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''Vi alene vide''
Efter i B.T.'s spalter bl.a. at have
Folkestyret bygger på tanken
beskyldt DDF for et racebiologisk om, at man skal søge så tæt på fakrepatrieringsprogram tog chefre- tum som muligt og herudfra lade
daktør Arne Notkin i december vælgerne selv træffe beslutning.
imod en udfordring til at møde Vort århundredes autoritære ideoDDF's formand til offentlig dis- logier - nazismen og kommuniskussion.
men - definerede derimod den på
Det var stort gjort. Redaktørens forhånd eneste gyldige sandhed.
allierede i multietniseringskampen Derigennem gav disse ideologier
optræder som bekendt ellers helst også en missionerende elite ret til
som kratfuskere. Skidt og møg om med alle midler at trække denne
deres modstandere er de ikke ban- gyldige sandhed ned over hovedet
ge for at servere. Men når det dre- på jævne folk. Og eftersom den virjer sig om at stille op til duel på ar- kelige sandhed slet ikke var ønskegumenter, ser man sjældent mere lig, medmindre den tjente formåtil dem end røgen fra skosålerne, let, og eftersom løgn var moralsk
der ilsomt fjerner sig i horisonten. forsvarlig i den gode sags tjeneste,
Når det kommer til indholdet af ja så gik naturligvis grænsen meldet, Notkin sagde, er der imidlertid lem sandhed og løgn i opløsning.
ikke meget at rose. Han gav nemlig
Foragten for den bestræbelse på
intet andet svar på den fra podiet at kortlægge faktum, hvorpå de
dokumenterede uoverensstemmel- vestlige samfunds fremskridt i nyse mellem hans skriverier og fak- ere tid er bygget, og mistroen til
tum end en strøm af grovheder mod menigmands evner i stemmebokde ti lstedeværende "stonntropper" sen er et gennemgående træk hos
og "ydre svinehunde" ( chefredak- nutidens meningshersende humatørens udtryk). Hvoraf et par styk- nitære elite, hvortil Notkin hører.
ker i øvrigt erklærede at være fra Denne elite repræsenterer dem1ed
Notkins eget bladhus. Det var i det et pust af fortidens autoritære ideohele taget umuligt for både medde- logier.
battøren og forsamlingen at få NotDisses grundliggende tro på elikin til at tage stilling til de dynger tens ret til at regere er den samme.
af kendsgerninger, som blev lagt
Deres opfattelse af, at alt er mopå bordet.
ralsk, hvis blot det tjener sagen, er
Chefredaktøren blev derved et også den samme.
interessant eksempel på den underDet er blot målene og graden af
strøm, der i dag forgifter vort de- brutalitet i metoderne, der er anmokratiske miljø:
derledes.

Processeriets triumf
Processeriet har fejret uhørte triumfer.
Læserne vil sikkert erindre den foretagsomme vikardirektør
Jens Sejersen, der længe har brugt Den Danske Forening som hadfigur, når han skal tilfredsstille sit særlige psykologiske behov for
at have noget at "kæmpe" imod. Efter at direktørens fordækte aktivitet i 1990 var blevet afsløret, har DDF henvist til hans besynderlige profil og venstreorienterede tilknytninger, når han førte sig
frem mod foreningen. Dette har han så s.øgt at forhindre gennem
injuriesøgsmål - som han imidlertid ikke har haft noget synderligt
held med. Senest lykkedes det ham således at opnå Horsens Byrets dom for, at det var berettiget at skildre ham i tilknytning til det
venstreekstreme "antiracistiske" miljø. Se Danskei:eo nr 4/1 996.
Som led i sit forsvar for retten ved den lejlighed henviste foreningen til indholdet af et vidneudsagn, som for nogle år siden
var afgivet andetsteds af en person, der i god tro var kommet i direktørens "antiracistiske" selskab, og som derigennem havde faet
et opsigtsvækkende indblik i, hvad der foregik omkring den
mærkelige mand. Vidnet havde bl.a. fortalt om en filmmedarbejders (påståede) rolle ved et "antiracistisk" overfald på et TVsn,die under en udsendelse, direktøren deltog i. Henvisningen
skete efter bedste erindring om vidneudsagnets indhold og uden
navngivelse af filmmedarbejderen.
Dette gav minsandten nu filmmedarbejderen, der har en nær
tilknytning til direktøren, anledning til at injuriestævne foreningen (som vanligt v./ advokat Hans Mogensen, Alborg). Samtidig
truede Jens Sejersen vidnet, der lider af hjertesvaghed, og som
ikke har helbred ri l at stå filibusterretssager igennem, med
injuriesøgsmål. Vidnet mødte herefter i byretten med lægeattest
og bad sig fritaget for vidnepligten.
På denne baggrund frikendtes foreningen i byretten, medens
Vestre Landsret, hvor vidnet altså savnedes, nåede til det modsatte resultat.
Sagen vil m1 blive videreført som menneskerettighedsanliggende enten til Højesteret eller til Menneskerettighedsdomstolen.
Ole Hasse/batch

lers ville mangle penge til sygehusene, de svage og de mest trængende ældre. Så glemt var det åbenba.t1, at netop socialdemokraterne i sin tid var de mest ivrige for at få de indtægtsbestemte
ydelser - "almisserne" - afløst af ensartede og almene "folke"ydelser.
Men også banker, økonomiske vismænd og -damer, diverse
politikere og andet godtfolk har været ude med panderynkende
advarsler og betragtninger om, at det nok bliver nødvendigt at fo.
retage sociale indskrænkninger på både det ene og det andet felt,
kort sagt at trimme velfærdssamfundet for overhovedet at sikre
dets overlevelse.
En ting er imidlertid helt sikkert og iøjnefaldende ved alle disse nok velbegrundede jeremiader: Når det gælder betydningen af
de kolossale udgifter til fremmedpolitikken for de nødvendige og
smertelige nedskæringer i vore sociale sikringssystemer, bliver
de veltalende pludselig tavse, og de klartskuende vender blikkene bort. Her gælder den politisk korrekte leveregel: Ikke se, ikke
høre, ikke tale.
En enkelt - mere frisproget - af vore topøkonomer talte over
sig, karakteristisk nok ved sin embedsafgang. Professor Anders
Ølgaard fremsatte på falderebet følgende tankevækkende betragtninger:
"Noget af det mere bemærkelsesværdige i dansk økonomi lige for tiden er, at vi har en enorm netto·indvandring."
"For ti år siden regnede mao med, at udvandringen og indvandringen ville være lige store. Nu har vi en årlig netto-indvandring
på I0.000 eller mere. Sidste ån,ar tallet over 20.000. Vi står foran
større problemer, end de fleste forestiller sig, hvis ikke disse indvandrere kommer ind på arbejdsmarkedet hurtigt. Skal de mange
nye tilflyttere de næste mange år leve af offentlige midler, øges
problemerne i økonomien ganske voldsomL Stagnationsøkonomien rykker nærmere og bliver en realitet." (Jyll.-Post. 8/9 96).
"For tiden" og "hvis ikke"! Ja, men der er jo ingen ende at se
på folkevandringen hertil, og hvordan skulle vi "hurtigt" få hundredtusinder af vildt fremmede mest uden brugbare færdigheder
sat i selvbærende arbejde - i hvert fald uden at skubbe mængder
af danskere ud i arbejdsløsheden.
Nej, virkeligheden er, at fremmedpolitikken antagelig koster os
50-l 00 milliarder kr. om året og er hovedforkla.tingen på al snakken om nødvendigheden af nedskæringer i velfærdssamfundet.
Vi må bare helst ikke vide det!

Bortvendte blikke
Den senere tids samfundsdebat har været præget af en stadig
stærkere tvivl fr& mange sider om mulighederne for på længere
sigt at opretholde det velfærdssamfund, vi og ikke mindst vore
politikere har været så stolte af at have opbygget. Man har for det
første opdaget, at vi slet ikke længere indtager en plads blandt de
første i alle dets discipliner, men at mange andre udviklede samfund, som vi før mente os et godt stykke foran, ikke alene har indhentet os, men endog på flere områder overhalet os. Og værre
endnu siger mange af ,•ore mest indsigtsfulde, at det i fremtiden
med de udviklingslinier, der tegner sig, vil blive vanskeligt eller
umuligt blot at opretholde den nuværende rilstand.
Vor indtræden - i den ene eller anden uniform - i EU- og
mønnmionsgeleddet er måske nok en væsentlig baggrund. En
anden den befolkningsmæssige forskydning i retning af færre erhvervsaktive og flere pensionister eller andre på overførselsindkomster. Men der er andre og tydeligere årsager.
Efter længere tids murren fra flere kanter spillede en række socialdemokratiske borgmestre i november 1996 ud med forslag
om nedskæringer i børneche<>k og folkepension - naturligvis i
første række ri! de højere indtægter. Valget mellem pest og kolera ,,ar tydeligt nok, idet begrundelsen for udspillet var, at der cl-
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Etnisk booking
Et hæfte med denne titel er udgivetaf"Arbejdcrbcvægelsens
Internationale Forum" som led i dets "Plads ri! Alle Kampagne".
Med store indsmigrende fotos markedsføres i hæftet 36 fremmede, der tilbyder sig som foredragsholdere for at nedbryde danskernes angiveligt store uvidenhed og mange fordomme om
dem. "Plads til alle Kan1pagnen" kan selvfølgelig støtte arrangementerne økonomisk, hvilket måske frister flere skoler osv. til at
"booke" en foredragsholder.
På hæftet oplyses, at bag kampagnen står LO, SiD, HK, KAD,
FOA, RBF, TL, SL, Malerforbundet, El Forbundet, Teleforbundet, ST, NNF, DBTF og AJF. Næppe nogen dansker kan tyde alle disse forkortelser, men skulle læseren opdage sin egen organisation blandt dem, bør ban/hun spørge den: Hvad menes der
egentlig med "Plads til alle"? Betyder det, at der i Danmark er
plads til alle de nisind millioner nødlidende mennesker i verden?
Eiler betyder det, at der skal være plads til alle dem, der har råd
til på bekostning af andre at mase sig ind på en plads i flyet til
Danmark - kort sagt til dem, der har mulighed for at praktisere
"etnisk booking"?

B.T.s chefredaktør:

Jeg er ligeglad med tal
Det her drejer sig om følelser
Af Alice Furnival
Så kom B.T.s nye chefredaktør Arne Notkin endelig ud af sin hule i Kristen
Bernikowsgade. Han sagde ja til at deltage i et offentligt møde - med modparten Ole Hasselbalch, formand for Den Danske Forening. På trods af, at
ingen medier havde fortalt noget om mødet, fandt godt hundrede interesserede vej til Berlingske Tidendes store mødelokale. Arne Notkin kunne
blandt andet afsløre, at det med antallet af fremmede i Danmark ikke har
hans store interesse, ligesom han e r af den spændende opfa ttelse, at det er
indvandring, der har gjort Danmark til en velhavende industrination.

- Jeg er fuldstændig ligeglad med alle
de tal. Det her drejer sig i det hele taget
ikke om tal. Det drejer sig om, hvordan
Danmark skal agere i det internationale
samfund. Den Danske Forening forsøger
hele tiden at gøre debanen om de fremmede i landet til et spørgsmål om video.
For mig er det et spørgsmål om følelser.
B.T.s chefredaktør Arne Notkin havde
ikke den store lyst til at diskutere fakta, da
han på et møde i Det Berlingske Hus' store sal den l l . december mødtes med Den
Danske Forenings formand Ole Hasselbalch. Godt hundrede interesserede var
mødt frem - formodentlig først og fremmest for at høre Arne Notkin, som er manden, der på blot et enkelt år har ændret
B.T., således at formiddagsbladet i dag er
varm tilhænger af den fortSatte indstrømning af frenunede til Danmark.
Ole Hasselbalch indledte med at konstatere, at Den Tredje Verden, ikke mindst
som følge af befolknings-eksplosionen, er
godt på vej til at synke ned i det totale kaos, hvor de bedst udrustede mennesker
nødvendigvis ville søge mod Vesteuropa.
- Disse mennesker er på vej, sagde Ole
Hasselbalch, og de belaster vore systemer
og skaber grobund for etniske konflikter.
Og hvem er det så vi hjælper? Valget er reelt, om vi ønsker at hjælpe 55 børn derude
eller en person her.
Ole Hasselbalch udtrykte den opfattelse, at de danske toppolitikere er blinde for
den udvikling, der er undervejs, Ligesom
han mente, at de officielle statistikker om
de fremmede her til lands er sminkede til
ukendelighed, om ikke direkte løgnagtige.
I dette spil er Arne Notkins og 8.T.s
rolle forstemmende, sagde Hasselbalch.

Notkin digter rask væk og beskylder dem,
som er bekymrede over udvikl ingen, for
at være nazister. Som eksempel citerede
Hasselbalch en B.T.-leder fra 5. j uni 1996,
hvor Arne Notkin bl.a. skrev, at Den Danske Forening har til hensigt at "indsamle
11dlændi11ge'', hvorefter de skal "ko11centreres i lejre og derefter sendes med bevogtede togvogne ogjly ud af/andet."
Chefredaktør Arne Notltin ønskede ikke direkte at kommentere disse sine egne
udsagn. I stedet forklarede han i et længere indlæg sine synspunkter. Det er fra denne lange udredning - som ind imellem
vakte en del overraskelse blandt tilhørerne - at følgende direkte citater er hentet:

• •·... Det er en vanvittig beskyldning
mod regeringen, at tallene om indvandringen er forkerte. Der er overhovedet ingen
grund til at tvivle om regeringens hæderlighed." (Hvem sagde, at pressen er offentlighedens vagthund?)
• " ... Vi har et fantastisk godt samfund
- et samfund, hvor folk har det godt."
• " ...De fanatiske muslimer vil jeg sammenligne med for eksempel Indre Mission herhjemme."
• " ... Det er indvandringen til Danmark,
der har gjort Danmark til en industrination."
• " ...De bedste af vore flygtninge rejser
videre til USA, og det skyldes sådan nogle som jer" (Arne Notkin syntes i øvrigt
uden at have undersøgt sagen nærmere at
være afden opfattelse, at samtlige tilhørere på det offentlige møde var medlemmer
af Den Danske Forening, hvorfor han
konsekvent titulerede alle som "jer").
• "...! tror, at fremmede har et medfødt
gen, der gør dem til forbrydere."
• " ... Hvad er det, I appellerer til? I bruger "besættelsesromantik" og kalder terror for sabotage. Den Danske Forenings ~
medlemmer er ydre svinehunde. Det har
jeg sagt og skrevet, og det står jeg ved."

Ame Notkin og Ole Hasselbatch ved mødet.
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• " ... Jeg behøver ikke at finde noget
grimt at sige om jer - I er grimme nok i
forvejen."

• " ... Den Danske Forening forsøger at
gøre det her til et spørgsmål om viden for mig er det et spørgsmål om følelser."
Den Danske Forenings fonnand, Ole
Hasselbalch, søgte - forgæves - at formå
Arne Notkin ti I at svare på de konkrete
spørgsmål, der blev stillet ham:
- Du bruger en masse ord og negligerer
i øvrigt helt virkeligheden, sagde Hasselbalch, rettet til Notkin. Dette er for resten
kendetegnende for pressen, og det bekymrer mig meget: Demokratiet udhules
af autoritære strømninger i disse år. I det
demokratiske samfund, som jeg hylder,
har det altid været helt grundlæggende, at
man først erhverver sig den nødvendige
viden om en sag, og dernæst lader man så
vælgerne tage stilling til problemet
- Men Arne Notkin siger altså nu, at
dette ikke er en sag om tal og facts, men
om holdninger. Hans holdninger, vel at
mærke.
- Der går en b'Ysen igennem mig, når
jeg konfronteres med sådan en autoritær
facon, sagde Hasselbalch. Notkin gennemdriver det, han har sat sig i hovedet,
uden hensyn til kendsgerningerne og med
alle midler - inklusive løgn og bedrag.

Der erjo tale om en direkte linje fra de autoritære systemer, vi har set i Europa. Dit
fundament, Notkin, er holdninger. Din
holdning vel at mærke, som så al virkelighed - og i øvrib>t også andres holdninger skal tilpasses til. Det·er uhyggeligt at høre
på den slags.
Ole Hasselbalch opfordrede i øvrigt til,
at man - i den situation, Danmark nu står
i - i det mindste fik lejlighed til at "trækkevejret lidt",så befolkningen bedre kunne tage stilling til, hvorvidt man overhovedet ønsker et multietnisk samfond.
En af de kvindelige tilhørere i forsamlingen rejste sig mod afslutningen af mødet og konstaterede om Arne Notkin:
- Jeg kom for at børe dig Notkin, ogjeg
må sige, at det, jeg har hørt ryster mig. Jeg
ved, at oplaget på B.T. er raslet ned, og jeg
må sige, at jeg forstår det Skal man sammenligne dig med nogen, må det vel være
med Sovjets Mikhail Gorbatjov. Ikke alene lykkedes det ham helt at ødelægge Sovjetunionen, men han sørgede også for, at
han selv mistede sit arbejde. Du er på vej
til det sanune i en underlig form for selvdestruktion. Det gamle blad B.T. filr du
smadret - og at du også snart mi~1er dit
eget job, er der vist ingen tvivl om. Det er
fuldt fortjent, men hvorfor gør du det?"
0

De fremmede
Geoffrey Cain,
Rebekkavej 5, Hellerup
Under en livlig debat om indvandring kom man frem til,
at halvdelen af Darunarks befolkning vil være af fremmed
herkomst om 50 år. »Fremmed?« spurgte Arne Notkin.
» Vil fjerde generationsindvandrere stadig være fremmede? ~ Er jeg, der er jøde
og opvokset i Danmark, også
fremmed måske?
Godt spØrgsmål, ikke
sandt? Men i dette tilsyneladende uskyldige spørgsmål
ligger der en fordrejning.
Prøv at tænke lidt selv, kære

læser. For 20-30 år siden var
der praktisk taget ingen her i
landet, der ikke anså jøder
for at være danskere lige
som alle andre. Men dette er
ved at ændre sig nu. Den jødiske elites støtte til masseindvandringen har drevet en
kile ind mellem jøderne og
resten af befolkningen. der
nu er i syv sind mht. jødernes danskhed.
Folk som Notkin. Rothstein, Melchior og Pundik har
skabt mere antisemitisme
end Theis Cluistoffersen eller Jonni Hansen. Det underligste er, at Notkin og Co.
ikke kan se det selv.

Det er heldigvis ikke alle medjødisk baggrund, der lider afsamme sygdom som Arne Notkin: Forjimere• afdenne læserbrevskommentar til mødet, Geoffrey Cai11, er selv jødisk!
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Afpresningsorganisation
I maj l996 fik tuneseren Zaid Ben Abassi afvist en ansøgning om lån i Sparbank
Vest i Skive, fordi han ikke er dansk statsborger. Banken blev derefter politiamueldt
for overtrædelse aflov om racediskrimination af "Dokumentations- og Rådgivnings
Centeret om racediskrimination" (DRC).
Politiet indstillede dog efterforskningen,
da banken havde oplyst, at kravet om statsborgerskab alene var begrundet i muligheden for evt. at kunne rvangsinddrive gælden. Staisadvokaten i Viborg tiltrådte senere politiets beslutning.
For nylig har Sparbank Vest alligevel
fjernet kravet om dansk statsborgerskab fra
sin standardformular. Spurgt om hvorfor,
svarede en kreditchef i banken: "Fordi det
tilsyneladende kan støde nogen." (Information 7/1 97). Aflnfonuations beretning
om sagen fremgår, at DRC allerede inden
Aba.~sis låneansøgning flere gange havde
klaget over bankens krav om dansk statsborgerskab, og desuden har DRC klaget
over myndighedernes behandling af Abassis sag til "FN's komite til overvågning af
konventionen mod racediskrimination".
Det fremgår også, at Abassi har optaget
samtaler med banken på bånd, hvilket antagelig er sket på DRC's initiativ.
Der er ikke noget at sige til, at en erhvervsvirksomhed over for en sådan afpresning må ophøre med at stille et ellers
ganske rimeligt krav, som skal sikre låns
tilbagebetaling. Banken vil trods alt hellere miste lidt penge af og til på bortrejste
låntagere end blive udsat for en massiv
pressekampagne af den velkendte slags,
som altså DRC hjulpet af Information forsøgte at skabe.
Skal danske virksomheder imidlertid
for al fremtid finde sig i det emsige DRC's
afpresningsvirksomhed, der altså åbenbart aldeles ikke går ud på at støtte FN's
opgave med at bekæmpe racediskrimination, men på at kriminalisere enhver forskel udøvet på baggrund af statsborgerskab - en forskelsbehandling begrundet
med fremmed statsborgerskab er ganske
acceptabel ud fra FN's konventioner?
Skønt det utvivlsomt vil medføre nogle
knubs i medløberpressen, er rådet, der må
gives virksomheder i skudlinien: Forhandl
aldrig med afpressere. DRC er en selvbestaltet pressionsgruppe til ødelæggelse
afDarunark, og enhver følgagtighed overfor dens klager vil skabe uheldigt præcedens, som i fremtiden yderligere vil svække danskernes retsstilling.
P.NB.

Julehjælp til muslimer,
som ikke holder jul
6000 familier i København ansøgte Børnenes Kontor om en julepakke. Kun 3000 kom i betragtning, deriblandt muslimer, som
ikke holder jul.
Et medlem afDDF oplyser: "Jeg er førtidspensionist og alenemor. Jeg søgte gennem mit barns skole om en fødevarepakke fra Børnenes Kontor her til jul. På
ansøgningsskemaet skulle jeg krydse af,
om jeg spiste svinekød eller om jeg var
muslim. Hvis jeg var muslim, skulle krydset sættes ved "mus limer kyllinger".
Den danske alenemor kom ikke i betragtning. Det gjorde imidlertid hendes
muslimske nabofamilie, som kunne oplyse den forbigåede mor, at de havde fllet en
pakke med tre kyllinger. Familien holder
ikke j ul, men synes det er rart med lidt tilskud til husholdningen. Familien lider forøvrigt ingen nød. Den har f.eks. en stor
bil, som den kørte på ferie i hjemlandet i
sidste sommer.

"Jeg har ikke været ude at rejse i de sidste fem år", fortæller den danske mor, som
oplyser, at hun og hendes barn har ca.
1400 kr. at leve for om måneden, når de
faste udgifter er betalt.
"Kan vi søge om hjælp hos muslimerne, når de fejrer deres gud eller tro?'',

spørger hun. Redaktionen kan oplyse, at
man altid kan søge, men at svaret vil være
nej. Muslimer hjælper ingen, som ikke
forinden har konverteret til islam.

Enhver dansker ved, hvor vigtigt det er,
at kunne give børnene en god jnl. Det kan
derfor undre, at den knappe j ulehjælp gives til folk, som ikke fejrer j ul.
Redaktionen har bedt Børnenes Kontor
om en konunentar, men har ikke f!tet noget svar.

D

Falsum bruges mod DDF
Det er ikke let at være på forkant med
udviklingen inden for et kontroversielt
felt. Det har Den Danske Forening været
på flygtninge- og indvandringsområdet.
Af den grund er foreningen blevet udsat
for lidt af hvert. I Århus er der nu et eksempel på, at venstreekstreme kredse har
sendt en tilsværtningspjece om foreningen på gaden i folkebevægelsen mod
Nazismes navn.
Pjecen, der er forfattet i barnligt sprog,
angiver således at være udgivet af Folke.
bevægelsen mod Nazisme, Århus, og henviser på bagsiden til adressen for bevægelsens landskontor i Allerød. Den fortæller f.eks., at foreningens unge går til
nazikoncerter, og at der på foreningsmøderne sælges T-shirts med hagekors. Forfatterne gentager endog retligt underkendt
opdigt: At Østre Landsret har karak'leriseret den som "et sanunenrend af forstokkede fremmedhadere" - hvilket en a,•isredaktør netop har måttet betale erstatning
for at påstå - og at et af foreningens styrelsesmedle1mner har udtalt, at man er
nødt til at gribe til "vold og våben" for at
gøre opmærksom på problemerne med de
fremmede. - Pågældende har for flere år
siden renset sig ad rettens vej.

vægeisen i Århus, tilhører i virkeligheden
"Arbejdernes bogklub". Dette er et anonymt foretagende, som tilsyneladende bor
hos "Den røde Bogcafe" i Mejlgade 49,
8000 Århus C.
Pjecens virkelige karakter afsløres da
også af en forsidetegning, der bevisligt
stammer fra det autonome miljø.

Sært nok har den ene med.~ti fter af Folkebevægelsen mod Nazisme, Povl Nørager, der rejser rundt og holder foredrag
for foreningen - og hvis bøger om nazismen som bekendt distribueres gennem
DDF - ikke været i stand til at fa øje på
den "nazisme" m.v., som pjecen tillægger
hans tilhørere.
Men der er ingen grund til undren. Folkebevægelsens .ledelse, hvis adresse som
nævnt er anført på pjecen, hævder ikke at
kende noget til tryksagen. Og po~1boksen,
der angives som adresse på Folkebe-

Man kan ikke undre sig over, at en
håndfuld mennesker med en skrue løs
fører sig frem under falsk flag med opdigtet skidt om andre. Det er jo sådan set meget smart, eftersom ingen ville tro dem,
hvis de trådte frem i eget navn.
Men man kan undre sig over, at Folkebevægelsens ledelse ikke tager afstand
fra, at bevægelsens navn misbruges til
sådan noget. Det havde samme ledelse en
så meget desto større opfordring til derved, at pjecen jo altså bruger samme metoder som de nazister, dens ophavsmænd
hævder at ville bekæmpe: Plat, konstmktion og løgn .
Ole Hasselbalch

Den Røde Bogcafe i Århus, hvor "Arbejderen" har fået jlolle Sovjet-stjerner ogforfalsket bro•

chure mod DDF i vinduet.
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" 0 I soril tror, tag i mod når Allah Sendebudet kalder jer t il det, som giver jer liv"

l(hila
Khilafah er et 'politisk og kulturelt

0

Islam
forbyder
er·
hs tilstedeværelsen af fremmede
styrker i muslimernes områder,
samt u andre ikke-islamiske
e

magter har a~toriteten over

r

muslimerne, fordi den viser
muslimerne-s svaghed og
samtidigt giver disse fremmede
magt og autoi'itet over den

kommende ·i~lamiske stat, og
dette er fulstændig illegalt:
"Allah vil aldrig tillade at de
vantro fltr autoritet over de
troende." (OQM. : ).

Hvilket be~der at Allah har
gjort det strengt haram (illegalt)
Muslimernes pligt
Muslim roe skal kultiveIJr.----

"Den afjer, der tager dem (de
vantro) som trofaste venner, er
sandelig tn af dem." (OQM.
5:51).

Aitsl den muslim, der tager
jøderne til trofaste venner, er
en af jøderne, ligesive! som
den. d er tager kristne til trofaste venner..er en af de kristne.

AI-Khilafah er den stat, der
Implementerer alle de
i slamiske love, 09 hvori
muslimerne ha r autoriteten.

I

Hvad er der i vejen med
disse regenter, som med savl
om mundene slutter fred med
disse jøder, som er svinenes og
·abernes brødre, dem som Allah
forbandede og blev VICd over,
s_ie~qe:
- ..h·.o:·1r i:: '!.i
"•,t"
'lC

_,... .. ,.,

_,,,,,., , ·

,, ...

--~ :~,:....~\~;~4·'.>,:r~·f ""~ ir~~

I Vers rra Qur'anen
-"Vi (Allah) slynger med
voldsom styrke sandheden
mod
hedenskaben, så den knuses og
slutteligt tilintetgøres."
-"Hvorfor skal jeg søge
andre donunere end Allah,
når
Han
har
nedsendt
bogen
(Quran · en) i detaljeret
rorm."

,,. - ,.~.. '. .,, ..
q

~ ~ ;,:r.;.J..ll OYJ~

"Og kæmp mod dem, indtil der
ikke længere er Fitnah
(hedenskab), og hele deen'tn
(systemet pd hele Jorden) kun
bliver Allahs". (OQM. 8:39).

" .. Tag ikke jø_derne og de kristne
som trOfastf-:·venner. Dt er
h inanderls trofaste-venner".
(OQM. 5:51)· •'

"Sig: skal jeg meddele jer, hvems
status hos Allah er i·ærre end
dette? Dem,somAllahharforbandet, og som Han ervredpd,
- og dem, som Han har gjort i
til aber og svin og dem, der er'\
kf,fr-tilbedere, er i en værn: stilling og mere vildfarne fra den .
rette vej."(OQM.5:60). 0

. "Og dræb dem, hvorend I finder dem, ogfordriv dem, hvorfra defordrev jer." (OQM 2:191).
Det er udelukkende sådan,
vores fomold med de jødiske
voldsforbrydere skal være;
ijendskab, ufred. unorrnalisering, bekæmpelse og drab af
dem, indtil vi har udslettet derød
efte

0 MUSLIM! 0 ALLAHS SLAVE! DER ER EN
JØDE BAG MIG, l(OM OG SLÅ HAM IHJEL
Allahs Sendebud \sawJ sagde:"'!>ommuuiaen vil ihi fwmmeJøilitn mus(im,nu fuem}'•r imoJjøatmt.
'Mus(imenu vi( s(d Jem iFtje( r{ sddån en 9raaatjød"mie vi(9emme s~ 6!'8 træer "8 ster~ sd vi(træer "B sten
s19e:- 0 'MusCim, 0 ?lffafu SCave Jer er enjoat 6a9 m~ fom 09 sid liam ittje( meJuiiara9e6e ef §arfuatræet
s<>m er afjødenus træer''. (Haditbeo er (sah_'.h) sand o berettet af Bukhari, S:M!l"-·•...a.!wlMil!,,i:ib~olJ;j.w;i,.f,Ji,J;l,;,,----1
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Takket være Birte Weiss, Arne Melchior, Anker Jørgensen, Kirsten Lee, Ole Espersen, Dorte
Bennedsen, Elisabeth Arnold, Gammeltoft-Hansen, Danmarks Radio, Leif Blædel, Tøger Seidenfaden, Arne Notkin - og alle de andre, der ikke har g idet tænke sig om:

Fundamentalismen
etablerer sig i Danmark
I ly af mediepingers og "ansvarlige" politikeres racisme-tamperi mod danskerne har den rene
vare i al ubemærkethed kunnet slå sig ned i vor baghave: De ægte islamiske fundamentalister
har nu sat sig fast. Så fast, at de oven i købet er i stand til at forklare sig på smukkeste dansk.
Her fortælles historien om den antisemitisme, de højtråbende "antiracister" så aldeles har overset - og hvis tilstedeværelse i Danmark de selv er skyld i.

AfAllan Larsen
Det har længe været kendt, at islamiske
fundamentalister har søgt ophold i Danmark. De er nu fast etablerede. Blot et enkelt eksempel er på sin plads:

"Frihedens Parti"
En af de mest yderliggående fundamentalistiske bevægelser, der har fundet
vej hertil, er Hizb-ut-Tahrir (HUT - '"Frihedens Parti''). Den blev dannet i 1953 af
intellektuelle sunni-muslimer som udbrydergruppe fra det såkaldte Muslimske
Broderskab. Den er endog sd yderliggående, at den i dag er forbudt i de fleste islamiske lande.
"Frihedspartiets" mål er at skabe en
verdensomspændende islamisk stat, hvor
sjaria (Koran-loven) er eneste lov. Midlet
hertil er djihad (hellig krig). Og i dette ord
ligger vel at mærke efter HUTs begreber
mere end blot den "anstrengelse", som ordet "djihad" sprogligt set er afledt af.
HUT har således været ansvarlig for
kupforsøg i Jordan, Syrien, Irak og Tunesien. I 1994 forsøgte man endog at myrde
Jordans kong Hussein. I Irak medfører
medlemskab af HUT dødsstraf.
Eksemplet England
Bevægelsen er fulgt med arabiske immigranter til Vesteuropa, hvor den længe
har været aktiv i Storbritannien. Vi ved
derfra, hvad man kan vente sig fra den
kant:

I februar 1994 opfordrede HUTs leder
Omar Bakri til mord på statsminister John
Major. HUT-medlemmer var også indblandet i mordet på en nigeriansk stude-

rende ved navn Ayotunde Obanubi ved
Newham College 27. februar 1974, fordi
han efter deres mening havde fornærmet
fastemåneden ramadan.

HUT i England har haft - og har sandsynligvis stadig - egen radio, Radio Ramadan, der sender 20 timers religiøse fo.
redrag og Mellemøsten-orientering hver
uge.
Bevægelsen har været særdeles aktiv
på britiske universiteter, hvor den bl.a. har
forsøgt at overtage moderate muslimske
foreninger. Den britiske NUS (National
Union of Students) tager afstand fra bevægelsen, fordi den har opfordret til drab
på jøder og homofile. Bevægelsen er
dog nu ved at etablere sig under et andet,
ikke belastet navn, nemlig "Fredsforeningen". Så aktiviteterne vil givetvis fortsætte.
Medlemmer af HUT mistænkes også
for at være kommet med bombetrusler
mod Londons City Guild University i
1995, og de har været involveret i chikane
og overfald på sikher og hinduer. Hovedfjenderne er dog jøderne, som HUT med
henvisning til Koranens kapitel 5 vers 60
omtaler som ''aber og svin".
Den jødiske studerende og vicepræsident for srudenterorganet Weifare and
Ccmmw,ications Kate Goldfarb er selv
blevet truet af HUT. Hun siger, at forholdene er sådanne, at flere af hendes medstuderende overvejer at forlade universitetet. Ifølge Goldfarb er de radikale muslimer
en større trussel mod jøderne end det ekstreme højre, hvis aktiviteter er aftagende.
Fælles for begge grupper er i øvrigt deres

påstand om, at Holocaust aldrig har fundet sted. Bladet Observer har da også døbt
flUT "Hitlers arvtagere".
Som man kan tænke sig, er tonen i bevægelsens skrifter ekstremt hadsk. Et ofte
optrykt htulith (fortælling/citat af Muhammed) er f.eks. det, der går ud på, at dommedag først er mulig, når muslimerne har
nedkæmpet jøderne og dræbt dem. Heraf
udledes, at det er en muslims pligt at
dræbe jøder, for at historien kan forløbe
som forudsagt af Profeten.
Månedsbladet Khilafah
HUT udgiver et månedsblad/magasin
Khilafah. Dettes første danske udgave udkom ved juletid 1994. Udgivelsen gik i stå
herhjemme på et tidspunkt, men efter en
pause på ca . .halvandet år er trykningen nu
blevet genoptaget.
Bladet er rystende læsning. Jødefjendt·
lige korantekster citeres flittigt i alle numre, og artiklerne rummer med stor sandsynlighed overtrædelser af straffelovens
racismeparagraf. Det er derfor uforståeligt, at det ikke for længst er blevet anmeldt til politiet af Ekstrabladet, B.T. og
Weekendavisen. Disse 3 aviser har nemlig
alle fået tilsendt bladet for et halvt år siden
- og de interesserer sigjo så umådelig meget for denne straffelovsparagraf.
Så vidt vides har der faktisk overhovedet ingen avisomtale været nogetsteds af
Khilafah-magasinet i 1995-96. Også de lige oævnte aviser - der normalt bryster sig
af deres "antiracistiske" holdning - har
holdt deres viden om magasinet for sig ....
selv.
,..
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Kilder
Aberdeen Evtnlng E:xprtss 2513 1995
I.S.I.C. Bulleti,r (udg. af lnst for lhe Study of Islam
and Christianity, St. Andrew~ Rd., Plaistow. London
E 13 8 QD. Eoglaod. Fax 0171 5114$74)
Jewish Chronic/e 29/3 1996
Luds St11dem 19/ 10 J99S
L<mdon Slude.ni November/December 199S
Scot:unan 2611 1996
The nme., Higher 1618 t 996

ORDFORKLARING
Hizb:
Parti
Tahrir:
Frihed
Sjaria:
Betyder ''vej" og er Islams lovkodeks,
der indeholder de såkaldt huddud
("grænse") straffe (som indbefatter
afhugning afhænder, fødder og næser,
stening og korsfæstelse). Sidstnævnte tages sjældent i anvendelse, men er
dog forekommet i Sudan under bekæmpelse af de krisme og animistiske
stammer i syd (jf. !SIG Bulletin, juni/juli 1993).
Hadith:
Fortællingeme om Muhammeds liv
og levned, ofte rummende et af ban1
fremsat udsagn. Samlet udgør de forskellige hadith muslimernes billede af
profetens "surma" (sædvane), og sam•
men udgør Koranen og sunna Islan,s
fundament. I krafl af, at de forskellige
hadith fortæller, hvad Profeten sagde
oggjorde, svarer de tildekristnee,-angclier. Ikke alle hadith er anerkendte,
men HUTs yndlingshadith (om drab
påjødeme)ansessomenhadith sahih
(sand hadith), hvorfor ingen muslim
må betvivle dens ægthed.

"Foruden at bære skudsikker vest m.m.
skal dørvog1eme nu undervises i "kulturforståelse", dvs. lære at bøje sig for herboende muslimer og deres æresbegreber.
Men ville det ikke være bedre og mere
praktisk, hvis de fremmede rettede sig efter danske normer - ikke alene på diskoteket, men overalt i det samfund, de selv
har opsøgt og nyder så godt af?
De kunne f.eks. begynde med at lade
deres egne piger gå på diskotek og lignende:·
Jan Molgaard, \1o,rk,O\; i Jylf.. Post. 8112 96.
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Islamisk
censureret videnskab?
En indsender beretter i de, følgende om sin bestyrtelse ved en uventet oplevelse
under en højt anset l'ide11skabsma1uls o.ffentligeforedragpd det ærværdige Københavns Universitet:

I maj-juni 1996 afholdt Københavns Universitet en række gå-hjem forelæsninger om Islam og Mellemøsten. Der blev annonceret i alt 4 forelæsninger Id. 16-18
i Studiestræde.
Forelæsningerne var offentlige og åbne, og man behøvede ikke at tilmelde sig,
men kunne blot møde op.
Den første af forelæsningerne kunne jeg desværre ikke deltage i, men jeg overværede de tre andre, og her skete der noget, som chokerede mig en bel del.
Det andet foredrag i rækken skulle holdes af dr. phil. Jes P. Asmussen, som i
mange år har været professor i Iransk filologi. Jes P. Asmussen bar igennem årene udgivet en række bøger om Mellemøsten, og han regnes for en af vore bedste
kendere af Irans historie. Han har igennem mange år arbejdet med at skaffe forskere fra Mellemøsten på ophold i Danmark og omvendt. En af hans mest kendte
bøger er "Islam" i serien Verdens Religioner fra Politikens forlag.
Professor Asmussens foredrag startede, som det skulle, lidt over Id. 16, og han
redegjorde for sir program. Han ville tale ca. en time - så ville der være en kort
pause, og derefter skulle ti Ih.ørerne have mulighed for at stille spørgsmål frem til
kl. 18. Hans foredrag gik fint, og der var intet usædvanligt at bemærke.
Efter pausen gik det så galt. Blandt tilhørerne var der en lille gruppe mørkhårede, kortklippede, velklædte unge mænd. De spurgte, hvad professor Asmussen
havde ment med sine udtalelser om sura 53, 19 i Koranen. Da professor Asmussen
forsøgte at forklare, b,<ad han mente, blev han afbrudt med udråbet: Det er løgn!
Professor Asmussen forsøgte at tale videre, men blev mødt med tilråbet: Det er
grundløse påstande! Da professor Asmussen forsøgte at fortsætte med at forklare,
hvad ban mente, blev han mødt med råbet: Kan du bevise det? Vi vil have beviser!
Derefter gav professor Asmussen op, og han erklærede mødet for hævet, selv
om klokken kun var 17,15 og der var sat tid af til Id. 18. Folk begyndte at forlade
lokalet, og jeg syntes, at flere så lidt urolige ud. Jeg blev stående lidt for at se, om
der var fare for, at der skulle ske professor Asmussen noget. men der skete ham ikke noget, og han fik lov at gå i fred.
Professor Asmussen er oppe i årene, og han ser meget dårligt og har også nogle vanskeligheder med at gå, så jeg var bekymret, men der skete ikke videre.
Da jeg kom hjem, skrev jeg et støttebrev til professor Asmussen, og jeg har også modtaget et meget ,•enligt s,<ar fra ham, hvor han udtrykker sin glæde over min
sætte.
Det er første- og forhåbentlig sidste - gang, at jeg har oplevet, at et lovligt ind·
kaldt møde simpelthen bliver ødelagt af formentlig unge indvandrere. Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at det, der giver anledning til konflikt, er professor Asmussens omtale af sura 53, 19 i Koranen - de såkaldte "sataniske vers".
Det, der skete, var, at professor Jes P. Asmussen blev udsat for chikane og tølperagtig optræden fra en gruppe unge indvandrere, så han vælger at afbryde mødet. Det. der skete, var simpelthen et angreb på ytringsfriheden.
Der var to andre foredrag i rækken-den 21/5 af Lene Kofoed Rasmussen (knltursociolog) og den 3/6 af Jørgen Bæk Simonsen. Jeg hørte disse to foredrag, men
der skete intet usædvanligt.
B.K

"Hvordan lever muslimerne - og specielt
de fundamentalistiske - egentlig i Danmark
med den ydmygelse, det må være for dem at
modtage hjælp fra de vantro danskere, den
hjælp, som åbenbart ikke kan påregnes fra
rettroende inden for eget kulturområde?"
S\'. Nielsen. Århus, i Jyll.-Post. 2.5/11 96.

"Som danskere kan vi være stolte over,
at Danmark er så godt og frisindet et land,
at det er i stand ti I at give asyl og statsborgerskab til mennesker, som støtter terrorisme i deres hjemlande."
Laurids Thygesen, Ikast, i Jytl.-Post. 28/ll 96.

D

KU altid med på (u)noderne
En del hæderlige KUere modsatte sig
dengang det utænkende vanvid. Vi går ud
fra, at der findes KUere af samme
støbning i dag.
Ak ja - sådan snakker folderen uden
om og leder tanken væk fra det centrale.
Så vi tillader os i tilknytning til dette lirum-laruni-og-katten-gjorde-æg at citere
et par af de problemer, den ikke tager stilling til:

HVAD ERDANSK?
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Sadako Ogata, FN's flygtningehøjkommissær, Politiken 17/1 1993: "/ dag er Europa igen sla,eplads for voldsomme folkevandringer".
P.C. Matthiessen, professor i demogra-

fi, Samfundsøkonomen nr. 8 1993: "/
løbet afdet sidste årti er der også sket en
stærk stigning i indvandringspresset fra ~
Det Mellemste Østen, Afrika og Østeuropa. Næsten alle disse immigranter ansø-

KU er steget på den multietniske linje.
I en ny folder far vi at vide, at det danske kongevåben indeholder løver fra Afrika. At Dannebrog er hentet i Estland. Og
at Holger Danske levede hele sit liv i
Frankrig. Dertil kommer pizzaen, den rytmiske musik, tobakken m.v., fortæller
KU. Derfor skal man have international
åbenhed og må s ige nej til racisme og intolerance og ja til indvandrere og flygtninge, som nemlig beriger den danske
kultur. Danmark skal være for "alle. også
studerende, pensionister, krisne, muslimer. .." (folderens stavemåde), hedder det
på forsiden.
KU's stilling til de tusinder af problemer, som massetilstrømningen skaber,
fremgår ikke af tryksagen. Formentlig er
den finansieret af kilder, der til gengæld
har sat betingelserne fo r, hvad den skal indeholde. Konceptet er i hvert fald hentet
fra nogle af de platteste reklameprogrammer for indvandringen, som kan købes for
penge.
Jovist - KU er med på noderne. Altid
med på noderne. Det var de også i 30'erne. Dengang gik KU blot den stik modsatte vej - eller rettere marcherede.

"I/lus1reret Tidende" bragte pudsigt nok netop
1996 en artikel om KU i 30'erne-

i sommeren

med uniformsskjorter, spids- eller pludderbuk-

ser, skaftestøvler og skrårem. 1ide,·ne skifter og moden med. I dag byder KU pd multiemisering.

Hun opfinder filmly$tsplllet

Konservativ Unqdom marcherer
med spidsbulcser og skrårem
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ger om asyl. Baggrunden for det store
og stigende indvandringspres på såvel
Danmark som 1'listeuropa er den store be·
fo/kningsrilvækst, den besked11e økonomiske og sociale udvikling saml mangelen
på politisk stabilitet i Den Tredje Verden.
Hertil kommer - efter kommunismens
sammenbrud - de11 vanskelige økonomiske omstillingsproces og politiske usikkerhed samt etniske spændinger i Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen. Men disse faktorer kw, først og fremmest

udløse et stigende indvandringspres i
kraft af den revolutionere11de udvikling i
transport· og kommunikationsteknologien. Gennem TV og radio er indbyggeme i
selv meget fattige lande orienterede om
den storeforskel på levestandarden i Vesteuropa og deres eget /mut. De stadig mere effektive transportmidler gør der muligt
i løbet af kort tid at transportere mange
mennesker fra fjerne egne på kloden til
Europa."

Vibeke Raodboll, København, i Berl. Tid. 14/1l
96.

D

Oh, hellige
(radikale)
enfold

•

Økonomiministeren

Den foretagsomme murer Kaj VilladEksp.nr. 103094

1 8 NOV. 1996
Hr. Kaj V. Villadsen
Søndergade 45

7600 Stroer

Kære K.,J V. V~Uaclseo

Tak fot dit brev om vores ord ..•eksling på konferencen i Grenå om det sociale
ansvar i slutningen. sf sep,ember.
Mit s,,ar var dels et ''ja" til dit spørgsmål. om Danmark har råd til de.n gæl·
dende iodva....drerpolitik og de dermed forbundne sociale udgifter. dels en
annooccring af. at jeg beder Økonomimiofaterie.t analysere de samfundsøko·

nomiske koosekvcnser af indvandring.
Eftec in.in opfattelse er en ,•is fod,..andring en rigdom foi: Jandet . også i materiel henseende. Analyser tager tidl tid. og imens vil jeg hen,..ise dig til Benny
Andersens digt ''l begyn,delsel'I •• fra djgtsan'llingen "Denne konunen og gåen·•,
1993. side 14-16.
Med ,..enlig hilsen

vf/ø,, øi,,-...,,'f~pc
Marianne Jelved

Vod &,;i,~on 8. 01(.\061 Kot«Nvn K, Tt. 3392 3322, !=u331)3«120., T(Me,: 1$$33 ocosoc,
w.etne-1 OfMOOEM.OI<. )C400 s-oe-1:P..OEM;A.oi»Cceo.C.OK
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"Det forekommer en almindelig borger
i København uforståeligt, at vi sender millioner af kroner ud af landet for at hjælpe
nøden i Afrika, Tibet m.m., men ikke kan
skaffe de "få" millioner, der skal til at Op·
retholde et godt sygehusvæsen for vore
syge og gamle i hovedstaden."
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seo, Struer, har været på spil igen. Denne

gang i anledning af et m.ø<le med økonomiminister Marianne Jelved på Den Kommunale Højskole i Grenå. Her fandt Villadsen lejlighed til at SpØrge ministeren,
om der er økonomisk dækning for at blive
ved med at sluse udlændinge ind i de danske sociale bistandssystemer.
Det mener ministeren nu nok, der er. J~
vi t;ener ligefrem på flygtningene og indvandrerne, sagde hun. Det har hendes embedsmænd nemlig regnet ud.
Og alle klappede. Undtagen Villadsen.
Han skrev til hende bagefter, at de beregninger ville han da meget gerne have
sendt.
~ Ministerens svar afbildes overfor.
Som det fremgår af svaret, ligger Marianne Jelved ikke inde med embedsmandsberegninger af den annoncerede opsigtvækkende art. Og det tager jo sin tid at fil
lavet den slags. Så i mellemtiden må Spør·
geren i stedet for de ønskede oplysninger
om økonomien nøjes med en økonomin1inistericl henvisning til et digt af Benny
Andersen.
Dette digt kan vi af ophavsretlige grunde ikke optrykke. Men i grove træk går det
ud p~ at indvandrerne kom til Danmark
efter isen og spiste østers, og at danskerne
flyttede til Darunark fra Sverige, til fods,
til hest og til søs - nogen (ifølge Benny
Andersen altså) drevet på flugt hertil eller
deporteret hertil. Følgelig har vi navne
som Reventlow og Moltke, og der er danske forfattere af navnet Panduro og Paludan, som uanset navnet blev mere danske
for hver linje de skrev.
Vi har altså en økonomiminister, der
støtter sine økonomiske overvejelser på
digte. Det næste bliver vel, at hun måler
beholdningen i statskassen ved et studium
af Joakim von And.

•

Den Danske Forenings
amerikanske parallel
"Befolkningsbegrænsning er den vigtigste opgave, som menneskeheden står overfor; alle andre opgaver er underordnede."

AfPeter Neerup Buh[
Allerede i 1972 stiftedes i USA organisationen "Negative Population Grov.~h"
(N PG), som i alt væsentligt har samme
fom, ål som Den Danske Forening.
NPG ledes af fremtrædende forskere og
udgiver informationsmateriale om sammenhængen mellem befolkningsstørre! se, indvandring, ressourcer og miljø.
Organisationen ønsker USAs befolkning
reduceret og stabiliseret på 150 millioner,
og verdens befolkning reduceret og stabiliseret på 2 milliarder omkring slutningen af
næste århundrede. Det er dette antal mennesker med en rimelig levestandard, som
planeten i det lange løb kan bære.
Profo,sor J. Kenneth Smail redegør for
problemerne i sit essay "Confronting the
21st Century's Hidden Crisis: Reducing
Human Numbers by 80%" (The NPG Forum, August 1995). Allerede i dag er der
mindst dobbelt så mange mennesker på
jorden, som dens bæreevne muliggør på
længere sigt, og fordi en trediedel af befolkningen stadig er under 15 år, vil der
under alle omstændigheder mindst blive ti
milliarder mennesker i det næste århundrede. Dette antal skal derfor formindskes
hele 80% til det bærbare niveau 2 mia. om
ca. 200 år, hvilket bør ske ved globalt at
håndhæve to børn pr. kvinde som øvre
grænse et godt stykke ind i det 22. århundrede. Det vil give en fertilitetsrate på ca.
1,5 - 1,7 børn pr. kvinde, altså en jævnt
faldende befolknings-kurve.
Smail understreger: "Befolkningsbe-

grafisk "Parkinsons lov'' er i virksomhed:
"Fødselstallet stiger for at fylde det for·
nemmede socio--økonomiske rum". Med
andre ord, "når de sande grænser for dette 'fornemmede rum' ertilsløretpd de1 lokale niveau af alt for generøs international
hjælp og relativt nemme muligheder for
udvandring, har det uheldige demografiske resultat alt for ofte været ansporende
strukturer, der har 'givet bagslag', skabende et forplantningsmiljø i hvilket den
lokale frugtbarhed generelt har haft tendens til at tiltage i stedet for at mindskes."

grænsning er den vigtigste opgave, som
menneskeheden stt!r overfor; alle andre
opgaver er underordnede", men han un-

on, skal altså ifølge NPG reduceres til
100.000.

dervurderer ikke de praktiske problemer.
Han gør opmærksom på, hvor sjældent
det er at finde personer, der er villige til at
sige offentligt, at en "stabil befolkning" i
løbet af det næste århundrede ikke vil være
110k til at afværge en fremtidig demografisk katastrofe. Desuden har den herskende holdning, der har ført til storstilet
ulands-"hjælp" og liberal indvandringspolitik, ifølge Smail gjort mere for at stimulere hurtig befolkningstilvækst end at
hindre den. Det er som om, at en demo-

Mann fortæller, at et NPG-medlem for
nylig skrev til ham og spurgte: "Da vores
land allerede er overbefolket og fremfor
alt har behov for at standse og derpå vende befolkningsvæksten, hvorfor taler
NPG så for legal indvandring overhovedet, når indvandring øger vores befolknings vækst?"
Manns svar: "Det er et vanskeligt
spørgsmål. Hvordan kan nogen indvandring retfærdiggøres i et allerede alvorligt
overbefolket land som USA? Demogra-

Den skadelige indvandring
Hvordan denne befolkningsvækstfremmende mulighed for udvandring begrænses, kommer NPGs præsident Donald Mauu ind på - for USAs vedkommende - i sit skrift "The Case for Reducing Immigration From Over One Million
to I 00,000 a Year" (NPG Position Paper,
February 1995). I USA kommer der årlig
300.000 illegale indvandrere, som bør
standses ved tre tiltag:
I) Der må oprettes en central EDB-registrering (forsåvidt et CPR-nr.-system,
som USA mangler).
2) illegale indvandrere, som er blevet deporteret en gang, skal for altid forbydes
legal adgang.
3) Antallet af illegale, som nu er i USA,
skal reduceres til nær 0. Den legale indvandring, som nu er over en balv milli·

fisk set er der ingen tvivl om, at vores land
ville have langt bedre af nul indvandring.
Men med vores historie og lange traditioner ville det være næsten umuligt at stoppe al indvandring, og NPG taler ikke for
det. USA kan ikke, og skal ikke, vende
ryggen til alle ægte flygtninge, selv om vi
kun kan nære håb om at modtage en lille
del af alle de hundreder af millioner, som
har en velbegrundet frygt for forfølgelse,
eller som lever under undertryk.kende regimer, eller som lider under økonomisk
eller miljømæssig nød. Desuden vil vores
land drage fordel af at tillade indrejse for
et lille antal forskere og andre særligt begavede personer. En grænse på 5.000 pr.
år, inklusive ægtefæller og mindreårige
børn, skulle ikke forårsage en alvorlig
hjerneflugt fra andre nationer. Endelig
ville det.virkelig være vanskeligt at opretholde en politik, der forbød amerikanske
statsborgere at bringe deres ægtefæller og
mindreårige børn hertil."
Det kan være svært at finde argumenter
for næsten enhver form for indvandring.
NPGs redaktør Lindsey Grant gør opmærksom på, at fx. en peruvianer, der udvandrer til USA, med sin nye livsstil vil
forurene langt mere end før, og i sit indlæg "In Praise of Patriotism" påpeger han,
at indvandringstilhængere ofte argumenterer ud fra egoistiske eller snævre formål,
mens modstanderne er bekymret på helhedens vegne: "! debatten om befolkning
og indvandring har parterne en tendens til
at tale forbi hinanden, fordi begrebet
nationens vel simpelthen er fraværende i
tankegangen, især hos indvandringstilhængere. De afviser argumentet som racisme eller fremmedhad... Umiddelbar
personlig egeninteresse taler ofte for indvandring; jf. de nylige historier om politikere som blev afsløret at have illegale
fremmede tjenestefolk. De fleste af argumenterne for at standse befolkningsvækst
hviler på samfundsmæssige overvejelser
- de fattiges stilling, bevarelsen af landet
for vores efterkommere - og ikke på
umiddelbare personl ige eller sekteriske llri..
fordele. Personligt (med mindre du bliver ,..
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fonrængt) bliver omkostningerne ved
massiv indvandring og befolkningsvækst
pålagt gradvist, mens fordelene er øjeblikkeUge: billig arbejdskraft og lavere
priser. Kun hvis du mener, at samfundets
vel er vigtigt og værd at ofre nogle øjeblikkelige personlige fordele for, vil du
overhovedet opfatte argumentet. I et samfund, hvor det fælles vel sjældent påkaldes
undtagen som et dække for snævre interesser, lyder det simpeltl1en irrelevant."
Fx. dokumenterer professor Donald L.
Huddle i sit NPG-essay "Immigration and
Jobs: Tue Process of Displaccmcnt", at de
lavestlønnede amerikanere virkelig skubbes ud i arbejdsløshed af illegale indvand rere. Huddle må derfor sige om udtalelserne, at der er jobs "amerikanere ikke vil

tage-": "Dette argument er en uretfærdig.
hed mod amerikanske arbejdere. Kun kynikeren kan tro at nationen drager fordel,
hvis de laveste lønninger systematisk
skubbes ned mod eksistensminimum. Det
skulle være po litikkens opgave at sikre, at
man kan leve anstændigt af en ærlig dags
arbejde, selv for den laveste løn. En indvandringspolitik, der bevidst driver lønninger ned mod desperate niveauer for arbejdsgiveres og forbrugeres midlertidige
fordele er i realiteten klasseadfærd med ildevarslende konsekvenser på langt sigt
for det amerikanske samfund."
Alternativet til indvandring
At arbejdskraftmangel i virkeligheden
er en "vidunderlig opgave for samfundet
at stå over for", påpeges af økonomipro-

fesso ren Vernon M. Briggs i essayet
"Political Confrontation With Economic
Reality: Mass Immigration in the Post-!ndustrial Age" (The NPG Forum, February
1990). Arbejdskraftmangel tvinger ifølge
Briggs politikerne "til først at se på, hvordan samfundet bruger og uddanner sine
mermeskelige ressourcer. Det er ikke
tilfældii,>t, at emner som uddannelse,
sundhed, boligpolitik, transport, træning,
rehabilitering, fauigdomsforcbyggelse og
amidiskriminations-tiltag først for nylig
er kommet frem. Arbejdskraftmangel
burde tvinge politikere til at løse dis.~c
hjemlige behov før de vender sig til masse-indvandringens narresut. Det er livskvaliteten der er nøglen ti l at opnå en fuldt
beskæftiget økonomi og et retfærdigt
samfund i den post-industrielle æra ... Perspektivet med mangel på kvalificeret arbejdskraft giver dette land en chance fo r ae
fo rbedre de fattige arbejderes lod og for at
befrie sig selv for sin store underklasse.
Det kan tvinge politikerne til a t fokusere
på nødvendigheden af at inkorporere
mange borgere, der før er blevet 'ladt i
stikken', i samfundsøkonomien. Det var i
netop denne forbi ndelse at William Aramondy, præsidcncen for 'United Way', for
nylig udtalte: 'Vi har den største enkeltmulighed i vor historie til at tageosaf200
års uretfærdighed mod sorte. Hvis vi undlader det må Gud fordømme os for at spilde chancen.' Den største trussel mod ' muligheden' identificerede han korrekt som
fortsættelsen af nationens politisk dominerede indvandringspolitik."

U-landsbistand?
I sidste nr. af "Danskeren" stod en opfordring fra 0 .H. til læserne om at komme med ideer angående en mere hensigtsmæssig u-landsbistand. En læser svarer på denne opfordring:
Aldersmæssigt tilhører jeg 68-generationen. Og jeg var for efterhånden mange år
siden medlem af Røde Kors indtil jeg opdagede, at o rganisationen var medansvarlig for den skandaløse og pinlige indvandringsbølge her til landet
Siden da, har jeg kun haft foragt rilovcr,,
for organisationen, uanset dens forsøg på
at markedsføre sig med "gode" gerninger
i det fremmede.
Jeg bar to gange besøgt et uland og er
ved disse lej ligheder blevet bestyrket i
min holdning til ulandsbistand, som i
korthed er denne: Jeg kan med god samvittighed betale til en og kun en fonn for
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ulandsbistand, nemlig den, som retter sig
direk,e mod at stoppe befolkningseksplo-

sionen. Jeg foreslår derfor, at al ulandsbistand anvendes til:
• Finansiering af præmier til kvinder for
at lade sig sterilisere: Stor præmie til
kvinder uden børn og en mindre
præmie jo flere børn vedkommende
har.
Præmiens størrelse bør simpelc hen
fastsættes sådan, at efterspørgslen på
sterilisation netop medfører, at alle
indkomne bistandspenge år for år anvendes.

L ær at sige nej!
I sit NPG-essay "Sustainablc Immigration: Learning To Say No" gør Latinan1erikaeksperten David E. Simcox in1idlertid opmærksom på, at selv om opinionsundersøgelser viser, at 77% af amerikanerne
ønsker reduceret indvandring, opstår der i
dele af offentligheden alligevel følelsesbetonede, kortsynede krav om modtagelse af visse flygtninge, landarbejdere, familiemedlemmer o.lign. "Idet de ofte ønsker at reagere følelsesmæssigt over for
presserende behov, antager offentligheden
- og dens repræsentanter i Kongressen det synspunkt, at 'nogle få mere kan ikke
skade'.
Hvad der overses er de stærkere frem-

tidige indvandringskrav, der ofte bliver
følgen pga. nye præcedens, yderligere familiesammenføringskæder, eller åbningen af nye indvandringsstrømme gennem
'enkeltstående' flygtningehjælps-tiltag."
Og Sin1cox konkluderer: "Offentligheden
har behov for at blive klar over de betydelige langtrækkende, ophobede befolkningskonsekvenser af isolerede, kortsigtede indrømmelser. Kun disciplinen i et
stramt, altomfattende indvandrings'budgct' eller loft kan rege~næssigt gennemtvinge den ftavælgen og de svære valg,
som ægte indvandringsbegrænsning vil
k:ræve.u
NPG har udgivet talrige andre debatindlæg end de her citerede. Organisationens adresse er: 210 The Plaza, P.O. Box
1206, Teaneck, N..I. 07666-1206, USA.

Pe1er Neerup Buh/

• Finansiering af et omfattende uddannelsesprogram i ulandene for sterilisationskirurger.
Med moderne teknik kan man sterilisere
kvinder ved et forholdsvis lille indgreb.
• Finansiering a f opførelse af sterilisationscentre fordelt overalt i de lande,
hvor befolkningen vokser stærkt.
Ved denne form for bistand kommer bistandspengene (også) ud til de fattige i
ulandene. Og i virkeligheden er det ikke
fine, dyre, kulturomvæltende teknologiprojekter disse lande mangler. Mange af
præmierne vil sikkert blive brugt til en
transistorradio eller en knallert, men det
er klart, at den overførte kapital primært
vil flyde fra modtagerne, dvs. kvinderne
og deres familier til lokalt forankrede
virksomheder og iværksættere, og disse er
- ud fra en helhedsbetragtning indbefattende respekt for det lokalt funderede bedre medspillere i den lokale/nationale
udvikling end udlændinge (dvs. Røde

1

Kors, Danida, Mellemfolkeligt Samvirke
osv. osv.)
Hvis nogen kuru1e finde ud af at oprette sterilisationscentre - gerne i I00.000vis i Indien, Afrika, Mellemøsten osv.,
ville jeg altså med glæde støtte dette. Disse steder får kvinderne typisk 6-10 børn,
og befolkningen vokser eksplosivt - til
skade for alle. Vi ejer jo kun een Jord, og
- alt andet lige - jo flere meru1esker vi bliver på den, jo fattigere bliver hver enkelt.
Et problem ved denne form for bistand
er selvfølgelig, at den ikke er så spændende at arbej de med for eventuelle udsendte. Og næppe mange, der modtager bistanden, vil være taknemlige og fetere ....__
hjælperne. Desuden vil fonnentlig en del
indflydelsesrige personer, som lever i nuet og som tror på mirakler, modarbejde
denne bistandsform som værende ufin,
stridende mod religionen, og hvad ved
jeg. Derfor kan den være svær at fa i gang.
H. N.

Talerstolen

I

"Ifølge JP 3/ 12 giver Danmark ekstraordinært 52 mio. kr. til forskning i, hvorfor en mia. mennesker sulter. Jeg ville ellers gerne have leveret svaret helt uden beregning. Årsagen er, at de pågældende får
for lidt mad. Når de får for lidt mad, skyldes det, at folk i det sydlige Asien og Afrika, hvor sulten findes, har flere børn, end
de er i stand til at brødføde.
Når de har flere børn, end de kan brødføde, er årsagen den, at såkaldte humanitære organisationer har haft held til at reducere børnedødeligheden uden samtidig
at lære folk, hvordan de undgår at få børn.
Når de humanitære organisationer ikke
har lært dem det, skyldes det, at lav befolkningsvækst ville fjerne årsagen til n.ød
og elendighed og overflødiggøre de humanitære organisationer.u
Harry Vinter, Roskilde. i Jyll. Po.st. l0/12 96.
4
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"Danmark har altid været foregangsland for humanitær og lægevidenskabelig
hjælp til fattige ulande, uden forståelse for
at tradition og religion i ulandene sammen
med den næstekærlige hjælp ville udløse
en befolkningseksplosion, som vil føre til
folkevandringer og krige. Tilsyneladende
har politikerne og de humanitære hjælpeorganisationer ikke set skriften på
væggen og fejer advarslerne ind under
gulvtæppet som racistiske eller t.1belige
dommedagsprofeters snak. Straffen kommer over vore børn i tredje og fjerde led."
Knud Madsen, Horsens, i Jyll. Post. 12/9 95.
4

Laila Edsberg
Tømrerlærling

Danmark, uår det ikke længere er Danmark. Så kan man jo lige så godt tage til
New York.
Verden vil kun blive fattigere, når små
folk og kulturer udslette-~. Det er ikke kun
os, der mister noget - det er menneskeheden! ·
Vi vil med dagen i dag udtrykke, at vi
er trætte af den måde, vi bliver behandlet
på som Danmarks oprindelige befolkning.
Det skal gå op for os alle, at det er samme kamp, vi må kæmpe idag som vores
bedsteforældre for 50 år siden. Frihedskæmperne bliver lovprist for hvad de udrettede dengang, men så hånet og bebrejdet for deres kamp i dag. Hvorfor? Vi har
jo som danskere ejendomsretten til Danmark.

Det er ikke de fremmedes skyld. Det er
os selv, der er for langsomme til at indse,
at vi forærer Danmark, vor arv, bort. Da
indianerne solgte Manhattan, fik de i det
mindste en spand oksehoveder.
Det siges over hele verden:
Pas på jorden for de
kommende generationer.

Vi skal OGSÅ passe på Danmark for de
konunende generationer af danskere.
Jeg vil prøve at udtrykke nogle af mine
holdninger over for Danmark, som det ser
ud lige nu.
Natasha Crone, programvært ved "planet Danmark" DR TY, har udtalt, at enhver storby med respekt for sig selv, deriblandt København, burde have et Chinatown, Japantown, Tyrkertown o.s.v. Jeg
er bestemt ikke enig med den påstand.
Det er Danmark ikke egnet til, fordi vi
efter ældgammel skik kun har været danskere her, har haft samme kultur og religion gennem århundreder.
Vi prøver at efterligne og sammenlib'lle
vort lille Danmark med USA, hvad der i
grunden er en umulighed - eller måske ik•
ke helt_ For deres oprindelige befolkning
fra for 500 år siden bor nu i reservater og
er stort set glemt.
Indianernes h.øvdinge var måske lige så
naive som vores regering i dag, som vi
trods alt formodes selv at have valb>t. De
troede ikke i begyndelsen, at det gjorde
noget, at der kom nogle fa nybyggere.
Er det sådan vore politikere tænker nu?
Og hvad har de så tænkt sig med Danmarks fremtid?
Nu vil man jo lave et ruiui-Manhattan
på Amager, for at lokke turister til. Men
hvorfor kommer turister overhovedet til
Danmark? Hvorfor kommer turister overhovedet nogen steder? For at se landet,
folket og kulturen som netop det sted er
kendt for. Hvorfor skulle man tage til

Ovennævnte \'ar Laila Edsbergs tale
ved DDFs grundlovsmøde i Hillerød
d. 5/6 1996.

Laila &f.sberg.
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Fra brevkassen
En række læsere har indsendt kritiske
kommentarer til "Danskeren". En læser
kommenterer bladets indhold:
"Bladet er godt og interessant for mig
og - sandsynligvis og forhåbentlig - også
for mange andre, men ... Mange artikler og
udredninger er alt for lange og indviklede
for det store fle1tal af befolkningen, alt for
akademiske. Effekten vil sikkert blive mere slående, hvis man "kørte" noget mere
på flere emner som:
Mangler DU en lejlighed?? Hvorfor??
og så en Jet forståelig, rimelig kort redegørelse, som selv ganske unge og dem uden
større boglig uddannelse kan forstå. Vi ved
jo godt, at ind,'lllldreme lægger beslag på
50.000, som vore unge så ikke kan få.
Får DU mon folkepension, når du bliver 67 år. Eiler er pengene til den tid brugt
op med de 50-60 milliarder, som Danmark årligt bruger til understøttelse af
indvandrere og flygtninge, - også de falske, nasserne og voldsmændene! - samt
en u-landshjælp, som ofte går i de forkerte lommer? ..."
AL bladet er for tungt og akademisk for
en del af læserkredsen er ofte blevet påpeget. Så der må være noget om det. Det skyldes simpelthen, at det er den personlige
stil, som skribenternes evner rækker til. Vi
modtager meget gerne hjælp fra folk, som
evner at tage populære emner op og fremlægge dem i et jævnt sprog. Kom frit frem!
Derimod er det nok tvivlsomt, om læserne i det lange løb gider læse artikler,
der har kar.ikter af egentlig agitation.
Danskerens læsere behøver næppe at blive gjort opmærksom på, at indvandringen
er et problem.
En læser fra Midtjylland kommenterer
bladets sproglige linie:
"Bladets sproglige linie - dets tone - er
ret uheldig, og nok hovedårsagen til, at det
på mange måder pinagtige, men nødvendige budskab ikke bliver spredt. Generelt er
bladet i den grnd skrevet for indforståede
og for folk, der i forvejen er enige i bladets
holdning. Det virker meget som et menighedsblad, og læsere, der stadig kunne være
i tvivl om nogle af de mange skråsikre kon~

klusioner, bliver skræmt væk. Jeg synes ikke, at det skal være et menighedsblad, men
et debatblad. I må vel acceptere heller ikke
at have patent på sandheden.
Meningstilkendegiveisen bliver alt for
kraftig i mange af artiklerne - i forhold til
de faktiske oplysninger. Der skal sen•eres
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falaiske oplysninger, så kan de begavede
læsere selv drage konklusionerne. Det
skal I ikke være så bange for.
Der kunne næ,'ltcS utallige eksempler
på dette. Blot et enkelt: Sidste nununers
bagside (1996 ur. 5, (red.)) er i og for sig
god. Men når i skriver "en importeret libaneser" i stedet for bare at skrive "en libaneser", så ødelægger det fuldstændigtartilden i forhold til de ikke allerede frelste."
En læser fra Midtsjælland omtaler også
bladets tone:
"I Danskeren synes jeg i de sidste par
numre at kunne spore en mere skinger og
agitativ tone (fremfor tidligere en mere informativ tone), hvilket jeg finder beklageligt. I forhold til det, som måtte være målet for DDF for 8-10 år siden, er kampen
godt kæmpet med positivt resultat. Det
bnrde man glæde sig over."
Mens det kan være vanskeligt at omstille sig fra at skrive "akademisk" til at
skrive populært, er sprogets tone, herunder brugen af tillægsord, noget, som bladets skribenter kan gøre noget ved. Vi forsøger ved fælles hjælp.
Preben Beyer fra Bækmarksbro skriver
under overskriften "Er Grundtvig "stueren" i I996?" blandt andet:
,,Vor kære gamle, nationale di&'1:er N.F.S.
Grundtvig var åbenbart noget bekymret
over det spirende og dengang tunodne demokrati, hvorfor han i DANSKEREN af
30/8 1848 skrev sin sang med indledningen: "folkeligt skal alt nu være''.
To af versene lyder:
Til et folk de alle høre,
som sig regne selv dertil,
harfor Modersmil/et Øre,
har for Fædrelandet Ild;
Reste11 selv som Dragedukker
sig fra Folket udelukke,;
lyse selv sig ud afÆt,
nægte selv sig Indfødsret!
Præst og Adel, Sorger, Bonde,
Kunstner, Skipper, Skolemand
kalde alt udansk det Onde,
værge Danskens Fædreland,
og mens hver har sysler sine,

alle dog hiluuule111ig,1e,
har tilfælles BYRD og BLOD,
Modersmil/ og løvemodi
Når jeg læser afslutningen på det anførte sidste vers, kan jeg ikke lade være med
at spekulere over, om salig GnUldtvig hav-

de haft chancer for at blive optaget som
medlem i vore dages: Den danske Forening, dersom han havde levet i dagens
Danmark? DANSKEREN af 1996 demonstrerer jo unægteligt et noget "anstrengt''
forhold til begreber som byrd og blod!"
Salig Grundtvig kunne bestemt optages
som medlem afDDF anno 1997. Som det
nævnes i det første af de anførte vers, kan
man lyse sig ud af æt. TIisvarende kan
man lyse sig ind, hvis man "har for Fædrelandet lid". Blandt DDFs medlemmer er
der indvandrere, der er mere danske end
mange af for eksempel Dansk Flygtningehjælps medarbejdere, som måske nok er
danske af byrd og blod, men som vel nærmest må siges at have "lyst sig ud af æt".
Bent Jacobsen fra Taastrup berører
samme emne i en kommentar til diskussionsm.ødet mellem Arne Notkin og Ole
Hasselbalch d. I 1/12 (ses. 3-4) og skriver
blandt andet:
"Iflg. Arne Notkin må det være "anstændige" danskere uendeligt ligegyldigt,
hvor lille en del af landets befolkning der
ville være af dansk afstamning i fremtiden. Gælder det mon også for Israel, at det
er aldeles ligei,,yldigt, hvor fa afjødisk at~
stamning der vil være i dette land om få
generationer? Om der overhovedet behøver at være nogen danskere her og jøder
dernede? Hvorfor lukker Israel så ikke op
for "godteposen"? Med detmiddelalderlige formeringsvanvid, der foregår i hele
islams område, banker millioner og atter
millioner af betrængte muslimer på Israels dør, og de vil sikkert hellere end gerne
bidrage til landets kommende "udvikling"... eller afvikling?
Udvikling har simpelthen intet med
indvandring at gøre. Reglen har altid
været, at tilkaldte eksperter på et eller andet tidspunkt vender hjem igen. Deres ophold er ikke indvandring, men udstationering. Danske eksperter er også udstationeret i udlandet.
Europæisk teknologi har bidraget til Japans udvikling uden europæisk indvandring i Japan, og omvendt bidrager japanerne nu til europæisk udvikling - også
uden indvandring.
Det er det rene nonsens at postulere, at
masseindvandring af afrikansk eller asiatisk befolkningsoverskud på nogen måde
skulle have bidraget eller kunne bidrage
til Danmarks udvikling. (Specielt i islamiske lande har udviklingen stået i stampe i over tusinde år).
Jeg er ked afat måtte sige det- men det
er mit indtryk, at folk af Notkins kaliber
skader de danske jøders anseelse her i landet. Der er desværre flere af hans slags."

t

Debattens vilkår
Lige fra begyndelsen i 1987 har Den
Danske Forening og dens medlemmer
måttet erkende, at debattens og meningskampens vilkår var besynderlige i deres
forvridning af virkeligheden. Tingene blev
ofte stillet helt på hovedet, sort gjort til
hvidt og omvendt.
Fra det første øjeblik blev vi udsat for
den groveste møde- og medieterror og
samtidig beskyldt for det samme, skønt vi
aldrig har gjort det ringeste forsøg på at
hindre vore modstanderes eller andres
møde- og ytringsfrihed. Vi var racister, ja
nazister, skønt intet i vort virke gav fjerneste begrundelse for at påstå dette og adskillige afDDFs ældre medlenuner endog
havde deltaget aktivt i modstandskampen
mod den tyske nazisme under besættelsen
1940-45 eller bistået med at skaffe danske
jøder til Sverige i J943.
Mange af foreningens mere aktive
medlemmer kan berette om lange tiders
systematisk chikane, hærværk. vold og alskens modbydelig opvartning fra anonyme eller uantiracister" og "autonome",
som knap nok havde nået at aflægge deres
begejstring for nogle af de mest morderiske og undertrykkende regimer i vor tid,
da disses sammenbrud eller demaskering
tvang dem til at overføre deres aktiviteter
til den "globale godhed" og det "humanitære demokrati" og de "menneskerettigheder", som dog ikke bar megen gyldighed
for dem, de ikke kan lide og derfor defi nerer som "racister'.., "fremmedhadere"

Toftkær sig således meget forarget frem,
fordi Ruth Beriug i Ålborg i forbindelse
med multietniseringspolitikken havde talt
om "forræderiske politikere", og pålagde
hende ''et medansvar, hvis en e11er anden
tager beskyldningen for alvor og mener
sig berettiget til at udmåle og eksekvere
straffen for landsforræderi" - uden i
øvrigt at oplyse, hvad denne straf skulle
bestå i.
Den multietniske forargelse vendte sig
her, som det ses, mod et avisindlæg af en
debattør, der stod åbent frem med navn og
adresse og gav sin mening til kende om

politikere, der totalt ændrer det folkelige
grundlag i en tusindårig nation og det
uden at have givet danskerne adgang til
ved en folkeafstemning at tage stilling
hertil. Anderledes kan det rigtignok fortsat gå til, når denne politiks støtter tager
deres modstandere under behandling. Nedenfor gengiver vi et anonymt brev, som
en af DDFs stiftere og tidligere støtter af
modstandsbevægelsen under Besættelsen
for nylig modtog. Indholdet taler for sig
selv som kommentar til den Toftkær'.~kc
forargelse over talen om forræderi.
Dette tilfælde er ikke et enestående udslag af en syg hjernes påhit. Ved DDFs
fredelige grundlovsmøde 1996 på Kongeåkroen i foldingbro søgte demonstranter fra den røde ungdomsorganisation Rebel således på alle måder at forhindre mødet bl.a. ved affyring af kanonslag, stenkast gennem ruderne til mødelokalet og

kulminerende i, at de hev kroens Dannebrog ned fra flagstangen, rev det i stykker
og søgte at brænde det af.
Enkeltpersoner, der tillader sig i avisindlæg at gå imod de lovløse, fltr også disses hævn at føle. Fra Odder rapporteres
f.eks., at en borger, som tillod sig at skrive et læserbrev til Odder Avis, hvori han
appellerede til demokratisk indstillede
landsmænd om at sende Dansk Ungdoms
Fællesråd en julehilsen, fordi det havde
afslået Rød Ungdoms ansøgning om fortsat andel i lotto- og tipsmidlerne, nytårsmorgen blev tenoriseret på sin bopæl på
grund af dette læserbrev. Nytårs"løjeme"
udspilledes fra omkring kl. 3,30 med slag
på offerets vinduer, affyring af kanonslag
op ad dem, tilråb som: "Nazisvin, du kan
bare vente dig" m.m., strækmarch og heilende arme foran huset og fremvisning af
bare bagdele mod offeret og hans kone,
hvorefter anføreren sluucde af med tilråb
om, at han havde mange tyrkiske, pakis·

tanske, iranske og andre udenlandske venner, som han nok sl..-ulle vende tilbage
med. Som man ser et virkelig værdigt svar
på et debatindlæg i en lokal avis.
Så debattens vilkår synes virkelig ikke
at have ændret sig meget i de forløbne ti
år.
S.D.

"

det er synd for B.T. og læserne, at Arne
Notkin på grund af sin herkomst ser holocaust alle steder, så ban ikke kan skelne en
jødisk flygtning under 2. Verdenskrig fra
en gambiansk heroinhandler anno I996:'
Palle Petersen. Hasle, i S.T. 3/7 96.

eller "nazistern.

Hovedparten af det mere officielle
Danmark, hvad enten det var politiske
partier eller opinionsdannende medier af
den ene eller anden slags, har sandelig
heller ikke gjort meget for at korrigere
dette billede. Nogle indtog en billigende
tavshed over for terroren og tilsviningen.
Andre deltog selv aktivt i den.
Meget er der ikke ændret j dette billede
i årenes løb, om end en del afofrene i kraft
af deres upåvirkethed åbenbart har gjort
forfølgerne trætte, mens den organiserede
demonstrationsindsats nu udøves af mere
klart afgrænsede grupper på den yderste
venstrefløj, så som "Rebel","Rød Ungdom", anarkister m.fl.
Næsten pudsigt virker det på den baggrund, når debattører på den menneskekærligt bekymrede fløj gør indsigelser
mod udtryk, som de finder stødende og
krænkende for nogle, formodentlig bl.a.
for dem selv. I den forgangne sommer førte den forhen så aktive fredskæmper mod
vestlige modforsv-.usforanstaltningerTroels

Kere- • Geo,-9 •

S~ turde du stikke trynen frem 09 9i den som billig SØ'l'lda99na%fst, Hva!
Jeg tvivler st~rkt p4 at dit mennesk•navn er Georg, hvi s svin ••d dine
animalske e9en~kaber kan kaldes mennesk•lt9.
Dit •+ternavn li9n•r •n fucktng nazitysk•rs, er du d•t Georg?

Er du en af Dem. En af Dea aom blev afsløret so• en billig sa.rnlin9

aassemordere 09 den tnddirekte irsag til 29 millioner aenneskers d•d.
Den9~n9 1 Oeor9, blev d• forfulgt af Den D&n9ke Mod9tandsbev•gelse
som LANGTFRA
uddød. s, langt nazi•t•n 94r, følger vi •fter,
finder svin•n•, afh.'fr-er-19' dem, likvider• dn,.
Under krig•n døde dansk• ung• m.nd for O•stapos h,nd 09 SSs kugler,
nu har du ikke den beskyttelse, Oeor9, •A hvad gør du•• n•r du opdager
at der holder •n b!l med en fotograf p& din vej en dag? hvad gør du·
nar der koanner en Motorcykel kørende •-.4 en skytt• p• ba9so1Klet?
Den9an1 kunne Das Vat•rland beskytte dt9, ldag er muligt at dr•b•
svtn uden at blive taget. Skynd dig til Naztland. de vil stkk•rt
gerne have svin som dig. Forsvind fra Danaark for du
ikke dansker
nok til at v•~• her. Kig dig over skulderen, for der er folk der
ki99er efter dig, de har wtrkl•J "d til at vi nok skal genkende
et sAdant •ØC?svin SOlll dig. IRA skyder •n kugle genne• •n kn'9'9kal,
vi ••ner at en kuglet rygsaJl•n nok ••tter dig 1 rullestol, så
stikker du ikke af nlr din dødsdom afsiges. Vil du vente p~ dette,
•tier foretr•kker du at forsvinde ~or altid til Nazityskland?
Du er registreret 90m landsforr•der ho• D•n D•n•ke Mod9tandsbeva,gelse
og vil aldrig kunne sJette9 før du afg4r ved fo r r&"derdqd•n.
d•r arb•jd•• ogs• pi din fa•tlie •....

•r

•r
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I Landet rundt
Hovedstadsområdet
Fremmed gade-terror
Bander af unge indvandrere terroriserer
fortsat det indre Københavns gader om aftenen.
I begyndelsen af oktober hærgede en
gruppe dansktalende formentlig 2. generations tyrkere eller pakistanere i 15-20 års alderen omkring Christianshavns Torv. Passagerer ved et busstoppested blev chikaneret, og flere yngre danske mænd blev overfaldet. En afdem blev stukket i ryggen med
eu kniv, som var tæt p.1 at rauune hjertet.
Derefter trak de ind mod byens centrum. Ved midnatslid skete et nyt overfald
på Strøget ud for Helligåndskirken. En
mand blev overfaldet med spark af en
gruppe unge indvandrere. Liggende på
gaden fik han flere spark i hovedet og på
kroppen. Hans kæreste søgte at komme
ham til hjælp, men hun blev også sparket
af de unge helte, der derpå stak af.
Måske fejrede vore "kulcurberigere"
kulturåret i hovedstaden?
(Kilde: Poli1i1<cn 7/1096).

Overfald på 76-årig
Søndag 29/ 12 1996 kl.I 5,30 blev en
76-årig kvinde overfaldet og frarøvet sin
taske ved et busstoppested på Folehaven i
Valby, København. Kvindens hofte brækkede, og den fremmede overfaldsmand
sparkede hende gentagne gange for ar_ f1i
hende til al aflevere sin taske, der bl.a. mdeholdt 600 kr.
Kvindens søster var ,•idne, da hun net·
op for sikkerheden var fulgt med til busstoppestedet.
Den 76-årige er indlagt på Københavns
KommunchOSpital. Der er 50-60% chance
for, at hun konuner til at gå igen, når hoften er vokset sanuuen, melder hospitalet.
Indtil overfaldet dyrkede kvinden folkedans netop for at holde sig i form, så
hun k:ulllle hjælpe sin ældre søster med det
mest besværlige og farlige af en tidligere
fuldt normal tilværelse i København.
(Kilde.: Oplysning fra slægmingjanuar 97).

Afrikansk kultur
På Amager findes et "afrikansk kulturcenter". Københavns Kulturfond har givet
det 10.000 kr. til IO udstillinger af afrikansk kunst.
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Offentlig støtte af skatteydennidler til
bevarelse afdansk kultur, som er bLa. DDF's
formål, er der derimod næppe udsigt til.
(Kilde: Amager81adet 5/ 1 l 96).

Libanesisk malkning
En tilfældig afsløring af fremmedes sociale bedrageri er utvivlsomt blot et enkelt
eksempel på en uhyre udbredt praksis i de
kredse.
7 libanesiske mænd var tilmeldt en lille lejlighed på Nørrebro, hvor der viste sig
kun at bo to andre mænd. De 7 angaves at
have fraskilte koner og børn andetsteds.
Undersøgelser viste in1idlertid, at de nok
så nydeligt boede hos ægtefællerne.
Politiet mener, at formålet var at malke
det sociale system for forhøjede børnepenge og boligsikring. Desuden mistænkes mændene for at have trukket underholdsbidrag til deres "fraskilte" koner fra
i skat. Formentlig for flere hundrede tusinde kroner.
Det er nok ikke så underl.igt, at myndighederne kvier sig ved at sige noget om,
hvad de samlede fremmedudgifter egentlig beløber sig til.
(Kilde: Ekscra Blade< 13/1 l 96).

Siden har politiet i Odense søb>t at holde banden nede ved at fa den splittet i
mindre grupper, hvilket man mente i nogen grad var lykkedes bl.a. ved i de lokale medier at appellere til danskerne om ikke at provokere de følsomme knivbærende fremmede. Disse klager fortsat over, at
de ikke kan komme ind på diskotekerne.
Dørvogterne kender dem nemlig fra tidligere ballade.
Senest har politiet slået til mod IO unge i en blandet grnppe af 2. generations
indvandrere og danskere i alderen 14-20
år. De blev anholdt for at stå bag et regulært voldeligt angreb på tre dørmænd under en fest på Tornbjerg Gymnasium i
Odense 9/12 1996.
(K.ildcr: lyll.·POSL 7/1, 9/1 97).

Østjylland
Dobbelt sort

Det er ikke alene i København og de
store provinsbyer, dørmændene ved
diskoteker o.l. steder udsættes for trusler,
overfald og undertiden at blive slåe1 ihjel
af unge voldsmænd, som regel fremmede.
I Ølstykke syd for Frederikssund trak
en 19-årig iraker en pistol og truede en
dørmand ved et diskotek. Han påstod ganske vist, at pistolen ikke var skarpladt,
som om det var en fomlildende omstændighed. Men hvordan skulle dønnanden
for res1en ktmne vide det?
(Kilde: Jyll.-Posc 10/12 96 efter RJ.,.u, BUNau).

Rengøringsbranchen er som bekendt
gennemsyret af fremmede firmaer, som
med ofte mafialignende metoder beriger
sig ved alle mulige overtrædelser af love
og regler og gennem deres mest fremmede arbejdskraft malker danske sociale systemer. Det er oftest private hoteller, restauranter o.l., der er virkefeltet, men også offentlige myndigheder og institutioner
er sårbare, som det klart ses af en grotesk
affære i Århus.
I næsten 4 år ordnede en vinduespudser
ruder hos socialforvaltningen. Det fik han
gennem sit rengøringsfirma sin betaling
for. Samtidig mødte han op bos sanune
socialforvaltning og hævede både sygedagpenge og bistandshjælp. Af indkomsten i rengøringsfirmaet betalte han hverken skat eller moms.
På den måde fik han godt 400.000 kr. i
hjælp og snød for ca. 350.000 kr. i skat og
moms af sin vinduespudserindkomst på
næsten 700.000 kr.
Afsløringen af svindelen skyldtes en
tilfældig krydsrevision, som skatteforvaltningen i Århus foretog af rengøringsfirmaer.
(Kilde: Ekstta Blade! 14/1196).

Fyn

Nordjylland

Banegårdsbanden

Afrika-kniv

Vi har flere gauge berettet om den bande afunge 2. generations indvandrere, der
i årevis har terroriseret Odense med samlingspwi.kt i det nye banegårdscenter. Den
har som bekendt også udstrakt sit virke til
andre landsdele, med bl.a. knivdrabet på
en dønnand i Østjylland som foreløbigt
højdepunkt.

Også i Ålborg kan de det med knivene
- de fremmede. En somalier stak i december en ekspedient hos Fona på Nytorv
i ryggen med en kniv. Den angrebne var
ikke i livsfare, sagdes det. Men hvordan
kunne knivstikkeren for resten vide det?

Dørmandsdøden

(Kilde: Aalborg Stiftscideude 7/12 96; lyll.-Post.

8/12 %).

I Fra

andre lande

Sverige
Stop for somaliere
Mange asylsøgende somaliere i Sverige får nu kun en tidsbegrænset opholdstilladelse. Svenska Invandrarverket mener,
at de asylsøgende nu trygt kan vende tilbage til storedele af Somalia. En del asylsøgende "somaliere" kommer desuden fra
helt andre lande i Afrika - de såkaldte
"måneflygtninge".
I Danmark overvejes det kun at "revidere hidtidig praksis", hvor stort set alle
med påstået oprindelse i Somalia har fået
asyl med ofte talstærke familier.
(Kilde: Sydsvenska Dagbladet 12/10 96 og

Dansk Flygmingehjælp).

Tyskland
Faldende kriminalitet
Antallet af straffedomme i Tyskland er
i 1995 faldet med tre procent i forhold til
året før, viser den netop offentliggjorte
kriminalstatistik. Det er første gang s iden
1990. Ifølge "Strafverfolgungsstatistik"
fra Statistisches Bundesamt blev der dømt
20 I .300 udlændinge i 1995, 20.300 færre
end i 1994. I alt blev der i I995 sigtet
914.200 personer, hvoraf 741.900 blev
dømt mod hhv. 936.500 og 765.400 i
1994.
Stramningen af de tyske asyllove har
således haft en yderst positiv virkning!
(Kilde: Die Well 1/11 96).

"Feiglinge"
De bosniske flygtninge, der flygtede til
Tyskland, er ikke kun ildeset af serberne,
men også af deres egne, der betragter dem
som "Feiglinge", der hyttede sig i Tyskland, mens deres landsmænd kæmpede
for livet, og nu, da faren er overstået, kommer hjem med lommerne fulde af D-mark
og kræver deres huse og lejligheder tilbage.

En bygningsinspekør i Sarajevo spørger: "Hvor var disse menneskers hjemland, hvis ikke Sarajevos forsvarere havde
holdt ud i årevis og risikeret liv og lemmer?»
Sammenligningen med de velnærede
landsmænd, der kommer hjem fra 'Tysk-

land, ofte i egen bil, med fjernsyn og i nyt
tøj, borer - ikke mindst naturligvis blandt
dem, der ikke havde forbindelser, der kunne hjælpe dem væk, og som nu gør en dyd
ud af at være blevet.
Endnu vanskeligere bliver hjemkomsten til de emisk blandede områder, hvor
de bosniske serbere iflg. Dayton-aftalen
skal lade muslimerne komme tilbage.
Tyskland har siden I. november 1996
påbegyndt hjemsendelsen af bosnierne,
først enlige og barnløse ægtepar, og fra
maj 1997 også familier.
(l<iloo: Der Spiegcl 1996 nr. 44).

De sidste bliver
Som tak for økonomiak og militær
hjælp fik DDR et stort antal arbej dere fra
Vietnam, Cuba, Angola og Mocambique.
Der var ved DDRs undergang 91.000,
som ikke på nogen måde blev forsøgt integreret. 15.000 af dem bor nu legalt i
Tyskland og et ukendt antal illegalt, - af
dem er det vietuarneserne, der står bag
den illegale handel med smuglercigaretter
i de nye forbundslande.
Det ser nu ud til, at de 15.000 legale ~r
lov at blive.
(l<ilde: Die Wel< 2/1 196).

Lars 0110 Kristensen

Frankrig
Muslimer vil ødelægge
Frankrig
Frankrig oplever det ene grusomme attentat efter det andet med mange helt
tilfældige civile døde og sårede. Få tvivler
om, at gerningsmændene er fanatiske
muslinier, især fra de algeriske terrorgrupper som GIA m.fl. Senest spredte en
bombe i metroen i Paris i begyndelsen af
december 1996 død og rædsel.
De muslimske terrorister holder sig heller ikke tilbage med grænseløse trusler. I et
brev til selve Frankrigs præsident har GIA
nu truet med "at ødelægge Frankrig" ved at
bombe det sønder og sammen, hvis det ikke opfyldernogle stillede betingelser. En af
dem er, at Frankrig skal sørge for løsladelse af en GIA-leder, der er fængslet og dødsdømt i Algeriet. Ellers vil man lamme
Frankrig med myrderier og massakrer. "Vi
er parate til at ødelægge deres land, hr.
præsident, lige meget hvad det koster''.

I et lignende trusselsbrev for et års tid
siden krævede GIA ligefrem, at præsidenten skulle konvertere til islam og naturUgvis standse enhver støtte til det verdslige
styre i Algeriet.
Så det er åbenbart takken for at lade et
stort antal muslimer bosætte sig i et kristent europæisk land. Men det er svært at
pege fingre ad franskmændene, når vi andre ikke er klogere!
(Kilde: Jyll.-Post. 26/12 96).

Anti-fronten sejrer igen
I Danskeren 1996 ur. 6 s. 18 omtaltes de
usædvanlige højre-venstre valgkoalitioner
for at forhindre Front National i at vinde
politiske poster selv i områder, hvor det er
det største parti.
Den egenartede alliance fortsætter sit
virke. I byen Drcux vest for Paris, som tidligere har givet Front National sejr, gik de
borgerlige regeringspartier og deres socialistiske modstandere sammen og havde
held til at vinde borgmestervalget, skønt
Front National blev største parti med
næsten 40% af stemmerne.
Også i en lang række andre franske byer med mange indvandrere er Le Pen's
parti størst.
(l<ilde: Jyll.-Post. 26111 96).

Svejts
Respekt for folket
J Svejts har man som bekendt en sådan
respekt for folkets ret til at bestemme landets forhold, at forfatningen giver folket
adgang til ved folkeafstemninger at tage
stilling til de politiske anliggender og også til selv at kræve folkeafstemninger om
disse. Dette er i de seneste årtier flere gange blevet benyttet til bl.a. at kræve folkeafstemninger om grundlæggende forhold i
landets fremmedpolitik.
Senest var der folkeafstemninger i hele
Svejts I. december 1996 bl. a. om nogle
forslag fra det svejtsiske folkeparti (SVP)
imod illegal indvandring. Forslagene gik
ud på, at afvise behandling af asylansøgninger fra fremmede, som illegalt havde
krydset grænserne til Svejts, at indskrænke
adgangen til at appellere afvisninger af
asylansøgninger, og at begrænse asylsøgeres muligheder for at skaffe sig økonomiske fordele ved at tage arbejde i Svejts.
Både den svejtsiske regering og parlamentsflertallet gik stærkt imod forslagene,
som de ikke mente ville bidrage til en
løsning afde aktuelle problemer på asylområdet. De fandt desuden, at forslagene var
overhalet af udviklingen, idet tilgangen af
asylsøgere siden et højdepunkt i 1991 .._
(41.629) var halveret (17.021 i 1995).
,..
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Politikerflertallet og de toneangivende
medier, der også ønskede forslagene at:
vist, havde held med deres modstand, for
så vidt som forslagene blev afvist ved folkeafstenmingen, men rigtignok af et meget lille flertal. Stemmedeltagelsen var
med 46% højere end normalt. Af de afgivne stemmer gik 53,6% imod og 46,4%
ind for forslagene. I et kanton forbund som
Svejts er fordelingen på kantoner vigtig,
og her var afgørelsen endnu snævrere, idet
12 kantoner havde flertal imod og 11 kantoner flertal for. Det var navnlig de fransksprogede kantoner og de store byer, som
stemte imod, mens flertallet af de tysksprogede samt det italiensksprogede Ticino stemte for.
Trods den smalle sejr må flertalspolitikerne og -medierne i Svejts utvivlsomt
fremover tage et stærkt hensyn til det meget store antal jastemmer, der viser en betydelig utilfredshed med den her.;kcnde
asylpolitik. Det er så meget vigtigere, som
der forestår både en revision af den svejtsiske asyllovgivning og forhandlinger
med EU om frenunedpolitikken.
(l(jlder: Volksabstimmung ,·om I. Dczember
1996. Erl:iutcrungeo des Bundesrates; Tages
Anzeiger, Zurich, 2/12 96; Ncuc Ziirchcr Zcitung
2112 96).

Hviderusland
"Internationaliseringens"
konsekvenser
Den illegale indvandring fra udviklingslandene til Europa volder stigende
problemer - ikke mindst i de central- og
østeuropæiske lande, som har udviklet sig
til et venteværelse for emigranter, der
søger mod Vesteuropa. For eksempel befinder der sig cirka 250.000 illegale indvandrere i Hviderusland, som foruden
menneskesmugleri plages af international
narkotika- og våbenhandel. Disse beskæf.
tigelser er åbenbart en hovedsektor i "internationaliseringens" erhvervsstruktur
overalt.
(Kilde: KriS1etig1 Dagblad 2819 96).

Cypern
I tyrkisk vold
Den fas tlåste situation efter mere end
20 år.; tyrkisk besættelse af det nordlige
Cypern gør græsk-cyprioterne mere og
mere forbitrede og desillusionerede.
En dansker, der i sommer besøgte øen,
beretter om dette og citerer bl.a- en udta-
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lelse som: "Da Irak invaderede Kuwait,
var USA der med det samme for at hjælpe- men Cypern er selvfølgelig uinteressant; vi har jo ingen o lie! ...
Løbesedler rundt omkring i butikker og
kontorer henvender sig på engelsk til
turisterne om forholdene. Vi gengiver en
af dem.

20 YEARS ARE FAR TOO MANY
°"
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De kristne kirker i den tyrkisk-besatte
del af øen er omdannet til moskeer,
sportshaller, fabrikker, lagerhaller og supermarkeder, mens alle moskeer i den
græske del påstås at være uberørte og kan
benyttes af muslimerne.

USA
"Smeltediglens"
velsignelser
Den amerikanske by St. Petersburg i
F lorida blev 25. oktober sidste år erklæret
i undtagelsestilstand i et forsøg på at
dæmpe raceuroligheder, der opstod dagen
og natten før. Rasende sorte kastede sten
og flasker mod politiet, antændte brande,
og smadrede biler og forretninger, efter at
lokale hvide betjente havde skudt og
dræbt en sort bilist. Om aftenen den
25. 10. blev 200 soldater fra nationalgarden sat ind af frygt for nye uroligheder.
Samtidig medførte undtagelsestilstanden,
at det blev forbudt at bære våben, sælge
våben og udstille våben i forretningerne.
Tidligere samme dag patruljerede 500 politifolk i gaderne og i alt 20 personer blev
arresteret. "Der er gode grunde til at formode, at der fortsat er risiko for oprør og
uroligheder", hed det i en erklæring af
25.10. fra byens borgmester. Ja, i multi kulturelle samfund er der såvist altid "go-

de grunde til at formode, at der fortsat er
risiko for oprør og uroligheder".
(Kilde: Jyll.,Post. 27/1096).

Israel
Fup-ægteskaber
og fremmedarbejdere
Det israelske indenrigsministerium har
oplyst parlamencet om, at der er ca.
250.000 fremmedarbejdere i landet og
årligt indgås ca. 3.000 fiktive ægteskaber.
Navnlig det sidste tal betegner en vold·
som vækst. Daglig indkommer ca. 30
ansøgninger fra udlændinge om at måtte
ægte israelere, hvoraf ca. hver tredje anses
for fiktiv og beror på, at udenlandske
mænd betaler israelske kvinder for at indgå et proforma-ægteskab, så de kan fil opholdsret i Israel.
Mange afde illegale frenunedarbejdere
er i sin tid indrejst som rurister eller på
forfalskede papirer.
Der klages over, at politiet gør for lidt
for at hindre misbrugene. Kun nogle fil
politifolk er da også beskæftiget hermed.
Politiet er klar over, at de stigende Om·
gåelser af bestemmelserne kan føre til de
fremmedproblemer, som nu mærkes
stærkt i nogle europæiske lande.
(Kilde: The Jerusolem PoSI 10/10 96).

Sydafrika
Status fra et multikulturelt
"samfund"
Sidste år blev der begået næsten to mio.
"alvorlige forbrydelser" i Sydafiika, heriblandt 18.983 mord, 36.888 anmeldte
voldtæ&>ter og 66.838 væbnede røverier.
52 mennesker blev myrdet hver eneste
dag - eller 45 mord pr. 100.000 indbyggere årligt, hvilket er det højeste antal i
verden uden for en krigszone - og otte
gange mere end det internationale gennemsnit. Der var 840 tilfælde af groft
overfald pr. 100.000 indbyggere - det internationale gennemsnit er 142. Desuden
har Sydafrika det højeste antal afvoldtægter pr. indbygger i verden. En bil blev stjålet hver l 0. sekund, en voldtægt begået
hver halve time og et væbnet røveri hvert
11. minut. Ca. 80% af alle hjem har oplevet en eller anden form for forbrydelse i
de seneste to år.
Ja, den "flerkulturelle" sameksistens
fungerer sandelig livligt i dette multietniske mønsterland, hvor resultaterne af den
nyligt indførte " ligebehandling" er ved at
vise sig.
(Kilde: Information 23/12 96).
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Bøger og tidsskrifter

Det jødiske kompleks
Klaus Rothstein:
Det ukrænkelige - tre essays.
(Brøndum -Aschehoug, 1996.
104 sider. 149 kr.).
"Hvor de danske holdninger tidligere
var præget af en udpræget tolerance og
tendens til konsensus, har der siden midten af firserne været en stigende, særdeles
sammenbidt uvilje til at yde en national
indsats for verdens flygtuinge", skriver
informationschef i Dansk Flygtningehjælp Klaus Rotbstein uforstående i essayet "De blinde vinkler" i denne bog. At
den organisation, han repræsenterer, ved
at lempe fremmede i hobetal ind i det danske samfund i stedet for at hjælpe dem
udenfor, bærer en stor del af skylden for
leden ved all det "internationale", strejfer
tilsyneladende ikke hans tanker.
Rotl1stein står i egen selvopfattelse med
uplettet moral - hvorimod indvandringsmodstanderne ved at kritisere de fremmede for ikke at leve op t.il god moral i hans
øjne gør moral til moralisme - "når den
anvendes til selvhævdelse og nedgørelse
af andre og dermed spændes for vognen i
el intolerant projekt." At Rothstein kan lade sig fremstå som den "rigtige" og "tolerante", kan kun lade sig gøre, hvis ban ikke tvivler om virkelighedens indretning.
Det rent saglige - selve sagen - om der
virkelig er tale om at hjælpe de mest trængende, om midlerne kan bruges bedre, om
et stort kulturfremmed mindretal kan udgøre en sikkerhedstrussel, overvejer Rotbstein ikke. Han diskuterer i sit essay kun
"holdninger", som om de er noget frit i
luften svævende, som om de ikke afhænger af en grundig saglig analyse. Hans resultater i den retning står som det iudisl..-11table fundament for den moralske fordønunelse af modstandere, og så fremstår
han selvfølgelig som "rigtig".
Rothsteins essay er skrevet i anledning
af stiftelsen af "Hjemstavnsbevægelsen",
om hvis leder Lars Rydhard Rothstein
bl.a. arrogant skriver: ".leg tror, at Lars
Rydhard er en stor mand i en lille by. Han
har helt sikkert lokalt overblik. Men han
er også en lille mand i en stor verden, som
hans udsyn ikke kan overskue." Dette udsyn besidder Rothstein angiveligt. Hans
nøgterne syn må imidlertid betvivles, idet
han bl.a. disker op med den velkendte
remse, at den nuværende muhamedanske
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invasion ikke er tegn på noget nyt under
solen: "Danmark har gellllem mange
århundreder lagt land til udefrakommende, som har bosat sig her og er blevet en
del af helheden. Med årenes gang er deres
kulturelle og religiøse særpræg blevet tilpasset det omgivende flertalsamfunds, så
forskelligheden ikke længere er markant."
Aldrig før har noget så markant som hele samfund af muhamedanere dog vundet
indpas i Danmark, men det ser Rothstein
"konstruktivt" på: "De etniskeminoriteter
i Danmark i dag har gode muligheder for
at fastholde deres særpræg, fordi det kan
opretholdes og videregives i større fællesskaber, og fordi de er sikret borgerrettigheder, som hverken indskrænker akriviteteme i deres religiøse eller sociale samfund. Derfor vil de kommende årtiers
Danmark også rumme normer, mentaliteter og religioner, der adskiller sig fra den
kristne danske. Man kan nærme sig den
omstændighed med forskellige temperamenter og ambitioner, med konstruktiv
accept eller destruktiv modstand." Man
kan imidlertid også nærme sig den med
konstn,ktiv modstand, ved at vise et alternativ med "mest lykke for det størst mulige antal".

Rothstein skriver om Den Danske Forening, at her "har de skræmte og forurettede forskanset sig." Ja, ligesom man
skræmt og forurettet forskansede sig, da
tyskerne i 1940 invaderede landet. Men
hvad er Rothsteins egen psykose? Den udspringer af hans jødiske rødder med flere
generationer på flugt: "Min familie var ikke kun personer, de var symbolet på flugt.
Ikke så meget jøder på flugt, som mennesker på flugt. Jeg knnne ikke fordøje den
kendsgerning, at nogen skulle stræbes efter livet på grund af deres oprindelse og
overbevisning." Dermed bliver han selvsagt let at overbevise om flygtningehistoriers sandhedsværdi, en oplagt nyttig idiot,
for hvem asylet er "det ukrænkelige".
Danske jøder lader alt for ofte den danske
majoritetsbefolkning betale for deres
skyldkomplekser- og når resultatet i form
af et lidt for "beriget'' samfund viser sig
her, kan de jo bare rejse hjem til Israel.
I et tidligere essay skrev Rotbstein:
"Min families fortid lægger en vis forpligtelse på mig. Jeg kan ikke glemme, at
jeg er barn, barnebarn og oldebarn af forfulgte, der havde en lykkelig mulighed for
at undslippe og vende hjem igen." Desværre lader det til, at han bar glemt at vel-

signe sine nuværende soningsofre med
det sidstnævnte lykkelige skridt.
Peter Neerup Buh/

Muslimsk
selvafsløring
Naser Khader:
Ære og skam.
Det islamiske familie- og livsmønster - fra undfangelse til grav.
(Borgens forlag, 1996. 221 sider.
198 kr.).
Naser Khader, der har boet i Danmark
siden 1974, har som formål med sin bog
at fjerne danskernes angiveligt mange fordomme om islam. Det kan vist ikke siges
at være lykkedes, tværtimod bekræfter
bogen ens værste anelser. Den viser klart,
at så længe en muslim er muslim, er konfrontation med den livsstil, danskerne har
valgt, uundgåelig.
Utroskab i ægteskab straffes af den
islamiske ret (shari'a) med stening til døde, for den evt. ugifte part "kun" med l00
piskeslag, oplyser Khader. I ægteskabet er
manden enehersker. Mange steder er det
kutyme, at brudgommen har en stok med
ind cil bruden på bryllupsnatten. Denne
stok skal brækkes i hendes påsyn som
symbol på, at "det er mig, der bestemmer,
og hvis du ikke er lydig, brækker jeg dig
over, som jeg brækkede stokken". Manden har ret til ensidigt at udtale skilsmisse og ophæve ægteskabet uden begrundelse, og uden at skilsmisseretten eller andre myndigheder kan blande sig.
"Blandede" ægteskaber, endog mellem
forskellige islamiske retninger, er generelt
meget ilde set. Muslimer gifter sig kun med
deres egne i snævreste forstand. Herafforstår man, hvorfor muslimerne i Jugoslavien kaldes et folk på linje med serbere og
kroater - i realiteten udgør de en udad til
meget intolerant og lukket gruppe, som andre ikke kan have på deres område med
selvbestemmelsesretten i behold.
En anden ring, der af sig selv isolerer
muslimer fra andre, er alle de skikke og riter, der styrer hele deres liv. Som del af andre samfund ville det blive en ubærlig
klods om benet. Oe1me adfærds natur viser sig fx. i den rituelle vaskning før bønnen, der skal foregå omstændeligt og på
en helt bestemt måde for at være gyldig.
Hvis der ikke er adgang til vand, kan sand
endog benyttes. Dette viser, at der er tale
om et dybt indprogrammeret instinkt, lige
så tvangsmæssigt men meningsløst, som
når fx. en kat har brui,.>t sin grusbakke og llii..
grundigt skr.iber og skraber med forpoter- ,..
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ne - på flisegulvet ved siden af. Mennesker med sådanne handlinger ( obsessioner) behandles i Vesten som regel som
kliniske, ikke religiøse, tilfælde.
Det viser blot, at islam med større succes end noget andet altomfattende tvangssystem i historien har hjernevasket sine
proselytter - koranskoler er mere effektive end Hitlerjugend. Skønt Kbader betragter sin religion på afstand, er han stadig dybt præget af den. "Mange ved ikke,
at muslimer tilbeder den samme Gud som
jøderne og de kristne, de kalder ham bare
Allah", skriver han således i sit forord,
skønt kristenmenneskets frihed selvsagt
er noget væsensforskellig! andet end at
være underlagt muhamedanernes tyrangud. Man kommer uvægerligt i tanke om
den kristne missionær Jens Christensen,
der ud fra 44 års erfaring i Pakistan i sit
storværk "Konfrontation - kristendom og
islam" (1989) pegede på, at de afgjorte
selvmodsigelser i Koranen bevirker, "at
muslimen sædvanligvis mangler et retskaffent sind (mental integrity)." Deres
løgnagtige og modbydelige religion sætter de "rettroende" i et fundamentalt
skævt forhold til sandheden.
Måtte danskerne altid huske dette i deres omgang med stakkels "flygtninge.''

Peter Neerup Buh/

En ægte landsfader
Ditlev Tamm:
Konseilspræsidenten.
Jacob Brønnum Scavenius
Estrup 1825-1913. (Gyldendals
Forlag, 1996. 395 sider. 288 kr.).
For godt et haM år siden udgav forlaget Gyldendal en 395 siders bog om politikeren og statsmanden Jacob Brønnum
Scavenius Estrup. Bogens forfatter er professor i retshistorie ved Københavns Universitet Ditlev Tamm.
Der er tidligere lavet vægtige arbejder
omkring personen J.B.S. Estrup. Nævnes
kan bl.a. Th. Thaulows "Estrups Liv og
Gerning", og ikke mindst professor Troels
Finks fremragende tobindsværk "'Estruptidens politiske historie".
Ditlev Tamms værk bærer præg af, at
forfatteren har studeret forgængernes arbejde grundigt, hvad der ikke skader bogen. Tillige har Ditlev Tamm gjort en del
ud afat fortælle om personen Estrup, dennes barndom, ungdom og voksenliv uden
for de politiske sfærer.
Det er udmærket. Langt de fleste, der
kender eksistensen af J.B.S. Estrup, går
med den opfattelse, at der her er tale om
en person, der med jernhård vilje og uden
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synderlig medfølelse for andre trumfede
sin magt igennem. Dette er ingenlunde
tilfældet.
Ved læsningen af Ditlev Tamms bog
følger man Estrups opvækst på Kongsdal,
som faderen Hector Estrup (direktør for
Sorø Akademi) erhvervede efter Estrups
moders tidlige død. Få år senere mistede
Estrup sin far og bror og Stod ret alene i
verden. Som en formuende ung rnand tegnede fremtiden lys, men ungdommen var
præget af modløshed og planløshed, indtil
han endelig havde gennemført sin forstuddannelse og mødte sin tilkommende
Regitze Holsten fra baroniet Holstenhus.
Herefter erhvervede han det jyske gods
Skaføgård på Djursland, en stor forsømt
hovedgård, hvor Estrup mente han kunne
afsætte al sin viden på det landbrugsmæssige og fors tmæssige område. Det var
hans højeste ønske at leve stille og fredeligt i pagt med naturen og sin familie. Men
det skulle gå anderledes. Den retskafne og
omsorgsfulde Estrup, der havde oplevet
dannelsen af den frie forfatning og tabet af
Slesvig, havde svært ved at være tavs tilskuer til landets forfald, og efter krigen i
1864 var det slut med den landlige idyl.
Estrup mødte pligtskyldigst op, da g rev
C.E. Frijs dannede sit ministerium efter de
Nationalliberales katastrofale politik og
fallit.
Efter nogle gode og lærerige år som indenrigsminister gik vejen efter fem års
pause til konseilspræsidentembedet, som
Estrup ikke havde ønsket, men påtog sig
af pligt. De følgende 19 år (1875-94) kan
man roligt betegne som en af Danmarkshistoriens rigeste perioder, ikke mindst
som følge af statsmanden Estrups virke.
Efter Prøjsens sejr over Frankrig i lynkrigen 1870-71 stod det klan for Estrup, at
Danmarks overlevelse som selvstændig
stat afhang af, at vi var i stand til at forsvare vor hovedstad og dermed vor neutralitet. Det var denne tænkning og den forsvarsånd, der gennemsyrede hele Estrups
politik, der blev den politiske akse under
hele Estrupperioden, og mange andre
spørgsmål og lovforslag var underordnet
dette.
Estrup er af eftertiden blevet anklaget
for at have gjort vold på den frie forfatning ved at gøre brug af provisoriske fi.
nanslove. Kritikken er særlig kommet fra
Venstre, der i sin begrænsede bondeopportunisme mente, at et flertal i sig selv
gav berettigelse til at overtage statsroret.
Lige præcis her var forskellen. Estrup
foragtede talmajestætens enevoldsmagt,
og efter hans opfattelse var et flertal ikke
noget som helst i sig selv.
Her har forfatteren Ditlev Tamm gjort
et fint stykke arbejde, idet han fremstiller
den viljestærke statsmand såvel sorn den

socialt forstående politiker, der længe før
Socialdemokratiets gennembrud på den
politiske arena udarbejdede adskillige
lovforslag, hvis indhold ville forbedre de
svagest stilledes vilkår. Estrup oplevede,
at Venstre nedstemte nogle af disse forslag som led i deres taktiske manøvrer
mod ham og hans ministerium.
Ditlev Tamms bog "Konseilspræsidenten•• kan varmt anbefales. Man er som
læser med i et rigt facetteret 88-årigt langt
liv, der foregår mellem tre punkter: Skaføgård, København og Kongsdal, hvor
Estrup dør juleaften 1913.

Poul Viniher Jensen

Samarbejdspolitikkens

Jura
Lars Adam Rehof:
Race og ligebebaodling
- om dansk og international ret.
(Nævnet for Etnisk Ligestilling,
1995. 256 sider).
"Det hedder sig, at det danske samfund
ikke erel multi-etnisk eller multi-kulturelt
samfund. Det er muligt, at det ikke er det,
men det vil blive det. Vi er en del af verden - om vi vil eller ej. Vi bryster os af at
være internationalister - men vi må også
være internationalister hjemme i vores
eget land. Den danske skizofreni: at engagere sig i verden. blot den ikke kommer
for nær, kombineret med vores neurotiske
og undertiden krampagtige vilje til hygge
udgør formentlig nogle af de største mentalitetsmæssige hindringer for en fornuftig håndtering af de udfordringer, de nye
danskere stiller os over for.''
Således står der med et citat af forfaneren på bagsiden af København Universitets "menneskerettighedsekspert" Lars
Adam Rehofs bog, og dermed er tonen i
den slået an. Bogen er et resultat af en
henvendelse fra '"Nævnet for Etnisk Ligestilling" til Rehof om at udarbejde en udredning om nævnets fremtidige arbejdsområde og status.
Nævnet har i Rehof så sandelig fået en
sympatisør, der ser opgaver nok at tage fat
på i et racistisk Danmark. Det er ikke kun
tiltag, der skal bringe Danmark i overensstemmelse med "internationale forpligtelser", han anbefaler. Således er han også
imod Folkekirkens særstilling: "Generelt
bør der arbejdes for en fuldstændig ligestilling mellem alle trossamfund i Danmark.'' Endog fortrinsbehandling til de
fremmede anbefaler han, skønt han ved, at
dette vil støde mange danskere, idet "Janteloven" angiveligt er "en til dels gyldig

beskrivelse af den etnisk-danske national-karakter."
Man ser, at forhånende ytringer mod
danskerne er fuldt ud tilladte, selv af en
"menneskerettighedsekspert", derimod skal
hele den sydlandske bærme pakkes ind i
vat. I modsætning til fx. tidligere i USA,
hvor bl.a. irerne fik selvrespekt ved selv at
kæmpe sig frem, skal ah nu serveres på et
sølvfad. Blandt bestemmelser om fortrinsbehandling tænker Rehof sig "krnv
om, at varer indkøbt for offentlige midler
i nærmere bestemt omfang skal være tilvirket under medvirken af arbejdskraft fta
etniske mindretal." Selv højdekrav ved rekruttering til politiet, der er klart sagligt
begrundet, men som visse lavere folkeslag ikke kan opfylde, ser Rehof som et
udtryk for "indirekte diskrimination".
Rehof erkender, at ingen konventioner
giver udlændinge ret til indrejse og ophold i en anden stat. Danmark kan altså til
enhver tid lukke grænserne, men dette er
ikke anbefalingen fra den toneangivende
menneskerettighed~ekspert. De fremmede, der er her, må ikke røres, selv om et
overvejende flertal af folket skulle beslutte det: "Det karakteristiske for mindretalsrettigheder er netop, at de ikke kan ophæves, selvom et overvældende flertal
måtte stemme for". Og for at styrke kolonimagten og dens kollaboratører anbefaler Rehof spendering af millioner afkr. ti l
et "netværk af organisationer i forskellige
dele af landet", der skal holde folket i
ørerne og overvåge, om det opfører sig
politisk korrekt.
Firs sider i Rehofs bog rummer de relevante internationa.le konventionstekster.
Her må man bl.a. bide mærke i, at det i
UNESCO Konventionen mod forskelsbehandling inden for undervisning ( l 960)
hedder, at minoriteter har ret til at udøve
deres egen undervisningsvirksomhed,
forudsat "at denne ret ikke benyttes på en
måde, som forhindrer disse minoritetsmedlemmer i at forstå kulturen og
sproget i samfundet som helhed og i at
deltage i dettes virke, eller som er til skade for den nationale suverænitet". De
middelalderlige og danskfjendtlige koranskoler her i landet er herefter at forbyde.
Rehof bruger også en del sider på "Udkast 1il Lov om Nævnet for Etnisk Ligestilling og Ombudsmanden for Etnisk Ligebehandling". Heri hedder det, at det
"landsdækkende netværk" af "uafhængige" organisationer, som nævnet skal støtte, "kan bistå klagere ved mægling samt
ved henvendelse 1il Ombudsmanden for
Etnisk Ligebehandling, offentlige myndigheder og private virksomheder m.v."
Det kan ikke overraske, at Rehof i sit forord takker en af de værste stikkere, Eric
Tinor-Centi, "for venlig bistand og inter-

esse i forbindelse med udarbejdelsen af
manuskriplet."
Gribbene flokkes allerede for at kæmpe om resterne af Danmarks ådsel.
Peter Neerup Buh/

"Racismen"
ifølge "ofrene"
Ulla Brodersen:
Dansk nok?
(CDR-Forlag, 1994. 128 sider.
178 kr.).
"Jeg kan godt forstå, at nogen bliver racister, når de ser, hvor mange udlændinge
her er, og de så lænker, at det er dem, der
tager deres arbejde." Denne ud1alelse af
den 17-årige Halin1 fra Marokko burde
vække visse danskere til eftertanke. Han
sekunderes af tyrkeren Allaatin, som
"havde troet, at Danmark var anderledes.
Han havde ikke regnet med, at der ville
være så mange udlændinge. Han synes,
Gellerup Parken minder om landsbyen
derhjemme."
Allaatins kone kan godt forstå, hvorfor
tyrkiske piger, der går med tørklæde, bliver mobbet: "Hun synes, at når man er
flyttet til et andet land, så må man prøve at
leve lidt lige-~om folk der. Hun undrer sig
ikke over, at nogle danskere bliver irriterede, når de ser nogen, der ser helt anderledes ud, end de selv gør." Hun kan også
godt forstå, "at der er nogle danskere, der
synes, der er for mange udlændinge. Hun
synes selv, der er for mange - i hvert fald
der, hvor hun bor."
De unge udlændinge, der bliver interviewet i Brodersens bog, har ikke det sorte billede af den danske befolkning, som
danske "anti-racister" puster op for at leve af at bekæmpe "racismen". "Jeg er ikke enig med dem, der siger, at danskerne
er racister. Racisme findes alle steder i
verden", fastslår en kineser, og en iraner
supplerer: "Danskerne er da også gæstfrie. Tænk på hvor mange flygtninge de
har m<Xltaget." Yusuf fra Somalia har også en indsigt, som toneangivende danskere savner: "Der er mange danskere, der synes, der kommer for mange udlændinge,
men det behøver ikke at betyde, de er racister. Man kan også godt sige, at man ikke bryder sig om den måde, nogle udlændinge opfører sig på, uden at være racist."
Hovedindtrykket af interviewene i bogen "Dansk nok? er, at ''racismen° er et
monster, som kan takke Over-Danmark
for sin eksistens - den lever kun i de her0

skendcs fantasi. De fremmede, der er
kommet, har en velforstået egeninteresse
i at forhindre, at der kommer flere herop,
og i ikke at male fanden på væggen. Morsomt nok fremgår det også af interviewe-ne, at de unge fremmede generelt er, hvad
der kaldes "højreorienterede" - de går
f.eks. ind for dødsstraf, er imod formynderiske velfærdssystemer samt ægteskab
for homoseksuelle. Den danske venstrefløj har imidlertid - med sine egne formål
i baghovedet - taget de fremmede under
armene, og politik giver som bekendt
mærkelige sengekanunerater - for begge
parter.
Kernen i fremmedproblemet er imidlertid ikke, om de fremmede er fornuftige,
eller om de bar de rigtige meninger. Den
førnævnte Yusuf fra Somalia rammer det
væsentlige med disse ord: "Jeg synes ikke, Danmark er et racistisk land. Der er ikke mange racister i Danmark i forhold til
andre steder i Europa. I Frankrig f.eks. er
der meget mere racisme end her, men der
bor også mange flere udlændinge." At
konfliktpotentialet øges, jo mere folkene
sammenblandes, er en universel lov, der
intet har med "racisme" at skaffe, men
med sund fornuft. Forskellige normsystemer kan nu engang ikke allesammen få
deres vilje i den samme stat, og så indtræffer bruddet.
Man skal ikke kræve af den fremmede,
at han skal være "dansk nok", for et sådant
luftigt og umuligt krav skærper blot fronterne og skaber trods hos den, der skal give afkald på sin kultur. Derimod må man
med de unge udlændinge i bogen fastslå,
at her nu er "mange nok" af de fremmede
i Danmark, og at en stor del af dem også
har været her "længe nok".
Peter Neerup Buh]

"Antiracismens"
syndebukke
Klaus Farin & Eberhard
Seidel-Pielen: Skinheads.
(Verlag C.H. Beck, Miinchen,
1993. Dritte Auflage, 1995. 224
sider).
Denne bog er et forsøg på at gøre op
med myten om, at alle skinheads er nynazister og "indvandrerfjendtlige". En hel
ungdomskultur er ved at blive kriminaliseret af mediernes sort/hvide reportager,
hvilket forfatterne vil forhindre. Det gør
de ved først at spore skinheadkultens rødder. De går tilbage til tressernes England,
hvor skinheadkulten opstod som en
"multikulturel syntese", inspireret af mu
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sik fi-a Jamaica, videreført af de mest
barske og korthårede unge repræsentanter
for den britiske arbejderklasse i en kamp
for identitet og selvværd.
Allerede omkring 1970 blev skinheadbevægelsen dog stadig mere engelsk på
bekostning af det multikulturelle. Den
stadige indvandring gav kernen i den britiske arbejderklasse følelsen af at være
"fi-cmmed i eget land", og skinhead-svaret
var "den magiske generobring af fællesskabet'': "Disse skinheads benyttede en
forestilli11g om fællesskabet som grundlag
for deres stil. De var de 'arveløse arvin-

ger', de overtog en tradition> hvis socia1e
basis var væk."
På den anden s ide hævdede de farvede
musikere i stadig højere grad deres hudfarves vigtighed som del af deres "undertrykte" arv. Deraf opstod bl.a. "Den store
Reggae-krig" i det sydlige London; gruppen "Bob & Marcia" optrådte med sangen
"Young, Gifted and Black" (ung, begavet
og sort); skinhead-tilskueme svarede med
råbet "Young, Gifted and White" og skar
mikrofo,lkablec over, hvorefter et stort
slagsmål begyndte - som fo rsmag på de
store raceuroligheder i Brixton og Liverpool få år senere.
Lyst til vold var fi-a begyndelsen et karakteristisk træk ved skinheadkulten, om
så ofi-ene var repræsentanter for voksengenemtionen eller det etablerede samfund,
tilhængere af modstandernes fodboldhold,
sexuelle eller etniske mindretal eller andre
subkulturer. Den vold, som allerede i tressernes London fangede mest opmærksomhed, var dog indvandrerjagten, "Paki-Bashing''. 11969 angav hele 25% af medlemmerne af den pakistanske studenterforening i London at være angrebet mindst en
gang. Mens kun et mindretal af skinheads
følte sig venstreorienterede, priste parciet
"National Front" skinheads som "forkæmpere for den hvide race".
Klaus Farin og Eberhard Seidel-Pielen
tilhører tydeligvis den mest "anti-racistiske" venstrefløj. De beskriver udviklingen i deres hjemland Tyskland som en senere parallel til udviklingen i England,

hvor "aggressive ungen, der egentlig ville
være nazister, blev tiltrukket af skinheadkulten - det "ikke-racistiske, arbejderklasse-rodfæstede, anti-politiske og partifjendtlige" udgangspurlkt blev derved angiveligt stillet på hovedet. I de senere år er
udviklingen dog- måske p.g.a. velkendte,
voldsomme hændelser - tildels gået den
modsatte vej: I nærværende bogs statistiske undersøgelse anser kun 17, 1% af de
tyske skinheads sig som "naziskins", og
38,9% tilhører eller bar sympati for
"SHARP", skinhead-organisationen mod

racisme. 69)% betegner nnaziskins>' som
fje nder, kun 3 1,5% betegner modstanden
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mod det multikulturelle samfund som den
vigtigste politiske opgave.
Politisk udgør skinheads kort sagt et
tilfældigt sammenrend, måske endda mere "tolerant" end geonemsnitsbefolkningen. Man kan godt være indvandringsmodstander og skinhead, men sammenfaldet er tilfældigt. Når det i pressen således hedder, at skinheads støtter Den Danske Forening, kunne der lige så godt fo.
kuseres på, om medlemmer af Dyrenes
BeskYttelse, Gentofte Bridgeklub eller
Frederikssund Akvarieforening støtter os.
For Farin og Seidel-Pielen er det farligt
at fokusere så meget på skinheads, fordi
de bliver gjort til syndebuk for den almindelige tyskers "fremmedhad" - fra vort
synspurlkt er det farligt, fordi en minoritet
i en marginal subkultur hænges ud som
repræsentativt skræmmebillede på racismens ansigt, hvorved den almindelige
borger ikke vil vedkende sig sine "fremmedfjendske" sympatier og handle i overensstemmelse dermed.

Peter Neerup Buh/

"Forsker" om
Den Danske
Forenings virkelige
mål
Nordisk Ministerråd står som udgiver
af en rapport fi-a "det 9. nordiske seminar
for forskere i migration og etniske forhold". Den 338-siders rapport har titlen
"Multiculturalism in the Nordic Societies"
(TemaNord 1995: 516, kan erhverves gratis via Nordisk Ministerråd). Blandt bidragene bør nævnes "The Threat to Danishness" med undertitlen "Danish Culture as seen by Den Danske Forening. Taking the Xenophobic Right Seriously (s.
59-69) af den af Københavns Universitet
understøttede "forsker" Steven Sampson.
Den Danske Forening er ikke racistisk,
erkender Sampson, og dens ideer har fundet genklang langt ind i Socialdemokratiet og i borgerlige partier. Imidlertid er det
Sampsons hovedpåstand, at DDFs kamp
for danskheden dybere set er et udtryk for
en "generel utilfredshed med administrativ overcentralisering i en velfærdsstat,
som er stadig mere magtfuld og opfattes
som stadig mere vilkårlig i sin magtanvendelse." DDF handler lige så meget om
velfærdsstat som om kultursammenstød,
påstår Sampson: "Bag klagerne over den
muslimske invasion ligger modstanden
modjimnynderi, brugen af bureaukratisk
magt af en oplyst, moralsk elite." Han
konkluderer, at DDF hverken er fremmed-

frygtende eller højreorienteret. Snarere er
den populistisk og "petit-bourgeois":
"Truslen mod danskheden er repræsenteret ikke af kulturelt Andre med af selve
det danske bureaukrati. Ikke De Andre,
men Forræderen er den virkelige fjende."
Derfor vil øget bureaukrati til bekæmpel-

se af "racismeu kun forøge vreden.
Bortset fra det bevidst parodiske sprog
har han jo forsåvidt ret. Truslen udefra
bliver først overhængende, når dem hjemme svigter. Hans grundlæggende fejltagelse ses dog, når han forudser, at efterhånden som DDFs mission overtages af
Stærkere politiske organisationer (de etablerede partier), vil foreningen "blive tvunget til at søge nye territorier ved at falde
tilbage på en underliggende protestideologi: protest mod velfærdsstats-magt.en,
hvad danskerne kalderfomrynderi."
Hvad er det for noget vrøvl om, at vi
tvinges til at søge nye territorier, hvis vores budskab slår igennem? Som om vi mener, at DDF og den politiske kamp er et
mål i sig selv, en slags karriere eller hobby, som vi ønsker at fas tholde uanset dens
eksistensberettigelse. Alle repræsentanter
for DDF viUe vist hellere være arbejdsbyrden og tilsølingen foruden og i stedet
leve i fred med arbejde, privatliv og egentlige interesser.
Bag de tilsyneladende indrømmelser
over for DDFs argumenter udgør Sampsons "forsker"-dom i virkeligheden den
yderste nedgørelse af foreningen og dens
medlemmer.
Mens selv de autonome trods alt strides
med os om selve sagen - multietnisering
eller ej - gøres vi af Sampson til blotle
forskningsobjekter, hvis reelle bekYmringer afvises som blotte påskud eller "falsk
bevidsthed" i "dybere" samfundsmæssige
modsætninger.
Metodologien er jo direkte arvet fi-a
marxismen, men de "afsløringer'', den kan
producere, er ganske banale og forlængst
erkendt af de mennesker, "forskeren" har
som genstand. Enhver har vel erkendt, at
de danske samfundsforhold letter magtmisbrug til fordel for fi-cmmedkursen,
men dette bliver dog kun et nationalt eksistensproblem, når det sker i en befolkningseksplosions- og folkevandringstid.
Sampsons indlæg ville vinde i realisme,
bvis det tog udgangspunkt i ægte materialistisk historieopfattelse - den virkelige
verden - i stedet for i tidløs klassedogmatik.
I øvrigt omtales DDF i rapporten også
af sociologen Cad-Ulrik Schierup, der
bl.a. kalder foreningen en "ekstremistisk"
sammenslutning. Det er tankevækkende,
hvad Nordisk Ministerråd vil lægge navn
- og skattemidler - til.

Peter Neenip Bulrl

Århus

I Foreningsnyt I

Møder
Debatmøde i København
Torsdag d. 6. februar kl. 19.00
Medborgerhuset Sydvest,
Scandiagade 19,
København SV.
Talere:
Forfatter, cand. polit.
Naser Khader og
Henrik Søndergaard, DDF
Emne:
Muslimer i Danmark - nye
danskere eller nye fjender?
Arrangør: DDF.

Onsdag d. 12. februar
kl. 19.30
Sted:
Århus Cykelbanes mødelokale
ved Stadion (Bus nr. 9 og I0
kører lige til døren)
Taler:
Ole Hasselbalch, formand for
Den Danske Forening
Emne:
"Under demokratiets dække"
med efterfølgende debat.
Arrangør: DDF.

Sommerstævne
Landsmøde afuoldes i år lørdag den 13.
juni . Sæt kryds i kalenderen!
Nærmere om tid, sted og dagsorden i
næste nununer af Danskeren.

Internet

Sted:

Roskilde
Sted:

Torsdag d. 27. februar
kJ. 19.30
Kildegården, Helligkorsvej 5,
Roskilde. Lokale 332
Det kommende landsmøde

Emne:
Arrangør: DDF.

Dagligstuemode i Virum
den 1. torsdag i hver måned.
Vibeke Edsberg,
Henv.: tlf. 45 85 37 95.
Dagligstuemøde i Holbæk
den 3. mandag i hver måned.
Henv.: tlf. 53 46 02 01.
Mojn, vi ses i Sønderborg
OBS! Dagligstuemøder den førs te tirsdag
i hver måned, k l. 19.30.
Tilmelding nødvendig til Ellen Ewers,
tlf. 74 43 51 57.

DANSKEREN
udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund,
uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur,
sprog og levevis i en verden, der tro es af kaos. overbefolkning. vold og
fanatisme.
Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-med.lemmet kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lnclmcld<:lses· og bestillingskupon se nedenfor.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det)
og foreningens andre tryksager må ikke omdeles privat sammen med
trykmateriale fra anden kilde eller med påført teks~ logo cl.lign.
DANMARKSFONOEN
AF 5. MAJ 1995

Den Danske Forening har foruden
e-mail nu også fået sin egen hjemmeside på internettet. Siden er under fortsat udvikling og opdateres løbende.
Læs den på adressen:

http:\\www.dendanskeforening.dk

Am1once

Internet-hjemmeside:

www.glistrup.com

Foreningens adresse: Postboks 411>8100 Århus C.
Telefonsekreta riat Tlf. og telefax: 8613 24 Ol. Giro: 4S4-7551
E-ma.il: Danskeren@dk-online.dk
Internet: http:\\W\vw.dendanskeforen.ing.dk
Redaktion:
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red.,styrelsesmedl.), tlf. og fax 3 1 55 18 02
Modekonsulent: Murer Poul Vinther Jensen (styr.med!.), tlf. 75 61 08 49
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (sl)'T.medl.), df. 33 15 19 92,
telefax 33 15 5I 96

Lokale kontaktpersoner:
Kllbenhavn: Cand. mag. Peter Neerup Buhl (styr. medl.), tlf. 31597740.
Nordsjælland: Prof.,/."'· dr. Ole liasselbalch (fonn.), tlf. 49 19 15 54,
lienrik Søndergaard, t f. 48 2A 25 88.
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (næstfonnand), tlf. 42 38 75 93
Sydsjælland: Læier Verner Holm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 53 87 80 32
Fyn: Fhv. politiassistent Erik Dagø, tlf. 62 22 56 58
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!.),
tlf. 74 43 5 I 57, Kai Pedersen, tlf. 75 44 50 27
SydøstJylland: Fhv. overlærer Ingrid Matllorne, tlf. 75 61 47 76
Østjylland: Hen,ert Nielsen, tlf. 86 17 46 69.
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31
Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 7 1 12

Den Danske Forcnjngs styrelse administrerer
Danmarkifonden a/5. maj 1995, der er en kampfond, hvis midler anvendes i overensstemmelse
med Den Danske Forenings formålsbeswmmelse
til at sikre danskernes reL Lil en tilværelse på egne
præmisser her i landet. Fonden er opbygget på
grundlag af testamentariske og andre gaver.
Bidrag kan indsættes på foreningens girokonto.
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan fonnidlc 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
inkluderer cilsendelse af Danskeren, til foreoin.gens
adresse eller på dens postgirokonto 454 •7551.

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

Postnr. og -distrikt: - - - - - - - - - - - - - - -

D

Jeg ønsker mere informa[ion om Den Danske Forening.

Evt. celefonnr.: - -- - - - - - - - - -- - - -

D

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere sæ.rskill på
bladet Danskeren ( 125 kr. årlig,).

Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100 Århus C.
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