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Social massakre
"Der er intet belæg.for at snakke
om, hvor meget.flygtningene koster
det danske sanifimd", sagde Kirsten
Lee, Det radikale Venstre, i B.T.
18/6 1990. Udtalelsen er karakteristisk for de gamle partiers holdninger, dengang det endnu lod sig gøre
at kamuflere fremmedudgifterne.
Men det varede ikke ved. Allerede i
nr. 4/ 1993 kunne Ugebrevet Mandag
Morgen på grundlag af materiale fra
Socialministeriet konstatere, at "i
gennemsnit bliver 87 % afflygtnin gene varige bistandsklienter. Blandt
de resterende i 3% er mange under
uddannelse eller modtager anden
form for støtte".
Gradvis krakelerede billedet af, at
årtiers ansvarsløse udlændingecirkus er gratis. I Danskeren nr. I /1995
blev regningen anslået til mere end
50 milliarder kr. årligt.
Gigantsummen skal hentes i en
samfundshusholdning, der i forvejen drives for lånte penge. Den danske stat er allerede gældsat for over
700 milliarder kr. - svarende til henved 150.000 kr. pr. barn, voksen og
olding. Et svimlende beløb, som nutidens voksengeneration ingen vilje
har til at udrede. Tilbagebetalingen
overlades til kommende slægtled,
der med denne dåbsgave berøves enhver mulighed for en tilværelse som
den, gældens glade stiftere har haft.
Udenlandske statsborgere, der ikke
har noget som helst at gøre her længere, fylder ved deres massive tilstedeværelse i arbejdsløshedskøen og på

bistandskontorerne godt op i dette
regnskab. Det kan ikke blive ved.
Hvad gør man da? Siger man tak
til dem for denne gang og ønsker
dem god tur hjem?
Nej. I stedet søges de bragt ud af
arbejdsløshedsbilledet og erstattet
der med danskere: Planen er at presse dem ind i job på bekostning af
danske statsborgere.
Om dette trick kan læses inde i
bladet. Det omfatter bl.a. fusk med
de internationale konventioner om
racediskrim ination, skuffepapirer til
at gardere de skyldige mod et muligt
retsligt efterspil, rænker smedet i
skum.le kældre og meget andet mærkeligt.
Overgrebet sløres med positivordet "etnisk ligestilling" og rammernaturligvis - ikke de velbjergede.
For så ville folketings-taburetterne
hurtigt konune i farezonen. Nej, forsvindingsnummeret, som skal forvandle fremmedudgiften til en udgift til danske bistandsklienter og arbejdsløse, rammer vore i forvejen
mest udsatte grupper. Dem, der sidder yderst på grenen, når arbejdspladserne fordeles. Dem med så store problemer, at de ikke ventes at have kræfter til at stå imod.
Øksen føres af en socialdemokratisk arbejdsminister.
Sådan kan det gå, når social ansvarlighed degenererer til at blive en
profession, som bri nger mennesker
så højt op, at de glenuner, hvor koldt
der er på bunden.

I

Nationens skadevoldere
Socialdemokratiet i Danmark bærer som ledende regeringsparti i t 930'eme et tungt ansvar for den afrustnings- og nationale selvopgivelsespolitik, der da førtes - i bl.a. internationalismens og humanismens navn - , og som ledte direkte frem til landets besættelse 9. april l 94-0 af Nazi-Tysklands tropper.
Nationalt katastrofal var denne politik. Men enkelte unge socialdemokrater, som tegnede fremtiden, tænkte dog i mere nationale og ansvarlige baner. Den kun 33 -årige folketingsmand og
socialdemokratiske partisekretær Hans Hedtoft, der en halv snes
år senere blev Danmarks statsminister, gav således i I936 følgende smukke beskrivelse af begrebet "nation":
"...Natione11 er totaliteten af de gen11em skæbnefællesskab til
karal,.1erfællesskab fare11ede menneske,: - En nation er altså en
gnippe menneske,; hvis karaktertræk erfom1et i et skæbne- og livsfiellesskab, mennesker. som har fælles afstamning, måske samme
sprog, religion o.s. v., og som er blevet sig sin samhørighed bevidst.
E11 ,-oksende forståel~e af denne samhørighed udvikler nati.t>nalfole/sen, i en højere fam, fædrelandskærligheden. Det moderne nationalitetsprincip tager nu sigte pd, aJ starsdannelsen bør rette sig efter nationaliteten og ikke efter magtpoli.li.ske hensyn."
Denne mere nationale indstilling prægede nok Socialdemokratiet efter befiielsen i 1945 og efter, at Hedtoft i 1947 bragte
partiet til regeringsmagten på ny. Men den falmede efterhånden
igen. Helt galt gik det efter 1972, da Anker Jørgensen blev statsminister og fik magt og ansvar. Da begyndte den nye nationale
katastrofekurs for alvor, og det danske folk førtes bag lyset med
løgn og bedrag; fremmedarbejderne, som man havde lovet at sende hjem, så snart der blev arbejdsløshed, gjordes desuagtet til
indvandrere; et såkaldt indvandterstop blev et rent øjenbedrag;
familiesammenføringer førte i stedet til mangedoblinger af fremmedgrupper. Selv efter at Anker Jørgensen i 1982 havde bragt
landet til "afgrundens" rand og måtte gå af med sin regering,
kunne han som oppositionsleder fortsætte sit ødelæggende virke
og være hovedkraft bag gennemtvingeisen af den unationale udlændingelov, der fra 1983 slog Danmarks porte på vid gab for
"flygtninge" fra hele jordkloden, som blot behøvede det ene ord:
asyl for at blive lukket ind og i de fleste tilfælde kunne slå sig ned
her for resten af deres liv på danskernes bekostning og drive svikmøllen med familiesammenføringer videre. Midlerne til at erstatte den årtusindgamle danske nationalstat med et "multietnisk" samfund var skabt.
Siden har vi oplevet Anker Jørgensen stille sig bag bestræbelserne for endog at støtte de "flygtninge", som trods alt var for oplagte fup-tilfælde. Han har fældet tårer i kristne kirker, som stakkels afviste muslimske "flygtninge" havde besat for at f1t deres
vilje, og bidraget til gennemførelse af særlove, så de alligevel fik
varigt ophold her osv. osv.
Samtidig har han aldrig holdt sig tilbage fra at sprøjte mudder
og gift på de danskere, der tillod sig at gøre indsigelser mod masseindvandringen af vildt fremmede.
Det overrasker derfor ikke at se ham nu (Jyllands-Postens
Midtpunkt I0/ 1 1996) rykke ud til forsvar for det utrolige EUprojekt til "bekæmpelse af racisme og fremmedhad", som han
selv har været med til at skabe, og som med genkaldelse af George Orwells rædselsforudanelser lægger op til en rent totalitær
indoktrinering og hjernevask af alle i EU og især af børn og unge. Ej heller, at han mener, vi "skal være glade for'' den statsbetalte danske udløber heraf, den Goebbels-inspirerede "Global
Generation", der henter flercifrede millionbeløb op af de offentlige kasser, mens nationale synspunkter ikke får en øre, men
tværtimod groft diskrimineres, selv når det gælder frivillige private bidrag. (Se Danskeren J995 nr. 5 s. 3 og 5 og nærv. nr. s. 5).
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Anker Jørgensen kan kappes med Folketingets ombudsmand
Hans Gammeltoft-Hansen om titlen som den nulevende dansker,
der har skadet sit fædreland mest..

Hekseri og raceri
Vi taler med gru om tidligere "mørke" tiders hekse(over)tro og
heksebrændinger. Nutiden forstår ikke, at hysteriet kunne ffi et
sådant tag i folk, at bare det at ffi betegnelsen heks på sig var livsfarligt og let kunne bringe de stemplede på pinebænken og heksebålet, så folk - forståeligt nok - frygtede at blive udlagt for
hekseri, selv om det var uden grund og efter vor mening blottet
for enhver fornuft.
Men hvordan er det egentlig i dag'/ Har meningsløs racismestempling ikke i mange år haft samme funktion og virkning som
fortidens hekse-stempling? Måske ikke ligefrem fysisk bragt de
beskyldte på pinebænk eller bål, men dog stemplet dem som mindreværdige, umoralske, ja umenneskelige væsener, der derfor
uden videre burde sættes uden for "det gode selskab"; som repræsentanter for onde og syndige holdninger stridende mod al
ideologisk og politisk korrekthed; som nogle, der egentlig burde
straffes af samfundet, hvis de ytrede deres djævelske og folkeforførende synspunkter.
Med slagordene "racisme og fremmedhad" er det faktisk lykkedes den antinationale kulturelite og meningsmafiaen at oppiske en parallel til fortidens hekse-hysteri. Og de fleste har ladet
sig undertrykke og skræmme af denne propaganda. Latterlige racist-råb har f1tel masser af mennesker til at krybe i et musehul
med deres helt naturlige ønsker om at bevare deres fædteland for
dets eget folk.
Over-Danmarks mediehelte har med piskesmæld af racismesvøben forstået at kue det meste afUnder-Dann1ark til lydig underkastelse eller massetavshed.
Ligesom folkemængden, da kejseren gik i proccs.~ion med de
kostbare klæder, som bedragerne havde vævet til ham.
Vi trænger også i dag til barnets uspoleredeog afslørende ord.

"Racistisk" vold
Anklagemyndighedens og politiets nye toppe fører sig truende frem mod såkaldt "racistisk" vold, antagelig i sammenhæng
med visse politikeres krav om strengere straffe end ellers, hvis
lovovertrædelser anses for at udspringe af "racisme". Altså en
optrapning af den for længst tydelige tendens til i sager om danskeres handlinger imod de fremmede at afløse det gamle princip
om lighed for loven med ulighed for loven, om nødvendigt forklædt som en "tilpasning" af lovene, så de åbner for ulige behandling af ens handlinger.
Men "racisme" kan i vore myndigheders enøjede betragtning
åbenbart kun foreligge i danskeres handlinger mod fremmede,
ikke når de fremmede begår overgreb mod danskerne.
Den slags overgreb vrimler det ellers med. Kriminalstatistikken taler sit tydelige sprog (jf. Danskeren 1995 nr. 6 s. 3). Aviserne flyder over med notitser om fremmedes dtab, vold,
voldtægter og andte grove forbrydelser mod danskerne, som mere og mere synes fredløse i deres eget land - ofte blot fordi de er
danskere.
Hvornår behager det vore herskere og myndigheder at rette opmærksomheden mod disse ·'racistiske- forbrydelser?

Kampen mod den lille mand
Arbejdsministeren forvrider racediskrimineringskonventionerne for at sikre fremmede job på
bekostning af de danske arbejdsløse. Vi bringer den slibrige historie...
Regeringen fortæller, at vi har økonomisk opsving. Ikke desto mindre har vi
også 300.000 arbejdsløse. Medens de velbjergede forskanser sig i kasteller af ord,
der værner dem mod denne realitet, skub-

bes de res.c;ourcesvage længere og længe~
re ud i mørket. Karakteristisk for denne
gruppe er, at den endog savner styrke til at
argumentere sin egen sag.
For et par år siden kunne Danskeren
bringe et billede fra Københavns Sydhavn, hvor hjemløse var begyndt at bygge
en pakkasseby. Lige ved siden af lå et
asylskib, hvor de var blevet indhuset med
sekunders varsel, hvis de var kommet fra
et fjernt land og havdekrævet asyl. Sådanne billeder ønsker vore såkaldt ansvarlige
politikere imidlertid ikke at se. Så der blev
sat en bulldozer på hytterne.
I de velbjergedes ordkasteller er der ikke grænser for, hvad der bortforklares og
endog fremstilles som udtryk for socialt
sindelag og ansvarsfølelse. På det seneste
er endog de rettigheder, der knytter sig til
statsborgerskabet, kommet i farezonen.

De fremmede skal ind i danskernes job
I0/11 1995 rapporterede Jyllands-Posten under overskriften "Arbejdsformidli11ge11 skal bekæmpe racisme" herom.
Ifølge arbejdsministeren skal en arbej dsgiver, der foretrækker danske statsborgere
til led.ige job, fordi han ønsker at hjælpe

vore egne først, nu ikke mere have anvist
arbejdskraft fra arbej dsfonnidlingen. Der
forberedes også en lov, som direkte forbyder arbejdsgivere overhovedet at foretrække danske statsborgere af denne år-

sag.
Fagbevægelsen støtter initiativet (LObladet 14/11 ). Det kan vel ikke undre.
LO's topleder i dag holder travheste, og
bevægelsens øvrige spidser er panisk forhippede på ikke at bringe sig på kant med
de rigtige meninger. I henhold til disse
messer arbejdsministeren derfor uimodsagt, at hendes nye cirkulære er nødvendigt for at leve op til de internationale racediskriminationskonventioner (JyllandsPosten I 0/11 ). Også Arbejdsgiverforeningen er stiv af skræk for at komme til at sige noget forkert. I Jyllands-Posten 11/1 1
udtaler DA derfor, at erhvervslivet naturligvis har et socialt medansvar(!) og må

Politikerne dikterer "etnisk ligestilling". Sil jobbet gik til en udlænding.

/1/ustr(llionfra et nyl DDF-klistermærke som ka11 bestilles pt1 sædvanlig vis overpostb,>kse11 eller 1elefo11e11.
hjælpe med at "bearbejde" befolkningens
holdninger.
Fupargumentet
På den måde er det gjort til en mur- og
nagelfast sandhed, at det strider mod de

internationale konventioner at varetage
danske statsborgeres interesser forud for
frem.medes. Til trods for, at Racediskrimi-

nationskonventionens artikel l udtrykkeligt understreger (i punkt 2), at fortrinsbehandl ing af egne statsborgere ikke er diskriminering. Dette er i øvrigt er generelt
princip i international (menneske)ret. (Se
f.eks. Lars Adam Rehof og Tyge Trier,
"Menneskeret", s. 377 f.).
Hvordan kan opfattelsen af, hvad diskrimination er, så skride i den grad ud?
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omfang
et må antages. at ingen af bestemmelserne om faner staLsborgerskab som diskriminat
onsgrund, ide1 der ikke kan sluttes modsætningvis fra det forhold, at sådan forske.lsbehandling udtrykkeligt er tilladt i ROK art I, stk 2. Statsborgerskab er ikke gjon til en disk ri

minationsgrund, da staterne har ønsket at kunne forskel:;beha.ndle i forskellige situationer.
navnlig j forbindelse med restriktioner på fri t,evæge1ighed over landegrænser, 11 samt fri
olde visse statslige funktioner til egne statsborgerc. 18 Diskriminationsgrunden >>national

Ftt1 Rehofog Trærs bog "Menneskeret" (1994), omtalen af. hvad konvellfionsstridig
diskriminering er.

Manipulationens kilde
l det konkrete tilfælde er afsporingens
kilde det såkaldte "Dokumentations- og
Rådgivningscenter for Racediskrimination". Dette bevillingstiltrækkende navn
dækker over et privat pressionsforetagende, der længe har fungeret fra et skrivebord i indvandrerorganisationen IND-

sam. Her var centerskrivebordet placeret
sammen med pakistaneren Bashy Quraishys. Denne figur har som bekendt bl.a.
gjort sig fortjent ved på gadeplan at skrige lungerne ud om, at "racister skal hakkes til medister", Jigeoom han i Ekstra
Bladet ( 12/9 1988) har bekendtgjort, at
han ikke nærer fine følelser for de 1,>rundlovssikrede frihedsrettigheder.
Kampagnen mod de danske

arbejdsløse
Med forankring i dene miljø startede
"centeret" for et par år siden en storm af
jammerklager over, at de fremmede ikke
tilbydes job. Klagerne sendtes også til
Ombudsmanden med den besked, at der er
tale om ulovlig diskriminering. Og Ombudsmanden skrev i den anledning til arbejdsministeren (3/4 I995), at der er belæg for at overveje en lovgivning (Ombudsmandens sag nr. I995-83-0 IO VL).
Ingen af de indblandede godhedsmagere gjorde naturligvis noget væsen ud af, at
fortrinsbehandling af danske statsborgere
er fuldt lovlig. Så ministeren følte, at hun
måne bøje sig. Den embedsmand, der udfærdigede hendes imødekommende svar
(16/6 1995), var dog tilsyneladende ikke
blind for, at der kan komme et retligt efterspil. Embedsmanden puttede derfor på
svarskrivelsens s. 4 en bemærkning ind
om, at de nævnte intemationa.lc konventioner "ikke indeholder noget forbud mod
diskrimination på gnmdlag of natio11a/itet/sta1sborgerskab ". Men ··; praksis (vil
det) være uhyre vanskeligt at skelne" mel-

lem diskriminering p.g.a. statsborgerskab
og diskriminering p.g.a. national oprindelse, siges det i brevet. Så på den måde
fik også arbejdsministeren - formelt - sit
alibi i orden.
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Arbejdsministeren skrev herefter til
formidlingskontorerne (13/11 95, AF cirkulære I 1/95), at en arbejdsgiver ikke mere pr. standard må kræve, at ledige, der anvises til ham, har dansk statsborgerskab.
For det kan være skjult diskriminering af
de fremmede. Cirkulæret går behændigt
uden om, at en arbejdsgiver, så længe ministerens nye lov ikke er vedtaget, er i sin
lovlige ret til at fortrinsbehandle danske
borgere med begrundelse ne1op i, at de er
danske borgere. Og ringer man til Arbejdsmarkedsstyrelsen, flr man at vide, at
en arbejdsgiver ikke over for formidlingen må angive, at han kun vil have danske
statsborgere, at man ikke må hjælpe sine
ei,>ne først, at dette følger af de internationale konventioner, samt al der også er lovhjemmel for det (ti.I trods for at sådan
hjemmel altså ikke findes). Den urigtige
vejledning er optaget på bånd.
Arbejdsministeren er endog gået så
vidt, at hun har truet med at indføre omvendt bevisbyrde i disse sager. Det vil i givet fald indebære, at det er arbejdsgiveren, der i ansættelsessituationen skal bevi-

se, at han ikke har diskriminerende" hen0

sigt, hvis han ansætter en dansker frem for
en fremmed. Ender det på denne måde, er
den praktiske konsekvens, at danskerne
nærmest som standard rykkes ned i jobkøen ti I fordel for fremmede.

At ministeren ved at lade "diskrimineringscenteret" og Ombudsmanden føre
pennen i realiteten har taget første skridt
til at udflage det danske statsborgerskabs
plivilegier, regner hun åbenbart ikke med,
at nogen vil hæfte sig ved.
Gammel vin på nye flasker
Myten om, at folk, der mener, at danske
statsborgere har førsteret her i landet, er
racister, er i øvrigt ikke ny. Den blev for et
par år siden også brugt som påskud til at
holde Den Danske Forening ude fra kommunale mødelokaler i HiJJerød. Dengang
var det venstrefløjen på Københavns Universitets juridiske fakultet, som slusede
dette humbug i j uridisk fernis til HiJJerøds
lokalpolitikere. Det skete pr. fax, hvorved
papirerne kom foreningen i hænde, så at
komplottet blev afsløret - hvilket dog ikke hindrede HiJJerød-politikeme i at holde fast i det, de havde raet puttet ind i hovedet. Så de måne sættes på plads af Indenrigsministeriet. Se nærmere i min bog
.,Svig".
Ole Hasselbalch

"

at man nu føler, at de ældre ledige ikke
er D[ansk] A[rbejdsgiverforening]'s problem, far mig til at tænke tilbage på arbejdsgivernes massive import af muslimsk arbejdskraft i 60'eme. En utrolig
kortsil,>tet forretningsmæssig dispensation, hvor man efter at have afhjulpet et beskæftigelsesmæssigt problem overlader
til samfundet og skatteborgerne at rydde
op efter sig. DA har imidlertid længe dukket sig. Mange har glemt, at projektet med
at skulle integrere og fordanske muslimske folkeslag er blevet til på initiativ af
Dansk Arbejdsgiverforening.

..

Svenn Chr. Trooning, forbunds.formand, Samarbejdende merkonomer, iJyUands-Posten 2/1 1996.

Her har man gjort en dansker

ARBEJDSLØS
ved at ansætte en fremmed
Det er ikke alle arbejdsgivere, der slipper lige let fra al trænge danskerne udfra deres
job til fordel for fremmede. Denne mærkat er opsat feks. på butikker, der er løbet med
i arbejdsministerens "mu/tietniserings "bestræbelser.

Dansk stil for viderekommende
Fra en gymnasieelev har vi modtaget
vedføjede "Dyp racismen i blækhuset".
Dct er blevet udleveret til hans klasse som
pligtigt stilemne.
Eleven skal altså skrive en stil om en
"racediskriminerende" oplevelse. Og stilen kan så for øvrigt indgå i en konkurrence, dagbladet Politiken har udskrevet.
Afleverer eleven ingen stil, tæller det
fra. Så hvis eleven er så uheldig ikke at have haft nogen "racediskriminerende" oplevelse, er det klogest at opdigte en.
Tilstrækkelig mange pligtafleverede
stile med opdigtede racismeoplevelser vil
naturligvis blive taget til indtægt for den
voksende "racisme" i samfundet. Samti·
dig vil en del ele~er formentlig blive forledt til at få "racisme" ud af hændelser,
som o,•erhovedet ikke har noget med racisme at gøre.
For resten er det da bemærkelsesværdigt, hvordan "Glob"al Generation" helt ud
i detaljen optræder som efterligner af dr.
Goebbels' racistiske nazipropaganda. Den
brugte som bekendt i vid udstrækning at
beskrive jøderne med billeder af mindre
populære dyr så som rotter. Her er det et
andet tysk påfund, nemlig den menneskelige "Schweinehund", der må lægge skikkelse til den ædle mørkemands farvelægning med sort.
Endnu et eksempel på Global Generations nazipropagandametoder! Betalt af
den danske statskasse gennem vort eget
propagandaministerium. Det vil sige af
din og min lomme. Men hvordan var det
nu? Forlangte det tyske nazistyre ikke også, at modstanderne selv betalte for det
reb, de blev hængt i?

Dyp racismen
i blækhuset
)1.Lke bed du klogehgt.UCndcrnll $1lmmcn()8" holdt
k.:eft, da det skete. Men skrh•crd1,1; om det n1,1, kø.n du
mållk~ Mde g:,;vnc ;:indre og vinde l&,000 k:r,
Hv.:KI •det· v:u'! Op!evcben .if'den lille Ntcediakrimi,
nntiun' i h\•ero.36.:-n. Enti::n den nugikudoverdlgselv
eller :andre. Og hvem 'du· cl"' Et m.:>nMske under 20 Ar,
indv:mdrerdlcr dansk fOO t. med lyst tU at :1kr1~·e en
artikel om racismf; frcmmed(jer.dtltghed eller etniski

diskriminering: &ldAn som .d u selv har oplevet. den.

Oc 15.000 kr. ør ncmli&dMsk fo-rttepr.-emic l,..n
noN.lisk o.rtikclkonkurrcnce n·11.>d 10.000 i d3.n~k an•
denpr;cmicoe ft m tl'Ødjep~micr:. .000 kr. K.,mpagrwn
Nø~n mod 1:"N,mmcdhad lx-ta!cr pr~mi~umrncn p.'\ i
{'Ilt 71).000 kr" unØomsk:1111p;1i:;n1:n C!,>hnl ~ 'ttcrnti,m
•r rungcrcr k1mku1·renee,, .01, Polilik<.m t rykker ,·in,fo,
,,rtiklon d,: n 24, oktobo.'r i ål'. S11mmi;:d1,,.;-tr)'ld,~~(lo.}
tlndrsl! nardi.$ko lo.ndo.':!1 vind ~'C'11rtiklo,;I' i ,m,fr~· "ørd iiik~·
(!Vi:,cr.

Artikl-entbl handle~n,ci1mo &emmedfryi:t, otni11·

liQje:ds. 60anilag(bogst~~r. tegn ag mclli:.mrum), Den

,eb.1.1!?:gge på din~ ~ e erl'"Mi nger $0."l'I ()(f'er, u~ver

'eller U)Skucrt il r~i$kri.mincition.,J)c,t in.$40f tftke
være en ~n nO\'.elle cll~.r bcrcening, men &k$l h•ve forø

at a;wuffle.'ntcriflde d,eOat.indll'.ig,eller mere ræsonne~nde ltultUmrt.ikcl.

Bl<fr a&cr.c b"'CIQnu,w& afe n ju1-y l<'de~ .:if børneb1bliol<:•
br Hcnthc 8uchhtl~. fot·m.'lnd for Rultormi.nl:ttcri,:,1,1
udvi.\lg ' Ku ltu ~ ns 6orn•• Og med forlni;sl'edaklur Li~c
H.ingho(. fort:,ucr..-n M~rycm S.:,1•1.di1.1~ron o,gkul tur,m.
1:iol•>.i.'l.!n flcmmi nir R.,,:ild ~8(Jm, Puli11kii'nllJOurnah:1t

&m:n Vin~,·.b.:r)!$.m\ ~U1'.Vll\~,n~,nun,•r•.Oc vil!li;cr ,·in•
dl.'rnl! u,:I !r:,, J•>utnnlla\<ttik ai: $pl\)j!hi,: v n1,'lmd , tcL
P,>lit.ikl.'1\ i.krl•.: lhn.tc ,::,14; " ' " \vnk1u-r,•n..~n i fodre i.
fl.fl,.,.·,•r i1\).'llf t\:1h•n ,-r 1111 :,( tdm i~k1·w·un<l1: forl.\·1'1·

flWn

i.:~'l lil 1!,•1\ l. nktulx•r, :1;\,\.i•t,•t :IL'llh,:-,.h1mc1:r. Uid r ,,.: til

\(1t1kutn,,.1n•I\ :cl,;:,\:1,m ,!,•,: ul

1 inli hø.Jet Mdo 140. Cloh,,1 G ,•11<•r;1t111u, .\h,•nd.:11, ! 12 1 IU,h K.
li:O to"roomffi•1iner·in\o!(NiM<l.Ok<!On

"Radioavisen 29/12 bmgte flere gange
et indslag, hvori det blev nævnt, at rigspolitichefen havde indskærpet landets politimestre at indberette racistiske overgreb
mod udlændinge.
Det er selvfølgelig fint nok, men hvad
med alle de overgreb, som udlændinge begår mod danskere? Bliver de indberettet
med samme nidkærhed? Der går jo ikke
en dag, uden at man i dagspressen kan
læse om udlændinge, der begår grov kriminalitet, såvel økonomisk som fysisk,
for det meste rettet mod danskere.

"
Frank Horn, København 0 , i Jyllands·Postcn

13/ 1 1996.

"
Selv om misstemningen i 1996 ikke har
sanune styrke som oprøret i I973, skal
man passe på. Jeg ser vigtige fælles træk
mellem de to år.
I 1973 blev protesten rettet mod skattetrykket og mod, at man betalte til 'skrankepaverne', kultureliten og de venstreorienterede intellektuelle på w1iversiteterne
og i Dawnarks Radio.
I dag reagerer man ikke mod skattetrykket, men mod, at man ikke får nok for

pengene: sygehuse, ældreomsorg, børnefamilier. Omvendt mener man, at der går
for meget til andre formål, bl.a. kultur,
flygtninge og u-lande. Optagelsen af de
fattige central- og østeuropæiuske lande i
EU risikerer at falde ind i dette mønster.
Kernen i misstemningen er en følelse
af, at tingene i for høj grad foregår på den
politiske elites præmisser.
Politisk ko1ume111ator Ralf Pittelkow i Jyllands,,
Posten 3/ t 1996.
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Begrebsforvridningens
kunst
Begrebsforvridningens kunst er en fast
rekvisit i forsøgene på at omfordele ressourcer fra danskere, der ikke har kraft til
at sætte sig til modværge, og til mere initiativrige fremmede og deres danske hjælpere.
Ordet "racisme" er som bekendt længe
forsøgt givet et nyt indhold. Racisme er
opfattelsen af, at nogle menneskeracer er
mere værd end andre, og at folk skal forskelsbehandles efter biologisk oprindelse.
Men man har i årevis forsøgt at få offentligheden til at tro, at det dækker al modstand mod indvandringen uanset motiv.
For tiden er arbejdsministeren også ved at
give begrebet "diskriminering" et andet
indhold, end der følger af de internationale racediskrimineringskonventioner (se
den særlige artikel herom i nærværende
nummer).

har Juibefi,Ide indvandrere i mange tilfælde brugt asylprocedurerne for at omgå
indvandrersl.Op, og derved bragt disse
procedurer pd randen afsammenbntd ".

Men hvem ved - måske lykkes detFoss'ske kneb. Det vil i hvert fald nok snart indgå i de løbende hjernevaskkampagner.
Medloberiets ideologi
Hvordan kan man retfærdiggøre sådanne fiflerier? I hvilken tankeverden opererer de mennesker, der finder på den slags?
Det har Flygtningehjælpens repræsentanter såmænd åbent fortalt selv, dengang
de anså sig for sikrede mod kritik. De har
i virkeligheden for længst solgt ud:
Harald Engberg-Pedersen, thv. højskoleforstander og programchef i Danmarks
Radio, repræsentant for Dansk Flygtningehjælp i Flygtningenævnet sagde f.eks. i

B.T. 25/6 1990: "På længere sigt er det
utæ11kelig1. at de frenm,ede ikke vil brede
sig over de relativt mennesketomme om·
råder i USA, M!steuropa og stimænd også
Østeuropa. Der er. set pr. kvadratmeter.
stadigvæk utrolig me,mesketomt."
Og Nils Foss himself udtalte i Berlingske Tidende 10/12 1991: "Vi skalikke
at vi i al evighed kan bevare Skæulinavie11 ji>r sl«mdinaverne. Andre lande
har deres Chinatown - jeg kan udmærket
forestille mig. at Danmark en dag har sit
Little Turkey."
11'0,

Kort sagt: På samme måde som det i
1940 lå aldeles fast for det politiske
establishment, at fremtiden tilhørte Tyskland og nazisterne, så ligger det for nutidens humanitære establishment aldeles
fast, at fremtiden ti lhører multietnikken.
Hver tid sine medløbere!

Begrebet "indvandrer"
får et nyt indhold

Der arbejdes endvidere på al ffi ændret
indholdet af endnu et af begreberne i indvandringsdebatten.
Det er i år 25-års jubilæet for det
såkaldte "indvandringsstop" - altså den
folketingsvedtagelse, som hævdes at indebære, at der ingen indvandring finder
sted. Af den grund, argumenterer indvandringslobbyen, er der ikke behov for nye
lovbegrænsninger i så henseende.
Argumentet er jo inlidlertid ved at blive noget tyndt. For enhver kan se med sine egne øjne, at her bliver flere og flere
fremmede.
Derfor markedsførte Flygtningehjælpen ved Nils Foss i Jyllands-Posten 5/ 11
den tanke, at begrebet indV',111drer må forstås på en anden måde. Han siger: "J,uf.
vandrerefor vi ingen af. da vi har haft ilulvandringsstop sideti begy11delsen af 70erne. Nu er det lam jlygt11i11ge ogjamiliesamme11førte, der kan komme hertil."

Så ved vi det. Men vi, der opfatter be·
grebet anderledes, kan trøste os med, at vi
har de bedst tænkelige kræfter på vor side,
når vi mener, at indvandring faktisk også
foregår gennem familiesammenføring og
asylsystem. Sadako Ogata, FN's flygtningehøjkommissær, sagde nemlig i Politiken 17/1 1993: "/ Europa, hvor de fleste
nmligheder for indva11dri11g er lukket,
med undtagelse familiesammenføring,

~r
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''Racisme''
Sprognævn
og Sprogbrug
Dansk Sprognævns stadigt mere rummelige ny.definitioner af"racisme" lader
befrygte en fremtidig udvidet domspraksis og dermed reduceret ytringsfrihed,
hvis en domstol skulle godtage sprognævnet som autoritet i sprogbrug for dets seneste fortolkning af "racisme". Sagens
kerne er nok, at sprognævnet blot fungerer som en eftersnakker, der godtager
dagspressens forjaskelser som sprogudvikling.
Journalisternes svigtende sprogsans en opgave for deres højskole - tillader
dem efterhånden at bruge ordet racisme
for enhver forskelsbehandling af grupper
af mennesker, som allerede årtier tilbage
om kvinders "racisme mod mænd" (information 18.11.76), eller "racisme mod
skuespillere (Berl. Tid. 19.5.70). Ordet
bruges forjasket for "forskelsbehandling".

Nu har geskæftige "multietnikere" i
sprognævnet, ivrige for at være aktuelle,
udspekuleret at "Muslim" skal være mindre diskriminerende , dvs nedsættende,
end "Mubammedaner" og det anbefaler
"Sort» som 1nindreracistisk end "Neger".
Men da betegnelser som sort arbejde, sorte indtægter, ja sort indvandring er nedvurderende vil de nårsomhelst kunne udtydes som nedvurderende sidestillen med
afrikanere og dermed som racisme. Og fo.
retrækker man Mozart for "negermusikn,
er man på kant med lovgivningen om racediskrimination.
Sprognævnet skulle rådspørge blandt
de dagligdagens klassikere, der bedre end
dagens journalister afspejler sprogets nuancer f.ex. "Den store Bastian". Her er ordet "Neger" mindre nedsættende end
"sort": "På Vesterbro en Neger gik'' - står
som en respektfuld introduktion, i modsætning til den racistiske ungdom, som
"lo og råbte alle tre: 'nej vil man blot den
Sorte se"'.
Man afventer med nogen ængstelse
sprognævnets næste ordre om sprogets
udvikling.
Johannes Clemmese11

D

Lillian Sangstad
Direktør i en rådgivende ingeniørvirksomhed

Det mest utrolige i Dagens Danmark er,
at man har fllet dette at være dansk, at føle sig dansk gjort til noget suspekt - sy·
nooymt med racisme - måske endog med
nazisme.
Jeg er stolt af at være dansk. Jeg er glad
for at tilhøre et folk, der har en fælles kultur og historie dannet gennem mere end
tusind år, et folk der har mentalitet og tankegang fælles.
Men jeg er utryg, når jeg føler den udvikling, der stærkere og stærkere sætter sit
præg på det danske samfund.
Danmark er et af de !li lande, der bar en
befolkning, der kulturelt og etnisk er ensartet. Det bør vi skønne på.
Det gør mig utryg, når pol itikerne erklærer, at Danmark er ved at blive/skal
være et multietnisk samfund. Hvem har
besluttet det? Er det egentlig ikke en så alvorlig sag, at den kræver en folkeafstemning.
Etniske og religiøse minoriteter i et
land er en tidsindstillet bombe, der før el-

ler siden ek~1>loderer i vold, uroligheder
og borgerkrige. Jugoslavien er et frisk eksempel, men der kan nævnes snesevis af
andre eksempler verden over.
Danskerne er kristne, uden at vi går
særligt ofte i kirke.
Vi er tolerante - men netop derfor er
vor kultur meget sårbar.
Der er nu over I 00.000 muslimer i Danmark, 25% af alle nyfødte er børn af indvandrer-forældre, og 2. generations indvandrerne er nu begyndt at fll. børn, der
statistisk regnes for danske, men som i
realiteten er fremmede.
Islam er en aggressiv religion, der holder sine tilhængere i et jerngreb og tvinger kvinderne j diskriminerende underdanighed.
Jeg er utryg, når jeg ser, hvorledes det
danske samfund nedslides samtidigt med,
at milliarder ruller til fremmede.
Danskerne har verdens højeste beskatning, direkte, gennem moms og gennem
afgifter. Alligevel lader man sundhedssy-

stcmet nedslide. Professor, dr. med. Jes
Olesen påviser i Berlingske Tidende 3. januar, hvordan såvel udstyr som personale
nedslides, man må brnge 20 år gammelt
røntgenapparatur - stuer må lukkes på
grund af sygeplejerskemangel, medens
patienter står på venteliste.
Sundhedsstyrelsen oplyser, at l 04 hjertepatienter i 1994 døde af hjertestop, medens de ventede på en by-pa.~s-operation
(som privathospitalerne tilbyder for
60.000 kr.).
Hver asylsøger, barn som olding, koster i gennemsnit 90.000 kr. pr. år.
Afvisning af 2 asylsøgere kan redde 3
danskere fra døden af hjertestop, eller det
kan give IO sygeplejersker arbejdsglæden
tilbage. - Hvorfor har man råd til asylsøgerne, men ikke råd til hospitalerne?
Vi må erkende, at vi lever i en folkevandringernes tid. Millioner af mennesker fra alle verdensdele søger mod Europa for at fll. en bedre tilværelse. I Danmark
fi\r de bolig før danske, der står på ventelister, og de fl\r mere i bistandshjælp, end
de kan tjene ved hårdt arbejde i deres
hjemland. - Godhedsindustrien arbejder
effektivt, og den behøver stadig flere klienter og journaler.
Denne masseindvandring gør mig
utryg. Vi har 300.000 arbejdsløse, og den
teknologiske udvikling gør, at vi aldrig vil
fll. fuld beskæftigelse. Hver eneste flygtning, der gøres til indvandrer, vil betyde,
at et menneske: flygtningen - eller ved
gøgeungeeffekt en dansker, skal forsørges
af skatteborgerne, til vedkommende dør.
Hvorfor finder danskerne sig i dette:
Bedrageriet med Bosnierne burde få
folk til at se, hvilken indflydelse og arbejdsmetoder Godhedsindusrrien har.
Der var krig og lidelser: - Men de
bosniere vi modtog, kom næsten alle som
busrejsende fra lejre i fyrkiet. Vi indkvarterede dem i centre, senere i Jandsbyer, og
de accepterede, at de k-unne få ly så længe
krigen varede og derefter skulle de vende
hjem. Nu hvor krigen er forbi, klynger
Godhedsindustrien sig til sine klienter.
Man giver dem asyl: - De skal have boliger, de skal have job, før danskere - og
hvis de selv vil vende hjem, fraråder man
dem det på det kraftigste. Medens Norge
og fyskland sender "deres" bosniere
hjem, så gør vi 17.000 fortrinsvis muslimer til indvandrere.
Godhedsindustrien arbejder. Alene til
sprogundervisning ansætter Flygtningehjælpen 600·700 lærere: - Der er afsat
289 mio. kr. til denne sprogundervisning i
1996.
Flygtningehjælpen og Dansk Røde
Kors administrerer uden normal parlamentarisk kontrol utrolige milliardbeløb. . .
Og begge disse organisationer optræder ,..
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politiserende i medierne, parate til at slå
enhver kritik ned straks i starten.
Man plejer ironisk at sige, at vi kan ikke leve af at klippe og barbere hinanden.
Det gør vi ikke engang mere: Vi klipper
og barberer de fremmede gratis - og udbetaler løn til Godhedsindustriens medarbejdere fra nedskæringerne på bl.a. sygehus- og ældreområdet.
Bosniernes sprogundervisning betød,
at nu kom "opsvinget'' til magistre og
skolelærere. Tidligere er det kommet til
advokaterne, der fører flyi,'lningesager, til
medarbejderne i asylcentrene og til socialmedarbejdere i organisationerne. Et

"opsving", derer rygende uproduktivt. En

I

yderligere belastning af den arbejdende
danske befolkning - en svækkelse af erhvervslivet.
Hvorfor svigter politikerne deres ansvar over for de mennesker, der har valgt
dem?
Man siger, al vi har de politikere vi fortjener- at vi selv har valgt dem.
Det er bare ikke rii,.>tigt: Ved sidste folketingsvalg havde næsten alle partier en
flygtninge- og indvandrerpolitik. - De
følger den bare slet ikke i praksis.
Kvoteflygtnioge: Danmark hentede en
familie, 2 voksne og 7 børn, fra SaudiArabien - verdens rigeste land -. Da jeg
spurgte Uffe Ellemann om dette, svarede
han: "Det er godt - det er rigtige flygtninge!" Hvorfor? Er det Venstres politik at
flytte arabiske muslimer til Danmark?
Socialdemokratiet og SF har travlt med
at gøre indvandrere til danske statsborgere: man øjner billige stemmer - og man
har ret! Indvandrerne søger politisk indflydelse. Det er bare mærkeligt, at de arbejdere, der i dag udgør Socialdemokratiets vælgerkorps, ikke vågner op og protesterer. Det er først og fremmest dem, indvandrerpolitikken går ud over.
Pres dit folketingsmedlem til at tage
stilling og s10t de partier, der vil det rigtige. Ellers kan vi risikere, at flygtninge- og
indvandrerproblemerne slet ikke bliver
nævnt i næste valgkamp.
Godhedsindustrien vil også være meget
aktiv i den næste valgkamp. For dem står
mange penge - megen indflydelse - megen magt på spil.
Lillian Sangstad

"Eftersom den nye bosniske stat overalt i Europa har gjort opmærksom på, at
det for statens opbygning er af alt afgørende betydning, at de tidligere flygtninge nu vender hjem for at deltage i genopbygningen, vil jeg gerne udtrykke: Støt
Bosnien - send flygtningene hjem."
Ole Abildgaard. Aalesuup, i Jyllands-Posten
8/12 1995.
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Fra brevkassen
I Danskeren 1995 nr. 6 s. 8 bragte vi et
interview med Rene Brinck, der bl.a. omtalte sine oplevelser ved et møde i Dansk
Zionistforbund. Vibeke Edsberg, Virum,
deltog i det samme møde og beretter her,
hvordan hun opfattede nogle tilstedeværendes reaktioner, og hvilke tanker om
danske jøders stilling, det gav hende anledning til.
"Jeg oplevede mødet lidt anderledes
end Rene Brinck. Ved begyndelsen af mødet gav deltagere, deriblandt Michael Altschiiler, udtryk for, at de havde troet, det
var et lukket møde og følte sig utrygge
ved tilstedeværelsen af udefra kommende. Jeg fandt dette helt forståeligt. DDFmedlemmer er jo også efterhånden vant til
at komme til møder iført cykelhjælm og
paraply, så jeg forstod godt, at fremmedes
uventede opdukken kunne skabe nervøsitet. Det skal også siges, at både Klaus
Rothstein og Elon Cohn bestemt insisterede på, at vi skulle blive - ellers ville de
også gå. KR forklarede fo rsamlingen, at
mødet havde været annonceret i Jødisk
Orientering, der står fremme på bibliotekerne, så vi var i vor gode ret.
Vi så Kennan Seebergs film om nynazismen. Den var efter min mening uogct tendentiøs, men i slutningen af filmen
sagde en ung mand- ham der blev gal fordi han ikke kunne få grøn peber på sin pizu - at de unge mennesker meldte sig ind
hos nazisterne, fordi de var vrede over at
fremmede i tusindvis fik store, dyre lejligheder, mens de selv måtte bo hos deres
forældre og ikke kunne få arbejde.
Efter filmen brød Rene ind og sagde, at
filmen var ren propaganda. Jeg tror, hr.
Cohn var lidt irriteret fordi han brød mødedisciplinen, men Rene fik da sagt sit
hjertes uforgribelige mening og man enedes om, at hr. Cohn skulle være mødeleder. Dette hverv udførte han efter min mening godt og retfærdigt, vi kom alle til orde i den rækkefølge, vi stak poten i vejret,
og jeg fik i hvert fald adskilligt flere ord
indført end i Høj lunds Forsamlingshus og
følte mig langt bedre behandlet. Jeg
prøvede også at forklare de tilstedeværende, at det ikke kan nytte at blive ved med
at ignorere alle de problemer, der opstår
ved den stadige indslusning af fremmede
i landet, det må ophøre, så vil nazisterne
blive arbejdsløse af sig selv.
Det ville føre for vidt at gengive hele
mødet. Hvad jeg umiddelbart finde r væsentligt at nævne er, at Michael Altschiiler under en samtale bagefter fortalte, at

han var så nervøs fordi han havde været
ude for at blive overfaldet, fordi nogen
troede han var tyrk, en beklagelig og ubehagelig oplevelse, men den kan jo ikke
klassificeres som antisemitisme. Endvidere sluttede Michael Rothstein med at sige, at det jo ikke ville nytte noget at sende
nogen af de fremmede hjem, hvorefter jeg
benede op og sagde direkte til ham, at det
ville det, det vidste han jo godt. Han svarede, at det var ikke muligt med mindre
Danmark meldte sig ud af verdenssamfundet. Hvad verdenssamfundet egentlig
er for noget, hvornår vi er blevet medlem
afdet og på hvilke betingelser manglerjeg
stadig en forklaring på?'/'/
I sit 60-års interview (Weekendavisen
18/6 89) udtalte overrabbiner Bent Melchior bl.a.: "Ali og Muhammed vil om 25
år bidrage naturligt til den danske kultur
som videnskabsmænd, forfattere og
kunstnere. Akkurat som jøderne længe
har gjort det, uden at befolkningen et sekund har tænkt over, at Victor Borge, Sam
Besekow og Eddie Skolier er afjødisk afstamning. De anses jo for det mest danske, man kan tænke sig."
Hr. Melchior har ret i, at danskerne har
taget jøderne til sig som deres egne. Dog
har enkelte personer, der selv fremhæver,
at de er jøder, gennem de senere år fremsat udtalelser, der nok kan få en til at spekulere på, i hvilken udstrækning dette
egentlig er gensidigt.
Eksempler: Dansk Flygtningehjælps
Jubilæumsbog 1983, kultursociolog Jaques Blum: "Danskerne skal vænne sig
til, at man kan være dansk på mange måder."

Med hvilken bemyndigelse vil hr. Blum
bestemme, hvad danskerne skal vænne
sig til. Regner hr. Blum sig selv med til

»danskerne"?
Seminar om antisemitisme marts 1993,
Herbert Pundik: "Vi vi I prøve at uddanne
danskerne, så tyrkerne kan være her."
Undskyld mig, men hvis nogen skulle
uddannes til at kunne være her, måtte det
da være tyrkerne. Men hvorfor skal de
det? De er jo ikke flygtninge.
Debatindlæg i Politiken 27/2 85 af
Kjeld Koplev om Mosaisk Trossamfund,
der er medstifter af Dansk Flygtningehjælp og har s10ttet arbejdet for den
nye lov for udlændinge af 1983: "For vor
egen skyld må vi danske jøder tage stilling
til fordel for iranernes forbliven i
Danmark. Som en tak for gode år i Danmark."

Danskere har ikke "gode år i Danmark".
Danskere har hjemme i Danmark og ingen
andre steder. Hr. Koplev har her sagt så tydeligt, som det kan siges, at han regner sig
selv for gæst og som tak for gæstfriheden
vil han medvirke til, at flere fremmede kan
komme til Danmark. Det er min personlige erfuri.ng, at jødiske hjem er meget gæstfrie. Men hvis jeg for at vise værdsættelse
af gæstfriheden, ville gå ud og invitere flere gæster uden værtsfolkenes accept, men
for deres regning og risiko, så er jeg vis på,
at de viUe blive meget misfornøjede. Hvis
det er takken, så siger jeg tak!"
En læser fra Wdtjylland kommenterer
P. H. Berings artikel i forrige nummer:
"Bering skriver, at politikerne på venstrefløjen planlagde masseindvandringen
allerede for 20 år siden. Begrundelsen var
officielt bevarelse af velfærdsstaten samt
en foryngelse og forøgelse af befolkningen for at undgå et pensionistsamfund.
Når man har med socialister at gøre, må
man regne med, at deres ord ofte er det
modsatte af deres sande hensigter. Sådan
er det også i dette tilfælde. At begrundelsen er falsk ses af, at indvandringen tog
fart for ca. IO år siden, da vi havde stor og
stigende arbejdsløshed. For at neutralisere protester lagde man trumf på ved at appellere til danskernes medfølelse. Stakkels
flygtninge blev de kaldt, skønt 90% af
dem var og er ikke flygtninge, men blot almindelige indvandrere rejst hertil for at
leve fedt på danske skatteyderes bekostning. Flittig brug af smædeord som racist,
nazist, svinehund etc. i de hjælpsomme
medier bragte folket til tavshed.
Hvad er det sande motiv for indvandringen da? Det er ganske ligetil, når man
husker på socialismens oprindelige mål:
revolution og proletariaters diktatur. Den
sande begrundelse for indvandringen er
ganske enkelt at fremskaffe et nyt proletariat som erstatning for det, der forsvandt.
Et proletariat, der om a år vil danne et socialistisk politisk støtteparti og denned
sikre et socialistisk flertal i folketinget for
evigt. Så lurvet og forbryderisk er hele
dette foretagende. Imens fortsætter indvandrermafiaens propaganda i TY, radio
og dagblade med fortielse og løgn, og den
arme danske befolkning, der kommer til
at betale regningen for experimentet, formår ikke at gennemskue dette gigantiske
svindelnummer."
Hvis brevskriverens teori er rigtig, tyder noget på, at indvandringens iværksættere har skaffet sig de forkerte indvandrere. Muslimer har kun afsky tilovers for
gudløse tanker om proletariatets diktatur.
De ønsker Allahs diktatur.
Redaktionen modtager gerne flere bidrag til debatten om.. h\'orfor (u)ansvarli-

ge politikere iværksatte og holder gang i
indvandringen.
En brevskriver fra København forudser
store konflikter i fremtidens Danmark:
"Koranens love anerkendes ikke af os,
mens muslin1eme sætter dem over Danmarks demokratisk vedtagne love. Politikerne påtager sig et stort ansvar overfor
den danske befolkning ved at opretholde

den nuværende indvandring: hvilket Danmark vil de efterlade kommende generationer? Ser man på omverdenen er udsigterne skræmmende. Lad være med at fo.
regøgle os noget, der strider mod alle tiders historiske kendsgerninger! Nævn et
eneste land, hvor mennesker med forskellig kultur og religion, ja, sågar race lever i
samdrægtighed med hinanden."
Ja, nævn os et land!

Er dialog mulig?
Af PH. Bering
Det er vanskeligt, måske umuligt, at
overholde gængse normer for frihedsrettigheder når kriminelle eller samfundsundergravende organisationer virker under politisk dække. Vi tolererede kommunisterne og vi tolererer fortsat nazister,
autonome og lignende grupper. Del kunne og kan vi gøre fordi de antalsmæssigt
er ubetydelige, selv om de kan være generende nok. Men vi bør overveje hvordan det kan gå i fremtiden, når store grupper begynder at rejse hovedet - folk, som
har ffiet tilstået dansk indfødsret, og således nyder fulde borgerrettigheder.
Et eksempel er FIS (Den Islamiske
Frelse Front). Denne militante gruppe er
ansvarlig for adskillige forfærdelige terroristaktioner. Den er i voldsom konflikt
med den algierske regering og arbejder
med London som base. Herfra skaffes bidrag og herfra trykkes propagandamateriale. Vi citerer fra IISJC Bulletin, FEB/
MAR 1995:
"Et andet nyligt, vel publiceret og særdeles talende eksempel på Storbritanniens
rolle når det gælder vænskab for fundamentalistiske grupper, var den Internationale Muslimske Kbilafah Konference i
Wembley Arena den 7. august 1994. Cirka 8000 muslimer deltog i konferencen,
som var organiseret af den radikale muslimske gruppe Hizb ut-Tahrir (Muslimsk
Befrielses Parti). Blandt talerne var centralt placerede muslimske fundamentalistledere fra hele verden. Deres budskab
var en appel til muslimsk enhed, genopdragelse af verdsl.iggjone muslimer, omstyrtelse af de nuværende politiske regimer i den muslimske verden og oprettelsen af en enkelt pan-islamisk stat, 'the
Khilafah'. De forkastede individuel terrorisme til fordel for masse-revolution.
Mange af talerne fordømte vestlige begre-

bers (såsom kapitalismens, demokratiets,
nationalismens og socialismens) indflydelse på den muslimske ånd. Man hævdede at Islam ikke kan sameksistere med
sådanne ideologier. Alle overenskomster
med Israel blev erklæret for ikke-bindende. •Der er ingen fred for staten Israel før
staten Israel er afskaffet', lød konferenceerklæringen. Da konferencens formand
oplæste en liste over de internationale organisationer, som konferencen erklærede
for uacceptable for Islam, tilføjede han en
liturgisk forbandelse efter hvert navns
nævnelse. Saledes forbandede han de Forenede Nationer, den Arabiske Liga, Den
Internationale Valutafond, Verdensbanken etc. Det er forståeligt ar med sådan en
dagsorden er Hizb ut-Tahrir forbudt i
næsten alle lande i Mellemøsten. Gruppen
er ansvarlig for kupforsøg i Jordan, Syrien, Irak og Tunesien foruden et nyligt attentatforsøg mod Jordans kong Hussein.
De kræver død over alle jøder og homoseksuelle. En Hizb ut-Tahrir-konference
ville aldrig være blevet tilladt i den muslimske verden."
Vi bør vel tilføje for egen regning:
"Næ, måske ikke. Men mon dog ikke
Niels Helveg Petersens "dialog-partnere",
iranerne, vil være fremkommelige? EUers
kan de jo forresten komme til Danmark.
Her kan de antagelig ffi tilskud til deres
mødevirksomhed under loven om folkeoplysning eller fritidsloven". !øvrigt udgiver Kbilafah Pubtications nu ''Khilafah
magasinet'' på dansk. Indlæg i bladet skal
selvfølgelig være i overensstemmelse
med islamisk lov, som det understreges i
første nummer (December 1994).
Helveg optræder som "dialogpartner"
med repræsentanten for et regime, hvis
fængselspersonale af religiøse grunde
voldtager jomfruer inden henrettelsen, af
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religiøse grunde udlover dusør for drab på
andre landes statsborgere og står bag verdensomspændende terrorisme. Hans besynderlige adfærd bunder antagelig i det
forståelsesproblem, som beskrives i IJSIC
Bulletins leder, hvor det bl.a. hedder:
"Jeg tror at virkeligheden i nogen grad

er tilsløret i den offentlige debat, fordi de
fleste, som nu former den offentlige mening, blev intellektuelt formet i 1960'erne.. Det var en periode hvor verdsliggørelse blev hyldet som befrielsens store
motor. Vi blev overbevist om at troen på
Gud. således som dette blev forstået i kristen tradition. ikke læ11gere var mulig for
moderne verdslige me,mesker. For dem,
hvis bevidsthed blev formet i den æra, kan
fremkomsten afreligiøs fundamentalisme
lam anskues som et uforklarligt udbntd af

blind irrationalitet, som mli forklares som
en eller anden form for psykiskforstyrre/-

se".
Leslie Newbegin

Biskop Newbegin peger på mange vestlige beslutningstageres og indflydelsesrige personers mangel på evne til at forstå,
eller endog til at tro på at religiøs overbevisning kan udgøre en motiverende kra.ft
udenfor privatsfæren. Mennesker, for
hvem religionen ikke har nogen betyd·
ning, har ofte vanskeligt ved at forestille
sig at den kan have betydning for andre.
Men religionens genopdukken indenfor
spørgsmål om nationalitet ("nationhood")
og politik er tydelig i Bosnien, Tjetjenien,
Algier, Sudan, Ætiopien og mange andre
lande. De der prøver på at agere indenfor

internationale relationers område og søger fredelige løsninger på uoverensstemmelser har behov for at erkende religionens og troens betydning på det offentlige
område.
Det er netop sagen. Helveg forstår næppe at man ikke konuner nogen vegne med
dialog overfor et styre, som regerer i Allah's navn. Det kan godt tænkes at den
iranske viceudenrigsminister, der besøgte
Danmark sidste år, rent personligt er et
venligt menneske, der hellere end gerne
ville ophæve mordtruslerne mod Salman
Rushdie, for eksempel. Men en muslim
sætter sig ikke op mod Allah's åbenbarede vilje (dvs. Koranen). Den står ikke til
diskussion eller "dialog". Da slet ikke
med en vattet, vantro og uvidende dansk
radikaler.

Et brev til ungdommen
AfMartin Kasler
For nyligt mødte jeg en ganunel ven,
jeg ikke havde set i flere år. Som det altid
sker, når fornuftige mennesker mødes,
faldt snakken hurtigt på indvandreproblemet. Vi kunne selvfølgelig hurtigt mødes
i en fælles bekymring over forholdene i
dagens Danmark - specielt over denne
uhyggelige udvikling, hvor danske love
vedtaget af danske politikere, bliver mere
og mere danskfjendtlige. Da vi begge har
vores daglige gang blandt unge mennesker, spurgte jeg ham på et tidspunkt,
hvordan han oplevede de unges holdning
til indvandreproblemet. Hans svar var ikke overraskende "privat er de modstandere af Danmark som multietnisk samfund,
men offentligt siger de ingenting".
H,•orfor tavshed
Jeg sagde, hans svar ikke var overraskenae... men det burde det være! Vi taler
om ungdommen. Der hvor der burde være
saft og kraft og livsmod, rebelsk trang til
oprør og selvstændighed! Hvad er der dog
sket i Danmark'/ Er ungdommens saft og
kraft sivet bort under det tunge valg: En
god uddannelse eller førtidspension? Er
dens mod og dristighed ædt op af Hollywoods og MTV's propaganda, hvor
"Black is beautyful" er vendt til "White is
ugly'"? Er ungdommen så naiv, at den tror
statsstøttede projekter som Global Generation og Stop Volden har noget med selvstændighed at gøre? EIier er nutidens ungdom blot gjort af et andet - og blødere stof end tidligere?
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Måske ligger svaret et andet sted: På intet tidspunkt i Danmarks nyere historie,
har den offentlige debat være så ensidig
og styret, S-Om den er i dag. Et netværk af
effektive udenomsparlamentariske pressionsgrupper som"Amnesty International"
og "Dokumentationscentret for Racisme
og Fremmedhad" vogter over debatten
som høge. Afvigende holdninger rapporteres videre til udvalgte journalister hvis
primære opgave er, at lægge pres på politikerne så lovene kan strammes og straffene skærpes. Stort set ingen dansk politiker
har lyst til at afskære sig Ih muligheden
for at søge de, efter danske forhold, fede
jobs med høje lønninger og enorme budgetter i EU, NATO eller FN, ved at markere sig som danske politikere. Så selv om
de måske heller ikke kan se det indlysende fornuftige i, at fx. en stor gruppe muslimer bosætter sig i Danmark, skal de ikke have noget af at sende politisk ukorrekte signaler til det store udland.
Mediekvalt danskhed
Hvordan tager denne styrede debat sig
ud for et ungt menneske? Ja, allerførst er
det tvivlsomt om det overhovedet er muligt for et ungt menneske at gennemskue
de forhold, der her er skitseret. For det
første har ensretningen af debatten gjort
det næsten utænkeligt, at den holdning
som deles af journalisterne, sportsfolk,
kunstnere og politikere (såvel valgte som
selvbestaltede), ikke er rigtig. At man fak•
tisk kan have en anden holdning og stadig

være et anstændigt, engageret menneske.
Hvis man ser på det danske mediebillede,
er der et næsten totalt fravær af stærke forbilleder for den danske enhedskultur.
Hvad gør det ved et ungt menneske, som
går med en følelse af, at det er noget værd
at være dansk? Han eller hun vil uvægerligt føle sig skyldbevidst og tænke:
"Hvordan kan jeg dog tænke som de der
racister?". Og hvem har lyst til at være racist?
For det andet gør styringen af debatten
det skræmmende at deltage i den. Stort set
enhver dansk by med respekt for sig selv,
har en selvbestaltet gruppe af anti-racister, der dels forsyner mere etablerede
pressiongrupper med oplysoi.nger om
borgernes politiske observans, og dels
selv tager affære. Og her spiller en uhyggelig nyskabelse i den danske debat ind:
Den gode ,•old
Det er stadigt ikke lovligt at udøve vold
mod anderledes tænkende, men det er moralsk forsvarligt, når den er rettet mod "De
Onde". Som de autonome bar demonstreret i årevis, er der ikke mangel på mennesker der er parat til at bruge vold mod andre. Kort sagt risikerer et ungt menneske
der siger sin mening frit, både social
brændemærkning fra de mennesker som
retfærdiggør volden, og sit helbred fra de
mennesker som nyder volden.
Man kunne tro, at de mennesker, fortrinsvis pædagogerne og lærerne, vi har
ansat til at tage ansvaret for vore unge, vil-

le stølle og vejlede et ungt me!Uleske til en
fri, selvstændig stillingtagen. Man kunne
også tro, de ville værne og beskytte et
ungt menneske mod ideologisk ensretning og politisk fotfølgelse.

Den naturlige unge som han selv og vi andre
opfatter ham.

Pædagogisk mobning
Men desværre er det ikke sådan. Hver
gang en elev, lærling eller studerende udtrykker sin holdning, mødes han eller hun
af en indigneret strøm af fintslebne argumenter. Hvis disse argumenter ikke får det
unge me!Uleske ind i folden igen, ophører
de ansvarlige omgivelser med at lytte, og
begynder at psykologisere: "Lad os i fællesskab få løst op for de problemer du har,
så du kan blive et tolerant og harmonisk
me!Uleske, fri for racisme og fremmedhad" (Til de danskfjendtliges store sorg,
har glosen "xenofobi" (fremmed-frygt) ik-

Den kn'J"iske unge set gennem progressivt forvrr,e11ge11de pædagogbriller.

ke rigtigt bidt sig fast i den danske debat,
og denne ligner derfor ikke rigtigt det amerikanske forbillede. Men der arbejdes skam
på sagen!). Hvis det unge menneske ikke er
"åbent for problemet'', men stædigt fustholder sin kritik af tidens ideologi, stemples det som ufornuftigt og irrationelt. Og
irrationelle mennesker er der ingen grund
til at lytte til - dem lovgiver vi mod!
Et ungt menneske vil måske spørge,
hvordan det er blevet sådan? Hvorfor er
stort set alle ansatte i de danske uddanne! sesinstitutioner så optaget af de fremmede elever, og så ligeglade med os? Svaret
er, at de er trætte af jer. For tyve år siden
var det sjovt og spændende at føre de
kommende generationer frem mod en
bedre og lysere verden. I skulle først og
fremmest lære at kritisere jeres forældre
og jeres baggrund, så I kunne befri jer for
"falsk bevidsthed" og "systemets undertrykkelse". Men I havde ikke brug for alle deres idealer. År efter år fortsatte I med
at interessere jer for jeres eget liv, familie,
lektier, sport, ve1U1er & veninder, fester &
fremtid blev ved med at betyde mere for
jer end Drømmen Om En Bedre Verden.
Fremmede mere inspirerende
Det blev kedeligt at være lærer.
Men i de senere år er det igen blevet
spændende. Små brune børn med ubehjælpsomme forældre befolker nu klasserne. De taler dårligt dansk, men pyt med
det, for de har brug for retorikken om Demokrati, Humanisme og Menneskerettigheder. Det er den retorik I i dag hører rra
indvandrerne, når de skal retfærdiggøre at
de har større ret til fx. danske boliger, uddannelses- og arbejdspladser end jer danske w1ge!
Nu spørger du måske, om det ikke er
for stort et krav til dig, at du, fanget mellem skyldfølelse og frygt for fotfølgelse,
svigtet af dem som skulle vejlede og beskytte dig, skal kaste dig ud i arbejdet for
dit land?
Kravet til de unge
Mit svar til dig, kære unge læser, er: Jo,
det er et stort krav, men du lever i truende
tider. Danmarks fremtid og din fremtid
hænger uadskilleligt sammen.
Hvad ved du? At det at være dansk er
noget helt specielt for dig som dansker. At
være dansk er noget man har under huden.
Der er en samhørighed mellem dig og dit
land, som du ikke kan løbe fra og som du
ikke kan forklare. "Det kan kolde hjerner
ej forstå", som nogen sagde om noget andet. Det er denne følelse der stiller krav til
dig. Fornægt dette krav og du fornægter
dig selv. At være menneske er at have et
tilhørsforhold til sin slægt og sin hjemstavn. Tro ikke på, at fiihed findes i hjem-

løshed. Frihed er kun meningfuld som det
at kunne vælge fra et fast udgangspunkt.
Det er i sandhed fra dit hjem, din verden
udgår. Det er dit hjem - dit udgangspunkt
- de vil tage fra dig. Det krav du mærker i
dig, er kravet om at være et frit menneske!
Du må se i øjnene, at den tid hvor retcen til dit hjemland var en selvfølge, er
forbi. I dag må du stride for retten til at gå
med rank ryg i Frejas Sal. Lad dig inspirere af Danmarks stolteste traditioner;
Rolf Krakes vilde mod, Valdemar Sejrs
politiske tæft, Christian !V's standhaftighed, Tordenskjolds snedighed, tapperheden ved Dybbøl Skanse og modstandsbevægelsens offervilje er en del af din kulturelle arv. Svigt den ikke!
Flere og flere unge danskere siger fra
og tilslutter sig organisationer som Den
Danske Forening og Dansk Ungdom. Her
arbejdes der på at at sikre Danmark som
hjem for dig og dine! Her ses rremtiden i
den nationale helstøbthed og ikke i den
multikulturelle forvirring. Her er beslutningen taget; Danmark vil bestå.
Nu har jeg kun et spørgsmål til dig,
kære unge læser. Det afgørende spørgsmål i disse tider: Hvor bliver du af?
Martin Kasler

,,
Lande, som på fredelig og frivillig vis
reducerer deres befolkninger, bør hædres,
for det er menne-~ket som a11 betragtet, der
udgør den største trussel mod selve kloden og alle de andre arters overlevelse.
Det er almindelig kendt, at Kina har et
befolkningsproblem, men det er nok mindre kendt, at Danmark har næsten samme
befolkningstæthed som Kina. I Danmark
er der 121 personer pr. km', i Kina 125
personer.
Selv om kritikken regner ned over Kina
i disse år, så gør landet dog en indsats for
at forhindre en uhæmmet befolkningstilvækst. I Pakistan, hvor problemerne er
langt mere alvorlige med I54 personer pr.
la.ni, tager man tilsyneladende ingen initiativer i denne retning.
En WorldWatch-rapport fra september
I992 konkluderer, at kønsdiskriminering
er en væsentlig årsag til overbefolkning
og fattigdom - et synspunkt, som efterhånden er almindeligt anerkendt. I den
forbindelse har der gentagne gange været
rejst krav om, at mindst 50 pct. af ulandsmilliarderne skal administreres af kvinder
.i såvel donor- som modtagerlande - men
foreløbig blokerer magthaverne på begge
sider for denne konkrete mulighed for at
forbedre forholdene.''
Eva Boserup. Taarbrek, i Jylland!i-Posten 2/1
19%.
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Den nødvendige
repatriering
Overvejelserne om indvandringsproblemet i to nye bøger skrevet af svenske forskere synes at pege mod den eneste mulige
løsning: at gøre indvandrerne til udvandrere.
AfPeter Neerup Buh!
"Hvis nogen over for forsvarsbeslutningen af 1925 havde tegnet et billede af den
udvikling, som nogle år senere skulle
indtræffe (depression, fascisme, nazisme,
verdenskrig), ville han næppe være blevet
troet. Man kan nemlig let falde i den fælde at sætte lighedstegn mellem det ubehagelige og det umulige." Således skriver
Gunnar Jervas i indledningen til bogen
"Migrationsexplosionen. Bakgnmd och
alternativ til/ den Jelslagna jlyktingpolitiken" ($NS Fiirlag (Box 5629, S-114 86
Stockholm), 1995. 215 sider. 232 sv. kr.).
Jervas, der er ekspert i sikkerhedspolitik,
har tidligere udgivet bl.a. "Flygtningeeksplosionen - vor tids skæbnekrise", der kan
rekvireres gratis fra Den Danske Forening. I sin nyeste bog søger han sanunen
med sine medforfattere, der er fagfolk indenfor historie, økonomi,jura, statsvidenskab m.m., at tegne et billede af forskellige trusler, som Sverige kan tænkes at blive udsat for i de kommende år.
Som det fremgår af bogens titel, er den
største trussel i forfatternes øjne folkevandringsbølgen. I denne indsigt står de
ikke alene. For eksempel har man placeret
flygtningeproblematikken permanent på
NATO's dagsorden. Mange EU-lande
træffes desuden indenfor G7-gruppen,
som i stadig højere grad betragter flygtningekriser som en "forstyrrelse" i det
globale økonomiske system.
Folkevandringsbølgen har sin baggrund i befolkningsek~,>losionen. Ved år
2000 bliver der 100 millioner flere mennesker på jorden om året, dvs. 250.000 om
dagen (altså ca. mængden af fremmede i
Danmark, hvis dråbe i havet-"åbenhcd"
derfor er nyttesløst selvmord). Under
sådanne vilkår vil tildeling af asyl af "humanitære" årsager selvsagt føre til, at
modtagerlandet vil blive trampet under
fode af alle de værdigt trængende. Her peger Jervas på, at en årsag til Sveriges store fremmedmodtagelse er det brede flygtningebegreb: I 1993 opfyldte mindre end
2% af dem, der fik lov til at blive, krave-
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ne for at være ægte politiske flygtninge.
Jervas bemærker: "'Iydeligvis findes der
gode muligheder for at få lov til al blive i
Sverige, også uden at være flygtning.
Sådanne signaler opmwitrer til forsøg."
Professor RolfOhlsson uddyber Jervas'
kritik af, at man modtager mange andre
end egentlige flygtninge, idet han kommenterer om familiesammenføringernes
store andel: "Meget taler for, at indvandringspolitikken når det gælder sammenføringssagerne vil blive ændret, særlig
med tanke på at den er anakronistisk og
blev til under helt andre forhold end de
som gælder for tiden. Som situationen er
nu, kan man påstå, at politikere og indvandrermyndigheder har bedømt det som
vigtigere, at pårørende gives mulighed for
at forenes med deres familier, end at flere
flygtninge gives asyl i Sverige?'
Frihandel, ikke bistand

Verdens problemer løses såvist ikke
ved generøs flygtningepolitik i vesten,
ejhcller ved ulandshjælp. Nationaløkonomen Bo Karlstri.im fastslår i sit indlæg:
"Et stort antal studier er blevet gennemført for at teste sammenhængen mellem
bistand og økonomisk vækst. Hvis vi ser
bort fra et antal metodologiske måleproblemer, kan litteraturen kort sammenfattes på denne måde: der findes ingen klare
belæg for, at bistand stimulerer økonomisk vækst." Derimod synes der at være
en anden løsning: Verdensbanken har beregnet, at en helt fri handel mellem i- og
ulande ville øge de fattige landes indkomster med 60-70 milliarder dollar pr. år
(statisk effekt). På længere sigt turde summen, via dynamiske effekter, kunne blive
omtrent den tredobbelte. Vestens totale
bistand til den fattige verden er på nogenlunde 70 mia. dollar. Mange i-lande fører
altså en politik, som indebærer, at man giver med den ene hånd og tager med den
anden. "På dette punkt udgør EU en alvorlig synder gennem sin ydre toldmur og
forholdsvis lave bistand", bemærker Gun-

nar Jcrvas. Og Bo Karlstrom samler trådene: "Til forskel fra de erfaringer, vi har
om den internationale handels effekter på
vækst og vel færd, er kundskaben om den
offentlige bistands effekter mere usikker.
Visheden om, at international handel har
en positiv effekt på økonomisk vækst, og
at handel reducerer internationale indkomstforskelle, har ingen klar para.Jlel indenfor bistanden."

Ny fremmedpolitik tiltrængt
Hans Esping, doktor i retssociologi,
diskuterer alternativer til den herskende
frenunedpolitik i sin bog "Dags for en 11y
migrationspolitik!" (SNS Forlag, J 995.
132 sider. I93,50 sv. kr.). Han fastslår, at
indvandringen til dato er fortsat med at
vokse nærmest ukontrolleret. "Dette hænger for en betydelig del sammen med, at
så mange har fået opholdstilladelse af humanitære årsager, fordi selve asylbehandlingen har taget så lang tid; dvs. grunden
til at tildele opholdstilladelsen er opstået i
Sverige ~-narere end i hjemlandet. Delvist
skyldes væksten den nærmest automatiske indvandring af familie." Og han advarer: "Det er fuldt ud muligt at forestille sig
fremtidsscenarier, hvor indvandringstrykket på Sverige - og Vesteuropa i almindelighed - kan antage fuldstændigt uhåndterlige proportioner. Hvis man ikke beslutter sig for radikale forandringer af både indvandringskontrollen og foranstaltningerne for integrationen af 'udlændinge', er de måske til og med sandsynlige."
Pointen i Espings bog er, at i en situation med stærkt indvandringstryk (f.eks. forårsaget af politiske uroligheder i omverdenen eller store forskelle i levestandard)
og en begrænset økonomisk og social kapacitet til at tage imod udlændinge, vil en
eller anden slags begrænsninger i migrationspolitikken blive nødvendige: "Valget
står da mellem enten at slippe flere indvandrere ind men til gengæld udelukke
dem fra adgangen til sociale tilbud, alternativt at lade færre eller ingen nye indvandrere komme ind men give disse (og
de indvandrere, der allerede er i landet)
st.ørre adgang til samfundets fordele." Dette er hans "migrationspolitiske dilemma",
hvor han selv anbefaler en mere restriktiv
immigration til fordel for bedre integration af dem, der allerede er kommet. Et tredie mere rationelt alternativ skal dog nævnes, nemlig principiel repatriering. Hvorfor bruge ressourcer på at konsolidere
folk, der slet ikke burde være kommet?
Esping vil have en i11dva11drerpolitik
(for fremmede i Sverige) i stedet for en
i11dva11dri11gspolitik, hvor man burde fokusere på en udvamiri11gspolitik, men
hans kritik af den herskende praksis på
området rammer i plet. Med rette sam-
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menligner han fremmedpolitikkens mål
om frihed (til at bevare egen kultur), lighed og solidaritet med den franske revolutions idealer: "Nu ligesom da tenderer
muligvis den slagsordsmæssige kraft mod
at skjule problemerne i praksis." Han peger på, at i diskussionen om fremmedpolitikken dukker ellers ganske forældede
naturretslige opfattelser op på ny. Ifølge
en ofte citeret naturretslig opfattelse er
det, der er "ret'' identisk med det, der er
"sandt'' eller "retfærdigt". I diskussionen
om migrationspolitikkens retslige forudsætninger og midler dukker disse gamle
naturretslige "opfattelser" til stadighed op
på ny. "Det er, som om holdningen til
flygtninge- og indvandrerSpørgsmålene
kræver en 'højere' bestemmelse end hvad
der ellers er almindeligt ved politikkens
formulering i retslige termer", observerer

håb om, at rigsdagen kommer til at behandle forslag om indvandrings- og flygtningepolitikken, som indebærer kraftige
nedskæringer af indvandringen, i foråret
1996 og i efteråret 1996 forslag om indvandrerpolitikken, som indebærer store
anstrengelser for at lette indvandrernes integration på arbejdsmarkedet. Dette er i
tråd med hans anbefaling afstørre indslag
af "smeltedigel" og mindre af "kulturel
mosaik", men igen: Hvorfor skal man dog
bruge så store ressourcer på at integrere et
stort fremmedelement i en verden, der
trues aflangt større udfordringer, som vist
i bogen "Migrationsexplosionen"? I denne peges der på, at det europæiske flygtningeproblem nåede et tidehverv i i 985,
hvor antallet af arbejdsløse i Vesteuropa

nåede 19 millioner: "Disse begivenheder
virkede som et chok for de europæiske beslutningstagere på flygtningeområdet:
man indså, at der fandtes et akut behov for
at søge nye mekanismer for håndtering af
flygtninge-og migrationsproblematikken."
Blandt disse nye mekanismer vil en
" integration på arbejdsmarkedet'' i den
aktuelle situation jo være ganske meningsløs; den nødvendige og altoverskyggende mekanisme kan kun hedde repatriering. Når indvandrerne af egen vilje kan
slå sig ned bos os efter at have boet i talløse generationer i deres hjemlande, kan
de naturligvis lige så let rejse tilbage igen
efter højst tre generationer her.

Peter Neen,p Buh/

Esping, og i sin grundige gennemgang af

l

l

svensk migrationslovgivning dokumenterer han denne mentalitets tilstedeværelse.
Og han viser, at FN's principper på området faktisk er mere nøgterne: Ifølge FN's
almene erklæring om menneskerettigheder ( art. 14) har enhver "ret til i andre lande at søge og få asyl mod forfølgelse".
Med asylret (right of asylurn) menes da en
stats ret til at bevilge en flygtning asyl,
uden at dette skal ses som en uvenlig
handling mod udlændingens hjemland.
. (Realismen i en sådan påstand kan naturligvis diskuteres). Derimod indbefatter
dette ingen "positiv ret" (right to asylurn)
for udlændingen til at kræve asyl i det
laud, han er flygtet til. At bl.a. Sverige(og
Danmark) anerkender en sådan ret, fører
til de uoverskuelige asylsagsbehandlinger, der i Sverige kostede mindst 6 mia. kr.
i 1993/94. Landets bidrag til FN's
(UNHCR's) flygtningehjælp beløb sig under samme periode til mind.re end en tiendedel. En komite nedsat af den svenske
regering vurderer udgifterne for alene
asylbehandling og modtagelsesstøtte til
20 mia. kr. i perioden 1992-94.
For at iniødegå masseflugt fra krigs- og
katastrofeområder foreslår den samme socialdemokratisk ledede - komite først
og fremmest øget støtte og øget hjælp i
nærområder i samarbejde med f.eks.
UNHCR, og udvidede muligheder for at
give midlertidig opholdstilladelse parallelt med støtte til repatriering. Familiesanunenføringen begrænses til kernefamilien. Grænsekontrollen foreslås skærpet med bl.a. øgede muligheder for umiddelbar afvisning, obligatorisk fotografering og fingeraftryk af alle asylsøgende
samt fordobling af straffen for "flygtningesmugling". "Den sammenlagte effekt af
disse tiltag indebærer alt andet lige en meget kraftig reducering af indvandringen",
kommenterer Esping. Han har begrundet

''Kommunens Vel''
I K.avlinge kommune nord for Malmø blev otte indvandringsmodstandere i 1994 valgt til byrådet som repræsentanter for
partiet "Kommunens Val". Peter Neerup Buh! har talt med en
af hovedmændene bag partiet, Kenneth Sandberg.
Peter Neerup Bulrl: Kenneth, måske
skulle du stt1rte med at præsentere dig
selv?
Kenneth Sandberg: Jeg er født for 50 år
siden i et ægte arbejderhjem og lever nu
med egen familie - børn og børnebørn.
Efter 20 års værkstedsarbejde begyndte
jeg at studere, hvilket i 1992 "endte" i en
Fil. lic. i sociologi. Siden midten af70'erne har jeg været aktiv i VPKN-partiet
(svarer til jeres SF), men dette ~1oppede,
da jeg blev udelukket fra partiet i J992.
I disse år har jeg været engageret i adskillige fol.ke- og miljøbevægelser. fk:ke
mindst i forskellige organisationer som
hjælper politiske flyi,,>1o.inge i deres kamp
fra eksilet for demokrati og frihed i hjemlandet. Dette var inden "halen" kom, dvs.
de som kun søgte sig en behageligere tilværelse, mens den politiske kamp, som
foregik, kun var et påskud (i f.eks. Chile
m.fl. lande).
I 1989 begyndte jeg at arbejde som socialarbejder i Statens lnvandrarverks
flygntingemodtagelse. Her bekræftedes
snart alle mine betænkeligheder hvad angik de "flygtninge", som er ankommet i
de senere år. For 2 år siden har jeg desuden tjenestegjort som asylsagsbehandler,
hvilket definitivt har tilintetgjort de eventuelle tilbageværende illusioner...

Kenneth Sandberg

Konklusionen fra mine erfaringer og
indsigt i Sveriges situation kan kun blive
følgende: I. Et - i princippet - totalstop
for videre "flygtninge"-modtagelse er
nødvendigt. 2. Repatriering af hovedparten af de herværende "flygtninge"-indvandrere er absolut nødvendig, hvis Sverige som nation og velfærdssamfund skal
kunne reddes!

P.NB.: Derfor blev du medstifier af
"Kommunens Vål". Hvad er formålet
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med delle parti, og hvor stort er det i for·
hold til de a,ulre partier i kommunen?

K.S.: ''Kommunens Viil" (KV) har kun
kandideret til Kåvlinge byråd. I dette valg
fik vi i 1994 8 mandater af ialt 49 (ca.
16% af sternrnerue).
KV har ca. 175 medlemmer. Til sammenligning har Socialdemokraterne
"nogle hundrede", Moderaterne ca. 80·
l 00, sarnt øvrige partier - Centerpartiet,
Folkpartiet liberalerna, Miljøpartiet - om·
kring 10-40. (Dette er kun et skøn).
KV's politiske formål er først og fremmest at påvirke flygtninge- og indvandrerpolitikken.
P.N.B.: Hvilke personer står bag parti·
et? Kommer de fra alle partier på både
højre· og venstrefløjen?

K.S.: Partiets medlemmer har sandsynligvis tidligere stemt på partier langs hele
venstre-højre skalaen. Muligvis har nogle
været medlemmer i et af disse partier, men
efter hvad jeg ved har ingen - med undtagelse af mig selv - været partipolitisk aktiv.
P.N.B.: Har I noget indtryk af, hvilke
partier jeres vælgere tidligere har stemt
på? Tilhører de bestemte samfw1dsgrup·
per?

K.S.: Vores vælgere har formodentlig
sauune store spredning - politisk, socialt,
køns- og aldersmæssigt- som vores med·
lemmer.

P.N.B.: Hvor længe er det siden partiet
startede? Gik det hurtigt med at samle tilhængere?

K.S.: KV blevdannetefteråret 1993 og
fik ganske omgående omkring 50 med·
lemmer. Under valgkampagnen øgedes
dette efterhånden og stai,'Oerede først nog·
le måneder efter valget i september 1994.
P.N.B.: Hvordan reagerede de etablerede partier og medieme?

K.S.: Politikerne/partierne reagerede
"famlende og passivt" ved KV's dannelse.
Massemedierne/journalisterne derimod
indledte straks en "heksejagt". Efter val·
get var såvel politikerne som journalisterne chokerede. De sidstnævnte har fortsat
deres negative journalistik, mens politi·
kerne er blevet mere nuancerede efter de·
res første kommentarer, hvor de "blev drevet frem" afjournalisterne.
P.N.B.: Hvor mange i11dvandrere og
flygtninge er der i Kiiv/inge? Flere eller
færre end almindeligt?

K.S.: I løbet af de sidste I0-15 år er der
kommet i gennemsnit 3040 "flygtninge"
pr. år. I forhold til andre konununer er det
formodentlig en mindre andel af kommunens 24.000 indbyggere, som er "flygt·
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ninge" -indvandrere. Desuden er der en
tendens til, at stadig flere af disse flytter
fra kommunen...
P.N.B.: Er der ved at ske noge1 fignen·

de i andre svenske kommune,; som der er
sket politisk i Kiivlinge?

K.S.: Endnu findes dernok ikke sådanne eksempler. Derimod tilløb, som vi
håber at kunne støtte, bl.a. gennem vores
"Netværks"-initiativ og arbejde.
P.NB.: Vil I ikkeforsøge at stille op som
la,ulsdække,ule parti? Har I ikke forbinde/ser til andre grupper af indvandri11gs·
modstandere rundt om i landet?

K.S.: Vi har bestemt ikke til hensigt at
udvikle KV til et Rigsdagsparti. Netop nu
har vi forhandlinger med andre småparti·
er - først og frenunest på kommuneplan rundt om i Skånekommunerne om et
valgsamarbejde ti l Landstingsvalget (svarer nærmest til amtsrådsvalg i Danmark,
red.) '98.

Ved siden af partipolitikken har vi for
nylig startet et "Netværk Syd". Et - på
længere sigt håber vi - landsdækkende fo.
rum for opinionsdannelse og platform for
en eventuel Rigsdagsparti-dannelse til
valget i 1998.
P.N.B.: Afstemningen i Sjobo i l 988
blev meget kendt ogsd i Da11mark. Derimod har der næsten ingen omtale været af
jeres fremgang i Kiivlinge. Hvordan kan

del mon være?
K.S.: Det lykkedes Centerparti-folkene
- som efter ekskludering dannede
Sjobopartiet - at fl\ en majoritet for at af.
holde en folkeafstemning gældende
"flygtninge"-modtagelsen i Sjobo kommune. En folkeafstemning som desuden
resulterede i et "nej". Dels var Sjobopar·
tiet tidligt "på scenen", dels er det stadig
kun der, det er lykkedes at samle en majoritet blandt kommunalpolitikerne for en
folkeafstemning i flygtningespørgsmålet.
Disse ting tilsammen er nok forklaringen
på det store massemedie-"ekko" omkring
Sjobo og Sjobopartiet.
P.N.B.: Hvorfor var det i øvrigt netop i
Kiivlinge, at indvandringsmodstanden
slog igennem? Hvilke specielleforhold er
der i den kommune?

K.S.: Kavlinge har ingen specielle for.
hold, som forklarer KV's rremgang. Det
falctum, at jeg selv efter ca. 15 års lokalt arbejde blev udelukket af VPK/V-partiet i
I992 (pga. holdningen i Oygtningespørgsmålet), er sikkert den vigtigste forklaring på
det nye partis hurtige resultat i valget 1994.
Selv om vi hele tiden har markeret det
flygtningepolitiske spørgsmål som det
v.i&>tigste, så er det sandsynligvis andre

spørgsmål - i vores komplette program som delvis forklarer valgfremgangen.
P.N.B.: Jeg kan se, at I har et partikontor på Miirtensgatan 12. Det ville næppe
være m11ligt i Danmark. Bliver lokaletik,.
ke udsatfor hærvæ,* og ødelagt af "anti-

racister" og autonome?

K.S.: "Anti-raeisterne" findes frem for
alt i storbyerne Lund og Malmø. Og selv
om vi ligger på kun 10-30 km afstand, så
er vi hidtil blevet forskånet for disse storby-hooligans.
P.N.B.: Har I modtaget andre tr11sler?

K.S.: Nej.
P.N.B.: Hvad med skinheads og ny·
nazister? Forsøger de at knytte sig til partiet, eller kritiserer de det for at være for
moderat?

K.S.: Vi har faktisk ingen erfaringer
overhovedet med dette.
P.N.B.: Hvad med fremtiden, hvordan
er stemningen - gdr uKommunens Viil"
mon frem ved næste valg?

K.S.: Det er naturligvis svært at vide eller bedømme. Muligvis vover vi vel at tro,
at det ikke har forandret sig negativt. Vi arbejder ambitiøst allerede nu med næste
"valgkampagne", dvs. vi lægger meget
energi og strategi ned i det politiske arbejde
og med et længere tidsperspektiv for øje.
Med tanke på Sveriges - og dermed
kommunernes - strenge økonomi, så burde vores "aktier" ikke være svækket om
nogle år.
P.NB.: I Dan11wrk har i,u/vandrings·
modstandere stillet op til valg i.flere kommuner; men hidtil er ku.n kommet ind i
et byråd (i S1ruer i Jylland). Har "Kommunens Viil" nogle gode råd og tips til
danske indvt.wdringsmodstandere i kommunalpolitik?

en

K.S.: Sandsynligvis findes der ingen
"sirnsalabim"-recept. log vi arbejder nok
allerede på samme måde, ved at fremdra·
ge fakta og argumenter.
For at få vælgernes tillid i det konununale valg er det måske vigtigt også at fo.
kusere på de konkrete konsekvenser som
flygtninge- og indv-.mdrerpolitikken far på
det lokale samfund.
Samtidig er det nok et plus, hvis der på
partiprogrammet også findes andre, lokalt
vigtige, spørgsmål. Med sikkerhed er "de·
mokratiunderskuddet'' et sådant vigtigt
spørgsmål, dvs. den - i det mindste i Sverige- voksende kløft mellem borgerne og
beslutningstagerne/magthaverne.
P.N.B.: Sådan er det ogsl! i Danmark.
Tak for samtalen og held og lykke med
partiet!

I Landet

rundt

Hovedstadsområdet

der er fare for, at hans ene øje er beskadiget.
(Kilde: TV2'sTekot-TV 3/12 95).

Kapitulation til
indvandrerknægtene
I Danskeren 1995 nr. 6 s. 15 berettede
vi om indvandrerdrengebanders hærgen
blandt danske gamle og børn i de dele af
København, hvor de fremmede er mange
nok.
Politiet synes nu nærmest at have opgivet at komme uvæsenet til livs. I stedet
forsøger man at få de ældre til at benytte
elektroniske betalingskort, så de ikke behøver at gå rundt med større beløb på sig.
Man synes at have haft et vist held hertil,
men har endnu ikke overblik over, om det
har nedbragt kriminaliteten mod ældre.
På den måde opnår man så at klare dette problem uden den lov og orden, som
flertallet af politikerne synes forhippede
på at hindre politiet i al håndhæve.
(Kilde: Søoda~vL,;cn Amager 3 l/J2 95).

Fremmed svømmekultur
Svømmehallen ved Blågårds Seminarium lukkes en tid hver fredag for mænd og
børn. Så overlades den nemlig til 20 muslimske indvandrerkvinder, som iført specialsyede badedragter, der opfylder Koranens krav til kvinders påklædning, far undervisning af to kvindelige svømmelærere.

Denne offentligt iværksatte kønsdiskriminationsforestilling, der foreløbig varer
til juli 1996, betales hovedsagelig af Kulturministeriet, men Gladsaxe Kommune
støtter også med 18.000 kr.
Så "kulturberigelsen" er heller ikke
gratis, når de frellJJUede går i vandet med
tøjet på - med eller uden slør. "Kultur''ministeriet betaler da selvfølgelig.
(Kilde: Jyll.-Po,c Hovc:ds'3den I 7/ 12 95).

Tyrker-knivbrug
Under et slagsmål mellem en gruppe
unge tyrkere og en gruppe danskere på et
diskotek i Birkerød en tidlig morgen før
jul, trak en af de unge tyrkere pludselig en
kniv - og ikke for at skrælle appelsiner.
De tyrkiske aggressioner resulterede i,
at tre unge danskere fik knivstik i lårene,
mens en fjerde blev såret så voldsomt, at

Vestsjælland
Holbæk igen
Så sent som i Danskeren 1995 nr. 6 s.
15 berettede vi om den tiltagende indvandrervold i Holbæk. Byen har en meget
stor gruppe fremmede, især tyrkere.
1 december eksploderede volden igen i
forbindelse med frømandskorpsets restaurationsbesøg i byen i anledning af uddannelsesholdets afslutningsfest, hvor
kronprinsen var blandt deltagerne.
l et gadeslagsmål af noget uklar årsag
gik en gruppe unge tyrkere til væbnet angreb på flere af frømændene. To af disse
blev stukket ned. Den værst medtagne
blev åbenbart angrebet bagfra og fik ikke
mindre end 5 knivstik i lunger <>g nyrer.
En tredie fik en tromlerevolver presset
mod panden; den tyrkiske revolvermand
trykkede af to gange, men uden skud; politiet kunne senere konstatere, at et tredie
aftræk ville have virket og antagelig dræbt
frømanden.
Så vidt er det altså kommet, at ikke engang vore bedst trænede elitesoldater kan
værge sig selv mod de fremmede gangstere.
Hvornår har vi fået nok?
(Kilder. JyU.-Po<t. 16112 95; llolb<rk Am1<Vcns,re.
blad 16112, 18/1295; Ekstra8lode117/12, 18/12,
24/ 12 95; B.T. 16/l2 95: øjenvidneoplysning.er).

Takken til de gamle
Udgifterne til de fremmede stiger og
stiger. Frenunedpolitikerne vil have os til
at tro, det ikke rallJJUer de svage danskere.
Kendsgerningerne siger noget andet.
Folkepensionen - i forvejen ussel i forhold til, hvad de fremmede får - formindskes. Kommune efter kommune skærer
ned på udgifterne til de gamle.
Tornved Kommune med Jyderup er kun
et enkelt eksempel. Den har besluttet fra
nytår at skære flere hjemmehjælperstillinger væk; så selv stærkt bevægelseshæmmede gamle kan nu ikke længere få hentet medicin eller nødvendige dagligvarer
af en hjenunehjælper. De må enten selv

betale af deres sparsomme folkepension
til budtjeneste eller få en besøgsven eller
frivillig hjælper til gratis at klare det.
- Det er simpelthen en så forkert og
uforskammet beslutning over for os ældre, der har betalt skat et langt liv og stadig betaler skat af folkepensionen, siger
en 76-årig kvinde, der ud over slidgigt i
ben og hænder døjer med sukkersyge, forhøjet blodtryk, dårligt hjerte og har haft
blødende mavesår.
Vist så. Men desværre har de fleste af
vore forrådte gamle nok stadig stemt på
de politikere, der så skammeligt har forrådt dem til fordel for de vildt fremmede,
som ikke er danske politikeres ansvar.
Det koster, og vore egne gamle får nu
lov at betale en hel del afregningen.
(Kilde: Holbæk Aml< V.nst:eblad 6/12 95).

Fyn
Hverdag i Odense
1 midten af november kom en 20-årig
mand ved middagstid cyklende på en sti i
Vollsmose, Odense.
Pludselig blev han overfaldet af en
gruppe personer af fremmed herkomst.
De slog den unge dansker så hårdt i hovedet, at han fik hjernerystelse, hvorfor hans
beskrivelser af gerningsmændene blev
meget mangelfulde.
Mon ikke stavemåden snart burde ændres til Voldsmose?
(Kilde: Fyens Stiftstidcndc 19/11 95).

Sort morgen
En 18-årig somalier voldtog en tidlig
morgen en ung dansk kvinde. Den meget
grove voldtægt fandt sted i en lejlighed i
Odense, hvor den unge forbryder pressede en kniv mod halsen på sit 10 år ældre
offer. Kvinden har forståeligt nok siden
været stærkt nervesvækket.
Den I0/11 95 blev somalieren idømt
l 1/2 års skatteyderfinansieret fængselsophold for voldtægt af særlig grov karakter.
Desuden skal den unge "kulturberiger"
betale 34.000 kr. i erstatning til den mishandlede kvinde - penge, der antagelig
også t..-un kan hentes i den danske statskasse.
Så vi må igen betale for "kulturberigelsen".
(Kilde: Fyens Stiftstidende 2/1 I 95).

Barn truet til sex
Tre unge indvandrere i alderen 20-25 år
truede 29/9 en kun 14-årig pige til sex på
en sti i Odense.
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Overfaldet skete kl. 12,30, da pigen
havde været til skolesvømning og gik alene tilbage t.il sin skole. Pludselig blev hun
overfaldet af tre sydlandsk udseende
mænd. Den ene de tre holdt en kniv mod
pigens hals og fremsatte sit krav. Det lykkedes i første omgang pigen at slippe fri,
men gerningsmændene indhentede hende. De sparkede hende i ryggen og gennemførte herefter, hvad der af politiet betegnes som anden kønslig omgang end
samleje.
"Kulturberigelsen" skal åbenbart begynde allerede i en ung alder.

Libaneser-knive
En halv snes unge libanesere overfaldt
natten til nytårsaften tre dørmænd på et
diskotek i Århus. Som snart sædvanligt
blev to af dem livsfarligt såret af knivstik
i ryggen og maven.
Årsagen til overfaldet var, at to aflibanescme blev afvist ved indgangen, fordi de
havde karantæne fra tidligere.
Man havde ffiet nok af dem, men det
mente de åbenbart ikke.
(Kilde: Jyll.-Post. III 96).

(Kilde: F)~JlS Stiftstidende I0/9 9S}.

13 småpiger antastet
Landsbyerne omkring Nakkebølle
Asylcenter har i den senere tid været plaget
af en somalisk asylansøger, som har forgrebet sig på områdets småpiger.
Alene i Vester Skerninge har somalieren forulempet mindst 13 skolepiger ved
at spørge dem om vej, hvorefter han på
forskellig vis begramsede dem. Enkelte af
småpigerne har manden endog antastet
flere gange, hvorfor mange simpelthen ikke tør færdes på gaden alene.
Endelig blev det for meget for områdets
beboere, og somalieren sigtes nu for blufærdighedskrænkelse og flyttes til et asylcenter på Sjælland. Det sker ifølge asylcenterledelsen ikke for at eksportere problemet, men for at forebygge, at "den lille racist" begynder at rumstere i folk.
Ak ja. Den skrækkelige racisme, som
godhedsindustriens samfundsnasscrc fi-cmmaner, når vi skal tvinges til at modtage

Afrikas udskud.
(Kilde: TV2-Fyn 1/10 95).

Østjylland
Væbnede røvere
skal blive her
Vestre Landsret har givet lange fængselsstraffe til tre 19-årige mænd fra Århus
• en dansk, en polsk og en iransk - for 16
væbnede røverier.
Hverken polakken - der oven i købet
opholder sig ulovligt her i landet - eller
iraneren skal unidlertid udvises af landet
efter strafafsoningen.
I betragtning af tidligere erfaringer
med Vestre Landsrets holdning ville det
også nok have vakt større undren, hvis den
havde bestemt, at vi skulle berøves disse
værdifulde "kulturberigere".
(Kilde: Jyll.-l'<lst. J818 95).
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Kommunalt huskøb til
fremmede
Tørring-Uldum Kommune vest for
Horsens er foregangssted for positiv
særbehandling af de fremmede.
Kommunen har besluttet at købe huse
til bosniske flygtninge, som regeringen

har sørget for livsvarit,>t ophold til her, nu
da freden søges genskabt i deres eget land
bl.a. ved udsendelse af danske soldater.
Kommunen har allerede købt flere huse til
bosnierne. Kommunaldirektøren oplyser,
at det må den godt - også til truede danskere, uden at der dog oplyses noget om,
at den faktisk har hjulpet landets egne på
den måde.
Det er også iøjnefaldende, at Kommunen indretter 10 små, ældrevenlige lej ligheder til bosniske flygtninge i det tidligere plejehjem, som Kommunen havde nedlagt og udlejet til flygtningedirektoratet samtidig med at der over hele landet er
skrigende mangel på plejehjemspladser til
gamle danskere.
Det er nemlig Kommunens plan at placere bosniske krigsflygtninge i alle typer
af boliger, meddeles det.
Måske skulle boligløse danskere prøve
at henvende sig til den åbenbart meget humanitære Konunune.
(Kilde: Bladel K<>mmWlcn nr. I, 1996).

I Fra andre lande
Nogle EU-lande
Skærpelser overalt
Die Welt giver den 25. november 1995
en oversigt over skærpede asyl- og indvandringsbestemmelser i en række europæiske lande:
Østrig:

De østrigske asylbestemmelser har i
mange år været langt strengere end de tyske. Hæren er sat ind på grænsebevogtningsopgaver, en opgave, der er blevet udvidet efter at Østrig er blevet medlem af
EU, så de østrigske grænser til Tjekkiet,
Slovenien og Ungarn samtidig er blevet
EU-grænser. Ligesom i Tyskland er De
Grønne og Socialdemokratiets venstrefløj
nærmest tilhængere af en ubegrænset
åbning af grænserne mens det konservative Osterreichische Volkspartei og Jorg Haiders Freiheitliche Partei står for en kraftig
skærpelse.

Storbritannien:
For indenrigsminister Michael Howard
er Storbritannien "et altfor attraktivt land
for falske asylsøgere og illegale immigranter". Han vil forelægge parlamentet

et lovforslag, hvorefter arbejdsgivere forpligtes til at sikre at personer, de ansætter,
opholder sig lovligt i landet, ellers kan de
idømmes en bøde på op til 50-00 pund.
Endvidere vil man lave en liste over lande, hvis statsborgere ikke er truet. For
dem indføres en mere summarisk proces,
og antallet af appelinstanser begrænses.
Asylansøgere, der kommer ind fra sikre
tredielande, skal kunne afvises umiddelbart inden 24 timer. Mennskesmuglere og
indehavere af sk.inægteskabsbureauer trues med fængsel i op til syv år.

Holland:
Holland har fra d. 8. februar 1995 skærpet sin asyllovgivnig efter tysk forbillede.
Bl.a. er indrejsende fra "sikre tredielande"
afskåret fra at søge asyl. Sikre tredielande
er foruden EU-landene: Bulgarien, Ghana, Polen, Rumænien, Senegal, Tjekkiet,
Slovakiet og Ungarn. Man kan nu kun
søge asyl tre steder i Holland, og hurtigtarbejdende domstole afgør indenfor 24 timer om ansøgningen er åbenlyst ubegrundeL Her er appelmulighed, og appelsagen
afgøres inden for tre uger. I den periode
har ansøgeren lov at blive i landet, men
skal selv sørge for bolig og underhold. I
l 994 blev der indgivet 90.000 asylansøgninger, 90% af dem blev afvist.

Frankrig:
Fra revolutionens tid gjaldt den som
fransk, der følte sig hjemme i landet og
bekendte sig til republikkens værdier. På
den måde har landet absorberet en række
indvandringsbølger: Russere efter 1917,
italienere, armenere og polakker i 1920erne. Spaniere i trediverne, portugisere og
algierere i tresserne og afrikanere i firserne og halvfemserne. "Fællesskab mellem
brødre" hed det. Med broderligheden er
det forbi, man har erkendt at Frankrig ikke kan løse al verdens misere. Asylreglerne er betragteligt strammet, og ligesom i
Holland, Storbritannien og Italien er der
indført hårde straffe for menneskesmuglere.

fremmest sigter mod at straffe dem, der
tjener på illegal indvandring: Op til 15 års
fængsel til dem, der organiserer, og rra et
års fængsel til betragtelige bøder til dem,
der beskæftiger illegal arbejdskraft. Den,
der opdages under illegal indrejse, sendes
på stedet tilbage, og udlændinge, der gør
sig skyldige i strafbare handlinger, skal
forlade landet inden 5 dage. Hidtil har illegale, der løb ind i en politikontrol, kun
flet en seddel med opfordring til at forlade
Italien inden 15 dage. Da der ikke findes et
centralt indvandrerregister, bar de hidtil
kun behøvet at drage til en anden by og
skifte navn. De kvikkeste appellerede udvisningen og fik dermed 3 års udsættelse,
da domstolene er håbløst overbelastede.
(Kilde: Die Well 17/ 11 95).

Sverige:
"Sverige har utvivlsomt Europas libe·
raleste flygtningelove" har en talsmand
for lndvandrarverket sagt til "Die Well".
Men i praksis er reglerne blevet strammet
den senere tid. Og anerkendelseskvoten er
sunket til 29% af ansøgerne. Alene Jugoslavien-ftygtningene kostede mellem 1992
og 1994 en trediedel af statens sociale udgifter. Rigsdagen skal i marts diskutere et
udkast til en mere restriktiv asyllov. Det er
især familiesamrnenføringsreglerne, der
begrænses til sammenføriJ1g af kernefamilier.
(Kilde: Die Well 2S/ I I t 99S).

Lars Otto Kristensen

Italien
Aktioner mod indtrængerne
og deres hjælpere
I Torin demonstrede en oktoberaften i
1995 tusinder af borgere mod de farvede
prostituerede rra Afrika og de illegalt indrejste albanerinder, hvis forretningssans i
dominerende grad præger visse af byens
kvarterer.
Turin har 2 mill. indbyggere, hvortil
kommer 30.000 "extracomunitari", som
italienerne kalder alle, der ikke kommer
rra EU-landene. Der er officielt indregistreret I mil)jon indvandrere rra Afiika,
Asien og Østeuropa, og man mener at
yderligere halvanden million opholder sig
illegalt i landet. Kurdere, pakistanere, indere, kinesere og filippinere betaler
mindst 500$ hver til mafiaen, der organiserer størsteparten af indvandringen, og
bagefter står for arbejdsformidlingen.
Ved tomathøsten i Kampanien arbejder
næsten kun afrikanere.
Regeringen har nu rremlagt et forslag
til en skærpet indva.ndrerlov, der først og

Lars Otto Kristensen

Tyskland
Ingen lighed for frihed
Ganske forudseeligt er der i de senere
år vokset et nyt Højre frem i Tyskland i
skarp opposition til de gamle, venstreorienterede 68'ere, der længe har behersket
opinionsdannelsen og påtvunget den en
kvælende ufribed af "political correctness". Det nye højre er domineret af unge
• til dels meget unge - der omtaler sig selv
som 89'ere efter året for Murens fald og
opløsningen af det socialistiske tvangssystem i Østtyskland.
Det nye, unge tyske højre erklærer sig
som anti.nazistisk, men nationalt indstil•
let og bevidst om tysk kulturarv og absolut modstander af udviklingen i retning af
multikulturalisme. Dets talsmænd vil, at
Tyskland igen skal have lov til at blive en
selvbevidst nation. De kræver desuden
frihed til at debattere alle forhold uden tabuer.
Det sidste har det dog åbenbart lange
udsigter med. Dette afsløres klart af den
behandling, gruppens ugeavis Junge Freiheit Br. I december 1994 blev bladets trykkeri i Wcimar udsat for et brandattentat,
som en organisation, der kalder sig "Revolutionær, lesbisk kvindegruppe", påberåbte sig æren for. Jævnsides hermed er de
kiosker, der sælger bladet, blevet underkastet en permanent terrorkampagne med
trusler om alskens ulykker, hvis de ikke
boldt op med det, og en konstant kontrollerende overvågning. At truslerne er ment
alvorligt, fremgår af en lang række brandattentater siden 1992 mod standhaftige
kiosker. i Berlin alene 16. Disse terrorhandlinger omtales dog ikke i medierne på
samme måde som den ny-nazistiske vold.

Junge Freiheit synes imidlertid at overleve venstre-volden og har efterhånden
nået et oplag, der anslås til 35.000 eksemplarer.
(Kilder: Jyll.-Post. I0/12 94. 1615 95; Time 21/8
95).

S.D.

SPD i klemme.
Tyske arbejdere eller
udlændinge?
Det tyske socialdemokrati er splittet i
indvandrerspørgsmålet I Tyskland som i
Danmark er Socialdemokratiet det parti
hvor afstanden mellem partitop og kernevælgere i synet på udlændinge er størsL
SPDs partidag i Mannbeim d. 14. - 17.
november behandlede to resolutionsforslag, der begge begyndte med "Siden partiets grundlæggelse for 130 år siden bar det
været SPDs mål at skabe et solidarisk og
retfærdigt samfund, hvor menesker lever
som gode naboer i fred med hinanden".
Partiledelsen med den tidligere overborgmester i Hamburg, nu vicepræsident
i Forbundsdagen, Hans-Ulrich Klose, går
ind for en egentlig indvandringslov, der
nøje fastlægger, hvor mange udlændinge,
incl. "Volksdeutsche", der hvert år må
komme ind i lyskland. Indvandringen
skal bestemmes af"økonomiske, arbejdsmarkedsmæssige, udviklingsmæssige og
humanitære hensyn". Tilladelse til ophold
i Tyskland skal gives inden afrejse fra
hjemlandet, og udlændinge, der illegalt
rejser ind i Tyskland, eller som uberettiget
ansøger om asyl, skal miste retten til senere at ansøge om opholdstilladelse.
Såkaldte kvoteflygtninge skal regnes med
i det samlede tilladte indvandrerantal.
Bruddet med partiets hidtidige politik
er et klart forsøg på at vende partiets katastrofale tal i meningsmålingerne,
kernevælgerne flygter simpelthen!
Samme skrift på væggen har det lille li berale regeringsparti, FDP, der har haft en
række katastrofale landdagsvalg, set.
CDU har siden Konrad Adenauers dage haft det standpunkt at Tyskland ikke er
et indvandringsland, men har ikke kunnet
bremse udviklingen (der er 6 • 7 millioner udlændinge i Tyskland idag).
Tyskland bar 3,5 mill. arbejdsløse,
hvoraf 2 mill. er langtidsledige med så
ringe kvalifikationer, at de reelt ikke er til
rådighed for arbejdsmarkedet, af dem er
igen et meget stort antal udlændinge. I
nogle egne og sektorer er der reelt mangel
på kvali fieeret arbejdskraft. Der spørges
dog mere og mere åbent om ikke der i
Tyskland skal være "arbejdspladser, der
ikke kræver de store kvali fikationer" også Ill...
for tyskere. En professor i økonomi har ,..
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fremlagt et studie, hvori han peger på den
store skjulte arbejdsløshed, der ligger i
den stadig lavere pensionsalder, som truer
med at underminere de sociale budgener.
Han foreslår at pensionsalderen sænes op
kombineret med en indvandringslov, der
begrænser indvandringen til faglærte under 40 år. Her vandt han tilslutning hos
Hans-Ulrich Klose, der sagde: "Indvandringen må i første linie ses i lyset af hvad
vi har brug for".
(Kilde: Die Welt 12110 1995).

finder unge mænd, der drømmer om guldet i Tysk.land, giver dem en vis uddannelse - videofilm med klip fra tysk TV
indgår i undervisningsmaterialet - og organiserer rejsen. Går det galt, og politiet
kommer, skyder IO- 20 mand vildt omkring sig med maskinpistoler. Det er risikoen værd, bare 1600 mark svarer til ti
årslønninger hjemme i Rumænien! Skulle
man blive fanget er tySke fængsler lidet
afskrækkende med deres opvarmede enkeltværelser og gode forplejning - det
fremgår også afvideoftlmene!
(Kilder. Die Welt 9/11 95; OerSpicsel 1995 nr. 47).

Fremmedfjendtlighed
- den ægte vare
I 20 IO vil hver fjerde indbygger i Hamburg være afudenlandsk afs1amning, 23,4%
mod nu 15,1 fremgår det af en beretning fra
Hamburgs Senats Kommissær for Udlændingespørgsmål, Giinter Apel (SPD).
Ganske vist falder antallet af indvandrere "drastisk" fra 18.000 om året til
skønsmæssigt 6000, men det opvejes af
hvad Apel på nysprog kalder "den naturlige tilvækstrate". Blandt de 16 forbundslande har Hamburg den største procentdel
udlændinge, men sammenligner man kun
byer, ligger Miinchen, Frankfurt og Stuttgart over.
Giinther Apel betragter den organiserede kriminalitet, udnyttelsen af asylbeskyttelsen til kriminelle aktiviteter og narkokriminaliteten som "forstyrrende faktorer, der i umådelig høj grad belaster det
fredelige samliv og skader det store flertal
af fredelige udlændinge", men slår alligevel fast at diskussionen af om Tyskland
skal være et indvandrerland er passe, nu
drejer det sig om hvordan man "af hensyn
til den sociale fred" skal integrere de
fremmede!
Den tyske kriminalitets højborg nummer et er Frankfurt am Main. Ifølge byens
nye politipræsident, Wolfgang Hoffinann,
begås 70% af narkokriminaliteten, røverierne, indbrud i biler, biltyverier og indbrudstyverier af udlændinge. Især er heroinmarkedet helt i hænderne på nordafrikanere og sydamerikanere.
Skarer af rumænske kriminelle bringer
tysk politi på fortvivelsens rand. Bander
med maskinpistoler skyder vildt, kører
politifolk ned, eller stjæler hele bankfilialer. Det er formodentlig styret af de gamle Seeuritate-folk, der i sin tid kontrollerede det tyske mindretal i Transsylvanien.
De taler tysk, og kan stadig skaffe falske
"ægte" rumænske papirer.
Taktikken er at securitatefolkene hjemme i Rumænien på det lokale værtshus
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Stramning hjalp - og dog
Stramningen afde tyske asyllove pr. I. juli I994 har virket Antallet af asylansøgere i Tyskland var i anden halvdel af 1994
64.000 mod 240.000 i samme tidsrum i
1992. lflg. indenrigsminister Manfred
Kanther er det stadig kun ca. I 0% af asylansøgerne, der kan regne med positivt
svar, resten, 90"/o, er udtryk for misbrug af
reglerne.
Derimod er det stadig praktisk umuligt
at komme af med udlændinge, der har fået
afslag. Alene i Hessen og Rheinland-Pfalz,
hvor de socialdemokratiske indenrigsministre konsekvent har nægtet at medvirke til hjemsendelse, er der 5000.
(Kilde: Die Well ! ! /I I 95).

Bosnierne sendes hjem
På det tyske landsministermøde i Erfurt
i begyndelsen af december enedes man

I Bøger

om at borgerkrigsflygtningene fra det tidligere Jugoslavien skal forlade Tyskland
fra april I996, da borgerkrigen anses for
afsluttet med fredsslutningen og indsættelsen af NATO-styrkerne. De kroatisl<e
flygtninge er allerede stort set sendt tilbage til Kroatien, men der resterer endnu ca.
320.000, hovedsageligt bosniere. På
næste møde, den 26. januar vil indenrigsministrene drøfte den praktiske gennemførelse.
Ministrene enedes også om en skærpet
og koordineret indsats mod østeuropæiske, især rumænske, bander, de1s ved
forstærket EDB-registrering af forbryderne, og dels ved at lægge pres på den rumænske regering.
(Kilde: Die Well 16/12 9S).

Egenartet vidnebeskyttelse
En ghaneser har meldt sig som vidne i
sagen om sk:inhenrenelser, som hamburgske politifolk angiveligt skal have foretaget mod udlændinge på øde steder.
Hidtil har anklagerne ikke kunnet bevises
eller sandsynliggøres. Ghaneseren stod
foran udvisning. Hans udsagn er ret detaillerede, men også usammenhængende
og upræcise, bl.a. kan ban ikke stedfæste
episoderne, og afgiver skiftende forklaringer. Han har indgivet politianmeldelser
under flere forskellige navne.
Men: så længe sagerne ikke er undersøgt til bunds, kan ban ikke udvises!
(Kilde: Die ~Il 22112 95).

Lars Otto Kristensen

og tidsskrifter I

Falske paralleller
U. Grubb, K.-J. Hemmersam og
J. Riskær Jørgensen:
Matador - og vor egen tid.
(Munksgaard Uddannelse,
1995. 216 sider. 195 kr.).
I første halvdel af denne undervisningsbog på gymnasieoiveau behandles
med udgangspunkt i TV-serien "Matador"

fire af !930'rnes samfundsproblemer: arbejdsløshed, ekstremistiske - især nazistiske - tendenser, kvindens situation og
flygtninge fra nazismen i Danmark. I bogens sidste halvdel tages de samme emner
op som 1990'ernes problemer. Hvert historisk afsnit suppleres med tekster, der
repræsenterer forskellige samtidige synspunkter på emnerne. Derefter følger en
række spørgsmål til læseren (eleven).
Den samtidshistoriske halvdel afsluttes
med kapitlerne "De fremmede" og "Udfordring til demokratiet''. Her er det på

den ene side fortjenstfuldt, at et fyldib'I
uddrag afsåvel Glistrups bog om de fremmede som af Den Danske Forenings oplæg til en realistisk udlændingepolitik
gengives, samt at deres syospun.kter refereres til dels loyalt, skønt det for DDFs
vedkommende ikke sker i kapitlet om "De
fremmede", men i det om udfordringer til
demokratiet - som det højreekstremistiske modstykke til de autonomes og Enhedslistens venstreekstremisme!
På den anden side er det netop denne
sammenhæng, som DDF indsættes i, der
viser bogens egen synsvinkel: Skønt det
på ingen måde dokumenteres, hvad der
berettiger til at behandle DDF som en
"udfordring til demokratiet", bliver læserens (elevens) indtryk, at vi nu står i en situation, der kan paralleliseres med
J930'rne: Flygtninge fra nazismen i et naboland modsvares i dag af tilrejsende rekrutteret fra den mere velstående del af
fjerne landes vildtfremmede befolkninger, og kommunisters, nazisters, KU'eres
med fleres demokratitruendc optøjer i
trediverne har sin parallel i konfrontationer mellem de autonome og den "yderste
højrefløj", DDF.
Venstre- og "h.øjreekstremisters" angivelige parallelle udfordringer til demokratiet gengives som værende af forskellig lødighed. Om venstrefløjen hedder
det, at den spiller "en langt større rolle i
den samfundsmæssige debat end deres
antal, idet den som eneste reelle opposition til 'konsensus-Danmark' formulerer en
række af de kritiske spørgsmål, der ellers
ikke ville være blevet stillet." Den "yderste højrefløjs" kritiske spørgsmål opfattes
her åbenbart ikke som relevante. Om lødige kommunale partilister som "Holger
Danske" i Struer hedder det således, at
"de står for en meget fremmedfjendsk
holdning. Flygtninge i Danmark skal
spærres inde bag pigtråd, indvandringen
er et problem for dansk 'racehygiejne',
fortsat indvandring vil 111 volden til at eksplodere."
Generelt giver bogen dog et mere nuanceret billede af historien og nutiden end
undervisningsmateriale plejer - hvilket
selvfølgelig ikke s iger så meget. En udglidning sker først til sidst under forsøget
på at indpasse den aktuelle indvandringsmodstand anført af DDF i det skematiske
verdensbilledes "højreekstremisme" med
"militante" holdninger. Forhåbentlig vil
gymnasieungdommen være klarhjernet
nok til at læse den fremlagte dokumentation uden bogens "pædagogiske" splinter
i øjet, så de kan spørge: Hvorfor er Den
Danske Forening rubriceret som en yderligtgående trussel mod demokratiet, når
dens formål netop er at undgå polarisering
og værge demokratiet?

Ligesom TV-serien, som denne "samfundsfaglige" bog tager udgangspunkt i,
lader det til, at den også selv må betragtes
som et eksempel på "faktion" - en blanding af fakta og fiktion, hvor DDF næppe
tilfældigt bliver til genstand for de fleste
fantasier.
Peter Neerup Buh/

"Dansk" kulturpolitik
Ole Hammer og Charlotte Toft:
Det flerkulturelle Danmark.
(Forlaget Klim, 1995. 126 sider175 kr.).
"Det flerkulturelle Danmark er målet!
Et Danmark, hvor man tænker flerkulturelt, træffer flerkulturelle beslutninger, organiserer sig flerkulturelt og handler i
overensstemmelse hermed." Sådan lyder
fanfaren i konklusionen på denne bog,
som er skrevet af Mellemfolkelii,>i Samvirkes Ole Hammer og den nyuddannede
kultursociolog Charlotte Toft. Den førstnævnte har erhvervet sig herostratisk berømmelse ved i mangfoldige år at have
agiteret for multikulturalismen, og hans
medforfatter har altså belastet statskassen
med sin uddannelse i årevis og kan nu se
frem til velvillig ansættelse i en stilling indenfor den onde cirkel af problemskabere
og -løsere, som er utopiens materielle basis. Selvfølgelig går de altså begge ind for
den multikulturelle opbygning, og deres
bog hæver sig ikke over de andre godt
3.000 danske udgivelser om emnet - hver
eneste dag kommer der gennemsnitligt
mere end en ny. Den mængde fantasterier
og skrivebords-projektrnageri, som det
farverige samfundsideal allerede nu på de
indledende stadier har givet ophav til, er
uoverskuelig, men det giver stilling, status
og selvtilfredsstillelse at "kæmpe for" det,
så ligesom i Sovjet vil det givervis ikke
mangle på ideologiens håndlangere.
Hammers og Tofts bog er kun interessant og værd at nævne, fordi den er et led
i den omfattende kulturpolitiske udredning, som for tiden gennemføres for Kulturministeriet. Bogen kommer til at danne
afsæt for praktisk politik. Ligesom Jytte
Hilden (se Danskeren 1995 nr. 2, s. 2) erkender Hammer og Toft, at det attråværdige flerkulturelle samfund udspringer af
kamp: "En udvikling i retning af et flerkulturelt samfund kan ikke ske uden konflikter - konflikter mellem eksisterende
tanke- og handlemåder og nye måder at
organisere samfundet på. Det ville f.eks.
medføre en ændring af den danske folkeskoles målsætning fra at være en dansk

folkeskole til at blive en folkeskole i Danmark". Dette perspektiv holder dog ikke

forfatterne tilbage fra at anbefale mere
økonomisk støtte til at gøre danskerne
hjemløse.
I deres status over kulturpolitikkens
forhold til de fremmede er den største af
forfatternes luksus-bekymringer tilsyneladende - mens 40.000 børn daglig dør af
sult -, at kulturtiltag af fremmede i Danmark ikke ai,>ies for deres egen skyld, men
kun som trin mod integration. I bogens
10-punkts "Ideer til fremme af det flerkulturelle Danmark" anbefales det da også, at indvandrere skal have sæde i landets
kulturelle institutioner, råd, udvalg m.v.
og ikke kun i deres egne særorganisationer. Et andet programpunkt lyder: "Undervisningsministeriet opfordres til at udarbejde læseplaner for 'kulturforståelse'
og indføre det i alle fag i grundskolen og
videregående uddannelser." Desuden fo.
reslås i bogen forøgelse af "Når mennesker mødes"-bevillingen, og der peges på
en hidtil næsten ubrugt guldmine: "Set ud
fra et rent finansieringsmæssigt synspunkt er der ingen tvivl om, at der i EUsystemet rummes mange ubrugte muligheder. Selvom området ikke fylder meget
i EU-sammenhæng, har EU altid prioriteret spørgsmål vedrørende 'arbejdsmigranter' og flygtninge langt højere end de
danske myndigheder, specielt hvad angår
sociale spørgsmål, 1mdervisning og beskæftigelsesfremme og - på det seneste med hensyn til fælles asylpolitik."
Blandt andre ideer kan nævnes øget
støtte til flere tidsskrifter om indvandringsspørgsmål, idet selv de største af
disse kun har 800-1600 abonnenter. Det
ledende tidsskrift på området, "Danskeren", overskrider dog langt disse rammer
men nævnes ikke, skønt det hidtil helt har
måttet klare sig på det frie markeds betingelser. Det kan altså nu se frem til debat
på (endnu mere) ulige vilkår fra statsstøttede publikationer, hvis popularitet (på linie med hele fremmedområdets) fremgår
af deres manglende selvfo1ansiering. Den
af syge hjerner udtænkte samfundsutopi
skal imidlertid åbenbart med vold og
magt tvinges ned over hovedet på folk.
Den økonomiske styring varsler om en
sindelagskontrol, hvor selv sproget styres
"hensigtsmæssigt" uden hensyn til sandheden - i deres diskussion om definitioner
erklærer Hammer og Toft således, at "vi
må tage afstand fra begreber som 'fremmede' og 'udlændinge', som efter vor opfattelse ikke fremmer hensigten om et
flerkulturelt samfund." Ikke-danskere,
der er os ubekendte, er altså ikke længere
fremmede og udlændinge... George Orwells "nysprog" lurer lige om hjørnet.
Peter Neerup Buh/
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"Ekstremisme"
- hos hvem?
Wolfgang Benz (red.):
Rechtsextremismus
in Deutschland.
Voraussetzungen, Zusammenhange, Wirkungen.
(Fischer Taschenbuch Verlag,
1994. 331 sider. 18,90 DM).
Historikeren Wolfgang Benz gør i indledningen til denne bog om "højreekstremisme i Tyskland" ret i at afdramatisere
emnet noget: "At der af de cirka 8000
skinheads, som for tiden findes i Tyskland, kun er omkring 10% nynazister. og
at ikke mere end yderligere 40% har en
'højreorienteret' eller 'højreradikal' indstilling, er i vid udstrækning ukendt. Klicheerne om, at de skaldede tilhører den
højreorienterede og de langhårede den
venstreorienterede ideologi, passer for
længst ikke mere. En skelnen er nødvendig, men i stedet bliver der ah for ofte dramatiseret."

Hysteriet om en ny nazistisk trussel i
Tyskland skyldes mediernes stadige pukken på emnet, der også kendes i Danmark.
"Til tider var der i vore stuer flere nynazister undervejs end på vejene", fasrslår
Benz. "Når man foreholder medierne, at
de dermed bedriver hvervning for den
dårlige sag, da beråber de sig på deres informationspligt og styrter over den formodentlige sensation, der består i, at 17årige hæver armen til Hitler-hilsen. Mange børn og unge gør det næsten automatisk, dresseret af medierne, når de kommer i nærheden af et kamera." At dette er
en almindelig pubertær trodsreaktion over
for voksenverdenen og dens tabuer, burde
være velkendt - her er ingen ideologi bag.
Alvorligere konsekvenser kan det få,
hvis den nazistiske ideologi kædes sammen med den indvandringsmodstand, der
kun er alt for velbegrundet. Hvem bærer
imidlertid skylden for denne sammenkædning? På velkendt akademiker-maner
skriver Benz, at udtalelsen, at voldsudskejelserne er den sidste konsekvens af en
venstreorienteret generations planmæssige tilintetgørelse af alle værdier, "er udtryk for konservativ paranoia, forbundet
med den skadefro konstatering, at nu
hævner sig - endelig - 68'er generationens dyrkelse af det antiautoritære. Mere
frugtbar end en sådan skyldhenvisning
ville et blik på nutidens sociale tilstande
være." Rent borrset fra, at den sociale situation eren direkte frugt af den tilgrundliggende samfundsideologi, så udviser bi-
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dragydeme til nærværende bog netop den
mentalitet, der gør unge indvandringsmodstandere til nazister. Om de unge
"højreekstremister" skriver sociologen
Rainer Erb således: "Det produktive samliv mellem forskellige etniske grupper i
Tyskland er for dem udelukket, og mange
taler for en rumlig adskillelse. "!yrkerne i
Tyrkiet!' - de skal der deltage i opbygningen af deres land og ikke begunstiges af
Tysklands udviklings- og velstandsniveau. 'Udlændinge er for mig ikke mennesker'-dette udsagn var ofte at høre. Når
de fremmedes menneskelighed benægtes,
bliver den grundlæggende forudsætning
for et samliv bestridt." Modstand mod et
multikulturelt samfund identificeres her
tæt med racistisk menneskefo!"agt - hvilket selvfølgelig så også bliver resultatet,
når multikulturalismen uvægerligt spiller
fallit.
Del herskende fordrejende verdensbillede ses også hos kulturredaktøren Hans
Sarkowiez, der i sin gennemgang af den
·'højreradikale" presse finder følgende
indlæg i avisen ·'Europa vom", skrevet
umiddelbart efter Rostock-optøjerne,
særlig skræmmende: "Det gærer i Tyskland. Aftanden mellem vide kredse af befolkningen til det politiske establishment i
forbundsrepublikken har ikke siden 1949
været så stor som i dag. Det er kvalitativt
nyt, at denne afstand giver sig udslag i beredvillighed til vold - omend det i første
omgang er mod det umiddelbart synlige,
ydre tegn på en politik, hvis mål er afskaffelse af 'fyskland i en multikulturel
vrangforestillings navn. Bonns politik har
ført Tysklands undergangskurs så vidt, at
der ikke længere er nogen politisk vej tilbage uden gadekampe og slagsmål. I dag
lyder spørgsmålet faktisk kun, på hvilken
side den enkelte stiller sig i det tydelige
scenario med volds-eskalation, had-udbrud og borgerkrig..."
At denne profeti - og måske dens forfatter - er ubehagelig, gør den ikke mindre sand, og det samme gælder følgende
citat, som indigneret fremhæves af Sarkowicz: "Vestens industrisamfund - der
overalt og til uforbedrelige venstreorienteredes beklagelse stadig bliver båret af
intakte follc - bliver i dag netop ikke mere
primært bekæmpet ud fra klassekamps-,
men ud fra 'humanitære' synspunkter. Det
taktiske delmål er det samme: Destabilisering. Racekamp i stedet for klassekamp/'
At tysk ung patriotisme ofte antager
nazistiske former, kan den selvhadende
og derfor ekstrem-"tolerante" ældre tyske
generation såvist kun takke sig selv for.
Det dokumenterer nærværende bog ufrivilligt, men den rummer på trods af sin
forvrængende holdning mange interes-

sante oplysninger, f.eks. om den stockholmske "Radio Islam"s forbindelser med
nazi-revisionister. Desuden citeres bl.a.
en undersøgelse: Parolen "udlændinge
ud" fandt i december 1990 i Sacbsen tilslutning blandt 23% af skoleeleverne,
46% af lærlingene og 12% af studenterne.
I oktober 1991 fandt 31,5% af ungdommen i Brandenburg udsagnet "Udlændingene skal man slå ned på ogjage ud" træffende. I februar I993, efter Rostock, branden i Molln og demonstrationerne mod
hfremmedhad og racisme", var tallet stadig 28%.
Hvis den nuværende toneangivende
"humanistiske" holdning fortsætter og repatriering ikke iværksættes, vil de tyske
politikere snart komme til at stå over for et
problem af helt andre dimensioner end
nogle bander skinheads i byernes fremmedgjorte gader.
Peter Neerup Buh/

Rodfæstethedens
renæssance
Anthony Giddens:
Modernitetens konsekvenser.
(Hans Reitzels Forlag, 1994. 162
sider. 198 kr.).
Ligesom så mange andre hævder sociologen Anthony Giddens, at den moderne
tid er "globaliseringens" æra. De internationale kontakter og den gensidige afhængighed landene imellem tiltager. Spørgsmålet er imidlertid, hvilke konsekvenser
man skal drage heraf. Globaliseringen er
ofte blevet taget til indtægt af indvandringstilhængere som argument for follcevandringers uundgåelighed og nytte, men
med Giddens' sociologiske begrebsapparat synes et andet perspektiv at kunne skitseres.

Som kendetegnende for "moderniteten" fremhæver Oiddens tre træk: I) Adskillelsen af tid og rum, dvs. fremkomsten
af en globalt standardiseret tidsmåling,
der er en forudsætning for samarbejde. 2)
Udviklingen af udlejringsmekanismer,
dvs. den proces, hvor sociale relationer
"løftes ud" af den lokale sammenhæng og
i stedet indsættes andetsteds, f.eks. produceres mange fødevarer i dag fjernt fra forbrugeren, der tidligere måske selv dyrkede dem. 3) Den refleksive tilegnelse af vi-

den, dvs. systematisk udforskning afsamfundet bruges til ændring af selve dette
samfund. Det synes klan, at særlig muliggørelsen af en global arbejdsrytme (1) og
især udlejringen af stadig flere samfundsfunktioner (2) overflødiggør flytning af
selve befolkningerne for at opnå effektivitet.
Over for den udbredte hævdelse af, at
nationalstaterne bliver stadig mindre suveræne og er på vej mod "verdensstaten",
gør Giddens opmærksom på, at visse staters eller gruppers tab af autonomi er foregået sideløbende med en forøgelse af
andres suverænitet, og ban peger på nationens værn mod jungleloven (en "alle mod
alle" s ituation), idet han skriver, at er kapitalistisk samfund kun er et "samfund",
fordi det er en nationalstat. I sit fremtidsperspektiv, som han kalder "utopisk realisme", i hvilket den moderne verdens
globale risici er dæmpede, anbefaler Giddens ikke central styring af samfundet og
nedbrydning af nationalstaten, men imødeser tværtimod en ny "forankrethed" i
stil med menneskets traditionelle bundethed af tid og sted. Dette forhindrer ikke, at
det lokale og det globale vil være forbundet "på en kompleks facon", men individets f.ølelse af eksistentiel sikkerhed vil
kunne støtte sig til et nærsamfund, der
som baggrund har en sikrere verden, hvor
nutidens fattigdoms-, miljø- og krigstrusler modarbejdes. Denne optimistiske vision står i modsætning til den mondæne
"post·modemismes" hævdelse af me.
ningsløshed, kulturel fragmentering og
jegets opløsning i en "verden af teg)l"
uden centrum.
Der er såvist ingen modsætning mellem en s ikker, samarbejdende verden og
adskilte nationalstater. Giddens' afvisning af de forfattere, som tror, at en udvikling i retning af en verdensregering vil
være den naturlige følge af globale interstatslige forbindelser, er tiltrængt. Som

han skriver, kunne en "verdensregering"
også betyde, "at staterne samarbejdede
om at føre fælles globale politikker og udformede samarbejdsstrategier for at løse
konflikter - i stedet for dannelsen af en superstat. Udvik[ingstendenserne på dette
niveau synes under alle omstændigheder
stærke og tydelige." Utopien om et grænseløst "farverigt fællesskab" såvel som
EU er henned modsagt, og begge disse
modsiges også af det, som Giddens kalder
udviklingstræk i retning af polyarki, hvilket defineres som "regeringens fortsatte
responsivitet over for sine politisk ligeværdige borgeres præferencer". Effektiv
styring af en moderne stat kræver iflg.
Giddens magthavernes aktive lydhørhed
over for befolkningen, som fornuftigvis
vil holde fast på den sikre nationalstat.

Desuden kræver effektiv styring iflg. Giddens, at "interesser og hensigter er homogene", hvilket kun er tilfældet i homogene befolkninger.
Hvis politikerne vil bevare magten,
burde de praktisere den "refleksive tilegnelse af viden" og lytte ti l Giddens' forskningsresultater. Det ville gavne både dem
og det folk, de så gerne vil styre.
Peter Neerup Bultl

Folkevandringernes æra
Stephen Castles
& Mark J. Milter:
The Age of Migration.
International Population Movements in the Modern World.
(Macmillan Press, 1993 (genoptrykt 1994). 306 sider).
Fo1fatterne til denne grundbog om vor
tids svøbe har som udgangspunkt, at de
aktuelle folkevandringer skyldes fundamentale ændringer i verdens økonomiske,
sociale og politiske strukturer, som særlig
har taget fart efter Den kolde Krigs ophør.
Derfor forudser Castles og Miller, at det
sidste årti af det 20. århundrede og det
første af det 2 1. vil blive folkevandringernes æra. Der er desuden "al grund til at
forvente, at antallet af individer, som på
verdensplan ønsker at emigrere til vestlige demokratier, vil fortsætte med at vokse i de kommende årtier, måske eksponentielt."
Bogen pointerer, at det fremfor alt er
modtager/andel og ikke udrejselandet, der
former og kontrollerer folkevandringerne.
Indvandrings- og flygtningelove får derved afgørende betydning. Nutidens vandringer blev således igangsat efter pres af
i-landenes arbejdsgivere, som ønskede
billig arbejdskraft. Derefter startede kædereaktionen - fremtidens migration bliver iflg. Castles og Miller stadig mere
præget af fire tendenser: en globalisering
- stadig flere lande inddrages; en acceleration - vandringerne tiltager i omfang;
en differentiering - migranterne er ikke
mere blot arbejdere, men også "flygtninge", familiesammenførte etc.; endelig en
"feminisering" - kvinder udgør en stadig
større andel af de vandrende.
"Folkevandringer bar næsten altid både
politiske og økonomiske årsager, og klar
skelnen mellem de to er umulig", erkendes det i bogen, hvor den ørkesløse pukken på forskellen mellem "politisk forfulgt" og "økonomisk" flygtning er opgivet. Virkelighedsnær er også forfatternes
erkendelse af, at nutidens indvandrere i

Europa ikke gentager jødernes succesfulde integration. Desværre udpeger de fejlagtigt nutidens angiveligt stærkere "racisme" som årsag, skønt den indlysende kontrast til jødernes situation er de aktuelle
indvandreres større fremmedhed.
Forfatterne sætter spørgsmålstegn ved
myten om, at migranters sonden penge til
hjemlandet bidrager til dettes udvikling.
Pengene bruges ofte til luksusvarer, ejendomskøb m.m. snarere end til produktive
investeringer, og de kan forårsage inflation, som skader ikke-emigrerede familier.
Der peges også på, at "siden migranterne
generelt kommer fra samfundets mellemlag snarere end fra de fattigste grupper i
udrejse-egnene, forværrer de hjemsendte
penge ofte social ulighed og leder til forøget koncentration af landejendom."
Idet det i bogen konstateres, at der allerede er millioner af fastboende tyrkere i
Europa, fastslås det, at de sociale netværk,
som har udviklet sig blandt dem siden de
førstes ankomst, vil gøre det "mere vanskeligt at stoppe vandring fra Tyrkiet end
fra mange østeuropæiske lande." At herværende fremmede forstærker migrationens onde cirkel, er generelt et vigtigt argument for repatriering. Tilstrømningen
standses ikke ved blot at lukke grænsen processen skal drejes tilbage til nulpunktet, hvorfra den aldrig burde have været
startet.
Castles og Miller forudser, at "lande
overalt vil blive mere etnisk forskelligartede og kosmopolitiske p.g.a. migration!'
De ser intet alternativ til denne angiveligt
nødvendige proces, skønt de udførligt dokumenterer dens mange ulemper: marginalisering af modtagerlandetS svageste
grupper; alle forn1er for social uro, som
kan startes af den mindste gnist; nødvendigheden af forskelsbehandling af befolkningsgrupper fra statens side m.m. De
mange muligheder for uro gør imidlertid
kosmopolitiske storbyer til "magtfulde laboratorier for forandring" - samfundsreformatorer og projektmagere øjner skrupell0s1 en ny legeplads.
Det multikulturelle samfund har et potentiale for socialt sammenbrud, konflikt,
undertrykkelse og vold: "Det er her, at den
komplekse sociale og kulturelle samvirken mellem forskellige etniske grupper
måske i fremtiden vil skabe nye folk og
danne grundlaget for nye samfundsformer." For at undgå uro anbefaler Castles
og Milter, at immigranter får fulde borgerrettigheder samt lettere adgang til
statsborgerskab. Af frygt for døden skal
modtagerlandene altså begå selvmord.
Den gamle, utopiske drøm om en ny
mennesketype på en ny jord lever imidlertid evigt videre i nye skikkelser.
Peler Neerup Buh/
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Østrigs frihedskæmper
Jorg Haider:
Die Freiheit, die icb meine.
(Forlaget Ullstein, 1993. 315 sider. 147 kr.).
Lederen af det østrigske Frihedsparti
Jorg Haider viser sig i denne bog ikke al-

ene som en original samfundstænker, men
også som en af nutidens mest sympatiske
politikere. Haider kæmper for en socialstat, i hvilken der ikke stræbes efter myndighedernes forsørgelse, men efter sikring af en menneskeværdig eksistens for
alle. Dene er også en af begrnndelseme
for hans modstand mod det multikulturelle samfund, som er "hårdt, hurtii,>t, grusomt og lidet solidarisk".
Han gør på engang op med socialismens vej til trældom og den perverterede
liberalisme, der f.eks. kommer til udtryk i
Margaret Thatchers ord om, at der ikke
findes noget samfund, kun individer. I en
sådan udtalelse ser Haider grundskaden i
den moderne mentalitet: Det ubundne,
nydelsessyge individs rent materialistiske
ønske om at stræbe efter sin egen private
lykke og status, ansvarsløs over for medmenneskene. Liberalismens modemennesker lever mere i forventningen om, hvad
der kommer, end for, hvad der er, hvilket
fører til generel utilfredshed med hjemmet og det givne fællesskab. I kulturlivet
giver denne mentalitet sig udslag i, at man
løsriver sig fra de traditionelle religiøse og
sociale bindinger og opstiller "modkulturer", som regel afrød farve, hvorfra alt givet kritiseres, herunder det nationale.
Der er en intim sammenhæng mellem
atomiseringen af samfundet og svækkelsen af det nationale, som muliggør multikulturalismen. Haider spørger med rette,
hvordan bevidstheden om, at man må
værge, bevare og beskytte hjemstavnen,
kan vokse i de nu udbredte miljøer, "hvor
man ikke engang mere kender naboen bag
den næste dør, hvor gamle mennesker ofte må tilbringe deres livsaften i fuldstændig isolation og ensomhed, hvor ungdommen alt for ofte stiller sin længsel efter
fællesskab i kriminelle bander eller narkomiljøer, og hvor rovdriften på miljøet
ødelægger alle rødder, fra hvilke det kulrurelles særegenheder er vokset. Hvem
kan i sådanne omgivelser stadig stille noget op med begrebet 'hjemstavn'?" Raider bemærker, at i skolerne hetzes børnene op mod deres forældre og bedsteforældre, og idet han indgående skildrer den
hadefulde voldsomhed, hvormed østrigske tilhængere af det multikulturelle
samfund fører deres kampagner, herunder

22

DANSKEREN · NR. I • FEBRUAR 1996

mod Haider og hans parti, konstaterer
han, at anklagerne om "fremmedhad" tilsyneladende kun er en funktion af had
mod egne landsmænd. Hans skildringer
af, hvad de toneangivende mediefolk og
herskende politikere har gjort for at kue
ham, er fornroligende læsning, men kan
dog ikke forbløffe den, der i forvejen kender lidt til danske forhold. De nuværende
vestlige demokratier ledes såvist ikke af
demokrater.
Særlig massiv var de herskendes propaganda mod den såkaldte folkebegæring
"Østrig først" på 12 punkter, som Haiders
parti udsendte i 1993. I det første punkt.
kræves en ny forfatningsbestemmelse:
"Østrig er ikke et indvandringsland". Dernæst kræves en række konkrete stramninger af fremmedpolitikken. Altsammen
uden at stride mod Haiders princip-erklæring fra 1992: "Dem, der følger mig,
står for et FPO (Østrigs Frihedsparti), der
ikke repræsenterer materialistiske, men
kulturelt-etniske værdier, som er grundlag for respekt for mindretal og bevirker
en klar distance til racisme og antisemitisme." Da organisationen "SOS • medmenneske mod udlændingefjendtlighed og
fremmedhad" foranlediget af FPCl's folkebegæring ville lave et fakkeltog, ville
Ha ider derfor deltage, idet han sympatiserede med ordlyden i formålet. Han blev
imidlertid afvist og må konstatere, at de
intolerante driver propaganda for tolerance.
Hvad der gælder for de nyrtige idioter,
gælder også for eliten: Ethvert samfund
har iflg. Haider brug for en ledelse, der
har hjertet på rette sted, men den nuværende har skabt et koldt og afvisende
samfund. Politikerne gør kun sociale gerninger, hvis deres navne nævnes i TV, der.
ved overses deres svigten over for de
grundlæggende misforhold • som f.eks.
er, at en kvindelig østrigsk arbejder efter
30 års hårdt arbejde tjener 8.500 schilling
pr. måned, mens tyrkiske og j ugoslaviske
fremmedarbejdere bar en garanteret
mindsteløn på I0.000 schilling.
Den samme svigten gør de intellektuelle sig skyldige i - man har med Haiders
ord indtryk af, at den herskende klasse
overhovedet ikke ved hvilket land og hvilke mennesker, den har ansvar for. Som
eneste alternativ til de sammenspiste kliker og gammelpartier står FPO. "Vi vil en
østrigsk kulturrevolution med demokratiske midler, vil vi styrte den herskende politiske klasse og den intellektuelle kaste."
Haiders prograni er et opgør med formynderi og enhver utopi, herunder den
multikulturelle og ikke mindst EU's deling af Europa i øst og vest, men hans sigte er langt mere end blot politisk - hans nationale liberalisme sigter mere mod ånde-

lige end mod økonomiske faktorer: "Socialismen har her til lands nedværdiget
mennesket til produktions- og forbrugsfaJ,,-tor. En dybtgående nedbrydning af
samfundets etiske grundlag står på dagsordenen. Fællesskab og den enkeltes binding i sine livsomstændigheder er korrektivet til vor tids løsslupne egoisme og hedonisme."
Af Europas nye nationale partier er Haidcrs måske det ideologisk mest lødige og
velunderbyggede. Også danske nationale
politikere kunne tage ved lære af ham.
Hvis man følger i Haiders fodspor, kan
man såvist ikke undgå beskyldninger for
"ekstremisme" og "racismen, men man
kan derved sikre sig, at de udelukkende siger noget om anklagernes mentalitet, intet
om en selv.
Peter Neerup Buh!

I Foreningsnyt
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Ved en teknisk fej I er nogle af illustrationerne i de udsendte eksemplarer af bladets december-nummer desværre blevet
af ringere kvalitet end sædvanligt. Der er
nu blevet trykt et ekstra oplag, hvor alle illustrationerne lever op til den sædvanlige
standard. Hvis nogle medlemmer eller
abonnenter gerne vil have et rettet eksemplar, bedes dette meddelt telefonsekretariatet - telefonisk eller skriftligt - hvorefter
det vil blive tilsendt de pågældende.

Nyt initiativ
Danmarks fremtid siger:
Nej til indvandring.
Ja til Danmark.
Vi er Dansk Ungdom. Ring: 30 51 50 57
(kl. 17-19.30) eller skriv til

DU
Hersegade 15 A, Z. tv.,
4000 Roskilde.

•

Roskilde

Møder

kl. 19.30

Sted:

Holbæk

Maodag 19. februar
kl. 19.30
Sted:
Oplyses på tlf. 53 46 02 0 I
Taler:
Poul\TU1therJensen
Emne:
Den akruelle siniation
Arrangør: DDF
NB! Dette er det første af en række dagligsruemøder, der afholdes 3. mandag i
hver måned på det her angivne klokkeslet.

Slagelse

Tirsdag 20. fe.bruar

Sted:
Taler:
Emne:
Arrangør:

Centralbiblioteket
Poul Vinther Jensen
Den aktuelle situation
DDF

Næstved

Onsdag 21. februar

Sted:

Grønnegades Kaserne
Lokale 217
Poul Vinther Jensen
Den aktuelle situation
DDF

kl. 19.30

kl. 19.30

Taler:
Emne:
Arrangør:

Torsdag 22. februar

Taler:
Emne:

Arrangør:

Kildegården, Helligkorsvej 5,
Roskilde. Lokale 330
Poul Vinther Jensen
Den aktuelle situation
DDF

Vordingborg Tirsdag 27. februar
kl. 19.30
Sted:
Marienborg Skole, Færgegårdsvej
Taler:
VernerHolm
Emne:
Penge bag indvandringspolitikken?
Nykøbing F Onsdag 28. februar
kl. 19.30
Sted:
Nørre Skole, Thorsensvej
Taler:
VernerHolm
Ellllle:
Penge bag indvandringspolitikken?

Dagligstuemøde i København NV
den 2. mandag i hver måned.
Henv.: tlf. 312286 47.

DANSKEREN
udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund,
uafhængjgt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur,
sprog og levevis i en verden, der trues af kaos, overbefolkning, vold og
fanatisme.
Foreningens medlemmer modtager bladet forderes medlemskontingent
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmel•
delses- og bestillingskupon se nedenfor.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det)
og foreningens andre tryksager må ikke omdelcs privat sammen med
trykmateriale fra anden kilde eller med pålørt teks~ logo el.lign.
DANMARKSFONDEN
AF 5. MAJ 1995

Dagligstuemøde på Frederiksberg
den 3. tirsdag i hver måned.
Henv.: tlf. 31 22 86 47.
Dagligstuemode i Virum
den I . torsdag i hver måned.
Vibeke Edsberg,
Henv.: tlf. 45 85 37 95.
Dagligstuemøde i Næstved
den I. onsdag i hver måned.
Kongsnæsvej Il.
Henv.: tlf. 53 73 19 13.

Mojn, vi ses i Sønderborg
OBS! Dagligstuemøder ændret til den
første tirsdag i hver måned, kl. 19.30.
Kom ud af busken, venner! Ring for nærmere oplysning og tilmelding til Ellen
Ewers, tlf. 74 43 51 57.

Sommerstævne
vil i år blive afholdt i week-end'eo d. 15.· 16.
juni. Sæt kryds i kalenderen!

Foreningens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C.
Telefonsekretariat Tlr. og telefax: 8613 24 Ol. Cin>: 454-7551
Redaktion:
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red.,styrelsesmedl.), df. og fax 31 SS 18 02
Medekonsulent: Murer Poul Vinther Jensen(styr.medl.), tlf. 75 6108 49
Juridisk bistand: Advokat Folni<:r Reindel (styr.med!.), tlf. 33 15 19 92,
telefax 33 IS 51 96

Lokale kontaktpersoner:

Køoonhavn: Peter Neerup Buh! (styr. modi.), tlf. 31597740.
Nordsjælland: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbalch (form.), tlf. 42 19 15 54,
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88.
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (na:stfonnand), tlf. 42 38 75 93
Sydsjælland: La= VernerHolm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Falster: Tømror Jan Simonsen, tlf. 53 8780 32
Den Danske Forenings styrelse administrerer Fyn: Fhv. politiassistent Brik Dagø, tlf. 62 22 56 58
Danmarksfonden af5. maj 1995, der er en kamp- Syd- og Sønderjylland : Ekspedient Ellen &vers (styr.med!.),
fond, hvis midler anvendes i overensstemmelse
tlf. 74 43 SI 57, Kai Pedersen, rlf. 75 44 SO 27
med Den Danske Forening$ fonnålsbestemmelse Sydøstjylland: Fhv. overlærer Ingrid Mathome, tlf. 75 6147 76
til at sikre danskernes ret til en tilværelse på egne
Østjylland: Herbert Nielsen, tlf. 86 17 46 69.
præmisser her i landet. Fonden er opbygget på
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31
grundlag af testamentariske og andre gaver.
Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Han.sen, Lif. 97 74 05 66
Bidrag kan indsættes på foreningens girokonto.
Nordjylland: Afdeling$forstander P. H. Bering, tlf. 98 14 71 J2
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen. men kan formidle kontakt til den.

Indmeldelses- og bestillingskupon
Navn:--- -- - - - -- -- -- - - - - -

D

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der
ink.luderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens
adresse eller på dens poslgirokonto 454-7551.

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

0

Jeg øoske.r mere information om 'Den Danske Forening.

Evt. telefonnr.: - - - - -- -- - - -- -- --

D

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

Kuponen bedes indsendt til:

Postn.r. og -distrikt: - -- - - - - -- - -- - - -

DEN DANSKE FORENING, Postboks 41J, 8100 Århus C.
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Du bliver, hvad du spiser...
Hvis du spiser·kød mærket med dette symbol,
deltager du i et muslimsk ritual.
Symbolet tildeles slagterierne af Islamisk Kulturcenter
og garanterer for, at kødet er halal-slagtet,
d.v.s. slagtet efter muhamedanske rituelle forskrifter.
Som forbruger er det i dag mere end vanskeligt at opdrive
dansk fjerkræ, som ikke har gennemgået den rituelle
islamiske halalslagtning.
Det er en hån mod danske forbrugere, at de for at kunne spise en lørdagskylling skal tvinges
ind i et ritual, som i bedste fald er dem uvedkommende.

Svaret bør være:

Boykot!

Islamisk Kulturcenter i Utterslev.

For alt fjerkræ og kød, der eksporteres til islamiske lande, modtager Islamisk Kulturcenter afgifter fra kødbranchen. Det bliver til over en million kroner om året.
Det ville svare til, at Saudi Arabien for hver tønde eksporteret olie skulle betale et beløb til ,
kristen mission i Arabien (hvis en såden overhovedet havde været tilladt), og er naturligvis i
strid med alle principper for fri handel.

i
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