglefi
gur i en kampagne mod politiet på grund
lag af en tvivlsom rapport fra Amnesty In
ternational. Først efter over 13 spalteme
ler stoppede bladets redaktion udfoldel
serne med et par ledere, som konstatere
de, at Amnesty-mppol1en v-,,r mangelfuld. 
Siden er pågældende journalist flyttet til 
Politiken, hvor han som en af sine første 
gerninger lavede en stor artikel om uhøj 
reOøjen". Her blev Den Danske Forening 
behandlet under billedet af et hagekors og 
naturligvis med fuldstændig misvisende 
omtale. 

Det, der karakteriserer disse sager. er, 
at en forholdsvis snæver grnppe af jour
nalister ved at lire på dokumentationskra
vene er i stand til gang på gang selv at 
skabe "historier" mod politiet, mod Hjem
meværnet, mod Den Danske Forening,for 
Gammeltoft-Hansen o.s.v. Det sker på 
den måde, at "historien·~ ~1artes et sted. 
hvorefter den gennem en slags "oldboys" 
netværk vandrer ud i andre medier. Her 
kan presset blive så stort, at selv hæderli
ge redaktioner føler, at de er nødt til at 
ekkoe "sensationen" videre, uanset de 
godt ved, at den er syg. 

Dette netværk er også i stand til at sæt
te mediernes dagsorden ved at bestemme, 
hvad det er "god tone" blandt journalister 
at sige. Dette er en af de væsentlige årsa
ger til, at pressen ikke fastholder politi 
kerne på pligten til at svare på en stribe af 
de mest vitale spørgsmål vedr. udlændin
gepolitikken. Og ligeledes årsag til, at 
folk med meninger, der ikke harmonerer 
med netværkets tankeskabeloner, normalt 
enten forties eller rnisrefcrercs. 

Hvornår sætter den trods alt domine
rende, hæderlige del af journaliststanden 
sig op imod dette uvæsen? 

Retur-busser 
Berlingske Tidende skriver 8/1 1995: 
"Pårørende til FN-soldater i det tidlige

re Jugoslavien får nu tilbudt busture med 
hotelophold i Kroatien. Kommer der til
meldinger nok, kører bussen første gang 
til april. Initiativtager er præsidcnlen for 
De Nordiske Blå Baretter, Torben A 1-
strup-Nielsen, Viborg." 

Det lyder da skægt - s.'ldan med en tur 
til krigen, hvortil 18.000 bosniere ikke tør 
rejse for tiden. Måske kunne Torben Al
strup-Nielsen også arrangere noget for 
dem - han lader jo til at være en mand,der 
kan arrangere skægge og trygge rejser, og 
som man ikke behøver at være bange for 
at rejse med. 

alice 

Fjernemagere 
Arkitektfirmaet, som står bag 32 "mid

le.t1idige" bar.lkbyer til "flygtninge" og 
antagelig har tjent godt på det af danske 
skatteyderkroner eller statslånte penge, 
vejrer åbenbart nu chancen for at skære 
sig endnu en godbid ved at fjerne eller 
ombygge "flygtningelandsbyerne". 

Firmaet advarer mod at lade dem blive 
permanente boliger for nogle af de bosni
ske flygtninge, som regeringen ønsker at 
give permanent opholdstilladelse i Dan
mark. Det er de slet ikke egnede til, eller 
de skal i det mindste så gennemgå en kraf
tig ombygning. 

Som selvsagt kun kan betales af de 
samme lommer som sidst Osv. osv. 

(Kilde: Sønd3gsaviscn Amager 2.5/ 1295). 

"Venstrefløjens kongstanke er Dan
marks tætte samhørighed med V-landene 
og en forøget indvandring. 

Højrefløjens drøm er integrationen i 
EU for enhver pris. 

I begge tilfælde vil noget der minder 
om en national rejsning være meget uøn
sket, fordi det kan forsinke den udvikling 
man ønsker, og det er derfor man nu 
prøver at rejse en folkebevægelse mod en 
nazisme uden betydning. 

Det er jo blevet moderne at kalde nati
onalfølelse for nationalisme og nationa
lisme for nazisme, og man kan derfor med 
en sådan kampagne gardere sig mod en 
folkelig rejsning som kan forsinke ens po
litiske ønskedrømme." 

S.T. Olesen, B:1gsværd, 
i Jyllands-Posten 10/1 t l 994. 
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Den vamle sandhed om den danske godhed: 

Asylsøgerne 
er pampernes gidsler 
Af journalist Søren Espersen 

Det har undret mig, hvorfor Dansk 
Flygtningehjælp altid har været så emsigt 
beskæftiget med at lokke ''almindelige" 
danskere ind at opleve et asylcenter ... 

For det er nemlig en hverken rar eller 
livsbekræftende oplevelse: I hundredevis 
af mennesker tvunget sammen pli et me
get lille område. Børnerige familier, som 
er tvunget til at dele et beskedent værelse, 
hvor der skal være plads til alt. Herunder 
privatliv. 

Sådan lever disse mennesker i måneds
vis. Og i årevis. Berlingske Tidende oply
ste i sin fors ideartikel 21. november 1994, 
at et antal asylsøgere opholder sig i Dan
mark på femte eller sjette - og at en enkelt 
nu er oppe på syv års venten. 

Det absolut mest bestialske sted var 
"Flotcl Europa" i Københavns Havn, hvor 
flygtningene var stuvet sammen på den 
mest grusomme måde. Men der er i stri
bevis af asylcemre, hvor det forholder sig 
tilsvarende. 

Intet fængsel i Danmark ville acceptere 
noget lignende. 

Dyreværnsforeninger vi Ile protestere, 
hvis man opbevarede umælende kræ 
sådan. 

Og alligevel er det Dansk Flygtninge
hjælp og Røde Kors meget om at gøre, at 
vi "almindelige" danskere skal være til
skuere til elendigheden. Ja, der arrangeres 
ligefrem special-ture og udflugter for 
gymnasier, for lærerseminarier, for ar. 
bejdspladser til disse umenneskelige op
bevaringsanstaher. 

Og et billede rinder mig i hu: Billedet 
af de uhyggelige palæstinensiske flygt· 
ningelejre i Libanon og i Jordan, som blev 

. smækket sammen ovenpå Israels uafhæn
. gighedskrig i 1948, og som har været der 

siden. Og hvor døden og uhumskheden 
har været konstant lige siden. 

Disse lejre undrede mig. Og chokerede 
mig. 

For der var jo ta1e om arabere, som var 
flygtninge i arabiske lande. De var gæster 
i den sten-rige arabiske olie-verden, som 
uden problemer kunne skaffe disse flygt
ninge ordentlige vilkår. En enkelt formid-
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dags indtjening for den saudiske konge 
ville eksempelvis være tilstrækkeligt til at 
købe hver af samtlige palæstinensiske fa
milier en stor og flot viUa samt at sørge for 
familien i flere år frem. 

Hvorfor f ik de så ikke det? 
Hvorfor lod man disse ulykkelige men

nesker lide helt unødigt gennem 50 lange 
år? 

Fordi den arabiske verden - herunder 
PLO - havde brug for at fremvise disse af
skyelige lejre for offentligheden, og såle
des kontinuerligt s ikre verdens had til Is
rael. For var det jo da ikke netop israeler
ne, der havde drevet disse mennesker bort 
fra deres hjem? 

Og af den grund var det aldrig V'anske
ligt for PLO at skaffe penge i kassen. 

Til våben, javel, men så sandelig også 
til det formål at sikre lederne af organisa· 
tionen og de særligt udvalgte, pamperne, 
en luksuøs tilværelse: I airconditionerede 
paladser rundt om langs Middelhavet. Og 

- Selvfølgelig bar vi råd! 

spændende ferierejser til andre eksotiske 
steder. 

Det var pamperne. der scorede kassen 
og flygtningene, der måtte betale den for
færdeligt høje pris. 

Som i Danmark i dag. Midt i den højt
besungne danske godhed, hvor behandler
ne og de staisansattc godgørere ustandse
lig slår os danskere i hovederne med, hvor 
gode, vi skal være, og at "vi skal have råd 
til at hjælpe folk i nod". 

Og så er sandheden den grusomme, at 
for hver gang en asyl-søger får 2.000 kro
ner om måneden i bistand, er der en pam
per eller en behandler et sted, der modta
ger 25.000 kroner. Eller 30.000 kroner. 
Eiler 40.000 kroner. 

Så kaldes det bare løn. 
Dansk Flyb'1ningehjælp ansætter med

arbejdere - ikke længere i hundredevis -
men i tusindvis. 

Hver eneste søndags-avis er propfyldt 
med nyopslåede stillinger i denne god
heds-koncern. 

Og kræftbylden vokser uafladeligt: 
Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde 
Kors bliver større og større, flere og flere 
ansættes, hvorfor disse institutioner uaf
brudt har "brug for" flere og flere asyl
søgere, for så igen at kunne blive større og 
større og have "brug for" at ansætte flere 
og flere. 

Så når så ufaneligt mange penge -
nemlig 14 milliarder kroner om året - skal 
gå til "asyl-arbejde" i Danmark, skal man 
holde sig for øje, at disse penge ingenlun
de går til at lindre noden for de fattige og 
ulykkelige flygtninge, som stuves sam
men under umenneskelige forhold på cen
trene . 

Det er nemlig en forsvindende, nær
mest latterligt liJle, del af budgettet, der 
går direkte til asylsøgerne. 

Broderpa.rten går lige lukt i behandler
nes lommer, i tolkenes lommer, i social
rådgivernes lommer. I pampernes lom
mer. 

Disse dobbeltmoralske og selvretfærdi
ge sugekopper! 

Disse snyltere på andres ulykke! 



Vi kan i Danmark ikke være bekendt at 
behandle vore - om end påtvungne -
gæster som vi gør. Dee er for d isse asyl
søger-fami lier en daglig p ine, og - ikke 
mindst for de ganske sagesløse børn - en 
traumatisk oplevelse. 

Lad dog d isse mennesker t1I. anstændi
ge forhold a t leve under, mens de er i vort 
land! 

Lad familierne forblive samle t. Lad 
dem t1I. plads til a t leve som ordentlige fa. 
rnilier bø r leve: Med madlavning, med 
rengøring, me-0 tøjvask, med vedligehol
delse, med underv isning af børnene, med 
omsorg for hinanden. Kort sagt med alt 
det, der hører ordentlige og normale fumi -
lie r til. 

Lad os medvirke til at styrke det natur
lige sanuuenbold i familierne, fremfor a t 
institutionalisere. 

Den bedste, og eneste, måde at tilsikre 
dette på, erat fyre rundt regnet 95 procent af 
sugekopperne, af snylterne, af pampeme. 

Så v il der for a lvor kunne spares - og 
stadig være 1igeligt med midler til at sør
ge ordentligt for vore gæster, mens de 
endnu opholder sig i vort land. 

Søren Espersen 

Og hertil kommmer. .. 
"Der er inlet belæg for at snakke om, 

hvor m<,get flygtningene koster det danske 
samfimd", sagde Kirsten Lee, Det radika
le Venstre i B. T. I 8/6 i 990. 

"I ge1111ems11it bliver 87 % af flygtnin
gene varige bistandrkliemer. Blandt de 
resterende 13 % er mange under udda11-
nelse eller modtager anden form for støt
te ··. skriver Ugebrevet Mandag Morgen, 
4/1993 e fter undersøgelse udarbejdet af 
Socialministeriet. 

Dette e r så godheds-industriens efter
følgende omkostninger. 

"Medieverdenen er ligeså fjern fra den 
almindelige dansker i flygtningespørgs
målet, som den kommunistiske internati
onale engang var det i forhold til spørgs
målet om proletariatets internationale 
diktatur, hvilket fremmer mistanken om, 
mon ikke det danske establishment sejle r 
rundt med et lig i lasten.,, 

Erik Boye Rasmussen, Viby J. i Jylkul<l.s·Posten 
23/11 1994. 

Danmarks Godheds-Industri 
Børsens Nyhedsmagasin "Guldnummeret'', som ved årsskiftet traditionelt offent

liggør en oversigt over Danmarks 300 største virksomheder, såvel offentlige som pri
vate og målt såvel efter antal ansatte som efter å rlig omsætning - bar helt uforståe
ligt g lemt at medtage flygtninge-, bistands- og indvandrer-industrien, den såkaldte 
Godheds-Industri. 

Såvel olTentligc virksomheder som Danida samt halv-offentlige som Dansk Flygt
n ingehjælp, Direktomtet for Udlændinge og Dansk Røde Kors ville ellers hver for 
sig på g limrende vis have placeret sig og pyntet flot oppe på ranglisten. 

Vi synes det er synd og helt uretfærd igt, at d isse koncerner på den måde bliver 
spyttet på a f Børsens Nyhedsmagasin - så man helt glemmer dem - hvorfor vi be
sluttede stmks at ile Godheds-Industrien til undsætning. 

Helt let viste opgaven sig dog ikke. 

Oe selvudslettende tal 

For af en e lle r anden uforklarlig grund går d isse koncerner neml ig ikke - som 
FDB, TeleDanmark og Carlsberg - og praler med, hvor mange ansatte man har, li
gesom omsætning også ganske selvudslettende helst ikke nævnes. 

Beskedenhed er jo en dyd, og Godheds-Industrien har derfor valgt at lade en del 
af de reelle medarb'<idere opføre som ansaue andre steder. 

På Dansk Flygtningehjælp er der således officielt l.150 fuldtids-ansatte. Det er 
for så vidt flot i sig selv, idet det e r samme antal som eksempelv is i NESA eller Elec
trolux. Men de anslåede 5.000-7.000 tolke og sproglærere i koncernen har man an
bragt som "ansatte i amter og kommuner", hvor de helt forsvinder blandt amter og 
kommuners t i-tusindvis af andre undervisere. 

Få fas te holdepunkter 
Noget ligger dog fast . 
DANIDA, som uddeler Danmarks u-landsbistand, er med sin årlige gavecheck på 

knap IO mia. alene oppe blandt landets ti absolut største virksomheder, målt efter om
sætning. Og kan sole sig mellem giganter som FDB, Tele Danmark, Carlsberg, A.P. Møl
ler, ØK, MD Foods, ISS, Novo Nordisk og J. Lauritzen. 

De knap 10 mia. bliver ved årtusindskiftet ril omkring 13 mia., hvorved DANIDA så kan 
Jade champagnepropperne springe for at fej re, a t man kan kappes med dagens inden
/a,uls/æ godgørere om førersrillingen. Godheds-Industrien her i Danmark skø,rnes at 
bruge i nærheden af 14 mia. om året - omtrent tilsvarende vort samlede forsvarsbudget. 

DANIDA er uhyggeligt selvudsleuende, når det gælder om at orientere offentlighe
den om> hvor mange ansatte man har. men med medarbejdere i 33 lande, og repræsen
tanter i 8 FN-organisationer, ligger tallet på omkring 4.000. 

Skønnede tal 
Derved fremkommer det- skønnede - på grundlag af stikprøver samlede cirka-tal på an
satte i Danmark Godheds-Industri således: 

DANIDA ... ............ ... ... ... ... ... ... .. 4.000 Flygtningenæ,•nct ..... ... ... ......... ... 50 
Indvandrerrådet .. ...... ...... ... ... ... .. 45 Dir. for Udlændinge......... ...... ... ... 250 
Dansk Røde Kors .. ... ... ......... ... .. 4.000 Asyl-sekrion Sandholm ...... ......... 150 
Dansk Flygtningehjælp .. ... ........ 1.1 50 Visumkontor i Zagreb .. ......... ...... 30 
Tndemigsmin. Sproglærere 
afd. for udlændinge .. ......... ... ..... 150 under amter/kommuner ... ... ......... 5.000 
Nævnet for etnisk Ligestilling ... 50 Tolke ............. ...... ... ............... ...... 2.000 

lait ............................................. 16.875 ansatte 

Erhvervslivets rekordholder 
Herved kan Godheds-Industrien smuk't måle sig med giganter som ØK med 17.000 

ansatte, med FDB med 14.000, med Sophus Berendsen med 19.000, med Danfoss med 
13.000 - og nærmer sig efterhånden DSB med 25.000 ansatte. 

I samlet godheds-omsætni ng herhjemme og i udlandet er vi oppe på cirka 24 mia. kro· 
ner, hvilket faktisk sætter godheds-industrien på samme omsætning som A.P. Møller, 
som nok vil blive overgået næste år. Man slår klart såvel ØK (17 mia.), Garlsberg ( 15 
mia.) og total-distancerer !SS (11 mia.}, Novo Nordisk ( 10 mia.) og FLS-lndustries (12 
mia.). 
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Under-Danmark mest imod det 
multi-etniske 

En del af Over-Danmark, bl.a. flere so
cialdemokratiske ministre, har på det se
neste - nærmest i forbigående eller hove
rende - erklæret, at danskerne bare må af
finde sig med, at Danmark enten allerede 
er et multietnisk land eller i hvert fald er 
godt på vej til at blive det. 

En Gallup-undersøgelse i december, 
olTentliggjort kort efter nytår, stillede 
spørgsmålet, om Danmark i fremtiden 
skal være multietnisk eller skal fastholde 
en særlig dansk kultur? 

73% var imod det multjemiskc, kun 
16% for. Interessant omend ikke oven-a
skende er, at blandt de jævne danskere med 
korte uddannelser eller erhvervsudda1u1el
ser og blandt arbejderne var hele 80% 
imod. De højt udda1u1ede, københavnerne 
og de selvstændigt erhvervsdrivende ,,ar 
mindre dansk-hævdende og havde 25-30%, 
der gerne så en multietnisk udvikling. 

Selv om altså næsten 3 ud af 4 var imod 
det multietniske og altså faktisk imod den 
frenunedpolitik, der føres, svarede 35% 
på et tillægsspørgsmål, at Danmark alle-

rede i dag har så mange fremmede, at det 
må betegnes som multietnisk, mens kun 
53% mente, at det ikke er det. Igen er det 
de mindst uddannede, der ser klarest, idet 

40% af dem finder, at man allerede nu har 
gjort landet multietnisk, mens kun 24% af 
de højt uddannede kan se det. 

(Kilde: Berlingske Tidende 8/1 1995). 

- Ja. Mutter. For skar de hovedet <!f hende. Tiderne skifter her i Danmark. Du bliver nok snart 
ogst, nødt til a1fi11de dine gamle hovedtørklæder frem. 

Danskerbekæmperne tes f.eks. på Frihedsmuseet. Som bekendt 
havde vi jo nemlig i årene 1940-45 et til
svarende problem med fremmede, som vi 
blev pålagt at skulle synes om. 

Et af Godheds-Industriens mange knop
skydningsforetagender hedder Dokumen
tations- og Rådgivningscenteret om Race
diskrimination. Her har et antal medarbej
dere fundet en lun lille rede med evig for
sørgelse. Tiden fordriver de med at mod
tage klager over (påstået) racediskrimina
tion. 

De indkomne klager går isæl' på politi
et, som jo har det kedelige uheld at skulle 
varetage sine opgaver også over for de 
fremmede. El karakteristisk eksempel på 
racistisk politiaktivitet rapporteres i Kri
steligt Dagblad 31/10 1994: En betjent har 
fået fat i kraven på en fremmed taxa
chauffør, der har parkeret ulovligt, hvad 
chaufføren nu ikke mener at kunne lægge 
vægt på. Betjenten har så den dristighed at 
sige: "Del er muligt, at delte er tilladt, 
hvor du kommer fra, men her i Dan
Jll(l.rk ... " 

Den således dybt forurettede, krænke
de og generede klager gik naturligvis til 

1 Q DANSKEREN - NR. l - FEBRUAR 1995 

Racediskriminationscenteret. der harm· 
dirrende beretter historien videre. 

Måske burde centeret udarbejde opslag 
til bnig på politigårde, i butikker o.s.v. 
Fremragende forlæg til den slags kan hen-

Danskerens redaktion optrykkcr ved
stående eksempel på et opslag, der uden 
videre kan genanvendes. Man skal bare 
huske at justere det sidste afanit for så vidt 
angår fremmedinspektørernes nationali
tet. 

Af Hensyn til den alvorlige Tid, vi for Tiden er inde 

i, bedes De venligst om ikke paa nogen som helst Vis at 

demonstrere eller paa anden Maade virke generende mod 

de Fremmede. 

Af Hensyn til den tyske Inspektion af Lokalet bedes 

enhver opføre sig korrekt, da det ellers kan have til følge 

at Forretningen vil blive lukket. 

' 



' 

En multietnisk berigelse? 
I foråret 1994 kom Brøndbys borgmester i klenune, fordi han henviste til indvandrernes tradi
tion for indgifte. Vi har bedt dr. med. et h.c. Johs. Clemmesen, Cancer-registerets tidligere chef, 
om at undersøge sagen. 

Af Johs. Clemmesen 

Med historiens største indvandring af 
kulturfremmede, ofte familievis, til et 
Danmark med større arbejdsløshed end 
nogen sinde, vi l det for mennesker med 
mindre romantiske forestillinger end fot
ketingsflertatlets være nærliggende at se 
på de praktiske konsekvenser af et "multi
etnisk" Danmark, et mini babelstårn i stil 
med det beundrede USA. Vi forsømte jo 
muligheden, da vi solgte Dansk Vestindi
en. 

1987: Mistanken vågner 
1 UgeskriftforLægerhavdeman i 1987 

omtalt relativt mange handicappede børn 
blandt asylsøgere, og man stillede i ud
sigt, at den særlige psykiske belastning af 
denne gruppe ville blive belyst. Men da 
det samtidigt fra en konference forlød, at 
overlæge dr. med. Margareta Mikkelsen 
på Vangedehuse center for handicappede 
havde modtaget uforholdsvis mange 
tilfælde med forældre fra lande med tradi
tion for indgifte og store børneflokke, vo
vede jeg i ugeskriftet 4.1.88 at efterlyse 
nærmere information. Den korn i sanune 
nummer i et lødigt nOl'&t af dr. M ikkeisen, 
som bl.a. oplyste, at 16% af centrets til
meldte født 1980-84 var børn af indvan-

drere, og ifølge engelske iagttagelser i 
Bradford var en af årsagerne en tradition 
for indgifte i hjemlandene Pakistan og 
Tyrkiet, men videre forskning måtte anbe
fales. 

1988: Konference 
I sept.-okt. 1988 afholdt Indenrigsmini

steriet da en konference med støtte fra Eg
mont H. Petersens Fond, Socialstyrelsen 
og Det lægevidenskabelige Forsknings
råd. Ligestillingsinteresserede vil værd
sætte, at der blandt de 16 aktive deltagere 
også var en mandlig, en dansk læge. Fra 
USA deltog en tyrkisk professor i børne
sygdonune og fra England en pakistansk 
medicinsk sociolog. 

1989: Pjece 
Indenrigsministeriet udgav derefter en 

pjece: "Indvandrerbørn og handicap. Kon
ferencerapport august 1989". Pjecen po· 
interer, at den Hd<e er en gengivelse af 
konferencen. 

"Den skal snarere ses som en gennem
gang af de forhold, som er vigtige for fuldt 
ud at forstå de problemstillinger, der gør 
sig gældende, når vi taler om handicappe
de børn hos indvandrerfamilier. Men rap-

Hver anden pige fra Pakistan 
gifter sig med sin fætter 
En engelsk undersøgelse.fra 1984 antyder, at omkring halv
delen af samtlige ægteskaber der mellem yngre paldstanere 
er et.fætter-kusine-ægteskab. Oplysningen støttes af andre 
lægelige undersøgelser, blandt andet fra Norge. Indgiftnin
gen med.fører et overordentligt stort antal handicappede 
børn netop i den pakistanske befolkningsgruppe; et.faktum, 
som har fået "Ugeskrift.for Læger" til at interessere sigfor 
sagen. Andre danske medier har endnu ikke ofret to linier på 
historien - muligvis af frygt for at blive kaldt racistisk. 

porten tager udgangspunkt i de oplysnin
ger som fremkom under konferencen." 

Af en delvis fcj lnummcreret tabelserie 
ses, at der blandt et samlet antal af 308 
svære handicaptilfælde, tilmeldt centret 
Vangedehuse, fandtes ialt 47 tilfælde 
blandt indvandrere født i årene I 980-
1984, hvoraf 15 tyrkiske og 15 pakistan
ske. 

Tillige citeres tal for forekomst af med
født handicap i Danmark for 1983-1987, 
forelagt I. maj J 989 i Ugeskrift for Læger 
af to statistikere fra Sundhedsstyrelsen. 
Oe konstaterede 3. 774 tilfælde eller 1,59 
pct. danske nyfødte med misdannelser, 
imod 72 tyrkiske etter 2,08 pct af 3459 
fødsler, og 39 pakistanske etter 2, 58 pct 
af 1509 fødsler. 

Ifølge det lægelige mundheld, at statistik 
er en god tjener men en slet herre, fandt de 
to statistikere, uden lægelig bistand, at den 
fundne forskel lader sig forklare som 
tilfældig, hvis man uvist hvorfor - korri
gerer for fordeling af fædrene (?) på er
hverv og affødsleme på amter. Den omtal
te hypotese om forældrenes psykiske be
lastning som årsag nævnes ik.ke. 

Fra et lægeligt synsptutkt ville man ha
ve ventet hypotesen om statistisk tilfæl
dighed vurderet med henblik på forelig
gende analoge resultater fra I ) Bradford i 
Yorkshire 1984, hvortil dr. Mikkelsen 
havde refereret, 2) norske resultater trykt 
i København l 985 og 3) en opgørelse fra 
Iran publiceret i t 979 i USA. 

Bradford-undersogelsen 
J) T Bradford (1984) havde en analyse 

af etnisk indflydelse på forekomsten af 
dødfødsler og nyfødtes dødelighed blandt 
I 0.647 asiatiskefødsler 1975-198 1 påvist 
133 tilfælde af medfødte misdannelser el
ler 12.4 promille, mod 129 eller 4.8 pro
mille blandt ikke-asiater. lait 77 pct af de 
asiatiske familier var pakistanske. Resu
meet anfører, at de fundne forskelle ikke 
kan forklare.~ socialt, medens teksten op
lyser, at jordemødre i 1981 fandt at 48 pct 
af pakistanske ægteskaber var mellem ~ 
fætter og kusine imod 8 pct af indiske og 
0.5 pet ikke-asiatiske. 

DANSKEREN • NR. I • FEBRUAR 1995 11 



Norsk undersøgelse 
2) I Norges fødselsregistcr havde man i 

1985 for 848 kvinder gift med en fætter i 
1967- 1981 fundet frekvensen afdødfød
sel, nyfødtes død og medfødte misdannel
ser til 4.6 pct mod 2.2 pct for 1696 kon
trolfødsler. 

Hertil kommer at man senere i Oslo 
l 989 sammenlignede data fra årene 1983-
1989 for ialt 36.700 b;,rn fødte med norsk 
baggrund og 2750 børn med pakistansk 
baggrund. Med en norsk moder eller fader 
regnedes baggrunden norsk. 

Medens der ikke i andet leveår fandtes 
forskel i forekomsten af dødfødte, eller af 
dødsfald, var dødeligheden i første leveår 
af misdannelser etc. 91 ti lfælde el ler 2.5 
per I 000 norske fødsler imod for pakista
nere 29 eller 10.5 per 1000 fødte, og såle
des 4 gange h.øjere for pakistanske end for 
norske børn. Når man derimod udelod 
dødsfald ar enkelte arvemæssige forstyr
relser og medfødte misdannelser, var dø
deligheden i de to gmpperens. Slægtskab 
mellem forældre var registreret for 34.7 
pct af børn med pakistansk bagg,rund 
imod 1.2 pct for hele befolkningen. 

Med henvisning til Bradford pointere
de de norske læger tilsyneladende i en for
håbentlig vellykket bestræbelse på at und
gå kritik for racisme, at der i Storbritan
nien var advaret imod at modvirke indgif
te i den pakistanske befolkning, for hvem 
skikken skal frembyde mange sociale og 
kulrurelle fordele - (åbenbart for foræl
dregenerationen i et velfærdssamfund). 

Når man i Bradford på tre hospitaler, 
blandt tilfældigt valgte hospitalsindlagte 
pakistanske mødre fandt 55 af hundrede 
m;,drc gift med en fætter, medens dette 
kun var gældende for 33 af deres m.ødre, 
synes en national tradition ror indgifte 
forstærket i en isoleret emigrantgruppe. 

Undersøgelse fra Iran 
3) Endelig kunne Sundhedsstyrelseus 

statistikere i et amerikansk tidsskrift alle
rede i 1979 have fundet en opgørelse fra 
Iran. Her fandtes blandt 2362 nyfødte i 
indgiftede ægteskaber 4.02 pct. medfødte 
anomalier imod 1.66 pct. af 7261 ikke
indgiftede. Til sammenligning anfører 
iraneren for København 3.8 pct. inclusive 
obduktioner. 

Da Sundhedsstyrelsens "beretning" ud
førligt redegør for arveligheden af afri
kansk tbalassæmi, antyder det en halv
hjertet støtte til Mar<6areta Mikkelsens 
kliniske vurdering af sagel)S realitet. 

Lægelige betænkeligheder ved indgifte 
går - som påvist - længere tilbage, og 
støttes afgørende af nylige observationer 
af klart positive indiske tal fra Lucknow 
199 I, og Pondicherry 1993, og for Israels 
arabere 1992, medens man i Lahore J 993, 
ikke fandt sammenhæng melJem indavl 
og misdannelser - i god overensstemmel
se med lokalt fravær af en andetsteds ned
arvet tendens. 

Man t.ør måske håbe på en ajourføring 
af Sundhedsstyrelsens tal inden sådanne 
undersøgelser af en super-etisk komite 
forbydes som racisme, eller brud på læge
lig tavshedspligt. 

Johs. Clemmesen 

P.S. En længere litteraturliste er her 
udeladt af redaktionen, men kan evt. fås 
ved henvendelse til denne eller til ftHfat
teren. 

Red. 

Bosnier-bedrag lovfæstet 
I efteråret 1993 kom ouverturen til en 
.folketingsbeslulning om at lade de 
"midlerlidigt" anbragte jugoslaviske 

flygtninge blive i Danmark på ube
stemt tid. Og nu kom så det, vi alle vid· 
ste ville ske: 18. 000 bosniere skal ha
ve - flmnentlig - evigt asyl. 

Familiesammenføringer? 
Tal let vil givetvis blive væsentligt 

større, efterhånden som familiesammen• 
foringerne tager fart. Regeringen hævder 
ganske vist, at jugoslavernes familier alle
rede er her, hvorfor familiesammen
føringsreglerne ikke vil være noget prak" 
tisk problem. Men hvis regeringen har ret 
i det, kan man undre sig over, hvorfor den 
oprindelige "jugoslaverlov" (lov 933 af 
28/11 1992) som alt overskyggende ho
vedregel forbød familiesammenføring. 
Hvorfor gjorde den det, hvis der slet ikke 
var nogen familier at sarnn1enføre? 

Vore demonstrerende hjemlose 
Regeringsinitiativet til at beholde jugo

slaverne og derefter den ihærdige leden 
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med lys og lygte efter bol iger til dem kom, 
samtidig med at hjemløse danskere de
monstrerede på Rådhuspladsen i Køben
havn for at gøre opmærksom på deres si
tuation. Den kan de altså næppe regne 
med at få afhjulpet nu. At indlogere de 
18.000 jugoslaver i den normale bolig
masse vil jo nemlig lægge beslag på al bo
ligkapacitet i en rum tid fremover. Det vil 
også mange unge danske familier, der 
stod over for at skulle etablere sig, komme 
til at mærke. 

Hvor kom jugoslaverne fra'? 
På denne baggrund spørger man natur -

ligvis, hvad det er for folk, der nyder en 
sådan bevågenhed bos det danske Folke
ting. 

En anelse herom fik man, da de første 
V'&rsler om den nye multietniseringslov 
kom sidste år. Det hed sig jo nemlig her, 
at jugoslaverne havde svære psykiske pro
blemer ved at sidde i de danske asylcen
tre. Hvorfor skulle det være så forfærde
ligt at sidde der - sammenlignet med 
hjemme i Jugoslavien? 

Problemet var imidlertid bl.a., at jugo
slaverne i stor stil overhovedet ikke kom 

fra Jugosu,vien. 
I foråret 1993 var Birte Weiss blevet 

presset til at foranstalte en undersøgelse 
af jugoslavernes baggrund. Hendes motiv 
til at gå med på den """r naturligvis at få af
livet "myterne'', "hetzen" o.s.v. 

Undersøgelsen viste imidlertid, at langt 
hovedparten ar jugoslaverne slet ikke kom 
fra Jugoslavien, men derimod fra længere
varende ophold i 3.-lande, især Tyrkiet. 

Det hindrede dog ikke, at de fik op
holdstilladelse. Herregud, det var jo kun 
indtil videre, de skulle være her ... "Kends
gerningerne får ingen konsekvenser for 
de pågældende, der nu har fået midlerti
dig opholdstilladelse i Danmark," skrev 
Berlingske Tidende 3/6 1993. 

Herefter gik ministeren så over til selv 
at hente Oygtninge i Jugoslavien. Det for
hindrede imidlertid ikke misbrug. Således 
kunne Jyllands-Posten 11n 1993 berette, 
at en god del ar dem, der var blevet hentet, 
heller ikke kom fra krigsramte om.råder 
men derimod havde bestukket sig til en 
plads i asylbussen til Danmark. 

Imedens dør tusinder af me1mesker af 
sult ude i verden hver dag. Og balladen og 
uroen vokser herhjemme i takt med en 

I 
f 
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• 
Mistanken blev tll en 
kendsgerning, da fn
denrfgsmlnlster Birte 
Weiss {S) I går præ
setrterede en ny un
dersøgelse om bos· 
nfske flygtninge. Ud 
af 67& flygtninge, der 
fra 26. april til 9. maJ 
kom til D1nmark, 
havde de 542 haft 
længerevarende op
hold I et tredlaland, 
Især Tyrkiet. Gen• 
nemsnltllgt har da 
opholdt stg I flygtnfn• 
geleJre eller under 
privat Indkvartering I 
syv-otte måneder, In· 
den de er rejst ttl 
Danmark. 64,6 pct. 
har haft at ophold på 
mere end et halvt år -
mene kun 10 pct. har 
haft et samlet ophold 
på mindre end en 
måned. Kendsger
nlogeme får lngen 
konsekyenserforda 
1)4gælden<løi der nu 
har fået mlalertldlg 
øpholds11Øade1se I 
Danmark. bfer't! 

Berlingske 
Tidende 
3/6 93. 

eksplosivt voksende muslimsk befolk
ningsgruppe. 

Men ministeren sidder nu bare og 
håber, at den danske offentlighed ikke kan 
huske, hvad der skete for JV2 år siden. 

Det moralske perspektiv 
Sagen har også andre moralske per

spektiver. De kommer f.eks. frem i en 
bosnisk skolebog, hvis omtale af flygtnin
gene refereres i Politiken 17/11 1994: 

"Der var imidlertid også nogen, som 
flygtede pli grnnd af frygt og ikke vtlr re· 
de til al forsvare /æt/re/andet. Disse ven" 
ter nu bekymringsløst et sted i udlandet 
på, al andre befrier lande1for dem og ven
der sd tilbage. når det hele er ovre. Dette 
giver anledning til al muligfordømme/se, 
for det ikke at hjælpe sit fædreland, er en 
forbrydelse og forræderi af den aller
værste slags.'' 

Sådan hedder det i bi>gen. 
Bogen vækker f.eks. til eftertanke, når 

det samtidig betænkes, at medens danske 
læger befinder sig i Jugoslavien for at 
hjælpe, har adskillige jugoslaviske læger 
søgt ly i Danmark. Eksempelvis kan næv
nes en læge, Jyllands-Posten omtaler I 8/9 
93, og som nu arbejder på Hvidovre Ho-

I UK~UAl, J. JUNI IWJ 

FLYGTNINGETAL 
RYSTER WEISS 
i"lygtrunge kommer 
ikke direkte fra 
kampionen i det 
tidligere 
Jugoslavien, viser 
nye tal 

Al Jens Riogbe,g 

Km g;i~ Ja ai <1e nx-nne• 
sker rratngsområ<.!e• 1 Bvs,1i· 
en•Ht"Jt<j..'(lvin.<i, der Br mid· 
lettidig <.ipbolihlilladelse i 
Danmark, komner direkte 
i l'll deres tvemland. Langt de 

spital, fordi han ikke kunne holde arbejds· 
vilkårene i Sarajevo ud. 

Oet er åbenlyst, at disse flygtninge al
drig har haft i sinde blot at blive her mid
lertidigt. De har hele tiden ønsket at for
blive her, hvis det overhovedet kunne lade 
sig gøre. Det har mange af dem da for 
øvrigt også selv udtalt til pressen. Et ka
rakteristisk eksempel er en teaterdirektør, 
som fandt sine fi-emtidsmuligheder i faget 
ødelagt hjemme. 

Men er det sM(lnl, vort asylsystem skal 
bruges til? 

Hvad med de kriminelle 
Og hvad med de kriminelle? I novem

ber 1993 blev det kendt, at hver fjerde an
holdte i Hillerød politikreds var asylsøger 
(Politiken 24/1 1994). I flere politikredse 
tegner asylsøgere sig for 25% af samtlige 
butikstyverier ( Berl. Tid. 29/9 1993). En 
undersøgelse foretaget af Hovedstadens 
Butikskontrol viste i foråret 1993, at 8 ud 
af IO udenlandske butikstyve var asyl
søgere (B.T. 20/7 1993). 

Det er almindehg kendt, at en ganske 
stor del af de kriminelle er af jugoslavisk 
oprindelse. 

Skal de også forblive her? 

Asylret efter loven 
·hvissagen blot har varet længe nok 

Problemet er bl.a., at efter ministeriel 
praksis er det i sig selv asylbegmndende at 
have siddet i et dansk asylcenter tilstræk
keligt længe, uden at myndighederne har 
kum1et beslutte, hvad de skulle gøre ved 
sagen. (Se Danskeren 1994 nr. 5 s. 2). 

Kort sagt: Kan sagen hales i øreme læn
ge nok, er der demied også krav på asyl. 

Ogjugoslaversagen er jo mildt sagt ble
vet ganske godt halet i ørerne! 

D 

Muslimer på 
bispekontorer 

Som led i det nye kæmpebedrag mod 
danskerne med at give de bosniske krigs
flygtninge varig asylmulighed, skønt det 
fra starten erklæredes, at de kun skulle ha
ve midlertidigt ophold her, så længe kri
gen i deres hjemland stod på, skal der nu 
bl.a. etableres "følordninger'' for dem på 
forskell ige arbejdspladser. 

En af de mere opsigtvækkende af dis:;c 
er, at de fllr mulighed for at komme ind på 
folkekirkens sti ftskontorer. Et bispernøde 
har godkendt Kirkeministeriets ( det er 
som bekendt også Birte Weiss) forslag 
om, at de skal kunne beskæftiges der med 
lettere sagsbehandling. 

Da hovedparten af bosnierne her i lan
det er muslimer, vil det formodentl ig sige, 
at man uden videre I uk.ker muhamedane
re og islam ind på den kristne, evangelisk
lutherske folkekirkes højeste enemærker. 

Hverken kirkeminister eller bisper bar 
åbenbart tænkt sig at spørge folkekirkens 
menige medlemmer, hvad de mener om 
det. 

(KHde: Jyll.-PosL 6/t 95}. 

"Som englænder har jeg oplevet hele 
forløbet i mit hjemland i 60'eme, men al
ligevel er jeg chokeret over, hvor hurtigt 
udviklingen mod et multietnisk samfund 
er sket i Danmark." 

David Sinilh, Tarm, i Jyllands--Posten 16/12 1994. 

DANSKEREN • NR. 1 • FEBRUAR 1995 13 



Fra brevkassen 
Diskoteks liv 

Artiklen "De hugger danske piger'' i 
sidste nummer af Danskeren har fået nog
le læsere til at skrive om deres personlige 
erfaringer fra diskotekslivet. En ung mand 
fra Midtsjælland skriver bl.a.: 

HNoglc, hovedsagcJigt unge, har sikkert 
ved selvsyn oplevet de mange fremmedes 
stigende antal i de større byers natteliv. 
Virkeligt chokerende er imidlenid det bil
lede, der tegner sig på f. eks. Diskotek 
Daddys under Palads biografen i Køben
havn. 

Her kan man forledes til at tro, at man 
snarere befinder sig i et mini Los Angeles 
end på et københavnsk diskotek. 

Et diskotek består, som de fleste sikken 
ved, af typisk et eller flere udskænknings
steder, dansegulv og et antal sofagrupper. 
Ved disse sofagrupper er hensigten vel 
oprindeligt den, at gæsterne mødes i 
dæmpet belysning og som følge af den 
høje musik kun er i stand til at kommuni
kere ved tæt samvær. Derved kan varme 
spændinger gæsterne imellem naturligvis 
let opstå, som tilsigtet. 

Det er imidlenid spændinger af en gan
ske anden art, der kan opleves i disse sofa
grupper. Ser man sig lidt om, vil man hur
tigt konstatere, at fremmede unge, hoved
sageligt mænd, danner etniske grupper, 
hvorfra de betragter det modsatte køn, of
test danske. Ligeledes ynder de at optræ
de gruppevis på dansegulvet. 

Resultatet af dette er da heller ikke ude
blevet. Hvor man førhen i København og 
stadig i mange pro,•insbyer kan gå på 
diskotek for at møde varme blikke fra an
dre unge danske, kan man nu i stedet op
leve en bogstavelig talt fremmedgørelse 
ved mødet med et virvar af forskellige 
fremmedes blikke. 

Man mærker desuden tydeligt den sti
gende utryghed blandt unge, der bl. a. har 
medført, at man oftest kun følges ad i 
større grupper, som forebyggelse mod de 
overfald, der i stigende omfang begås af 
fremmede. 

De unge søger i stor stil væk fra de ste
der, der oftest betegp.es som "mindre 
pæne", dvs. med stor andel af bøller og 
især fremmede. 

Stadig flere af nattelivets slagsmål har 
idag deres begyndelse i konflikter dan
skere og fremmede imellem, og ofte hører 
man sætningen: "Jeg dræber dig" på ge
brokkent dansk, hvilket man ikke bør be
tvivle. Sandheden fremgår bl.a. af det me
get omtalte drab på den 19-årige Lars Sei
fert.H 
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En pige fra København skriver bl. a.: "I 
den senere tids debat omkring indvandre
re i det københavnske natteliv kan jeg ik
ke lade være med at komme med følgen
de autentiske beretninger om mine erfa
ringer i nattelivet i de senere år. 

For nogle år siden skulle jeg med en 
veninde på Annabel's diskotek i det indre 
København. Der var så mange indvandre
re af mandlig afstanming, der gjorde det 
uudholdeligt for 2 danske lyshårede piger 
at være der, idet de rendte efter os hele ti
den. De accepterede ikke et nej for et nej 
- men blev ved. Når vi satte os på en pu
de, satte de sig også på pllden, så man fak
tisk var tvunget til at sidde op og ned ad 
dem. Det var irriterende, at et nej ikke 
kunne accepteres. 

For et års tid siden var en af mine ven· 
inder på Woodstock - også i det indre 
København. Hun blev inviteret ud at dan
se med en indvandrer. Efter en enkelt dans 
sagde hun tak for dansen og saue sig ned 
igen. Lidt efter kom en anden fyr og bød 
hende op, og idet hun går ud på dansegul
vet med den anden fyr. kommer den første 
og tager fat i hende og fortæller hende, at 
hun ikke kan tillade sig at danse med an
dre end ham - og hun kendte ham overho
vedet ikke. 

Ovenstående er bare nogle enkelte ek
sempler på, hvad man kan komme ud for 
på københavnske diskoteker. Jeg føler 
mig utryg de steder, hvor der er mange 
fremmede, da de ikke respekterer et nej 
for et nej fra en dansk pige. 

!dag kommer jeg kun på københavnske 
dansesteder, når jeg ved, at det ikke kun er 
optaget af indvandrere. Jeg er ikke racist, 
men jeg vil gerne kunne være tryg ved 
omgivelserne, når jeg er i byen ... " 

Fup-ægteskaber 
En mand fra København kommenterer 

fup-ægteskaberne: "Hvordan forhindres, 
at titusinder af danske hinder hjælper 
llygtninge til varigt ophold ved at gifte sig 
med dem formedelst 100.000 kr. og så lå 
skilsmisse, når udsmidning er umulig? 

At vi, der ikke har disse lette ind
tægtsmuligheder, kalder dem "landsfor
rædere", løser næppe problemet. 

En løsning kunne være, at alle, der P.ir 
opholdstilladelse, skal - uanset romanti
ske påstande eller andet - stille et deposi
tum. Efter en periode på 3 år eller mere, 
hvor alt tyder på, at opholdet er problem
frit, betales pengene tilbage. 

Lande med indvandringserfaring og -
fornuft (USA. Canada. Japan. Svejts) bru-

ger i høj grad den slags sikring mod be
drag og imod, at man hænger på syge- og 
hjemrejse-udgifter mm. Hvis der er ægte 
og stærke motiver, har man råd. 

Det er umuligt for noget bureaukrati at 
bedømme, om det er kærlighed, der er bag
grund for vielsesatte.sten. At der er risiko 
for at miste indtægt, hvis svindel afsløres, 
kan mindske fristelsen til at tage mod dis
se arbejdsfri indtægter, som Harry Vinter 
påpeger modtages af drevne kvinder igen 
og igen. Og som medfører enorme ulemper 
for Danmarkjvf. Glistrups 1,ne sentens fra 
hans nye bog: 'At hjælpe en muhamedaner 
idag, kan meget vel være at dræbe danske
re i næste generation'.,. 

Endelig har en læser gjon opmærksom 
på digtet "Hetære", som i sin tid stod trykt 
i det illegale Frit Danmark. Det tredje af 
fem vers lyder således: 

Du kvinde, der giver en fremmed din g11nst 
forråder dit land uden blusel, 
du viser for alle sd sk,unløst din brunst, 
du er for vor ære en trussel. 
Du smiler ri/ den, der har kostet os blod, 
som trådte vor frihed og ret under fod. 

Godt signalement af offeret 
En læser fra Sydsjælland har indsendt 

en kopi af et læserbrev, han forgæves for
søgte at få optaget i dagbladet Politiken. 
Heri hedder det bl. a.: "Politiken 14/6 
skriver om million-røveriet d. 13/6 ved 
Bilka i Kolding, at den overfaldne vægter 
er en 50-årig, kraftigt bygget, 190 cm h0j 
mand med sikkerhedshjelm. Dette signa
lement er sikken helt korrekt, - men ejen
dommeligt nok er der intet signalement af 
røveren, og dette savnes også i TV-avisen 
13/6 kl. 21. 

Dagbladet B. T. og Jyllands-Posten 
bringer derimod d. 14/6 et signalement af 
røveren ... " 

Efter afvisningen af læserbrevet opsag
de vedkommende skriftligt sit abonne
ment. "Årsagen er den naive og urealisti
ske bagatellisering af problemerne ved
rørende masseindvandringen .. . " 

At Politiken er en særdeles mangelfuld 
kilde illustreres bl. a. af omtalen 19/11 af 
en alvorlig voldssag, hvori voldsmandens 
nationalitet ligeledes bevares som en 
hemmelighed. Til sammenligning er Ber
lingske Tidendes reponage uden fortielse. 
Det umoralske i Politikens fortielse un
derstreges af det faktum, at Politiken altid 
har de store •'racismcn·Ovcrskrifter frem• 
me, når gerningsmanden er dansk og of
feret er udlænding. 



Krøbet til (hage )korset 
I Danskeren 1994 nr. 5 s. 24 fortalte vi 

om et både noget barnligt og temmelig 
skamløst forsøg på at sværte DDF's for
mand til med grove beskyldninger og at få 
skoleelever på Fyn til på dette grundlag at 
tage del i en kampagne mod ham ved at 

sende ham fortrykte, injurierende post
kort. 

Det særprægede initiativ har nu ført til 
en erklæring fra DSU Odense, som af
trykkes nedenfor. Den taler vist for sig 
seh~ så kommentarer er overflødige. 

Odense. d. 4. januar 1995 
.i~tl 

I begyndelsen af september ,94 førte DSU på Fyn en kampagne mod nazisme. fremmedhad 
og racisme os havde somt~~remstilJet nogle chikane.postkort, i hvilke professor Ole 
Ha-sselbalch karakteriseres som ''frem.medhader". Det er henmder blevet meddelt. at der er 
dom for, at Ole Hasselbaleb må kaldes nazisvin og fremmedhader. 

Der findes ingen sådan dom. DSU beklager derfor an,~ndelsen ar disse udtryk om Ole 
Hasselbaleb, 

Under bestræbelseroe for at a de unic til at sende koneue tll Ole Hassclbalch, som er 
fonnatid for Den Danske Forening, har DSU's formand i Odense, Kasper Hyllested, bl.a. 
sammenstillet Ole Hasselbalcb med nazisten,e, ligesom ban bar hævdet, at Ole Hasselbatch 
har det gnmdlæggcndc menneskesyn, at den ariske race er dc1.1 bedste race, at Ole Hasselbalch 
er overbevist racist. samt at Ole Hasselbaleh påstår. at de-fremmede e.r degenererede. 

Der e,· slet intet grundlag for at sammenstille Ole Hasselbatch med nazisterne, og de nævnte 
oplysninger om Ole Has.selbalehs holdninger og tilkendegivelser er usande. De tilbagekaldes 
og beklages derfor. 

DSU og Kasper Hyllested er oriel\terct om, at mange af Den Daoske forenings medlemmer 
deltog i modstandskampen 1940-45, samt at flere af foren.i.og.ens stiftere kom i tysk 
fangenskab under krigen og at Den Danske Forening har et vedtægtsbestemt forbud imod 
nazister som medlem af foreningen. 

Kasper Hyllested og DSU beklager og tilbagekalder derfor de fremsatte udtalelser som 
ubegrundede og lover at oplyse deveme på de skoler, m.v., hvor de urigtige oplysnmger er 
blevet udS-predt, om ovens.t.Aende. 

91."/J<.' ~«.~ 
Kasper Hyllested 

~~J.~ir~9S 
DSU Odense ardeling 

"En karikatur på konfrontationspolitik
ken udgø·res af de autonomes overtagelse 
og udnyttelse af borgcruviljen mod ny
nazister. 

Trods det imbecile element i den form 
for voldskonfrontation er det skræm
mende, at det tilsyneladende lykkes de 

autonome at fremstå, som om de havde 
folkets opbakning. Forskellen mellem de 
ortodokse venstreorienterede "autono
me" og nynazislerne er verbalt munds
vejr." 

Cand. jur. l,illy Tnng, kong.sted Kyst, i Ber· 
tingskeTidende 18110 1994. 

Universitetsopgave 
omDDF 
Troels Horup: 
"Den Danske Forening 
- et portræt og en analyse af 
Den Danske Forening m.h.t. 
organisation, strategi og ideologi". 
Institut for Statskundskab, 
Aarhus Universitet, 1994. 

DDF var emne for en specialeopgave 
afleveret på Aarhus Universitet i efter
sommeren 1994. Denerbyggetpåengen
nemgang af foreningens materiale, lige
som forfatteren har deltaget i foreningens 
møder og har talt med en del medlemmer, 
formanden m.v. 

Han gennemgår foreningens synspunk
ter ud fra en loyal gengivelse af dens ma
teriale og undersøger, i hvilleen ud
strækning der er hold i beskyldningerne 
mod foreningen for racisme m.v. Det kon
stateres, at ingen har været i stand til at 
føre noget som helst bevis for en forbin
delse mellem DDF og nynazisterne, der 
ifølge atbandlingen endog vurderes ud
præget negati,1 i DDF. Der er heller ikke 
nogen basis for at karakterisere DDF som 
racistisk, konkluderes det - medmindre 
man anlægger en så bred racismedefiniti
on, at den i realiteten bliver helt menings
løs. 

Forfarteren har fulgt en lokalgruppe, 
som angives at omfatte ca. 40 mennesker~ 
og hævder at have kendskab til 3 yderli
gere sådanne grupper. Han har tydeligt 
svært ved at håndtere DDF's naturgroede 
organisat.ionsform i en sædvanlig referen
ceramme og vanskeligt ved at definere, 
hvilke aktiviteter der er DDF's egne, og 
hvilke der blot foregår i det bredere inter
essefællesskab, der bekender en tilhørig
hed til DDF. Han har ikke konstateret no
gen modstand hos medlemmerne mod le
delsesfonnen, som medier og politikere jo 
ellers har gjo,t meget ud af at kritisere 
som værende "ikke-demokratisk". 

Afhandlingen er interessant, fordi det 
er den første fair beskrivelse af en udefra
ko1mnende af, hvad der foregår i forenin
gen. Man kan så undre sig over, at det 
skulle være en student, der lavede et 
sådant arbejde, medens myriaderne af vel
betalte og påståede velvidende journali
ster i det store hele ikke har været i stand 
til at fortælle andet om DDF end det, der 
fandtes inde inde i deres egne hoveder i 
forvejen. 

Ole Hasselbalclt 
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Landet rundt 
Hovedstadsområdet 
Grønt raceri 

En af de fll tilbageværende danske 
grønthandlere i hovedstadsområdet fin
des i Ndr. Frihavnsgade på Østerbro i 

København, hvor også Oere af de talrige 
fremmede grønthandlere bar forretning. 

En dag i november blev han som Oerc 
gange tidligere antastet af en lokal p0liti
betjent, fordi hans fortovsu<Milling rage
de længere ud end de efter politivedtæg
ten tilladte 60 cm. Han forsvarede sig 
med, at det gjorde de andre grønthandle
res da også, så hvorfor gjorde man ikke 
noget ved det? 

Situationen gik i hårdknude, og den 
danske grønthandler måtte en tur i ka
chotteo på St. Kongensgades politistation. 

"Andre grønthandlere i Ndr. Frihavns
gade er åbenbart fredet. Er det fordi, de ik
ke er danskere? Jeg oplever det her som en 
fonn for omvendt racisme", siger han og 
tilføjer: "Jeg vil hellere end gerne være 
lovlydig - bare de andre grønthandlere 
også er det. Ellers er der tale om urimelig 
konkurrenceforvridning." 

Mon det hjælper ham at klage til Næv
net for Etnisk Ligestilling eller til Doku
mentations-og Rådgivningscenter for Ra
cediskrimination, som han jo betaler til 
gennem sine skatter? Han hører jo åben
bart til en forfulgt og diskrimineret m ino
ritet af en uddøende "race". 

(Kilde: Østerbro Avh; 30/1 1 94). 

Rådne kiosker 
De Oeste kiosker i København er som 

bekendt for længst overtaget af fremme
de. Der berettes jævnligt om alskens lys
sky transaktioner der. 

I december var politiet på besøg i en 
snes kiosker på Amager. F lere steder 
fandt man ansatte, der samtidig fik enten 
dagpenge eller bistandshjælp. Desuden 
adskilligt tyvegods. Flere af kioskindeha
verne blev derfor anholdt og sigtet for hæ
leri. 

(Kilde: Am•ge, Bladet 13/ 12 94). 

Toldfrie libaneser-smøger 
Kiosker i København har også deltaget 

i afsætning af et kæmpeparti toldfrie ciga
retter, som skulle være udført til Ukraine, 
men via et par libanesere med svensk 
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statsborgerskab blev afsat dels i "frista
denn Chlisti.auia, der af justitsministeren 
reelt er gjort til toldfrit og lovløst område, 
dels gennem københavnske kiosker. 

(!Gide: Jyll.-l'QsL 22/]2 94). 

Dan-pak-tyrk-smøger gik 
op i røg 

Otte 16-21 -årige af dansk, tyrkisk og pa
kistansk herkomst lagde en nat i november 
an på at røve et lastvognstog med cigaret
ter og anden tobak for ca. 1,5 mio. kr. 

De ankom stand.~mæssi&'l til gernings
stedet i ro BMW'er og en Opel Kadeu -
stjålet. 

Men politiet havde fllet et vink og an
holdt dem - nogle af dem efter en hidsig 
biljagt. 

De var bevæbnet med knojern og knive, 
og ransagning af bopælene gav stjålne 
nummerplader, koben og diverse skarp 
ammunition. 

Nær en af bopælene fandt politiet en 
bil, som nogle aftener forinden på yderst 
brntal vis var frarøvet en 68-årig mand, da 
han ville besøge sin søn på Rigshospitalet. 
Han fik hjernerystelse og måtte sys med 
12 sting efter slag i nakken med røvernes 
pistol. 

Røverne nåede i politiets påhør at min
de hinanden om, at de ikke skulle tilstå 
forsøg på røveri, men kun tyveri, der har 
en meget lavere stralbnm1e. 

(Kilde: B.T. 24/ 11 94; ØSletbro Avis 30/11 94). 

Synkende skude forlades 
Gasværksvejens skole på Vesterbro , 

København var vist det første eksempel 
på en fremmederobret dansk skole. Ande
len af fn:mmede var 97% i 1994. 

Københavns Borgerrepræsentation har 
nu besluttet at lukke skolen. Den havde 
kun l 00 elever, men plads til fire gange så 
mange. Det socialdemokratiske medlem 
af skoleudvalget Karin Storgaard forkla
rer, at "ikke kun danskerne f1ygter fra sko
len. Selv indvandrere er begyndt al Oytte 
deres børn til andre skoler." Med typisk 
indvandringsp01itisk selvmodsigende ar
gumentation understreger hun, at hun ik
ke mener, at lukningen direkte har noget 
at gøre med den høje andel af indvandrer
børn, og siger samtidig: "Skolen på Ga
sværksvej er et eksempel på, at vi p0liti-

kere har ignoreret problemet, måske af 
frygt for at blive beskyldt for rdcisme." 

(K.iJde: JylJ .. Po.. .. t.12/12 94: Søndagsavisen Ama. 
ger 18/12 94). 

Sønderjylland 

Fritidspenge 
til islamist-center 

Den socialdemokratiske borgmester i 
Åbenrå, der har profileret sig som alt andet 
end "fremmedhader", er nu blevet oprørt 
over, at tyrkiske islamiske fundamentali
ster med forbindelse til den ekstreme grup
pe De Grå Ulve ved hjælp af 50.000 kr. op
nået via fiitidslovgivningen er ved at ind
rette et center med egen moske i Åbenrå. 

Gruppen har ansat en imam til at tage 
sig af gudstjenester og undervisning i 
Koranen. 8orf_'111esteren hævder at vide, at 
der uddeles løbesedler fra De Grå Ulve i 
klubben. 

(Kilde: Jyll.-l'<>Sl. 22112 94). 

Østjylland 
Erobringen af skolerne 

En ny rapport fra Århus Skolevæsen vi
ser, at andelen af frenuuede børn i byens 
skoler fra I 987 til 1994 er steget fra 4% til 
11 ,4%. Ikke overraskende ventes andelen 
at stige endnu mere i de kommende år. 

Syv af kommunens skoler har nu over 
25% fremmede børn, yderligere fi re sko
ler over 20%. 

På Nordgårdskolen i Gellerup er 96,2% 
af eleverne børn af "Oygtninge" eller ind
vandrere. Nu vil man have den udvidet til 
at rage endnu Oere fremmede børn fra den 
svulmende tilgang af stærkt ynglende 
fremmede. 

Rapp0rten begrnnder det med, at man 
ikke ønsker at flytte en del af de mange 
frenm1ede til naboskoler. Forældrene her 
har nemlig gennem de seneste uger reage
ret stærkt imod den stigende andel af 
fremmede. og man frygter nye, voldsom
me reaktioner fra forældre, der ikke øn
sker, at deres børn skal gå i en skole med 
1/3 eller I /4 fremmede elever. 

Og udsigterne er ikke lyse. Rapp0rten 
siger nemlig, at der fo11sat er stor til Oyt
ning af Oygtningefamilier fra andre kom
muner. 

Åbenbart er bystyret i Arhus ved at ind
se, at man ikke bare kan fortsætte med 
hidtidige forsøg på at kujonere danske 
forældre, men må ændre signaler om en 
håbløs "integration". 



Måske for sent. Utilfredshed med de 
kommunale skoler bar allerede filet foræl
drekredse i Århus til at starte to privat
skoler. Begge vil begrænse andelen af 
frenunede elever, de vil optage. den ene til 
højest 20%. 

Århus Kommune ser med bekymring 
på dette. Man frygter, at fors.øg på at "in
tegrere0 de "losprogede11 bliver ødelagt, 
hvis de danske elever forsvinder til priva
te skoler. 

(Kilde: /yll.-Post. 4/12 94. Wt 95). 

Indvandrersport 
En 21-årig fodboldspiller fra indvan

drerklubben Aslam i Århus fik 14 dages 
betinget hæfte. I en seriekamp mod en 
dansk klub sparkede han en modspiller i 
hovedet og i ryggen - efter racistiske ud
talelser, påstod han. 

(l(jlde: Jyll.-Post. 20/12 94). 

Vestjylland 

Absort 
En 30-årig nigerianer indfandt sig i Ri

be for at ægte en tysk kvinde. 
Allerede inden bruden dukkede op, 

meddelte afrikaneren, at han hellere ville 
søge asyl i Danmark. Så blev han sendt til 
Sandholm-lejren. 

Pas eller papirer havde han ikke. Dem 
havde "bniden", da hun senere indfandt 
sig hos politiet i Ribe og efterlyste den 
for:,:vundne gom. 

Folketinget har ved lov pålagt dansker
ne at være statister i den s lags absurd tea
ter. 

(!(ilde: Jyl(,.J'<>SI. lit 95). 

Nordjylland 

Bedøvet voldtægt 
At danske ~-vinder og unge piger a f 

mange af de fremmede betragtes som frit 
bytte, der må jages hele året og voldtages 
nærmest efter forgodtbefindende, er ef
terhånden almenviden og her i bladet om
talt og dokumenteret gentagne gange (se 
f.eks. Danskeren 1990 nr. I s. 8, 1994 nr. 
3 s. 3). 

En nyere variation af forlystelsen er at 
bedøve ofrene og bortføre dem til ekseku
rionsstedet. 

En 27-årig arabisk "flyi,>tning" i Ålborg 
var således tiltalt for sexuelle overgreb 
mod en halv snes nordjyske piger - den 
yngste på 13 år - som han bl.a. traf på 

værtshuse, hvor han luskede bedøvende 
midler i deres d1inks, inden han lokkede 
dem med til sin lejlighed, hvor han 
voldtog dem. 

Ved kriminalretten i Ålborg blev den 
opfindsomme libanesiske voldtægtsfor
bryder, der kom til Darunark i 1986 som 
"flygtnint' og tidligere flere gange var 
straffet for berigelsesforbrydelser, men 
ikke desto mindre havde både opholds- og 
arbejdstilladelse, id.ømt 3 •h års fængsel 
og derpå udvisning af landet for bestan
dig. 

Men den højere landsret mente åben
bart, at vi bar fortjent at beholde dette 
pragteksemplar, og ophævede udvisnin
gen med dommerstemmerne 3-3. 

Ikke engang forbrydelse på dette plan 
var altså nok til udvisning. 

Og simpelthen at sende alle de libane
siske eller palæstinensiske "flygtninge" 

retur til det nu fredelige Libanon falder 
selvsagt ikke vore humanitære magthave
re ind. 

En dansk mand gør i et avisindlæg om 
denne oprørende sag opmærksom på en 
anden sag, hvor en tidligere dansk, men 
nu australsk statsborger fik 3 års fængsel 
for bankrøveri og dertil udvisning for be
standig. Han skriver videre: 

"Dele af den danske dommerstand de
ler givetvis ikke den danske befolkning,\ 
opfattelse af retssikkerhed, når en uden
landsk forbryder af værste slags kan for
blive i Danmark og vel sai,>tens forsørges 
resten af sit liv her i landet! 

Nu mangler der blot, at den pågælden
de forbryder opnår dansk statsborgerskab, 
når fulngselsopholdet er overstået, og t1lr 
ret til familicsammenføring.tt 

(l(ilder. /yll.-Post. 1/6. 6/12, 9/12 94, 4/l 95; ~k
Slf3 Blade, 9112 94). 

Fra andre lande 
Tyskland 

Strøm af afrikanere 
Antallet af asylansøgere er igen stigen

de: 12.056 i november mod 10.247 i okto
ber. I. - 16. december kom der yderlige
re 7000. 

Fra afrikanske lande uden visumpligt er 
der konstateret en organiseret " tl:ygtnin· 
gestrøm'' via Moskva. Ganske som det er 
set i Danmark og ganske som i Damnark 
er tilstrømningen standset øjeblikkeligt, 
da der blev indfø11 visumpligt, fx. overfor 
Togo. 

Nu som for har 90% af asylansøgerne 
ifølge indenrigsminister Kanther ingen
somhclst ret til at få asyl. 

(!(ilde: Die Well 4112 l 994). 

Styret indvandring 
I Tyskland og Schweiz arbejdes der 

med tanker om at muliggøre en reguleret 
indvandring ud fra tyske og schweiziske 
interesser. Formanden for Forbundsda
gen, Rita Siissmuth, har udtalt sig for ind
vandrerkvoter for at udligne den demo
grafiske skævhed i den tyske befolkning. 
En "Kronberger Arbeitskreis" skønner at 
Tyskland behøver 3 -400. 000 "unge og be
gavede kræfter" om året udefra og tænker 

sig rekrutteringen styret ved en blanding 
af gebyrer og et pointsystem som i Nord
amerika og Australien, hvor uddannelse 
og sprogkundskaber tæller højest. 

Økonomerne i Schweizerische Bank
gesellschaft foreslår at lade markedskræf
terne styre indvandringen. Interesserede 
arbejd.~givcre kan på auktion købe indrej
setilladelser. Dermed undgår man indvan
dring af billig og ukvalificeret arbejds
kraft (2/3 a f alle ufaglærte arbejdsløse i 
Schweiz er i øjeblikket udlændinge). Ind
tægterne fra auktionen forestiller man sig 
brugt til de ekstra udgifter til skoler, boli
ger osv., der følger af indvandringen. 

(Kilde: l)ie Well 21/l l l 994). 
Lars 0110 Kristensen 

Velkommen hjem! 
De nigerianske luftfartsmyndigheder 

nægtede et tysk fly med 31 udviste nigeri
anere landingstilladelse, medmindre der 
først blev betalt 30.000 US-dollars. Flyet 
måtte i stedet tage til Accra i Ghana. For
uden de 31 nigerianere indeholdt det 18 
ghanesere og 36 ledsagende tyske politi
folk. 

Førstesekretæren ved den nigerianske 
ambassade i Accra nægtede at tale med si
ne landsmænd: Man kumte bare sende 
dem derhen, hvor de kom fra! .. 

(Kilde: Die Well 31/3 94). ~ 
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Holland 

Strammere asyllov 
De tre partier i den hollandske rege

ringskoalition indtager ofte forskellige 
standpunkter. Således også i spørgsmål om 
asyllovgivning. Et af de borgerlige rege
ringspartier har sammen med oppositio
nen til højre fået flertal for en skærpelse 
af asyllovgivningen, der går ud på auto
matisk afvisning ved grænsen af asyl 
ansøgere, der rejser ind via "sikre tredie" 
lande". Da Tyskland indførte tilsvarende 
bestemmelser fordobledes antallet af asyl
ansøgere øjeblikkeligt til 55.000 ( 1994). 
Med de nye regler håber regeri11gen på et 
fald til 35.000. 

Lars Otto Kristensen 

Schweiz 

Falske asylsøgere skal ud 
Under den smagfulde overskrift "Det 

brune hjørne" berettede "Der Spiegel" i 
nr. 47, 1994, at Schweiz påtænkte at ind
føre "Europas skarpeste bestemmelser 
mod indvandring". 

Justitsminister Koller fastholder, at alle 
falske asylansøgere må udvises ikke 
mindst for at beskytte dem, der virkelig 
har hjælp behov. De nye asyllove, der blev 
vedtaget ved en folkeafstemning 4. de
cember, muliggør indsættelse a f uønskede 
udlændinge, fx. narkohandlere /i:a ZGrichs 
sto/i:ni ljø, allerede afviste asylansøgere og 
udlændinge uden papirer i indtil tre måne
ders "forbcredelsesarrest". Er der allerede 
faldet afgørelse om udvisning kan forbe
redelsesarresten udstrækkes til 9 måneder 
- s.~ længe kan det ofte vare at skaffe de 
nødvendige papirer fx. fra lande, der 
nødig vi l have deres egne statsborgere til
bage. 

Samtidig har justitsministeren - over
Oødigt skulle man mene- eller en protest 
fra de katolske bisper gjort opmærksom 
på, at begrebet "kirkeasyl" er uden juri
disk indhold. 

Lars Otto Kristense" 

Frankrig 

Synagoge-hærværk 
Når der sker hærværk på synagoger, 

som på nogen måde lader sig henføre til 
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''nynazister", "højreekstremister" ell. 
lign., kan man være ret sikker på, at det 
slås stort op i medierne. 

Anderledes når det som i begyndelsen 
af november var den forbudte islamistiske 
organisation FIS, der gemiemførte et om
fattende hærværk på en synagoge i Paris. 

Det omtaltes kun i en petitnotits på nog
le få linier fra Reuter. 

(Kilde: Jyll.-Po,1. 7/1 1 94). 

Kamp mod 
islamistiske terroristbaser 

I november blev der rejst anklage mod 
78 medlemmer af den algierske Groupe 
islamique arme (GIA}, der blev fanget 
ved en større rnzzia i begyndelsen af 
måneden. 

De 78 er (endnu) ikke anklaget for ter
rorhandlinger i Frankrig, men for at have 
benyttet fransk territorium som operati
onsbasis for aktioner først og fremmest i 
Marokko og Algeriet. Blandt andet har 
det franske politi fundet våbenarsenaler 
og værksteder til fremstill ing af falske pa
pirer. I et våbenarsenal åbnede terrorister
ne, der bar afghanske uniformer, ild mod 
politiet. 

Det franske politi arbejder tæt sammen 
med de marokkanske myndigheder, hvis 
agenter har el godt kend~kab til de indre 
forhold i Frankrigs talrige moskeer. 

Den franske indenrigsminister Pasqua 
har indgået en overenskomst om samar
bejde med sin saudiarabiske kollega og i 
den forbindelse krævet islamisk respekt 
for national lovgivning - en hentydning 
til bl.a. saudisk finansiering af islamiske 
aktiviteter i udlandet. 

Lars Otto Kristensen 

Bosnien 

Undertrykkelse 
af katolikker 

Sarajevos katolske ærkebiskop, kardi
nal Winko Puljic, har i november peget på 
væksten i den islamiske fundamentalisme 
i Bosnien. I de muslimske dele af Bosni
en får katolske (kroatiske) børn ikke læn
gere religionsundervisning, og de presses 
til at hilse deres lærere med "Salem alei
kum". Bosniens embedsstand og diplo
matiet er nu næsten rent muslimske. I 
nogle dele af Sarajevo kan der pludselig 
komme forbud mod salg af svinekød. 

(Kilde: Die Welc 2211 I 1994). 
Lars Otto Kristensen 

Ægypten 

Terrorist-flygtninge 
En anonym ægyptisk embedsmand an

klager i avisen "Al-Hayat" i Cairo de vest
lige lande for at beskytte ægyptiske polit
forbrydere, der dækker sig under islam. 
Ved at nægte udlevering til ægyptisk rets
forfølgelse vil Vesten snart selv komme til 
at lide under terroristernes aktivitet. 
Blandt andre nævnes Danmark, der ikke 
vil udlevere Fuad Kassem, som en ægyp
tisk domstol dømte til døden i 1992. 

(Kilde: Die Well 2112 1994). 
Lars Otto Kris1ense11 

I Bøger og tidsskrifter I 
Grundbog i apolitik 
Steen Steensen: 
Demokratiets rødder. 
(Forlaget Abildgaard & Brøds
gaard, 1994. 561 sider. 240 kr.). 

Da seminarielektor Steen Steensen i 
1982 udgav bogen "Den sociale kome
die", blev det sagt, at han med sin sam
fundsanalyse vendte Karl Marx på hove
det. Denne kommentar kan gentages over 

for storværket "Demokratiets rødder", 
som i kvantitet nærmer sig Marx' "Kapi
talen" og i kvalitet langt overgår den, idet 
Steensen ikke som Marx henfalder til luf
tig teoretiseren, men holder sig til den vir
kelighedsnære erfaringsverden. 

Det er kampen mod enhver fonn for 
pol i ti se ring af samfundet, der er Steen
sens anliggende. Det er ikke kun en "dår
lig" politik, der skal erstattes af en "god", 
for al politik er dårlig, idet den medfører 
nogle menneskers magt over andre og der
med samfundshersen, korruption, kontrol 



og forkrøbling af individet. Civilisation 
og kultur råder i Stcenscns øjne kun der, 
hvor mennesker handler individuelt og le
ver af deres eget arbejde. Kun på det frie 
marked er dette muligt. Derfor har det æg
te demokrati som højeste opgave at hæv
de politikfrie i.oner, hvor borgeren er und
draget kontrol oppefra. Stik herimod 
søger det nuværende '·demokrati>', drevet 
frem af problem-opfindende akademike
re, ideligt at gøre stadig flere livsområder 
til politisk virkefelt. En ond cirkel er i 
gang: De politiske aktivister er afhængige 
af en stadig problem-vækst for at finde 
eksistensberettigelse. En løsning kan der
for kun ops!å uden for den politiske ver
den. "I den nuværende historiske situati
on :jynes stemmeretten værdiløs". må 
Steensen derfor konstatere. "Den folke
valgte er blevet et demokratisk problem." 
Af den grund hævder han oprørets nød
vendighed: "Oprørerne har i politikerle
den en vigtig forbundsfælle. Leden ved 
politikenie er berettiget. Karrieremageren 
spiller med falske kort. Han optræder i 
rollen som den lille mands talcrør1 men 
fungerer som stormændenes forstærker. 
Indtil knoglerne må politikerleden næres." 

Folket har ikke bare ret, men også pligt 
til at bortkaste statsaristokratiet, fastslår 
Steensen. Oprøret skal vel at mærke være 
ikke-voldeligt, bestående af civil ulydig
hed (blokade over for statskontrollanter i 
erhvervslivet, skattenægtelse o.lign.). Det 
skal erstatte levebrødspolitikeren med 
amatørpolitikeren, der kun sidder i en be
grænset periode, f.eks. et år, "Men, vil en 
og anden udbryde, en uforberedt og uer
faren person kan ikke nå at sætte sig ind i 
de mange og komplicerede problemer. 
Netop ikke. Og det beløber sig til en stor 
fordel, eftersom politik er problemska
bende. Af rent praktiske grunde falder 
den politiske aktivisme. Et frygteligt red
skab glider dominansklassen af hænde. 
folkene befries for et udbytnings- og un
derlrykkclsesmiddel." 

Steensen geimemgår det meste af ver
denshistorien - fra det antikke Græken
land til det aktuelle europæiske ensret
ningsforsøg - for at finde !Tem til demo
kratiets rødder. F.eks. kan han fastslå, at 
det norske folk gellllem hele dets historie 
har været begunstiget med en svag stats
magt. Utvivlsomt var Norges lykkelige 
nej til EU sidste år en følge heraf. Natio
nalt mod til selvstændighed og enegang 
følger af den individuelle frihed. 

Det er dog særlig USAs historie, der 
optager Steensen: "USA er risikoens land. 
Det befrugtedes med eventyrere og kraft
fulde enere, der var indstillet på succes. 
For de mest driftige var sigtet ikke et liv i 
luksus og lediggang." Uortodoks er hans 
fremhævelse af western-filmene som 

vedligeholdere af dette ideal: Westernhel
ten "kender forskel på godt og ondt, ret og 
uret. Frihed og lighed er moralske krav. 
Begreberne knyttes ikke an til social sta
tus. Det drejer sig ikke om at synes, men 
om at være. Stærk individualisme er hel
tens ståsted, men ansvaret rækker videre. 
Der er noget, som er støne end individets 
selv. Men ansvaret er ikke et ansvar for 
verden og for den ganske menneskehed. 
Udstrækkes ansvarligheden til alt og alle, 
opløses enhver forpligtelse. Heltens an
svar dækker alene de nærmeste og den 
truede by. Derfor er byrden synlig og for
dringen konkret. Forpligtelsen fftr binden
de virkning. Det er ikke gørligt at und
slippe det moralske krav. Om det gælder, 
må livet sættes på spil." Levebrødspoliti
keren er i disse fi lm realistisk afbildet 
som skurk, og frem for alt er western-fil
mene anti-intellektualistiske, fremhæver 
Stecnsen, der med rette hylder John Way
ne som den største stjerne. I dag må Clint 
Eastwood dog også nævnes. Københavns 
politi kan af hans "Dirty Harry" lære, at 
ordren "Skyd efter benene!" skal man kun 
være stolt over at blive til1abrt. 

Med udgangspunkt i, at klassiske ind
vandrerlande som USA, Canada, Austra
lien m.n. har klaret s ig godt, hævder 
Steensen, at indvandrere ofte er eminente 
iværksættere og økonomisk berigende, for
di de generelt besidder fighterånd, selv
stændighed og gåpåmod. Denne betra1,>t· 
ning forudsætter imidlertid netop mang
len på socialstat i tilrejselandet, ellers til
trækkes mest dårlige elementer. 

Steensen savner ikke sans for natio
nalstatens betydning: "Demokratiet kan 
ikke tænkes uden personlig og national 
selvbestemmelsesret( ... ). Nationalisme er 
en livsbekræftende, almemnelllleskelig 
følelse. Hverken nationalismen eller nati
onalstaten giver anledning til krig. Den 
nationale stat er i :;in natur fredelig.'' Aka
demikere og levebrødspoliti.kere !lygter 
imidlertid fra denne realitet ind i teorier
nes verden. "Uden tvivl eksisterer der en 
sammenhæng mellem en klasses afstand 
fra den materielle produktion og dens 
holdning til sædvane og tradition. Bønder, 
fiskere, arbejdere og håndværkere kender 
landskabet, klimaet og årstidernes skiften. 
Ge,mem arbejdet grundfæstes respekten 
for det givne. De ved, hvad det v il sige at 
sætte bo, slå rødder og virke for slægtens 
fremtid. Således er de også agtsomme på 
fædrenes slid. Det værende er en følge af 
hedcngangnes tumlen med dagens ger
ning. Ved omtanke og hænders arbejde 
faldt sten på sten til føje. Naturens for
vandling til brød skærper sansen for kul
turens udvikling. Kontakten med virkelig
heden fører til agtelse for tro og særpræg. 
Arbejdende mennesker værner derfor om 

nationaliteten. I deres eget land hører de 
hjemme. Det sættes ikke på salgslisten til 
den højest bydende." 

Kun et frit samfund frembringer den 
slags mennesker, som vil værne om en fri 
nation. Steensens skelsættende bog be
skriver indgående, hvordan samfundet 
med Grundtvigs ord løser "nødvendighe
dens gåde", og den fastslår som han, at det 
kun kan ske i ukærlighedens 1ige1

' -

fædrelandet. 
Peter Neerup Buh/ 

"Humanismens" børn 

De autonome. 
(Autonomt Forlag, 1994. 143 si
der. 50 kr.). 

"At vores samfund er dårligt styret er 
ikke til at overse. Men vi ønsker ikke blot 
at udskifte de nuværende magthavere med 
nogle nye og "bedre" - vi ønsker at af
skaffe magten. Vi kæmper for at alle skal 
have rådighed over deres eget liv - vi øn
sker at gøre op med den samfundsindret
ning, der bygger på herskere og undersåt
ter.,, 

De,me for så vidt tiltalende tanke, som 
i det citerede stykke ikke er til at skelne 
fra sund anarkisme, som den er udnykt af 
f.eks. Steen Steensen (se ovenfor), st.lr i 
en ny bog om og af de autonome be
vægelser i København. De autonome, 
som bl.a. omfatter de tidligere BZ' ere, øn
sker in1idlertid tydeligvis ikke blot et flit
tigt, produktivt og stilfærdigt liv som nyt· 
tig borger i et nit samfund. De stræber 
s impelthen efter et uforpligtende driverliv 
præget af"happeuings", til dels voldelige 
demonstrationer, " fede" fester og alskens 
larm og gøgl for at fylde tomheden mel
lem ørerne. 

"Anli-Fascistisk Aktion" (AFA) beskri
ver således sine egne medlemmers karak
teristiske måde at fejre I. maj på: "Vi 
sprang simpelthen de indledende ma
nøvrer over, klædte os ud som 'arbejdere' 
og 'revolutionære· og klyngede en nazi 
skinhead og en kapitalist op under parolen 
'Bag fascismen står kapitalen!' . Demon
strationen startede foran Byretten, og be
væbnet med maskinpistoler (af træ ... 
suk!), bam1ere og masser af både røde og 
sorte flag, gik vi gennem indre by i 
København." 

Samme gruppe peger på en ting, der ad
skiller den fra den øvrige venstrefløj, lllii.. 
"nemlig at vi ikke nøjes med at snakke om ,.. 

DANSKfRE.N • NR. 1 • FBBRUAR t995 19 



militante midler, men også af og til tager 
dem i brug. Når det f.eks. gælder fascister 
og nazister, vil vi aldrig lade dem holde 
m.ødcr eller demonstrationer offentliJ,'1, og 
hvis det kræver slagsmål at stoppe dem, er 
vi parat til at tage det." 

Gruppen "Strictly Underground" forer 
en "politisk kamp, der ikke kun består af 
at overmale nazigraffiti og banke alle de 
nazisvin, vi kan tl fat på." Kampen om
fatter også "kultur'', nemlig såkaldte musik
arrang(!mcnter i den Grå Hal i Christiania> 
hvor "publikum nyder at slippe for rekla
mer og glæder sig over at være solidariske 
i kampen mod svinene." l den samme 
kamp påpeger "Autonomi-kollektivet" 
"legitimiteten af mangfoldige kampfor
mer - inklusive militante og væbnede". 
Morsomt antyder de autonome grupper i 
deres forord, at bogen blev skrevet for at 
modbevise, at de er nogle "terroristiske 
voldspsykopater". Det er ikke helt lykke
des ... 

Når man læser de autonomes bog, 
kommer man uvilkårligt til at tænke på, 
hvad den fremtrædende zoolog, dr. phil. 
H.J. Hansen S~Tev i artikelserien "Vor Ci
vi lisations Fremtid" i Jyllands-Posten 17. 
august 1923. Hansen påpegede, at ''defek
te" individer ikke er venligtsindede mod 
civilisationen, fordi de ikke kan overkom
me dens byrder: "Vi maa være klar over, 
at de Defektes Holdning i Grunden er in
stinktivt Oprør mod Civilisationen. Vi fik 
i 1920 en praktisk Prøve derpaa i de livli
ge Generalstrikedage i Kjøbenhavn, Ran
ders, Horsens, osv., da alskens Samfunds
bærme muntrede sig med at knuse Ruder, 
plyndre Butiker, lave Spektakler; Hoben 
havde Fornemmelse af, at der politisk var 
en Lejlighed til at slaa løs paa Samfundet 
og prøve, hvad der kunde udrettes. selv
følgelig uden en eneste fornuftig Tanke 
som Drivkraft. Til daglig mærker man ik
ke synderlig til hele det Proletariat, der 
holdes indenfor visse Grænser af Politi, 
Dommere og i sidste Instans af Soldater; 
Tilstedeværelsen af selv en mindre Trop
pestyrke afskrækker de Defekte fra 
fjendtlig Optræden i Masse. Indtil videre 
holder de sig taaleligt i Ro, men formerer 
sig livligt og venter paa god Lejlighed." 

At denne gode lejlighed vil komme i 
1990'erne, når den sociale opløsning 
p.g.a. indvandring har nået et vist punkt, 
er de autonome vist ikke de eneste, der 
spekulerer i. Det må aldrig glemmes, at 
når de i sig selv helt ligegyldige hæne
kla.'dte individer kan få nogen som helst 
betydning, så skyldes det udelukkende 
samtykke eller laden stå ti l højere oppe. 
Den egentlige trussel mod frihed og sam
fundsfred i Danmark i dag kommer ikke 
fra gadens parlament. 

Peter Neerup Buh/ 
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To norske tidsskrifter 
Fritt Forum/Norsk Blad. 
(Postboks 6, N-2056 Algarheim). 

Rapport - Nasjonal Nyhetsavis. 
(Postboks 104, N-2060 
Gardermoen). 

1 Norge er fronten mod indvandringen 
desværre politisk meget splittet, men den 
råder over flere blade, som udkommer re
gelmæssigt, og som er tværpolitiske. 

Det uafhængige magasin "Fritt Forum/ 
Norsk Blad" udkommer ni gange om året 
med som regel 20 sider pr. nr. Arsabonne
mentet er 198 norske kr. (20 nkr./nr. i løs
salg). Som grundlag har dette blad "et na
sjonalt og demokrat isk verdisyn''. Det 
kalder sig nationalistisk, idet nationalis
me iflg. redaktionens definition simpelt
hen betyder, at man baserer politikken på 
nationalstatens præmisser: "En stabiJ ver
den fordrer selvstendige og suverene na
sjonalstater med etnisk-kulturelt stabile 
institusjoner både politisk og befolk
ningsmessig. Man søker heller til 
inter(mellom)-nasjonale løsninger frem
for overnasjonalc løsninger med delege
ring av makt utenfor landegrensen." 

Dette sunde, generelle princip siger in
tet nærmere om samfundssystem og andre 
politiske spørgsmål, hvorfor bladet byder 
både liberale og socialt orienterede natio
nalister velkommen: "Som uavhengig 
magasin er vi både klar over og glad over 
ideologiske skillelinjer. Dette gjør den po
litiske deban mer interessant - for ikke å 
si konstruktiv." "Frin Forum/Norsk Blad" 
er da også et lødigt debatforum med først 
og fremmest lange artikler, men også læ
serbreve og nyhedsstof. Desuden rummer 
det talrige annoncer med alt fra skinhead
rockmusik, -plakater og nationalt tøj til 
bøger om indvandringsspørgsmålet. 

Mens "Fritt Forum/Norsk Blad" opstod 
i 1989, er avisen "Rapport - Nasjonal Ny
hetsavis" først begyndt at udkomme i 
1994. Den kommer hver 14. dag og er så
ledes den hyppigst udkommende avis af 
sin slags i Norden. Årsabonnement: 330 
norske kr. Ligesom «Fritt Forum/Norsk 
Blad" er den uafhængig, og den supplerer 
for så vidt dette blad, idet den koncentre
rer sig om at bringe de seneste nyheder om 
indvandringsspørgsmål, oplysninger om 
nationale organisationer, deres modstan
dere o.lign. Desuden indeholder den lige
som "Fritt Forum/Norsk Blad" annoncer. 
Begge blade rwnmer meget interessant 
stof - også fra Danmark, hvilket dog ikke 
er den eneste grund til, at tegning af abon
nement på dem kan anbefales: Kampen 
mod Quislings politiske arvtagere er un-

der alle omstændigheder en god sag, som 
i hele Nordens interesse bør støttes. 

Peter Neerup Buh/ 

Populisme 
Robert H. Weems: 
A Populist Bibliography. 
(Populist Action Committee, 
1994. 206 sider.$ 14.95). 

Forskningslederen ved den amerikan
ske "Populist Action Committee". Robert 
H. Weems, har gennem næsten IO år ar
bejdet på denne bibliografi. Resultatet er 
en fortegnelse over godt I 000 bøger om 
amerikansk populisme, opdelt efter em
ner, f.eks. ukultur", "konspirationer: fakta 
og teorier", "monopolkapitalisme" og 
"race-nationalisme". Indholdet af de fle
ste af bøgerne omtales kort. Desuden 
rummer bibliografien biografiske skitser 
over mange populistiske ledere i USA, og 
den er forsynet med en værdifuld intro
duktion, hvor Weems diskuterer den for
kætrede populismes forhold til andre p<>
litiskc retninger. Endelig er bogen forsy
net med et bilag, som er det Populistiske 
Partis program. 
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Weems definerer populisme som en 
mellemting mellem konservatisme og det 
autoritære højre. Populister beskyldes of
te for "fascisme", men populisten respek
terer demokratiet (ønsker f.eks. folkeaf
stemninger) og retssamfundet. Populis
men forkaster den traditionelle opfattelse 



,..,., 

af det politiske spektrum, som altid place
rer de toneangivende i •(midtenu. Populis
men tager udgangspunkt i ku1turen, reli
gionen og det produktive folk. Den ad
skiller s ig fra herskende konservative som 
f.eks. Reagan bl.a. ved at ville begrænse 
kapitalismen, undgå indblanding i krige 
og modsætte sig tvungen raceblanding, 
som den harværet praktiseret siden 60 'er
ne. (P.g.a. sammenfaldet mellem distinkte 
etniske grupper og forskellige kulturer an
vendes i USA konsekvent ordet "race"). 

De fleste moderne populister tror iJlg. 
Wccms på "frivillig adskillelse a f racerne, 
med geografisk adskillelse som lat1gsigtet 
mål, hvorenhver race har selvbestemmel
se til at arbejde indenfor sin egen kultul' 
for at opnå sin plads i solen." I det Popu
listiske Partis program hedder det da og
så, at "enhver race har ret og pligt til at 
søge sin skæbne fri for indblanding fra en 
anden race." Populisterne er derfor imod 
støtte og særbehandling til etniske grup
per, og de vil have en mere restriktiv im
migrationslov rettet mod 3. verdens-im
migration. Også repatriering er nød.ven" 
dig: "For tiden er der omkring 15 millio
ner illegale immigranter iblandt os. De 
skal findes og deporteres. Vore grænser 
må for enhver pris forsegles overfor den
ne trafik, ellers vil landet blive ødelagt in
defra, efter at del først er blevet et fallit
bo." 

Populismen er vel at mærke ikke en en
sidig hvid bevægelse. Den kendte sorte le
der af"lslams Nation" i USA, Louis Far
rakl1an, omtales positivt afWeems. Farrak
han er den førende talsmand for "sort se
paratisme". Han anklager ikke de hvide 

for at være skyld i de sortes situation i 
USA; den skyldes efter hans mening de 
sortes egen Jcmfældighed og dovenskab. 
Farrakhans tema er itlg. Weems, at afro
amerikanerne skal udvise racestolthed, 
nndgå kompromis med de hvide og holde 
op med at føle selvmedlidenhed. Som de 
hvide populister har han indset, at den 
kulturelle " smeltedigel" er en fiasko. 

Af hvide fortalere for ''race-nationalis
me" (Racial Nationalism) omtaler Weems 
bl.a. senator Theodore Bilbo, som i I 939 
fremsarte et lovforslag, der gik ud på at re
turnere negrene til Vestafrika. To millio
ner so11e støttede med deres undcrskri ft 
lovforslaget. På trods af dette blev Bilbo 
''en af de mest hadede mænd i landet", li
gcS-Om Farrakhan hades i dag: Begge af
kræfter de nemlig den "progressive" ynd
lingsillusioo om racehannoni. 

Andre store populister omtalt af We
ems er f.eks. George C. Wallace, der, som 
Christopher Lasch påviser i sin bog "Det 
eneste sande Paradis", blot forsvarede lo
kalsamfundenes rodfæstethed (se Dan
skeren I 993 nr. 6, s. 20). Den frem
trædende republikaner Patrick Buchanan 
udpeges som det eneste seriøse populisti
ske præsidentemne for tiden, og den 
(blandt mediefolk) berygtede guvernør
kandidat David Duke forsvares. "Lige ret
tigheder for alle - specieJJe privilegier for 
ingen" er slagordet for de,me tidligere Ku 
Klux Klan-leder, hvis fortid åbenbart ikke 
kan tilgives, som man tilgiver tidligere 
kommunister. 

Populismen a fviser enhver form for in
ternationalisme, herunder u-landshjælp 
og anden indblanding, hvor USA's vitale 
interesser ikke trues. "Een verden" er for
ræderi, mener det Populistiske Parti, som 
vil have USA ud af FN, og FN-bygningen 
ud af USA. Desuden modarbejder partiet 
de internationale grupper, som på topplan 
tilsyneladende konspirerer for at indføre 
en verdensregering via regionale unioner. 
Der tænkes her særlig på den Trilaterale 
Kommission (som bl.a. har Ritt Bjerre
gaard og Uffe Ellemann-Jensen som med
lemmer) samt Bilderborg-gruppen (med 
bl.a. Tøger Seidenfaden fra Danmark, 
Bush og Kissinger fra USA, Kohl og Pohl 
fra Tyskland og Carrington fra Storbritan
nien). Denne magtfulde gruppe fik bl.a. 
afsat premierminister Hosokawa fra Japan 
og Thatcher, fordi de var imod afgivelse af 
suverænitet til henhv. Stillehavsunionen 
og EU. Det Populistiske Parti ser ledende 
bankfolk (f.eks. Karl-Otto Pohl) som den 
drivende kraft i ·'globaliseringen". 

Det Populistiske Parti , "Populist Action 
Conunitteen (som har udgivet mange 
bøger) samt ugebladet "Tbe Spotlight", 
som kalder sig "populistisk og nationali
stisk", kan alle kontaktes på adressen: 300 

Independence Avenue, S .E., Washington, 
D.C. 20003, USA. 

N:lr der tages hensyn til historiske for
skelle (populismens fundament er netop 
den konkrete tids- og stedsbestemte kul
tur), kan man i Europa Irere meget ved at 
studere den amerikanske populisme. Be
grebet "populisme" bør renses og blive et 
samlingspunkt for folkeligt, rodfæstet op
rør mod de herskende kosmopolit iske, 
økonomi-fikserede ideologier, som domi
nerer overalt i Vesten. 

Peter Neerup Bultl 

Den franske syge 
Philippe Bernard: 
L'immigration. 
(Le Monde-Editions, 1993. 
182 sider. 65 kr.). 

I denne bog gives et væld af statistik og 
andre oplysninger vedr. fremmedspørgs
målet i Frankrig og i hele Eur(Jpa. Nogle 
af de mest interessante tal er i referatet af 
en undersøgelse fra I 993, hvor fransk
mænd blev spurgt, om de betragtede sig 
selv som racistiske. og i givet fald hvor 
meget. 40% betragtede sig som "meget" 
racistiske, 25% sagde "lidt" racistiske. 
Kun 32% erklærede, at de overhovedet ik
ke var racister. Svarene er selvfølgelig ud
tryk for eusund selverkendelse, idet men
neskene givetvis altid vil nære større for
behold overfor folk med en meget ander
ledes fremtoning end overfor folk lignen
de een selv, men samtidig blev mange af 
svarene utvivlsomt givet i trods overfor 
"antiracismen", idet flertallet af fransk
mænd selvsagt ikke er '~ægte0 racister. 

Hvorfor den menige borger i trods er 
villig til at erklære sig som "racist" er 
nærværende bog i s ig selv et svar på. For~ 
fatteren er veletableret medlem af den 
franske journalistelite og ledsager som 
sådan ikke overraskende sin reportage 
med en idelig moraliseren og anklager 
mod sine landsmænd. Alle problemer i 
forbindelse med fremmede i Frankrig gør 
han ved hjælp af sindrige argumenter til 
franskmændenes, altså ikke de uinvitere
de indtrrengeres, ansvar. Den udbredte 
sympati for "racisme" opfatter han såle
des bogstavelii,>t og forklarer den med en 
sociologisk teori, ifølge hvilken fjendtlig
hed mellem grupper øges, når den sociale 
afstand mindskes. 

Særlig når tidligere undertrykte for
søger at assimilere sig hos de tidligere 
herrer, vil disse sidste for at beholde deres 
posit ion angiveligt altid på ny søge at ska- ~ 
be afstand ved at begrunde den gamle ord
ning i " natur lige" forskelle. 
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I Frankrig er denne "racisme" særlig 
vendt mod arabere hele 65% af fmnsk
mændene mener, at der er for mange ara
bere i landet - og forfatteren mener, at det 
mest er p.g.a. denne afstandtagen, at man
ge tidligere "totalt ateistiske" arabere i 
Frankrig nu tilslutter sig den islamiske 
fundamentalisme. Islam er for indvandrer
ne blot en "tilflugt" eller "et symbol på 
bruddet med det ugudelige samfund. som 
har udelukket dem." At tidligere overbevi
ste ateister, mest marxister, nu er fanatiske 
muslimer, er imidlertid ikke overraskende 
- mentaliteten er den sanune. Det perver· 
terede i logikken i påstanden om, at funda
mentalismen er franskmændenes skyld, 
viser sig desuden i det valg, værtSfolket 
dermed sættes i: Enten at påtage sig an
svaret for fanatikernes huseren, eUer også 
indrette sig efter gæsternes ønsker for ikke 
at blive "skyld" i deres radikalisering. 
Hvad man tror på og vil kæmpe for, er 
selvfølgelig altid den enkeltes eget strengt 
personlige valg og ansvar. 

Philippe Bernard prøver at forflygtige 
ikke alene fanatikernes ansvar, men også 
forbrydernes. Han fastslår, at der i forhold 
til deres antal er fem gange så mange 
fremmede som franskmænd i franske 
fængsler. Men, fortsætter ban, hvis man 
tager hensyn til, at de fremmede mest er 
unge mænd, er der kun tre gange så man
ge, og hvis man også tager hensyn til so
cial status o.lign., bliver forholdet endnu 
mere lige! Hvad vi l dene nu sige? Det vil 
selvsagt betyde, at hvis man inddrager al
le rænkelige forhold, er ingen bedre eller 
værre end andre - vi er alle skaldede for 
Vorherre. En banal og i konkrete mellem
menneskelige forhold absurd indvending. 
Dens logik vil gøre alt "lige". For eksem
pel: To elever afleverer hver en stil. Den 
ene er til et 7-tal, den anden får 10. Hvis 
man tager højde for elevernes intelligens, 
helbred, SQCiale forhold osv., bør de imid
lertid begge få 13, fordi begge gjorde de
res bedste! 1 virkelighedens verden kan 
man dog ikke lade denne erkendelse få 
praktiske konsekvenser. Man kan altså 
heUer ikke få franskmænd til at give de 
fremmede landets gennemsnitskarakter i 
god opførsel, hvis de står til dumpekarak
ter og udsmidning, med den begrundelse 
at deres brister kan "forklares" med al
skens årsager. "forstå og tilgiv" er et bud 
rettet til individet - samfundet må som en 
rent udvortes organisation nødvendigvis 
have som opgave at uden personlige hen
syn håndhæve regler, opretholde orden og 
sætte grænser. 

Både SOS-Racisme og Front National 
har som kernepunkt hævdelsen af "renen 
til at være forskellige", men mens antira
cister altid siges at være bevæget af tole
rance, er Front Nationals hævdelse af for-
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skelle derimod angiveligt begrundet i 
"fordomme". Philippe Bernard mener at 
"afsløre" fordommene overfor fremmede 
ved at vise, at der gennem historien har 
hersket omtrent de samme meninger om 
indvandrere, ligegyldig hvorfra de er 
kommet. 

Bortset fra hvad angår f.eks. de nord
afrikanere, der kæmpede sammen med 
franskmændene i I. Verdenskrig. Om 
dem vidste man, at de var venlige, intelli
gente og patriotiske. Eksemplet viser dog, 
at franskmændene erkender reelle fortje
nester, ligesom "racismen" i dag viser, at 
de erkender reelle laster såsom overkrimi
nalitet. Fordomme er imidlertid et i sig 
selv sagligt argument mod indvandring -
ved at være u-udryddelige i ethvert men
neskes sind bliver de en lige så konkret 
faktor i en virkelighedstro politik som 
modpartens "reelle" laster og dyder. 

I sin d iskussion om folkevandringens 
globale aspekter skriver Bernard, at repa
triering ikke løser problemerne i u-landc
ne. Derimod mener han, at fremmedarbej
dere i Europa med deres bidrag til hjem
landet og de kontakter, de skaber, vil bi
drage til en bedre verdensorden. Det sva-

rer nogenlunde til at mene, at man for at 
købe ind må være ansat i butikken. Lige 
så firkantet argumenterer han, da han af
viser del relevante i at se på omfanget af 
S-OCialudgifter til de fremmede: "Det fran
ske sociale sikkerhedssystem er netop et 
fordelingssystem baseret på solidariteten 
mellem alle kategorier, de raske betaler 
for de syge, de aktive for de pensionerede, 
de enlige for de børnerige familier. Inter
esserer man sig for socialudgifterne til 
børn eller til diabetikere?". 

Menneskerettighedsideologien, som 
gennemtrænger hele bogen, viser her 
åbenlyst sin grundlæggende dæmoni ved 
helt at udslette forskellen mellem lands
mænd og menneskeheden. 

Den nye restriktive Pasqua-fremmed
lovgivning, som gennemgås udførligt i 
bogen, er forhåbentlig Frankrigs afgøren
de skridt ned på jorden, bort fra den ideo
logiske, verdensfrelsende tradition indført 
i 1789, som siden har været forbilledet for 
herskende intellektuelle overalt. Gid den 
nye franske selvbesindelse på samme må
de vil danne skole i de kommende århun
dreder. 

Peter Neerup Buh/ 

J Foreningsnyt 
Plakat 
konkurrencen 

Der indkom ialt 14 forslag til sidste års 
plakatkonkurrence. Et dommerpanel ud
valgte 3 af forslagene til mangfoldiggørel
se som henholdsvis klistermærke, post
kort og plakat. 

Klistermærket er færdigproduceret og 
kan besti Iles ved henvendelse ti I postboks 
41 l, 8100 ÅrhusC. Mærket forestiller den 
danske ånd, som sover under Dannebrog. 
Dannebrog er rødt. Resten af mærket er 
sort/hvidt. 

Til plakat valgtes et nationalt billede fra 
Besættelsestiden. Til postkort valgtes et 
fotografi af en rød-hvid mark af valmuer 
og margeritter. Plakaterne og postkortene 
vil blive trykt i løbet af foråret og vil blive 
annonceret i kommende numre af Dan
skeren. 

Tak til bidragyderne for mange gode 
forslag. 

I øvrigt modtager redaktionen gerne il
lustrationer fra læserne. 

Åndehul 
Danmarks Radio TY, som ellers har 

været totalt lukket, har nu åbnet en slags 
TV-brevkasse: TV-Åben. Hertil kan man 
sende videobånd med indslag, som så ud
sendes i det omfang, der er plads. 

DDF har endog fået en opfordring til at 
indsende bånd! 

Vi lader skyndsomst opfordringen gå 
videre. Båndene kan sendes til: 

TV-Åben, DR TY, Østmarken 4, 
2860 Søborg (tlf. 35 20 21 32). 

Måske et åndehul! 

Sommerstævne 
Sommersiævnet vil i 1995 finde sted i 

week-end'en 10.-11.juni. 
Sæt kryds i kalenderen. 



Møder Gilleleje Tirsdag 28. februar Åbenrå Torsdag 9. marts kl. 19.30 
kl. 19.30 Dagligstuemøde. Forhør 

Århus Tirsdag 21. februar 
Tilmelding på tlf. 31 22 86 47 nærmere på tlf. 74 43 51 57 

Emne: Den aktuelle situation Taler: Poul Vinther .Jensen 
kl. 19.00 Arrangør: DDF Arrangør: DDF 

Sted: Søsportens Restaurant, Hjort-
holmsvej. Lystbådehavnen. Virum Torsdag 2. marts kl. 19.30 Sønderborg Fredag 10. marts kl. 19.30 
Per W. Johansson Taler: Tilmelding på tlf. 31 22 86 47 Dagligstuemøde. Forhør 
Formand for Emne: Den aktuelle situation nærmere på tlf. 74 43 51 57 
Dansk Center Parti Arrangør: DDF Taler: Poul Vinther Jensen 

Emne: .. Et nyt parti i malstrømmcn" Arrangør: DDF 
Arrangør. DDF Ringsted Fredag 3. marts kl. 19.30 

Roskilde Onsdag 22. februar 
Tilmelding på tlf. 31 22 86 47 

Emne: Den aktuelle situation 
kl. 19.30 Arrangør: DDF Grundlovsmøde 1995 Sted: Kildegården, Helligkorsvej 5, 
Roskilde. Lokale 330 Næstved Tirsdag 7. marts kl. 19.30 

Enme: Kulrurkampen 
DDF 

Tilmelding på tlf. 31 22 86 47 Sønderjylland, .Brørup 
Arrangør: Emne: Den aktuelle situation Sted: Kongeaakroen, Foldingbro, 

Arrangør: DDF Kongeaavej 4 
Taastrup Mandag 27. februar Tidspunkt: Kl. 14.00 

kl. 19.30 
Tilmelding på tlf. 31 22 86 47 

Nakskov Onsdag 8. marts kl. 19.30 Talere: Fhv. MF Mogens Glistrup og 

Emne: Den aktuelle situation 
Tilmelding på tlf. 31 22 86 47 friskolelærer Erik Vcdstcsen, 

Emne: Den aktuelle situation Lemvig 
Arrangør: DOF Arrangør: DDF 

DANSKEREN 
,1dgives af Den Dan:;lc Forening. hvis formål er på folkestyrets grund, uaf• 
bængigt af 0konomi.-<ile og politiske intcrc:sser al sikre dansk kultur. sprog 
og levevis i en "im::1en. der trues af kaos, overbefolkning, vold og fanatiS· 
me. 
Foreningens medlemmtt modtager bladet for deres medlemskontingent. 
lkkc-medlemmer kan abonnere på bladc:t for I 25 kr. om året. J.ndmeldcl· 
ses- og bestilling..J:upon se nedenfor. 
Etle.rtryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Rladc:t (evt. kopier af det) og 
foreningens andre tryksager må ikke omdclcs privat sammen med tryk
materiale fra anden kilde eller med påfort tekst. logo cl.Lign. 

For<ningens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C. 

Tele.fonsekretari•r. nr. 86 13 24 Ol. Gi,·o: 454-7551 
Redaktion: 
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red" styrelsesmedl.), tlf. og fox 31 55 18 02 

Mødekonsulent: Murer Poul Vu>ther Jensen (styr.oncdl.), tlf. 75 61 08 49 

Juridisk bistand: Advoka, Folmer Reindel (styr.med!.). tlf. 33 15 19 92, 
<elefox 33 15 51 96 

Arrangør: DDF 

Lokale kontaktpersoner: 
København: Peter Nocnip Buhl (styr. modi.), tlf. 31597740; 
Kim Mfu1ster, tlf. 44 53 19 51 (Herlev; daglig.stuemøde hver 2. torsdag 
kl. 18.30). 

Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole I Iasselbalch (fonn.), <If. 42 19 15 54, 
Henrik Sønder&aard, tlf. 48 24 25 88. 

Midtsjællaod : Bibliotekar Harry Vimer (næstformand), tlL 42 38 75 93 

Sydsjætland: Lærer Verner Hoh>\ tlf. 53 73 19 13 

Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 5387 80 32 

Fyn: Fh". politiassislent Erik Dag.ø, tlf. 62 22 56 58 

Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.modi.), 
tlf. 74 43 51 57, Kai PcdcrS<n. tlf. 75 44 50 27 

Sydøstjylland: Fhv. overlærer 11'1grid Mathorne, tlf. 75614776 

Østjylland: Herbert Nielsen, tlf. 8617 46 69. 

Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31 

Nord,·cstjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 OS 66 

Nordjytland: Afdelingsforstander P. H. Bering, cif. 98 14 7 1 12 
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan formidle kontakt til den. 

I ndmeldelses- og bestillingskupon 

0 Jeg ind.melder mig herved i Den Oanske Forening 
og indbetaler mit kontingent (miild.5t 100 kr. ~rligt), der 
inkluderer lilsendelse af Danskeren, til foreningens 
adresse eller p1 dens postgirokonto 454-7551. 

O Jeg ønsker mere jn.formation om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt pil 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 

Navn: 

Gade, vej m.m.: 

Postnr. og -distrikt: 

Kupcnen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING, Pos1boks 411, $1()() Årh<« C. 
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Hjemløse og hjemfaste i demonstration 
Hjemløse afholdt 16112 demonstra

tion på Rådhuspladsen i Køben
havn. Anledningen var, at Kø
benhavns Kommune har forhøjet 
betalingen for ophold på kommu
nens herberger med 76 pct. fra 
I 060 kr. pr. måned til 1800 kr. pr. 
måned. 

Stigningen sker på baggrund af 
et cirkulære fra Socialministeriet 
og må således ses som udtryk for 
regeringens "humanistiske menne
skesyn". 

Der bor 1100 mennesker på her
bergerne i København. 

De fleste hjemløse lider af en
somhed og vil hellere bo på her
berge end helt alene. De flygtnin
gecentre, som "humanister" ikke 
mener, man kan byde flygtninge, 
ville være paradis for de hjemløse. 

Socialdemokratiet og fagbe
vægelsen, som engang gik forrest i 
kampen for de svageste, viste ikke 
de hjemløse den mindste solidari-
tet. Fra de hjemløses demous1ro1;on 

Fra bosnier-demo1Lt!Mtio11en 
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Anderledes forholdt det sig 11 / I, 
da der var bosnier-demonstration 
samme sted. Da støttede LO for
målet med 25.000 kr., invitationer, 
tryksager, gøgl og faner. Demon
strationens formål var at støtte fol
ketingsflertallets beslutning om at 
gøre bosnierne til indvandrere. 
Herved sikres der menneskemate
riale til den umættelige godhedsin
dustri - og på længere sigt stem
mer til godhedspartierne. 

I demonstrationen deltog bl. a. 
bosniere, Internationale Sociali
ster, Rebel Ungdom, anarkister og 
Birte Weiss. 

i 
I Mange bosniere demons trerede til fordel for 

hosnierne ! 


