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Retten til protest 
For ikke længe siden fastslog Østre Landsret, ae Den Danske Forening 

intet har med racisme og nazisme ae gøre. Dee gjorde pressen ikke meget 
ud af. Anderledes da Gentofte Byret senere gav direktør og "antiracist" 
Jens Sejersen lov til ae beskylde foreningen for racistiske tilbØjeligheder 
og endog anklage den for at stå i forbindelse med nynazisterne. Det blev 
ordentlig udbasuneret i presse, radio og fjernsyn, så ingen skulle være i 
tvivl! 

Foreningen har ikke mere forbindelse med nynazisterne end offeret for 
et lommetyveri har med den tyveknægt, der bestjæler ham. Men det hin
drer altså ikke Gentofte-retten i at bekræfte løgnens triumf og friheden til 
med den slags beskyldninger at forsøge at hin~~ ~t sommerstævne, hvor 
fremtrædende deltagere i Danmarks frihedsk}.\n5p;!l)od d,en tysk-nazistiske 
besættelse 1940-45 var hovedaktører. :, ,. ':, '.• .. }; . .' , · . 

Umiddelbart før bekræftede Købertliayns Byret samme,"amiraciscs" ret 
til ikke at skulle finde sig i, ae Danskeren crykce.nogle lidq}rtddokumeme
rede udtalelser, der kaster klarere lys over,'ariii'racismeris" strategi. 

Dommene er naturiigvis blevet a_nke(lil ta:()9.sretten, som vi håber vil 
kunne huske sin egen tidligere afgørelse, . ,.. , , 

De må imidlertid under al le omstæf1dighectet opfattes som varsler om en 
fremtid, hvor der ikke længere tolereies::procester mod den herskende ind
vandringspolitiske linie, men hvor enhver protest - både med politiske 
midler og med pressens mangfoldige manipulationsmidler - gøres til eks
tremisme, "racisme", "fremmedhad" eller endog nazisme. 

En fase, hvor selve rerren til at protestere trædes under fode. 
En mørketid, hvis komme også ses af de forslag, der nu er markedsført 

inden for Christiansborgs mure om ae definere al modstand mod indvan
dringen som "racistisk" og ulovlig same om at sætte de påståede racister 
fast, censurere deres skrifter og berøve dem deres borgerlige rettigheder 
(se side 5-6 inde i bladet). 

Forslag til grundlovskrænkelser, som ikke har afføctc en eneste protest 
fra de politikere, der ellers altid taler om demokrati og menneskerettighe
der. 

Ny pest over Europa! I denne situation er det afgørende vigtige, at til
strækkelig mange modige og stædige danskere står fase på at kræve deres 
ret - og retten til landet. 

BJømPalnæs 
Dachau 142582 - Neuengamme 79316 



"Fremmedhad" - eller 
McCarthyisme? 

I Folketinget foregår en sælsom konkurrence. Således er de 
ærede medlemmer kommet i kappestrid om, hvem der flest gan
ge og med størst mulig pa10s kan "tage afstand fra" og bekæmpe 
et "fremmedhad". der hævdes al vokse i befolkningen. 

Problemet er imidlertid, at det vist egentlig er svært at finde 
danskere, der hader fremmede. Derimod er det Jet at finde nogen, 
der lider af fremmedtræthed. Og lige så let er det at finde nogen, 
der har opkastninger efter overfodring med moralprædikener 
om, at de er "fremmedhadere", hvis de ikke fluks accepterer, at 
mængder af fremmede slår sig ned i Danmark for danskernes 
regning. 

De evige gardinprædikener om det voksende "fremmedhad" 
er endnu et fupnummer af den type, som sigter på at få dansker
ne til at tie og tåle fremmedinvasionen. Ligesom kredse, der yn
der at fremstille sig selv som særlig menneskekærlige. har søgt 
at døve protesterne mod masseindvandringen ved at kalde de 
protesterende for "racister", prøver de samme kredse at bilde bc· 
folkningcn ind, at de protesterende lider af "had" mod fremme
de. 

Men det er ikke udtryk for had mod naboen, at man ikke vil 
have, at han slår sig ned med sin børnerige familie i ens daglig
stue! Ejheller er det fremmedhad at ville beskyue sit fædreland 
og de værdier, delle rummer, mod udlevering Lil hvem som helst. 

Det er dybt forstemmende, at folketingsmedlemmer kaster sig 
ud i sådanne vrøvlerier og løber rundt som hysteriske høns i jag
lCO på indbildte "fremmedhadere". 

Man skal vistnok helt tilbage til de allerværste udskejelser i 
McCanhyperiodcns Amerika for at finde noget lignende! 

Hvad vi ikke skal vide 
Mange ting afsløres i disse nye tider. 
Hvad mange har vidst, og vi andre også skrevet. nemlig at det 

faldne sovjet-uhyre havde rekrutteret villige indflydelses- og 
desinformationsagemer i Danmark- blandt danske på indflydel
sesrige poster - kommer nu for en dag, så alle kan se det, se! vom 
nogle af de mest røctørede stadig søger at benægte det. 

Men hvem disse villige og for KGB nyttige håndlangere 
blandt os var, får vi rigtignok kun at vide, fordi et formiddags
blad, der lever af at trykke alskens "sensationelt" stof, har betalt 
rundeligt for oplysningerne. Samtidig afsløres det, at en fuld
stændig liste over de skjulte agenter i adskillige år har ligget i J u
stitsministeriet, der åbenbart ikke har anset det for rimeligt at la
de os få at vide, hvem det var, der i det politiske vintermørke bi
drog til at føre os bag lyset. 

Fjendens håndlangere skal gå fri og om muligt endog forblive 
ukendte. 

Anderledes med en menig politimand, der anså det for pas
sende, at andre end nogle tilfældige dele af politikorpset blev be
kendt med, at det "på grund af de mange større voldsorgier på og 
omkring Københavns Hovedbanegård, som bunder i andre for
mer for kriminalitet blandt rivaliserende palæstinensiske ban
der" havde været nødvendigt at nedsætte en særlig politigruppe 
til "at holde sig på forkant med udviklingen, således at evt. nye 
sarnmens!Ød forebygges og forsøges undgået". 
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Gruppen var "interesseret i alle oplysninger om palæstinense
re/libanesere", men åbenbart ikke i den ellers så ofte efterlyste 
medvirken fra offentligheden til opklaring og forebyggelse. 

Den formastelige politiassistent, der fortroligt orienterede 
fædrelandstro landsmænd om gruppen, blev forfulgt med rigs
politiets rejsehold, slæbt for retten og idømt bøder. foruden hvad 
det ellers kan komme til at koste ham. 

Der er sandelig mange ting i dagens Danmark. danskerne ikke 
skal have at vide, mener åbenbart deres høje herskaber - samt det 
modige og dybtborende formiddagsblad! 

Og der bør da vel også gøres forskel på fjendens underkøbte 
agenter og jævne, velmenende danskere. 

Det gør man så. De første dækker man over. De andre straffer 
man. 

Besynderligt., at man netop her skulle komme til at tænke på 
en gammel satirisk Buster Larsen-replik: 

Loneland! 

Zionisme, racisme 
og danskhed 

Med resolution 3379 af 11. november 1975 gennemtvang et 
stort flertal i FN's generalforsamling med Sovjetunionen som 
basismagt at sidestille zionisme med racisme. 

Skabelsen af en jØ<lisk nationalstat i Palæstina blev altså stem
plet som racistisk. Israels fjender, især blandt de arabiske stater 
og deres støtter i øst og rØde i vest har siden da ikke undladt at 
hænge staten Israel og alt dens væsen ud som racistisk. 

I slutningen af J 99 J blev det som en følge af Sovjetunionens 
sammenbrud, kommunismens deroute og arabernes indbyrdes 
slagsmål endelig muligt at f1i. den tossede resolution trukket til
bage med et endnu større flertal, end da den blev vedtaget. 

Ønsket om at skabe et jødisk hjemland i Palæstina, national
staten Israel, er altså ikke længere racistisk. 

Men her i landet er der stadig en hel del af de hellige på bjer
get, der vil have danskerne til at købe påstanden om, at ønsket 
om at bevare Danmark som nationalstat for danskerne er et ud· 
slag af racisme! 

Med eller uden FN-resolution. 

•• •• 
Husk medlemskontingent for 1992 

eller abonnementsbetalingen 
Se nærmere herom side 23. 



En ny udlændingepolitik 
Justitsministerens oplæg til en ny udlændingepolitik er blevet drøftet i Den Danske Forenings 
styrelse. Her fremlægger formanden styrelsens opfattelse. 

Oplægget fra justitsministeren 
Justiisminist.cren har grebet til en ulra· 

ditionel fremgangsmåde i udlændingesa
gen: Han har præsemerel el debatoplæg 
med lilknynel faktadel i stedet for et lov
forslag. 

Fremgangsmåden er formentlig den 
eneste anvendelige, hvis det skal lykkes al 
fastholde del i denne sag frit i luften 
svævende Folketing på realiieterne. Alli
gevel bliver man fors1eml ved læsningen 
af oplægget. For udviklingen har for
længsl passeret den fase, hvor de foreslåe
de løsninger er blot tilnærmelsesvis til
strækkelige. I det hele taget er skriftets 
indfaldsvinkel på problemstillingen be· 
synderlig. Som overordnede målsætnin
ger for en ny udlændingepolitik nævnes 
nemlig kun hensynet til flygmingene, hu
mani1eten og mere af samme skuffe. Ikke 
med et eneste ord omtales det, der er det 
centrale, nemlig behovet for at beskytte 
Danmark. 

3. verdens befolkningseksplosion 
I. Verdensbefolkningen vokser i disse 

år med næst.cn 100 millioner mennesker 
årligt- 20 gange Danmarks folketal. Afri
kas befolkning alene, som i 1950 var på 
størrelse med Vesteuropas, vil i år 2025 
være 6 gange så stor, nemlig på ca. 1,5 
milliarder. Sudan vil få. 55 millioner ind
byggere (som England i dag), Ægypten 95 
millioner og Tyrkiet 92 millioner (10 mil
lioner mere, end Tyskland begyndte 2. 
Verdenskrig med). Iran vil få 158 millio
ner indbyggere (svarende lil det samlede 
Europa i midten af 1700-taUet, Pakistan 
279 millioner (flere end USA i dag) og så 
fremdeles. 

U-landshjælp spises op 
2. Det er aldeles utænkeligt, al disse 

befolkningsmasser kan sikres blot nogen
lunde tålelige kår hjemme. ingen sam
fundsøkonomi vil kunne følge med i den 
vækst i indbyggertallet, der er tale om. Og 
forestillingen om, at del skulle være mu
ligt at ændre noget afgørende heri gennem 
økonomisk bistand fr.i de industrialisere
de lande, er ren ønskeiænkning, så vidt 
som der selv ud fra de mest optimistiske 
forudsætninger ikke vil kunne skaffes 
midler i det nødvendige omfang. Når der 
tales om at demontere befolkningsbom
ben ved dens rod gennem udviklingsbi · 

stand, er det således romantik, der vel 
nærmest skal ses som et skrabud for de 
magtfulde kredse, der administrerer det 
int.crnationale bistandssystem. 

Voksende "nygtninge"pres 
3. Der må aliså forudses kaos i de om

råder, hvor befolkningseksplosionen fin
der sted, og voksende mængder af menne
sker vil følgelig søge væk derfra. Langt 
den overvejende del af disse vil være 
"Økonomiske" flygminge (der evt. vil 
havne i de lejre, hvorfra der nu er tale om 
at lade Danmark aftage et ekstra ston kon · 
tingent). Men en stigende andel vil utvivl
somt også være tlygtninge omfauet af 
FN's flygtningekonvemion, der blev 
skabt under en heil anden tidsalders vil-
kår. . 

Lavinen af mennesker vil bl.a. tage ret
ning mod Vesteuropa. hvor alle mulige 
påskud vil blive brugt som adgangsbillet. 
Men del vil antagelig være wnuligl - og i 
stor stil også uden mening - at udskille 
dele af lavinen alt efter en påstået gr.id af 
asylværdighed, berettigelse til familie
sammenføring m.v. Allerede i dag er det 
som bekendt vanskeligt al finde ud af, 
hvem der er hvem. 

Kan standses - hvis vi vil! 
Det eneste opmuntrende er, at der er ta

le om el tryk, det vil være muligt at be
skylle sig imod. Det er således - endnu -
udelukkende os selv, der bestemmer, 
hvem vi vil have ind. Og det er ikke nogen 
umulig politimæssig opgave at admini
strere de retningslinier desangående, som 
måtte blive stillet op, og at sende uønske
de personer tilbage. 

Færre danskere 
4. Antallet af danskere falder for øje

blikket på grund af lavt fødselstal. Dcue 
er i sig selv ingen skade til, da det vil af
laste vort fysiske miljø. Men det bliver et 
problem, når vi har fået store grupper fra 
de overbefolkede regioner inden for døre
ne, som vokser ukontrollabelt i antal. I 
denne situation er del ikke tiden for rituel
le besværgelser mod påstået "fremmed
had" og "racisme". Det er ikke "had" mod 
naboen at mene, at han ikke bare kan slå 
sig ned med sin børnerige familie i ens 
dagligsrue, fordi han har uorden hjemme. 
Tvænimod er det tiden al udvise faslhed 

og eftertanke, således at det bliver os, der 
styrer udviklingen, og ikke omvendt 

Der er da tilsyneladende også nu stem
ning i Folketinget for en opbremsning. 
Hvis et indgreb mod indvandringen skal 
have effekt i det lange løb. er det imidler
tid nødvendigt at tænke i konsekvenser: 

Konsekvenser af fortsat ophold 
5. Hvis vi lader det antal personer fra 

overbefolkningsområderne forblive her. 
som allerede har slået sig ned i Danmark, 
vil de før eller siden få statsborgerskab. 
Og opnår de dette, vil det blive umuligt -
inden for rammerne af den nuværende 
samfundsorden - at hindre dem i derefter 
at fortsætte familiesammenføringssnebol
den gennem ægteskab. I øvrigt vil mæng
der af illegale immigranter finde plads i 
de indvandrergeuoer. vi ser gennem fing
re med, og disse miljøer vil derfor vokse 
som bobler. 

Nogen hævder, at de indvandrere, der 
er her, lader sig "integrere" på en sådan 
måde, at det kommer til at gå anderledes. 
Erfaringerne i alle andre europæiske lan
de viser imidlertid, al sådan int.cgration 
ikke er mulig. I realiteten har integrali
onsarbejdet nærmest karakter af bi~tand 
til al sikre immigranternes mulighed for 
en forisat ekspansion. 

Hjemsendelse - eller fortsat vækst 
6. Med andre ord: Antallet af indvan

drere (og "Oygtninge") vil med al sand
synlighed vokse og vokse-medmindre vi 
begynder al sende dem af dem hjem, der 
er her uden alvorlig grund. Såfremt væks
ten forisæuer, vil det ydermere inden alt 
for mange år blive umulig/ ad lovgivnin
gens vej al skabe et værn mod indstrøm
ningen. Dels vil indvandrergrupperne jo 
nemlig efterhånden opnå en politisk 
magtposilion, der vil kunne blokere nød
vendige lovinitiativer i den rebling. Som 
bekendt kan selv marginale vælgergrup
per have afgørende betydning i dansk po
litik. Og dels kan immigr-anterne snart bli· 
ve til en fysisk magtfaktor, som vil gøre 
del politimæssigt umuligt al gennemføre 
et SlOp. 

Det virkelig farlige i situationen er, at 
den dag, hvor far ligheden kan ses klart af 
selv de mest modvillige, vil det med al lilir,. 
sandsynlighed være for scn1 at reue op på -,, 
forholdene ad lovgivningens vej. 
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Regler for hjemsendelse eller ophold 
7. Hvis man vil undgå, at vore efter

kommere berøves det, de skal bygge deres 
tilværelse på, er det altså nødvendigt at af
vikle titusindvis af uvedkommende frem
medes tilstedeværelse her i landet Dette 
kan med rimelighed ske ud fra følgende 
synspunkter: 

a) Statsborgerskab bØr kun gives til 
menne.5ker, der kan forsørge sig selv, er 
grundigt indlevede i danske forhold, og 
som respekterer danske leveregler som en 
del af deres kul Lur. 

b) Udlændinge fra de lande, hvorfra 
indvandringspresseL kommer, skal være 
velkomne som gæster og LUrister. Men de 
skal ikke kunne forblive her uden seriøs 
grund (f.eks. i kraft af nødvendig tilknyt
ning til en erhvervsvirksomhed, uddan
nelsesforhold, ægteskab med en dansker 
eller StaLUS som ægte politisk flygtning). 
Opholdstilladelserne for statsborgere fra 
disse lande, der allerede er her uden sådan 
grund, skal derfor inddrages, når de ikke 
er i stand til at sørge for deres underhold. 
Langt mindre skal de naturligvis have lov 
til at føre familie herti.l, som de heller ik
ke kan forsørge. Ligeledes skal de have 
deres arbejdstilladelser inddraget, såfremt 
der går danskere ledige. 

c) Man skal ikke kunne gifLe sig til op
holdstilladelse i Danmark. Hvis ægteska
bet med en dansker opløses, må opholds
tilladelsen derfor inddrages (eller pågæl
dende må s!i)ge statsborgerskab. hvis han 
eller hun er kvalificeret til det). 

d) Asyl skal fremtidig kun gives til 
personer, der opfylder FN-konventionens 
krav (herunder kun når de kommer fra na
bolande). Allerede givne asyltilladelser 
skal endvidere saneres ud fra deue krite
rium og hjemsendelser foranstaltes i det 
omfang, FN-konventionen tillader det. 

Vi bar ingen forpligtelse 
- heller ikke moralsk 

8. Det har været en uudtrykt forudsæt
ning for de sidste årtiers udlændingepoli
tik, at vi har en moralsk forpligtelse til at 
lade immigranterne forblive her, da de jo 
dog nu engang er kommet inden for døre
ne. Det har vi naLUrligvis ikke. Det er i in
ternational sammenhæng usædvanligt, at 
man uden at være konventionsflygtning 
og uden at være i stand til at forsørge sig 
selv bare kan slå sig ned i et land og oven 
i købet kan optage arbejdspladser på be
kostning af landets egne indbyggere. 

Realiteten er således, at vi igennem åre
ne har ladet os misbruge. Når antallet af 

Brev til statsministeren 

tyrkere f.eks. er 5-doblet siden det såkald· 
te indvandringssLop, er der ikke tale om en 
naturlig udvikling i forlængelse af de tyr
kiske gæstearbejderes tilstedeværelse, 
men derimod om en systematisk udnyttel
se af de muligheder, skiftende danske re
geringers passivitet har skabt. Og der er 
intet moralsk forken i at bringe dette mis
brug til ophør. 

U-landsbjælp med fornuft 
- til børnebegrænsning 

9. De midler, der frigøres gennem 
hjemsendelseme, kunne passende slilles 
til rådighed for udviklings- og flygtnin
gearbejde ude i verden, hvor pengene vil 
komme langt flere til gode. Men det er 
uden mening at kaste penge ud på noget, 
som ingen vegne fører hen. Der må så
ledes stilles betingelser til modtagerlan
dene - i henseende til indretningen af de
res samfundsapparat, således at man kom
mer den for al effektivitet ødelæggende 
korruption til livs, såvel som i henseende 
til gennemførelse af effektive børnebe
grænsningsprogrammer. 

Ole llasselbalch 

Ved årsskiftet sendte Den Danske Forening ved sin formand et alvorligt brev til Poul Schli.iter i 
anledning af regeringens og Folketingets manglende vilje eller evne til at gennemføre de nødvendige 
ændringer i fremmedpolitikken. Brevets argumentation var bygget på samme synspunkter som dem, 
der kan læses i foranstående artikel om "En ny udlændingepolitik". Vi aftrykker her brevets slutning. 

"Igennem snart 5 år har Den Danske 
Forening igen og igen advaret om de 
helt uoverskuelige konsekvenser af den 
kortsynede politik på udlændingeområ
det. Men det har altså været umuligt at 
opnå en stillingtagen, der er relevant i 
forhold til de foreliggende problemer. 
Ejheller har det værel muligt at formå 
den borgerlige regering til at lægge de 
centrale spørgsmål ud til den stilling
tagen hos vælgerne, der efter alt at 
dømme vil give et solidt flertal for de 
nødvendige tiltag. I stedel for løsninger 
er vi blevet mødt med Strømme af fra
ser, grovheder samt en omfattende, of
fentlig støttet propaganda til fordel for 
fortsat accept af den helt uholdbare po
litik. 

Det er en dansk statsministers pligt at 
værne den befolkning, han står i spid
sen for. Især er det hans pligt at værne 
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den dårligt stillede del af befolkningen, 
der kun vanskeligt kan gøre stemmen 
hørt i konkurrence med de kredse, der 
har magien over medierne og den "of
fentlige mening", og som sidder i 
sådanne kår, at de ikke i deres hverdag 
lider under det, der sker på udlændin
geområdet. 

De har som staL5minister ikke levet 
op til denne forpligtelse. Tværtimod le
der De i dag en regering, der i realiteten 
administrerer Danmarks overdragelse 
til heil andre folkegrupper på bekost
ning af den kultur og de værdier, vore 
foregående generationer har opbyggei 
under store afsavn og ofre. Samtidig 
karakteriserer De fortvivlede menne
sker modstand herimod som fremmed
had, racefornemmeiser, forsøg på at 
kvalificere danskerne som overmenne
sker og nedvurdering af andre. 

De kaster gennem denne f-rcmgangs
måde vore kommende generationer ud i 
en fysisk kamp om retten til landet og 
fremmer en udvikling som den, vi alle
rede kun alt for klart har set ude i Euro
pa. 

På denne baggrund må vi opfordre 
Dem li! e111e11 at sørge for, at der frem
lægges forslag til de nødvendige lov
strarnninger, og evt. tage et valg på dis
se, eller at gå af. 

l modsat fald pådrager De Dem an
svaret som den statsleder, der forrådte 
Danmark og den danske befolkning på 
det afgørende tidspunkt i landets histo
rie. 

Med venlig hilsen, 
For Den Danske Forenings styrelse 

Ole Hasselbalch" 



EF - hvorhen? 
Det er efterhånden ikke Jet at finde ud af, hvor EF bevæger sig hen i indvandrings- og 
flygtningespørgsmålet. Parlamentet går tilsyneladende en vej - Kommissionen en anden. 
Men tankepolitiet lurer i kulissen. 

Medens EF-parlamentet har været iv
rigt sysselsat med at lege antiracisler, har 
EF-kommissionen haft et arbejde i gang 
for at få klarhed over, hvorledes udsigter
ne stiller sig for Vesteuropa på befolk
ningsområdet. 

Kommi~sionen advarer 
Det kom der for et par år siden en om -

fattende informationsberetning ud af: 
"Den demografiske situation i Fællesska
bet". Heri opridses nogle rystende udsig
ter, såfreml del ikke lykkes at vende be· 
folkningsbevægelsen og al få forhøjet eu
ropæernes føctselstal. 

I oktober har EF-kommissionen så ud
sendt et par manende advarsler i form af 
meddelelser til Europaparlamentcl og 
EF's ministerråd. 

Den ene meddelelse (SEK(91)1855) 
handler om indvandring. Det hedder heri 
bl.a., at "den stigende uro, som karakteri
serer den offentlige opinion, er forårsaget 
af det Slore paradoks i forbindelse med 
indvandringen: Selv om der siden midten 
af 1970'erne har været sat stopper for va
rig, legal indvandring i de fleste af med
lemsstaterne, for!Sætter denne. De politi
ske taler er i stadig stØrre grad blevet 
overhalet af virkeligheden". Kommissio
nen advarer endvidere om "det konstante 
befolkningsmæssige pres fra landene syd 
for Europa" m.v. og om risikoen for, at 
det indre marked vil blive misbrugt Lil at 
omgå bestemmelserne om styring af 
indvandringen. "Hvis man ikke handler i 
lide, kan (ophævelsen af de indre græn
ser) medføre en risiko for, at den mang
lende kontrol ved de indre grænser umu
liggør enhver form for styring af ind
vandringen", siges del. Kommissionen vil 
på denne baggrund bl.a. have indvan
dringsspørgsmM integreret i Fællesska
bets udenrigspolitik, fælles fremgangs
måder med hensyn til asylret og tilnær
melse af kriterierne for familiesammen
føring. 

Den anden meddelelse fr'd Kommissio
nen (SEK(91)1857) handler om asylret. 
Heri noteres, al medlemsstaterne "mang
ler evne til enkeltvis at finde en passende 
løsning på den udfordring, som den stadig 
stigende tilstrømning af asylansøgere stil
ler". "Det kan ikke nægtes, at i de seneste 
år har et forholdsvis stort og stigende an-

tal asylansøgere gjort brug af asylproce
dureme for at opnå opholdstilladelse i 
medlemsstaterne, uden at de imidlertid 
opfylder definitionen på en politisk flygt
ning, jf. Geneve-konventionen", hedder 
del. Og videre: "Der er tale om et misbrug 
af asylprocedureme, der tjener til at omgå 
de restriktioner på indvandring, som med
lemsstaterne af beskæftigelsesmæssige 
hensyn har indført for mange år siden. 
Dene misbrug - som i øvrigt afføder store 
budgelmæssige omkostninger - må be
kæmpes effektivt... Bekæmpelsen af mis
bruget af asylretten bør have førstepriori
tet..." 

Er det ikke lige netop det, Den Danske 
Forening har sagt - og som vi er blevet 
skældt hæder og ære fra for at sige? Selv 
EF-kommissionen er altså nu blevet "ra
cistisk" og "fremmedhadsk"! 

Parlamentsudvalg går amok 
Imedens sysler Europaparlamentet med 

"antiracistiske" forehavender. 
Den rapport, i hvis oprindelige udgave 

Den Danske Forening blev kaldt "kultur
racistisk", er nu kommet i en populærud
gave på dansk. Vi fik som bekendt en be
klagelse, og den krænkende omtale blev 
taget ud - nu er vi kun omtalt som en "kul
turel" forening. Det skete til det danske 
parlarnenLSmedlem E. Hovgaard Christi
ansens store vrede. Under parlamentsbe
handlingen sagde han om Den Danske 
Forening bl.a.: "Jeg er ked af, at denne or
ganisation tilsyneladende har venner i 
dette hus' administration, som har foreta
get denne reuelse uden at kontakte mig. 
Jeg bliver derfor nødt til at fa5tholde i dag, 
at jeg mener. al det er en racistisk organi
sation, da den politik, den står for, er ra
cislisk". Disse udtalelser blev herefter 
gengivet i Europa-ParlamenteLS blad "Nyt 
fra Europa" (1991/9). 

Ifølge Hovgaard Christiansen skal man 
altså end ikke have lov til at forsvare sig, 
når man med urene bliver klassificeret 
som "racist". "Vi alene vide", som de ene· 
vældige konger sagde. 

Der blev taget retsskridt over for både 
Hovgaard Christiansen og redaktøren af 
"Nyt fra Europa". Begge har imidlertid 
dækket sig under 1raktatregler, der gør 
dem immune over for søgsmål. 

Selve værket hedder "Beretning udar-

bejdet for undersøgelsesudvalget om ra
cisme og fremmedhad om resultatet af ud
valgets undersøgelser" (1991). Det er let 
genkendeligt. På forsiden finder man et 
EF-flag, hvor en del af stjernerne er ud
skiftet med eksotisk udseende brikker (til
syneladende leopardskind, zebraskind og 
diverse stofprøver). 

Bogen slutter med ialt 77 henstillinger 
fra udvalget. De bygger alle på en uaf
viselig forudsætning om, at "racismen• og 
''fremmedhadet" er voksende. Men rap
porten definerer i øvrigt ikke disse begre
ber. Der skelnes heller ikke på nogen må
de mellem pil den ene side modstand mod 
indvandring og el lille folks bereuigede 
ønske om at værne sin identitet og på den 
anden side "fremmedhad og racisme". Al 
modstand mod indvandring er med andre 
ord "racisme og fremmedhad". 

Samtidig fortegnes forholdene åbenlyst 
i den danske del. Beretningens beskrivel
se af situationen hos os er helt enkelt groft 
misvisende. Hvis de øvrige nationale rap
porter holder samme standard - og det 
kan man frygle - er rapportens faktadel 
værdiløs. 

Taokepolitiet på vej! 
Dette er i sig selv rystende. Men lige så 

rystende er det naturligvis, at udvalget 
kan henstille noget som helst på et sådant 
grundlag - for ikke al tale om disse hen
stillingers tendens: 

Det kan vel ikke undre, al der anbefales 
etableret et system til "overvågning" af 
"højrcekstrcmistiske" grupper (henstil
ling - H3). 

Men man anbefaler også direkte sin
delagsstyring. Således bør der, skrives 
det, (H6) puttes penge i undervisning og 
"udvikling af undervisningsmetoder" til 
"forbedring af forståelsen af den kultu
relle mangfoldighed". Og Kommissio-
nen bør i sine programmer for under
visning, uddannelse og ungdomsudveks
ling, herunder læreruddannelsesprogram
mer, "fremme" en "ikke-diskriminatorisk 
dimension". Den bør også fremme uddan
nelsesprogrammer til "værdsæuelse af 
minoritetskulturer" (H21). Der skal end
videre skabes ungdomsudvekslingspro
grammer for at skabe "kritisk bevidsthed 
blandt unge om tidligere og nuværende llrii.. 
former for racisme, antisemitisme og fas- ,. 
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cisme" (H22). Og der bør udvikles "un
dervisningsmateriale til skoler og pæda
gogiske programmer for personer, der 
arbejder med børn og unge, således at der 
kan gives oplysning om racisme, anti
semitisme og fremmedhad i EF' (H23). 
Samtidig skal der indføres "undervisning 
mod racisme som obligatorisk del af 
pensum i grundskolen" (H71). I det hele 
taget skal man "forstærke den støtte, un
dervisningssystemet kan give i bekæm
pelsen af racisme, antisemitisme og frem
medhad, ved skoleundervisning i menne
skerettigheder, i hiswrie, ved læreruddan
nelse og ved universitetsforskning" 
(H73). 

I øvrigt skal også medierne på skole
bænken. Ifølge H28 bØrder"gennemføres 
en kampagne for at gøre personer beskæf
tiget ved medierne opmærksom på den 
betydningsfulde rolle, de har for at fjerne 
fordomme begrundet i race og fremmed
had, navnlig ved hensigtsmæssig nyheds
formidling".... "Hensigtsmæssig" ny
hedsformidling?'/?'! Ældre medborgere 
har nok hørt dette udtryk før! 

For at få det hele gjort rigtigt profes
sionelt skal "videnskabelig forskning i år
sagerne til og udtryksformer for racisme 
og fremmedhad i EF ... .fremmes med det 
formål at anvise muligheder for at over
vinde racisme og fremmedhad" (H27). 

Medens vi spændt venter på opfindel
sen af nye metoder til overvindelse af 
"fremmedhadet'', må myndighederne na
turligvis bruge mere traditionelle midler. 
Således skal de, der har en anden opfattel
se af, hvad "racisme og fremmedhad" er, 
bringes til tavshed. Der skal nemlig udar
bejdes et direktiv med "forbud mod spred
ning af antisemitisk og r.icistisk materia
le", mener udvalget (H32). Det fremgår, 
at dette f.eks. skal indebære at postvæse
net ikke må "misbruges" (hvilket kun la
der sig gøre ved at bryde brevhemmelig
heden). "Højreckstremistiske" grupper 
skal heller ikke have lov til at "fremme ra
cehad" ved at "uddele foldere, aviser og 
pjecer foran skoler og ungdomsklubber 
og på andre offentlige steder". 

l denne forbindelse skal der også (H52) 
skabes en retsakt mod "racediskrimina
tion", "hvori alle racistiske handlinger 
fordømmes" (må vel forstås som ulov
liggøres). Her skal naturligvis indvan
drerforeninger kunne optræde som sag
søger. Og når en eller anden stakkel kom
mer til at overtræde et eller andet forbud 
mod "fremmedhad", skal indvandrerfore
ningerne kunne deltage i retssagen med 
mulighed for at repræsentere den "skade
lidte" part (H37). Når så staklen bliver 
dømt, skal han fratages sine borgerlige 
rettigheder under afsoningen (H68). Ind
vandrerne skal for øvrigt infonneres bed-
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re om deres muligheder "for at imødegå 
forskelsbehandling" (H74). 

Indvandrerne - den nye adel 
I øvrigt skal indvandrerne have "bil

lige og pa~sende" boliger, så "integratio
nen" fremmes (H57), ligesom deres 
levevilkår skal forbedres. I byer med stor 
indvandrerbefolkning skal der herun
der gennemføres byfornyelsesprogram
mer (H58). To års ægteskab skal være nok 
til at umuliggøre hjemsendelse i tilfælde 
af skil~misse (H59) - så vi kan kigge i vej
viseren efter stramning af reglerne til 
imødegåelse af fupægteskaber. Og stats
borgerskab skal kunne søges efter 5 år -
med et minimum af "omkostninger og ad
ministrative procedurer". De nye EF-bor
gere skal ikke des10 mindre kunne bevare 
s1a1sborgerskabe1 i hjemlandet (under be
tingelser, hvis overholdelse ikke lader sig 
kontrollere). Enhver indvandrer, der fødes 
i et EF-land, skal i øvrigt straks have stats
borgerskab i deue (H62). 

Naturligvis lægges der også op til, 
at "racismeundersøgclseme" fortsætter 
(HI8). 

Grundlovsbrud og forræderi 
Føres henstillingerne ud i livet, inde

bærer det op til flere stjerneklare brud på 
den danske grundlov. BortSet herfra er der 
tale om et brud på fundamentale friheds
og borgerligerenigheder, således som dis
se er udviklet i århundreders vesteuro
pæiske tradition. Man skal bogstavelig 
talt Lil bage til Østeuropa før tøbruddet. for 
at finde paralleller. 

Gennemført under dække ar 
menneskerettighedshensyn! 

Og bygget på et kviksand af mulighe
der for vilkårlighed. Hvad er "fremmed
had", hvem er "højreekstremister"? Dette 
kan jo overhovedet ikke fastlægges af en 
domslOI ud fra objektive kriterier. 

Hvem er det, der skal holdes under 
opsyn, have åbnet sine breve og sættes i 
brummen med fortabelse af de borgerlige 
renigheder for at sige sandheder, der er 
ilde hørt, og for at forsvare sig og sine? 
For at ville have lov til at være i fred i det 
land, vi har beboet i tusinder af år? 

Det er noget, som tilsyneladende skal 
afgøres af mennesker af Hovgaard Chri
stiansens type - som endog bliver vrede 
over, at de udpegede ofre forlanger ret til 
at forsvare sig. Mennesker, som dækker 
sig bag immunitetsregler, der gør det 
umuligt ad renens vej at få fastslået, at 
ofrene er uskyldige! 

Og så vil det naturligvis også blive be· 
s temt af det almindelige hysteri om, hvad 
der er "fremmedhad", som Hovgaard 
Christiansen med følgesvende kan opgej-

le. F.eks. af den art, CD-ledelsen nylig har 
givet opvisning i. 

De opsigtsvækkende nydannelser i den 
danske demokratiske kultur blev præsen
teret på et møde - arrangeret af "Fair Play 
91" (!) - i den gamle landstingssal på 
Christiansborg. 

Under pressens larmende tavshed om. 
hvad der går i svang. 

Befolkningen har ikke fået dette at 
vide! 

Den Dan.ske Forening har i øvrigt al
drig kunnet få lov til at låne landstingssa
len. Men den må altså godt lånes ud Lil 
dem. der planlægger tankepolitiet. 

Danske politikeres deltagelse i en evL 
gennemførelse af udvalgeL5 henstillinger 
vil være ensbetydende med forræderi. 

Sindssygen i det hele og konfliktcn 
med Grundloven er så skrigende, at en 
evt. realisering af de "menneskerettig
hedsfrem mende" foranstaltninger mod de 
borgerlige frihedsrettigheder vil forpligte 
enhver ansvarsbevidst borger til at gå un
der jorden og kæmpe for at genvinde dis
se rettigheder. • 

Statsstøtte til 
kolonisatorerne 

De samlede offentlige udgifter ved 
fremmedpolitikken er som bekendt et to
cifret milliardbeløb. 

I sammenligning med det er den direk
te støtte Lil kolonisterne-~ sarnmenslumin
ger, blade osv. nacurligvis kun pebernød
der. 

På finanslovforslaget for 1992 er dog 
opført en udgiftspoSt på 3,2 mio. kr. til 
"indvandrerorganisationer m.v.", bl.a. de
res bladdrift. Tilskud gives tillige til den 
"selvejende institution, der forestår udgi
velsen af det dansksprogede blad "Sam
spil"", vist ca. 1,2 mio. kr. Endvidere af
holdes af bevillingen udgifter til "Indvan
drerrådet og Indvandrernes Repræsen
tantskab, der rådgiver regeringen i gene
relle indvandrerpolitiske spørgsmål". 

Det hedder så smukt, at "tilskuddenes 
formål er at fremme indvandrernes inte
gration i det danske samfund". 

Som om danskerne havde bedt om det, 
og som om det ikke var bedre at bevilge 
penge til de fremmedes integration i deres 
egne samfund ved deres tilbagevenden til 
de lande, de kommer fm. 

Vi andre, der arbejder for det, får ikke 
en øre af stat.5kassen, men må samle alle 
vore midler direkte fra hårdtplagede dan
ske skatteydere, som altså samtidig skal 
give de fremmede både i pose og i sæk. 

• 



Tallenes tåge letter 
- eller hvad? 
Danmarks Statistik har lavet en ny opgørelse over udlændingetallet og givet et bud på væksten heri i de 
kommende år. Vi har talt med cand. oecon. Ebbe Vig, som var en af de første til at pege på manglerne i de 
hidtidige statistikker. 

Er du nu tilfreds. Ebbe 7 

Jeg er selvfølgelig tilfreds med aL have 
få.el rel i, at de "faktiske tal", vi hidLil er 
blevet fyldt med fra officielt hold, ikke 
passer. Den nye opgørelse over, hvor 
mange udlændinge her er (Statistiske un
dersøgelser nr. 43), er rimeligt god, når 
man rager i betragtning, at den er en re
konstruktion og derfor aldrig kan blive 
helt nøjagtig. Myndighederne har jo nu 
engang ikke fået talt udlændinge op, ef
terhånden som de korn ind i landet Så i 
virkeligheden skal der optælling fra grun
den til - en folketælling. 

I Tyskland forsøgte myndighederne jo 
for et par dr siden at lave en sådan folke 
uelling. Men den viste sig svær at gen
nemføre. Indvandrere og deres sympati
sører saboterede i stor stil optællingen? 

Ja, naturligvis! Og så er der i øvrigt et 
par andre usikkerhedsfaktorer og slemme 
fejlkilder. F.eks. tæller den nye statistik -
af indlysende grunde ikke de illegale med. 
De kan være ganske mange. For der er al
lerede skabt indvandrermiljøer, hvor ille
gale immigranter kan leve uden kontakt 
med de danske myndigheder. De bliver al
drig fundet. Den mel.Ode, den nye op-

Mælk og honning 
Under denne overskrift bragte TV 2 

10/12 91 en rapport om baggrunden for 
det - indvandringss1.0ppe1 taget i betragt
ning - ubegribeligt voksende antal tyrke
re her i landet. Da stoppet kom, var her 
6.000 - nu er her over 30.000. 

Det tossede paradis 
TV 2 gik bag kulissen. Ind i hjemmene 

på den anatolske højslette. Videre over de 
bureauer, som bistår de familiesammen
føringssøgende med at udforme ansøg
ningerne til de danske myndigheder, så de 
bliver godkendt. Og herop, hvor de børne
rige familier nu sidder - med en kronisk 
arbejdsløs forsørger. Og til de - ligeledes 
arbejdsløse - tyrkiske mænd, der sidder 
her i deres klubværelser og venter på at få 
familierne herop uden udsigt til at kunne 
forsørge dem. Det må, forsLod man. det 
danske sociale system om, ligesom deue 
system må om at finde lejligheder, der 
svarer i størrelse til de ankommende fami
lier. 

Man hørte også, hvordan en del af tyr
kerne i kJubværelserne har giftet sig en 
ekstra gang i Danmark, med en dansk 
kvinde. Det accepterede konerne hjemme 

fremgik det, for børnenes skyld, for deL 
var jo vejen til en permanent opholdstilla
delse .... Rejses der mon tiltale for bigami? 

l et efterfølgende interview med So
cialdemokratiets rctspolitiske ordfører, 
Dorte Bennedsen, blev denne bl.a. spurgt, 
om det er "fair" at give de Lyrkiskc fami
lier mulighed for at komme herop, når der 
ikke er nogen mulighed for at finde arbej
de her (mærk interviewerens indfaldsvin
kel på problemet). Svaret var. aL proble
met jo kun er imegraLionen. Familiesam
menføringerne skal ikke stoppes, forsl.Od 
man, og de arbejdsløse mænd skal ikke 
sendes hjem. Derimod skal vi finde penge 
til at "integrere" dem og deres familier! 

Det store "Hvorror" 
Hvorfor? Man iager sig til hovedet 

Hvad i himlens navn skal vi med titusin
der af tyrkere, som vi ikke skylder noget? 
Hvilken forpligtelse har vi over for dem i 
anledning af, at vi langmodigt har forsør
get dem i årevis i del danske arbejdsløs
hedssystem'/ Hvad skal de her'? Hvorfor 
beder vi dem ikke venligst om at rejse 
hjem til deres familier, når det nu med så 
stor tydelighed har vist sig, at der ikke er 

gørelse anvender, rummer for øvrigt også 
en kilde til misvisning senere hen. Den 
tæller nemlig kun indvandrernes børn i 
første generation med - nien erfaringen 
fra udlandeL viser, at også de følgende ge
nerationer beholder deres kultur og vaner. 
Efterhånden som disse generationer af 
fremmede vokser i Danmark, vil en op
gørelse over antallet af fremmede på del 
grundlag, som nu er skabt, med andre ord 
vise mere og mere skævt 

Hvor mange er der sd nu? lllii... 

Det er forsat et åbent spørgsmål. Et ,.. 

arbejde til dem? 
Den danske stats gæld er sammenlagt 

på omkring 500 milliarder kr. Alligevel 
fantaserer politikerne om,. hvordan der 
kan bruges yderligere penge på at integre
re og forsørge tyrkere. Umiddelbart før in
terviewet med Dorte Bennedsen hørte 
man Svend Auken fortælle, at vi skal sen
de mad Lil Rusland for at redde de 200 
millioner russere fra hungersnød. Vi skal 
bare bruge de nødvendige penge, sagde 
han, og så skal vi finde dem bagefter! 
Man forstår tankegangen! 

Galehuset 
De politikere, der er ansvarlige for det, 

man så på TV 2, trænger til psykiatrisk 
hjælp. De har tydeligvis mistetjordforbin· 
delsen. På et Lidspunkt, hvor det endog er 
diskuteret, om der er råd til at betale for et 
ugentligt bad til de ældre på visse af vore 
plejehjem, er disse politikere syge efter at 
bruge penge, der ikke eksisterer, på all 
mulig andet. Og i den anledning føler de 
sig oven i købet gode, humane, ansvars
bevidsLe og fonræffelige i det hele taget. 

Sådant har ikke med politik aL gøre. 
Sådant foregår kun i et galehus! 0.H. 
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stort antal kaldes danskere, fordi en af 
forældrene er blevet dansker på papiret. 
Hvis vi nøjes med at tælle de nu opgjorte 
antal for Tyrkiet, Asien i øvrigt, Afrika, 
Syd· og Mellemamerika samt statsløse - i 
hovedsagen palæstinensere - når man til 
117.123 pr. 1/1 91. Med undersøgelsen er 
der pludselig 43.152 flere fra disse områ
der, som hidtil har været puttet ind under 
gulviæppet. Men der er flere endnu. Un
dersøgelsen (tabel I side 26) afslører 
f.eks., at der er mindst ca. li 0.000 ialt 
med betegnelsen danske statsborgere, 
uden at det kan fastslås, at mindst en af 
forældrene er dansk og født i Danmark. 

- Me11 hvad er da årsagen til det ro· 
deri? 

Det er, at skift af forældrenes nationa
litet ikke kan ses af en persons person
nummer. Og så kaldes de bare danskere. 
Derfor giver undersøgelsens opregning af 
fremmede fortsat et andet resultat end 
det, man får ved at sammenlægge antallet 
af registrerede udenlandske statsborgere 
med det registrerede antal naturaliserede. 
Dette har vi fremhævet gang på gang! 

Hvad sd med prognosen? 
Danmarks Statistik regner med, at her i 

det værst tænkelige tilfælde i år 2020 vil 
være 438.000 indvandrere og efterkom
mere fra de mindre udviklede lande. Men 
det er som sagt kun første generations cf. 
terkommere, der overhovedet regnes som 
efterkommere i prognosen (Befolkning 

og valg 1991:16). Ydermere er f.eks. de 
statsløse slet ikke medregnet. Jeg tvivler 
også meget på, at indvandrernes fødselstal 
vil falde til det niveau, prognosen siger. 
Både det nuværende og det fremtidige an
tal nyfødte blandt fremmede må også øges 
med dem, der i de nye statistikker kaldes 
danske, selv om de reelt er fremmede. 
Hertil kommer noget meget alvorligt: 
Prognosen forudsætter i værste tilfælde, at 
den årlige nettoindvandring fra de nævnte 
lande vil være konstant, nemlig 7 .300 
årligt. Men for det første viser al erfaring, 
at desto flere der kommer ind i landet, 
desto flere vil de trække med sig. De 
7.300 vil altså vokse til andre størrelser 
med årene. Og for det andet er de 7 .300 
an!llgclig lovlig lavt sat. Nettoindvandrin
gen fra de nævnte områder har i gennem
snit de sidste fem år været 8.731 årligt. Vi 
har i de senere år fået omkring 5.000 asyl
ansøgere årligt - og udlændingedirektora
tet fortæller, at næsten ingen af dem rejser 
hjem igen, selv om de får afslag på ansøg
ningen. Hertil kommer så familiesam
menføringer og fupægteskaber med dan
skere samt illegale og indvandrere på EF· 
pas, f.eks. pakistanere på britiske pas. 

Hvad sd? 

Det kan enhver tænke sig til. Se blot 
Frankrig. Der er ingen grund til at nære il
lusioner om, hvad det er her foregår, og 
hvad det vil føre til. Husk også på, at om 
nogle år vil antallet af børn fØ<lt af ind
vandrere stige dramatisk i forhold til an-

0 

Mingoismen i Arhus 
Jyllands-Posten har igennem længere 

tid redaktionelt bevæget sig mere og mere 
i reming af en irriteret kritik af dem, der 
vover at kritisere fremmedpolitikken. No
gen dokumenteret imødegåelse af deres 
argumentation og faktafremstilling har 
bladet dog ikke nedladt sig til. Fremmed
lobbyisten Flemmfog Chr. Nielsen synes 
at spille en større og større rolle i bladets 
holdning på dette område, der efterhånd· 
en nok bedst kan betegnes som "mingois-
me·~. 

Et særlig nuttet uduyk fik denne ming
oisme i en leder 12/11 1991, hvor det i an
ledning af justitsministerens oplæg om 
udlændingepolitikken bl.a. hed: 

"Polil.ikeme har forklaret sig dårligt, og 
ubegribelig mangel på fyldestgørende sta
tistisk materiale har hidtil givet sekteriske 
grupperinger mulighed for at boltre sig 
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med udokumenterede påstande og vanvit· 
tige skrækvisioner. 

Tilstande og stemninger, man ikke tro
ede mulige i det hyggelige Danmark, er 
desværre blevet sørgeligt nærværende". 

Det synes således også at være uængt 
frem til Viby ved Århus, at hyggen i Dan
mark ikke er, hvad den har været. 

Hvorefter bladet i øvrigt fortsætter sin 
leder med bl.a. oplysninger og s)•nspunk
ter, som vi andre har fremføn i årevis. 
Men det er da ran at se, at "sekteriske 
grupperinger" og deres "udokumenterede 
påstande og vanvittige skrækvisioner" 
kan bruges i "Danmarks store landsavis"s 
ophøjede lederspalter, hvor hyggen åben
bart er blevet rystet af "den lurende ten
dens til massehysteri"! 

• 

tallet af børn af danskere, eftersom bØrn 
og unge er i overvægt i fremmedgruppen 
(ca. 16% af danskerne er under IS år, 
blandt de fremmede er ca:29% under 15). 
Disse fremmede børn kommer om føje år 
op i de fødedygtige aldersgrupper. Hertil 
kommer, at der foregår en nettoudvan
dring nu af danskere, der ellers stod for at 
bidrage til fødselstallct. Der nettoudvan
dredc ca. 6.000 danske i 1989. Det er for
mentlig oven i købet de bedste og de mest 
fremdriftige danskere, der forlader landet. 
Det er kort og godt en udskifming af be· 
folkningen i Danmark, der er i gang. Du 
kan roligt forberede dig på borgerkrigen! 

Farverige 
biblioteker 

• 

Bibliotekarer ved folkebibliotekerne 
har som gentagne gange påvist i stort an
tal fornægtet deres forpligtelse til alsidig 
oplysning om fremmedproblemet og i 
stedet fastholdt en ensidig propaganda for 
indvandringspolitikken. Det har bl.a. 
medført udelukkelse af indvandringskri
tisk litteratur, især "Danskeren" fm man
ge folkebiblioteker. 

På sin generalforsamling i 1991 vedtog 
Bibliotekarforbundet enstemmigt en udta· 
lelse, der aftrykkes i medlemsbladet BO 
70 nr. 19 s. 591 under den sigende over. 
skrift: "Ja til et farverigt fælleskab". 

Udtalelsen indeholder de velkendte fra
ser om " fremmedhadet", der breder sig, 
om "hetz mod indvandrerne", at "andre 
kulturer er med til at berige og udvikle 
dansk kultur", at "Danmark er et flerkul
turelt samfund" osv. "Vi siger JA til et far
verigt fællesskab og ønsker indvandrerne 
og Oygmingene velkomne på biblioteker
ne", proklameres det. 

Det hele munder som venteligt ud i et 
krav om, at de kirkebesættende statsløse 
palæstinensere på trods af det uhyre god
uoende danske a5ylbehandlingssystems 
afslag skal have ret til at blive i Danmark 
og have asyl. 

Det farverige beslAr nok mest i forskel
lige nuancer af rødt. Nogen udsigt til, at 
vore offentlige bogbescyrere i højere grad 
vil efterkomme deres alsidighcdsforplig
telse, øjnes i hvcn fald endnu ikke. 

Det kræver nok, at borgerne og skatte
yderne kalder disse hovmodige missio
nærer til orden. 

• 



CD og hykleriet 
Arne Melchior og Mimi Stilling Jacob

sen har på det sidste brugt en del tid på at 
fortælle, hvor forfærdelige Den Danske 
Forenings holdninger er. Det fremgår dog 
ikke, hvori det forfærdelige helt nøjagtig 
består. Åbenbart har de to politikere et 
meget betydeligt behov for at udpege no
gen, der er forfærdelige (i gamle dage 
kaldte man sådanne behov for syndebuk
synctromet). 

Medens vi herefter tålmodigt venter på 
at få at vide, hvad det er, vi gør galt, kan 
der være anledning for vore læsere til at 
spekulere over, hvad CD-partiledelsen 
selv står for. 

Vi er Mimis fede mus 
12/11 84 fortæller Mimi Stilling Jacob

sen i Berlingeren, at "danskerne er som en 
flok fede mus, der sidder under deres oste
klokke og ser forarget ud på, hvad der sker 
udenfor". "Vi er måske nået dertil, hvor 
vi ... er ved at kvæle hinanden i tryghed", 
fortsætter den vidtskuende, internationalt 
orienterede Mimi, der åbenbart er ved at 
blive kvalt i trygbed og derfor har mistet 
evnen til at se. 

På grund af sin omfattende internatio
nale orientering vil hun naturligvis ikke 
have stramninger af udlændingeloven. 
Tværtimod - som hun sagde i Folketinget 
27/11 91 efter at have afvist justitsmini
sterens ønsker i denne re1ning (Folke
tingstidende spalte 2878): "TIi gengæld 
har vi nogle, synes jeg, velbegrundede øn
sker om nogle udvidelser". Hun foreslog 
herefter bl.a. en immigrationskvote til 
løsnelse af indvandringsstoppet (spalte 
2880). 

Til den vidtskuende Mimi Jacobsens 
ros må dog siges, at hun ikke som de fle
ste andre politikere prøver at stikke væl-

gerne blår i øjnene med hensyn til, hvad 
det egentlig er, der foregår i Folketinget. 
Som hun siger i Tinget ved udgangen af 
det gamle år (spalte 2882): "Lad os derfor 
ikke foregøgle befolkningen eller os selv, 
at nu går vi til den, for det gør vi ikke, og 
det bØr vi heller ikke efter min mening". 

Melchior øver sig på folkevandring 

Næh, CD-ledelsen har besluttet sig. Og 
det sker med åbne øjne. I Folketinget 9/4 
91 forklarer Arne Melchior, at den sidste 
folkevandring ikke har fundet sted, hvor
for det er rart, at vi kommer i gang med at 
"øve os på at være imødekommende". 
Om en stramning af udlændingeloven kan 
der slet ikke være iale - tværtimod bør 
praksis mildnes, sagde han ved sam
me lejlighed (Folketingstidende spalte 
4287{). I modsætning til internationale 
Mimi har han imidlertid ikke noget mod 
at stikke folk lidt blår i øjnene, hvis det er 
øjeblikkeligt mest hensigtsmæssigt. Efter 
at CD's politik er kommet i modvind hos 
vælgerne, klager han i Berlingeren 5/11 
91 i melodramatiske vendinger over, at 
regeringen har tøvet for længe med at 
komme med et udspil på udlændingeom
rådet. 

Melchior finder "nonsens" - hos andre! 
Og CD-ledelsen v&l bedst. Som be

kendt fastslog Arne Melchior for ikke så 
længe siden, at politikerne ikke skal "sjo
ske efter folkestemningen". For Ame 
Melchior er det altså ikke politikerne, der 
repræsenterer befolkningen, men deri
mod befolkningen, som skal repræsentere 
politikerne. På den anden side skal politi
kerne tilsyneladende efter Arne Melchi
ors mening heller ikke sjoske efter eks
perterne. I fjernsynet udtalte Mimi Jaco
scn ganske vist 29/10 91: "Vi mangler, at 
regeringen går ud og siger: Sådan er iallc
ne". Men Danmarks Statistiks kort efter 
publicerede, møjsommeligt udarbejdede 
befolkningsprognose er "nonsens" og 
"ubrugelig", forkynder Arne Melchior i 
Berlingeren 21/12 91 og 9/1 92. På denne 
baggrund kan det naLurligvis ikke undre, 
at Arne Melchior, der er .s,~ sippet med to
nen i Dagøs telefonavis, for åben skænn 
kan finde ~ at kalde Den Danske Fore
nings formand, Ole Hasselbalch, for en 
skidtspreder. 

Til understøttelse af de forandringer i 
befolkningens holdninger, som altså ikke 
kan hidføres ved hjælp af Danmarks Sia
tistiks "nonsens", anbefalede Arne Mel
chior 3/12 91 i Folketinget, at der gives 

bevillinger til en ordentlig meningspå
virkning (læs: indvandringspropaganda). 
Den direkte anledning var et forslag fra 
Bine Weiss om at lave småindslag i fjern
synet med sloganet: "Kun en tåbe frygter 
ikke racismen"(!). Det syntes Arne Mel
chior var en udmærket ide. 

CD bekæmper "indavl" 
Man kan undre sig over baggrunden for 

disse besynderligheder hos et oplyst men
neske, der oven i købet har været minister. 
Forklaringen findes imidlertid muligvis i 
Folketingstidendes referat af åbningsde
batten 8/10 1987 (Folketingstidende spal
te 175). Her begrunder Arne Melchior sin 
indvandringspolitiske holdning med føl
gende udtalelse: "Man kan ikke leve, og 
slet ikke som lille nation, af indavl". 

Ganske i tråd hermed fortæller CD's 
brochure om de fremmede og os, at ud
sigten til at få en tyrkisk befolkningsgrup
pe på 250.000 ikke er skræmmende (for 
CD-ledelsen). Hvordan vi i givetfald skal 
hindre de 250.000 tyrkere i at blive til 
endnu flere, siges der derimod intet om. 
Ejheller siges der noget om, hvor mange 
fremmede folkegrupper af den størrelse
pakistanerc, iranere m.fl. - CD-ledelsen 
uden bekymring vil trække ned over ho
vedet ~ den danske befolkning for efter 
misforståede biologiske populationsteori
er at frelse vor lille, hidtil så homogene 
nation fra "indavl". 

Primusmotor bag brochuren er for 
øvrigt- helt i pagt med CD-ledelsens tan· 
kegang - en tyrkisk indvandrer! 

Mage til ansvarsløshed og stutteripræ
get syn på nationen skal man forhåbcnUig 
lede længe efter! 

• 
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Hvad værner 
Hjemmeværnet? 
Misbrug af Hjemmeværnsbladet til hetz mod Den Danske Forening. 

Alle de - nu omkring 70.000 - frivilli
ge medlemmer af Hjemmeværnet har 
næsten fra dets opreuelse gratis modtaget 
delS officielle informalionsorgan, Hjem
meværnsbladet. 

Indtil for nylig har bladet - borlSCL fra 
enkelle svagere tilløb til parliudnynelse -
værel behageligt frit for ideologisk eller 
indoktrinerende stof og har holdt sig til 
det. som var særligt og fælles for hjem
meværnsfolkene, især viljen Lil aktivt at 
værne om Danmark og del danske sam
fund, del indre liv i Hjemmeværnet, våb
nene og andre forsvarsfaglige emner. 

Endog annonce fra DDF afvist 
Deue politisk neutrale præg har været 

fastholdt så strengt, at Den Danske Fore
ning endog for ikke længe siden har fået 
af vist at få en lille betalt annonce optaget 
i bladet med oplysning om foreningens 
eksistens, formål, adresse et.c. 

I 1991 har bladet søgt at forny sig, ikke 
blot ved en lidL mere iøjnefaldende opsæt
ning, men også ved at bringe flere artikler 
med bredere orientering om navnlig for
hold i kriseområder rundt om i verden. 

Indvandringslobbyens indtog 
Desværre synes fornyelsen også at ha

ve betydet, at redaktionen har åbnet bla
dets spalter - eller ligefrem selv indbudt 
dem? - for de kræfter, der ikke ønsker at 
værne om danskernes hjem, men at lægge 
del åbent for masseindvandring af vildt
fremmede mennesker fra andre kulturer 
og verdensdele, og som på det groveste 
forfølger og hetzer mod dem, der vil vær
ne om Danmark som dansk nationalstat. 

I oktober-nummeret havde man således 
optaget en "kronik" af det noksom be
kendte socialdemokratiske EF-parla
mentsmedlem Ejner Hovgaard Christian
sen under overskriften "Racismen er en 
realitet i Europa". Hans realiteissans bely
ses vist tilstrækkeligt af hans påstand om, 
"at vi herhjemme, hvor vi har haft tradi· 
tion for fredsommelig omgang med frem
mede, nu opfører os som tyskerne i tredi
veroen! 

Dækket af sin parlamentariske immu
nitet bruger han "kronikken" til et rabiat 
hetzangreb på Den Danske Forening, som 
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han konsekvent sætter i forbindelse med 
Hitler og hans tyske nazisme. "Jeg er vis 
på," hedder det bl.a., "at de tyske natio
nalsocialister under Adolf Hitler på sam
me måde som Den Danske Forening kun
ne få dom for, at de ikke var racistiske. 
Hvordan det siden gik, ved vi jo alle. Den 
Danske Forening benyller sig af denne 
særlige type social uro til at skabe sig en 
platform af samme type som den, der 
skaffede Adolf Hitler til magten. Man er 
ikke fjendtlig overfor de fremmede, man 
bryder sig bare ikke om deres religion. 
Man er ikke fjendtlig overfor andre hud
farver, men mener dog ikke det er rigtigt, 
at to af forskellig race blandes". 

Og som om han ville sende en særlig 
hilsen til de underbegavede hjemme
værnsfolk med deres tåbelige vilje Lil at 
værne det ligegyldige Danmark, forisæt
ter han: "Man er ikke racistisk, men me
ner blot, at vi har førs1efød5elsretten til 
den lille strimmel land, der udgør det dan
ske kongerige, og at vi har fortjent det, 
omendskønt de fremmede ofte er affolke
slag der lang tid før vore forfædre slap 
stenredskaberne, var forfinede civilisatio
ner med et rigt kulturliv". 

"Racisterne" - hvortil han jo regner os 
andre - omtales som "så afstumpede og 
primitive, at man ikke tiltror dem Nean
derthalerens åndsevner". 

Kulturimperialistisk åndshovmod 
Nu er neandenhalerne jo ik.ke i stand til 

at anklage ham for racistisk diskriminati
on og hånende omtale. "Primitive" stam
mer rundt om i verden påtaler næppe hel
ler hans nedvurdering af dem sammen 
med vore "primitive" forfædre i stenalde
ren. Det er dog ellers ikke hver dag, man 
nuomstunder møder et så åbenlyst de
monstreret kulturimperialistisk åndshov
mod over for fremmede. Men han stoler 
vel på, at det er noget ganske andet og 
anerkendelsesværdigt, når det vendes 
mod danskerne. 

Overrabbineren viderefører hetzen 
Deue "anli-racistiske" bavl fremkaldte 

i HjemmeværnsbladelS november-num
mer flere afstandiagende læserbreve fra 
hjemmeværnsfolk og fra DDF's formand 

Ole Hasselbalch. Men bladets redaktion 
fandt åbenbart ikke, at den havde gjort 
nok for "ami-racisterne" og for hetzen 
mod DDF. I hvert fald havde den givet 
overrabbiner Beni Melchior en halv avis
side til et "synspunkt" under overskriften 
"Også et moralsk beredskab". Heri fort
sætter han, hvor Hovgaard Christiansen 
slap, med klageråb over den til1agcnde 
"nationalisme" og antisemitisme i det be
friede Østeuropa, lignende tendenser i 
Vesteuropa. had mod indvandrere og 
fremmede osv., uden den mindste for
ståelse for nationernes folkelige mod
stand mod en meriingsløs masseindvan
dring af vildtfremmede fra andre dele af 
verden. 

Ren hetz bliver hans indlæg til i slut
ningen, hvor han fri t boltrer sig med til
svining og nedrakning af DDF. Han tilla
der sig endog at påstå, at DDF i virkelig
heden mener, at danske jøder under den 
nazistiske besættelse af Danmarl< havde 
"fortjent at havne i Hitlers gaskamre". 

Til slutjamrer han: "Hvorfor er det kun 
Den Danske Forenings medlemmer, der 
skriver læserbreve'/ Hvor er f.eks. folk fra 
Hjemmeværnet henne? Hvorfor rejser 
man sig ikke imod en forening, der kalder 
sig dansk, men som i virkeligheden er no
get af det mest udanske, vi har? Er det u
græs, der er føget over hegnet?". 

Forsøg på genmæle 
Dette dobbelte overfald på DDF i et 

skatteyderbetalt blad fra det danske for
svar, og uden at den angrebne part havde 
fflet lignende spalteplads til at forklare og 
forsvare sig, fik mig som mangeårigt 
medlem af Hjemmeværnet Lil 27/11 91 at 
sende redaktionen følgende svarindlæg: 

"Hvadforvæmet? 
l sit oktober-nummer indeholder Hjem

meværnsbladet en kronik af Ejner Hov-
8aard Christiansen, der er medlem af EF
parlamentet og ved siden af del var pro
fessionel EF-lobbyist. Nu er han lobbyist 
for frenu>1edindstrømningen til Danmark 
og mod dem, der advarer om den. 

Denne person. der mig bekendt ikke 
har noget med HJV al gøre, gav reda/aio-
1ien - eller heniede den ham selv ind? -
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de, mesie af en side i blade/ 1il bl.a. at 
tilsvine Den Danske Forening. Den sides 
<'Jbenlys1 i hartlwrn med de tyske nazisier 
under Adolf Hitler. Trods de,. m adskilli
ge af foreningens stiftere og ældre med
lemmer deltog aktiw i modstandskampen 
mod den tyske nazistiske besæuelsesmagt 
og sa11e eget liv og frihed ind for Dan
marks sag. 

Hovgaard Christiansen har tidligere 
bevis,, at delle er hans debatniveau. Men 
bør det også være Hjemmeværnsbladets? 

En række hjemmeværnsfolk har i no
vember-nunvneret gjort indsigelse mod 
hans udgydelser og mod hans hovne ned
gøring af forsvaret for "førsiefødselsret
ten til den lille strimmel land", som han 
kalder det Danmark, de frivillig, er gået 
sammen om at værne. SJ langt, sd godt. 

Men for bladets redaktion var offentlig
gørelsen af delte udbrud af danskerhad 
dbenbart ikke en isoleret tilfældighed. 

Sammen med indsigelserne har redak
tionen nemlig trykt et "synspunkt" af 
overrabbiner Bent Melchior. der betegner 
HJV som "Også et moralsk beredskab". 
Heller ikke han har mig bekend/ nogen 
tilknytning til HJV, så igen undrer man 
sig over, hvem der tog initia1ive1 1il hans 
artikel i bladet. 

Det "moralske beredskab" er ogsd her 
noget egenartet. Melchior følger nemlig i 
de hovgaardske fodspor med aldeles udo
kumenterede og usande pdstande om Den 
Danske Forening. Han undser sig end ik
ke fora, insinuere, at den i virkeligheden 
mener, m danske jøder havde fortjeni at 
havne i Hiilers gaskamre. Delle p<'Jstdr 
han, der selv sad irygt i Sverige b/andl de 
danske jøder, som blev hjulpet derover af 
bl.a. den modstandsbevægelse, af hvis 
overlevende adskillige sluttede sig til HJV 
eller senere 1il Den Danske Forening. 
nogle efier at have stiftet bekendtskab 
med iyskernes fængsler og fangelejre in
defra! 

Og det kan vi altsd læse i november
nummerel. Som om de, ikke var nok med 
li/sviningen i ok1ober-nummere1! 

Der 1ales megei omforsvareis og HJVs 
opgaver efter øst-ves, 1øbrudde1. Vi er 
nogle, der allerede i en del dr har undre/ 
os over, hvad vi egentlig forsvarede. Det 
sd jo ud, som om man samlede hele styr
ken foran hjemmets hovedindgang for at 
afværge en invasion der, samtidig med a/ 

bagindgangen siod pd vid gab og aldeles 
ubevogtet, så vildJfremmede i hundrediu
sindta/ kunne invadere vor/ hjem ad den 
vej. Burde man ikke tænke noget mere 
over de, i HJV? 

For man kan jo med reue spørge. om 
del i dag ikke længere er HJV. men DDF, 
der er Danmarks egemlige hjemmeværn, 
og som har laget tråden op fra mod-

standsbevæge/sen under besæue/sesdre
nes kamp for at sikre Danmark som e, frit, 
dansk land for de, danske folk. 

Sune Da/gård 
MG i HJV gennem 40 år" 

Redaktør "off-side"? 
De beskedne forventninger om at få ad

gang til i det mindste delte gensvar blev 
imidlertid få dage efter skuffet ved føl
gende brev fm redaktøren af Hjemme
værnsbladet Søren Raben: 

"Jeg md desværre returnere di1 læser
brev under henvisning lil de maksimale 
200 ord. I anden runde af debauen er re
daklionen nød lil al være restrikiive med 
pladsen. 

Jeg vil dog skynde mig a1 li/føje. at jeg 
har modtaget el læserbrev fra formanden 
for Den Danske Forening. 

Delle kommer i på trods af længden -
denne ti/fpjelse for at understrege a1 din 
"side" i deballen ikke bliver underkendt 
redaklionelt" . 

Frihedskamp og HJV 
Da jeg ikke fandt nogen grund til at fal

de i svime over denne selvglade redaktio
nelle godgørenhed, sendte jeg 4/12 91 føl
gende svarbrev: 

"Jeg har modtaget Deresbrev af 3. ds .. 
hvormed De afviser og li/bagesender mit 
indlæg imod Ejner Hovgaard Chrisiian
sens og Bent Melchiors 1ilsvininger i bla
deis okiober- og november-numre af bl.a. 
Den Danske Forening. 

Da del drejede sig om al skaffe plads 1il 
disse personers udgydelser i Dert!S blad, 
var der åbenbart ingen pladsnød eller be
grænsninger til 200 ord. 

Deres undskyldning med "anden run
de" forekommer meningsløs i beiragtning 
af. at De selv har indled/ en anden runde 
ved at lade Melchwr sekundere Hovgaard 
Christiansen og sdledes har udstrakl de 
grove, udokumemerede angreb over 10 
numre. 

Bladets forio/kning af ytringsfriheden 
er således klart ensidig og diskrimineren
de. 

Især fra HjemmeværnelS civile side ta
les der jævnlig om værdien af de endnu 
1ilbageværende repræsen1an1er i delle for 
modslandsbevæge/sen 1940-45. I praksis 
bidrager blade/ med de nævme artikler til 
atforhdne del, som i hverifald en stor del 
af madstandsbevægelsen kæmpede for" . 

l december-nummeret af Hjemme
værnsbladet kunne man så læse det ind
læg, som Ole Hassclbalch allernådigst 
havde fået optaget - ca. halvt så langt som 
Melchiors "synspunkt". Ved siden af det 

havde redaktionen fundet plads til flere 
læserincllæg imod DDF. hvoraf et langt 
overskred "de maksimale 200 ord". Det er 
jo let nok at skabe indtryk af tilslutning til 
~t synspunkt, når man blot bortcensurerer 
incllæg til fordel for et andet! 

Medier for lobbyen 
Denne skænnydsel i et blad, der såvist 

aldrig har udmærket sig som debatorgan 
om væsentligere nationale anliggender ud 
over de rent forsvarspolitiske, kan måske 
synes uden større betydning og næppe 
værd at hæfte sig ved. 

Den illustrerer imidlertid levende, 
hvordan fremmedlobbyen forstår at mase 
sig ind på næsten alle steder, hvor den of
fentlige mening kan skabes eller ændres. 
Hovgaard Christiansen konstaterer i sin 
kronik hovent: "I den bedre ende ligger 
den kendsgerning, at racisterne ikke mere 
har medierne med sig". Som om medierne 
næsten uden undtagelse ikke hele tiden 
har spillet fremmedlobbyens spil. Mel
chior bekymres blot over, at man ikke be
hersker læserreaktionerne. læserbrevene 
er det svage punkt, som han appellerer til 
hjemmeværnsfolkene om at ændre ved. 
Resten af pressens indhold er han åben
ban roligere ved. 

Eksemplet med Hjemmeværnsbladet 
viser, hvorledes denne lobby eller mafia 
af "anLiracister" endog har skaffet sig en 
eksklusiv platfonn for deres propag-anda 
og hetz-kampagne i et statsbetalt organ, 
der udsendes gratis til hele· Hjemmevær
neis personel. Selv over for de danskere, 
der frivilligt har meldt sig til forsvar af 
Danmark, mener mediemagthaverne alt
så, at disse nedbrydere af den danske nati
onalstat skal have frit spil og privilegeret 
adgang til påvirkningskanalerne. 

· Dumhed eller bagtanke? 
Det bliver interessant at se, om Hjem

meværnetS ledelse - i første række den 
politiske eller "civile" - står bag disse en
sidige og plumpe indoktrineringsforsøg, 
eller om den har vilje og evne til at gen
skabe en politisk neutral eller afbalanceret 
informationsformidling til de frivillige 
hjernmevæm~folk. 

For generalangrebet mod de danskere, 
der i dag i en ny modstandsbevægelse må 
forsvare Danmark i civil, skyldes da vel 
ikke, at man i god tid vil søge at vænne 
hjemmeværnsfolkene til at acceptere 
grundlovskrænkelser af den an, som Hov
gaard Christiansen har på bedding? (Se 
artiklen s. 5-6). Det ville jo ikke være 
mærkelig~ om netop hjemmeværnsfolk 
opfauede den slags krænkelser af deres 
land og dets demokratiske grundlov som 
et kup. 

Sune Dalgdrd 

DANSKEREN • NR. I • FEBRUAR 1992 J J 



Vi er røde, vi er hvide ... 
Harry Vinter har denne gang en samtale med Lilian Bostok fra Vesterbro i København. 

H. V.: På vej herhen gik jeg over Eng· 
have Plads. Der sd jeg mange mørkløde· 
de, sorthårede drenge og kuiteklædte. til· 
hyllede piger. Det fik mig til at tænke på et 
maleri af Peter Hansen fra begyndelsen af 
århundredet. Det hedder "Legende Børn 
på Enghave Plads" og forestiller glade, 
lyslokkede børn. der leger i solen. Hvad 
er der blevet af efterløm.merne til børne
ne på det maleri? 

L.B.: De er blevet fortrængt ud i for
stæderne, og der er de også ved at blive 
fortrængt ude. Man ser næsten ingen dan· 
ske børn på Vcsterbro mere. 

Jeg har boet her i 30 år. Jeg har tre børn. 
Den yngste var rn Ar, da jeg blev alene 
med ham. 

H. V.: Sd har du på nærmeste hold op· 
levet Vesterbros forvandling fra et dansk 
arbejderkvarter til en mellemøstlig lølo· 
ni. 

L.B.: Ja, da vi tlyuede hertil kunne pi· 
gerne og jeg godt gå en tur ad Istedgade 
om aftenen for at se på forretninger. Det 
kan man ikke mere. Min mormor boede i 
Abel Cathrinesgade. Hende besøgte jeg 
tit. Der var ikke noget at være nervøs for. 
Da blev man ikke generet. 

Il.V.: Bliver 11uin det nu? 

L.B.: Ja,detgør man. Deter isærdeun
ge indvandrere, der er et problem. Det er 
farligt bare at se på dem. og irettesætter 
man et indvandrerbarn, der f.eks. cykler 
på fortovet, risikerer man at få en hel ban
de efter sig. Det kunne jeg nævne mange 
eksempler på. Ældre mennesker IØr ikke 
gå ud om aftenen længere. De græder ind· 
vendigt over det, der er sket med deres 
land. 

H.V.: Føler du dig ikkekulturelt beriget 
over den udvikli11g, der er foregdet? 

L.B.: Absolut ikke. Jeg føler mig kul
turelt berøvet. Alt dansk forsvinder. Nu 
er selv juledekorationen forsvundet fra 
Istedgade. Julen interesserer ikke de frem
mede, og danskerne er ved at være et na
tionalt mindretal på Vestcrbro. 

H.V.: Der md øjensynlig være nogen, 
der føler sig beriget. På en dør i opgan· 
gen så jeg et typisk dansk pigenavn sam· 
men med et typisk mellemøstligt drenge-
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navn. Kender du eksempler pd. at danske 
mænd bor sammen med indvandrerkvin
der? 

L.B.: Nej, det har jeg aldrig nogensinde 
høn! En dansk mand skal lige prøve at 
komme i nærheden af deres piger, så går 
det galt. En ung mand tør simpelthen ikke 
at forelske sig i en tyrkisk eller pakistansk 
pige. 

li.V.: Den tyrkiske eller pakistanske pi· 
ge tør vel heller ikke forelske sig i en da11-
sker? 

L.B.: Uha nej da, men det er ikke på 
grund af danske fordomme. Sådan en for
bindelse er helt udelukket. aldeles umu
lig. 

H. V.: Er det ikke mærkeligt, at de gode 
hwnanister ikke studser over denne kØns· 
bestemte racisme. som man vel må kalde 
det? 

L.B.: Jo, men hvad med rødstrømper· 
nc, de srudser heller ikke engang. Vel. 

H. V.: Hvad bliver det for børn, der 
kommer ud af indvandrermændenes for
hold til danske kvinder? 

L.B.: Det bliver muslimer. Det er ikke 
bare indvandringen, der udvander den 

danske befolkning. Det gør de blandede 
ægte.~kaber også. 

fl.V. : Det siges, at indvandrermænde· 
nes racisme er sd stærk. at de ikke engang 
vil tillade. at en datter. de har fået med en 
dansk kvinde. gdr hen og gifter sig med en 
dansker. 

L.B.: Det er fuldstændig korrekt. Med
mindre de bliver skilt forinden, men så er 
der jo den mulighed, at han tager børnene 
med til sit hjemland. 

H. V.: Det er en grovkornet diskrimina· 
tion, vi må stå model til i vort eget land. 
Det forhold, al indvandrermænd har fri 
adgang til at jagte danske kvinder, mens 
danske mamd bare har at holde fingrene 
fra indvandrerkvinderne, det md jo nød· 
vendigvis medføre, at mange danske 
mænd, som ellers ville havefundet sig en 
partner, kommer til at leve en ensom til· 
værelse som følge af indvandringen. 

L.B.: Ja. det kan vi ikke mindst se her 
på Vesterbro. De kommer til at trØ$te sig 
med købesex. Ofte forsumper de af at trØ· 
ste sig med alkohol og narko. Masser af 
danske mænd kommer ikke til at føre 
slægten videre, sådan som det må være Ji. 
vets mening, fordi vore politikere hellere 
sørger for andre landes borgere end for 
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vore egne, og fordi de bl.a. har accepteret, 
at indvandrere kan have kone både her og 
i hjemlandet 

H.V.: Ja, i Danmark overtager staten 
mere og mere af den rolle, som familien 
tidligere havde. Men aen svigter sit an
svar ved først og fremmest at sørgefor de 
fremmede, som i forvejen har storfamilien 
til at bakke sig op. 

Lilian. Dit navn Boswk lyder russisk. 
Har du slaviske aner? 

L.B.: Min oprindelse er noget blandet 
Min morfar var tysker. Min mormor var 
fransk. Men de fik begge to dansk sum
borgerskab. Min oldemor døde nede på 
Gasværksvej, men det ligger jo langt til
bage. Min far var fra Nakskov. Hans far, 
som var konditor, døde da han var 11 år. 
Da min far var 15, tog han ud at sejle. Han 
kom til Amerika. Der rømmede han og 
kom i lære ved Cirkus Ringling, som er 
verdens største cirkus. 

Efter 15 år kom han hjem, fordi hans 
breve til hans mor kom retur. Så traf han 
min mor, fordi min mor og hendes familie 
var artister. Så startede min far et lille cir
kus op her i Danmark. Det hed cirkus 
Reno. Min far er født Nielsen, men det 
navn er for almindeligt til en cirkusplakaL 
Derfor købte han navnet Bostok. 

Fra min familie har jeg i øvrigt et godt 
kendskab til, hvor svært det tidligere var 
at opnå dansk indfødsret. Første gang jeg 
stod over for det var i 1946. Jeg havde en 
moster og en onkel. Min onkel var af un
garsk afstamning. Men hele hans familie 
boede her, og han talte flydende dansk. 
Min moster var dansk. Jeg var 20 år den
gang, min moster har været 39-40. De 
havde hus på Fyn. De fik førstdansk stats
borgerskab i 1946, efter at de havde været 
her i så mange år. Jeg tror, at konens og 
bØrnenes staL~borgerskab fulgte mandens 
dengang. 

Så har jeg en fæuer. Han har danske fo
rældre, men blev født i Paris, hvor hans 
forældre var nede at optræde. Efter føds
len tog min tante hjem med ham og blev 
hjemme. Han blev aldrig artist, men ci
garmager. Han søgte flere gange, men var 
over 30 år, før han fik dansk statsborger
skab. Den eneste gang, han havde været 
uden for Danmark, var ugerne efter han 
blev født. Der var noget med. at Fmnkrig 
ikke ville give slip på ham, så længe han 
var i en alder, hvor han kunne blive ind
kaldt som soldat. 

Il. V.: llvorn/Jr var det? 

L.B.: Han er sidst i 60'erneidag,så han 
må være født omkring 1923-24. Min 
søster giftede sig med en bulgarer i Norge 

i 1945. Han var statsløs, og derfor blev de
res to sønner også stal~løse. Det er, fordi 
det eren artistfamilie, at det er sådan nog
le blandede ægteskaber. Deres ældste søn. 
Jeko, blev født i Danmark på Rigshospita
let senere samme år. Han søgte stalSbor
gerskab fra han var 17 år. Han har gået på 
Strandmarkskolen og Grundtvigskolcn, 
og de har talt dansk hjemme. Han arbej
dede ved postvæsenet og blev tilbudt fa5t 
ansættelse, men måtte sige nej tak, fordi 
han ikke kunne få statsborgerskab, til 
trods for at han havde dansk mor og var 
født i Danmark. Han havde rejst meget og 
blev derfor spurgt, hver gang han havde 
søgt, om han følte sig dansk. Først i 1978 
fik han dansk statsborgerskab. 

Deres anden søn, Danny, fik StalSbor
gerskab som 17-årig. Han er ikke engang 
født i Danmark, men i Schweiz, men han 
er meget yngre, og for ham gik det ander
ledes hurtigt. 

Lilian Bostok 

Il.V.: !Jar du en forklaring på der. libe
ralisering, der har fundet sred? 

L.B.: Jeg ved ikke, om det er blevet 
nemmere for alle, eller om det kun er for 
dem fra Mellemøsten. Jeg er chokeret 
over det. Jeg tror, der ligger noget bag alt 
det her, som politikerne ikke tør fortælle 
om. Jeg tror, at det, der ligger bag, er olie. 

Jeg rejste meget i Holland, Tyskland og 
Belgien i 60'erne. Der så jeg det, før det 
startede i Danmark. Vi har simpelthen ba
re efterlignet de andre EF-lande. Det myl
drede ind med tyrkere. På hovedbane
gården i Hamburg ledte tyrkerne efter ty
ske piger, som de kunne komme hjem og 
bo hos. Det så vi dengang, lang tid før vi 
fik det. 

Jeg husker, jeg var på vej til Hamburg 
med tog. 11971 må det have været. På sæ-

det lå en tysk avis, som jeg satte mig til at 
læse i. På forsiden stod der, at tyrkerne 
krævede børnetilskud til alle deres børn i 
Tyrkiet. Hvis ikke de fik det, ville de hen
te ~ mil!. bØrn til Tyskland. Nå, tænkte 
jeg, nu sender de dem nok hjem, for det vil 
tyskerne da ikke finde sig i. Det var min 
tanke. Men det gjorde de ikke. Hvorfor? 
Der er Cl stort hvorfor? 

Det var K. B. Andersen, der underskrev 
denne konvention med 'Iyrkiet, Pakistan 
og Marokko om borgernes lige rettig
heder hos hinanden. Den bliver fornyet 
hvert år. Hvorfor'/ Der er så mange 
spørgsmål i denne sag, der er ubesvarede. 

Det er mærkeligt, at politikerne, der er 
sat til at varetage danskernes og Dan
marks interesser, laver det her. Læg mær
ke til, at når de kommer ind i Folketinget, 
så er det.som om de får mundkurv på. Jeg 
har været til mange møder, hvor politiker
ne talte som Den Danske Forening. Men 
officiel! tør de i.kke at sige det. 

li.V.: l!vad er de bangefor? 

L.B.: Det samme som vi alle er bange 
for. Man tør næsten ikke at sige sandhe
den. Det er en helt paranoid verden, vi ef
terhånden lever i. 

Il.V.: Er der tid til at vende udviklin
gen? 

L.B .: Vil du høre min oprigtige me
ning? 

f/.V.: Na1t1r/igvis. 

L.B.: Jeg tror altså, at der bliver borger
krig over det hele. For en skønne dag vil 
de oprindelige befolkninger i Europa ikke 
finde sig i mere. 

Il.V.: Men er der,wget at stille op? Ok
kupanterne har 1 mia. muslimer i ryggen 
i deres racere11e ltjemla11de, hvor der in· 
gen m11/tikul1t1relle eksperimenter fore
går, og 5 . kolo1111e er pd plads overalt. 

L.B.: Ja, det er en meget farlig situati
on, vi slår over for. Og jeg er bange for 
den. Jeg er ikke bange for mig selv, men 
på vegne af mine børn og bØrnebørn. 

fl.V.: Du tror alrså ikke, at vore efter
kommere vil være taknemmelige.fordi vi 
(ellernogle af os) forærede Danmark væk 
til fremmede folkeslag? 

L.B.: Absolut ikke. Men vi må gøre 
vort yderste for at forhindre, at det kom
mer dertil. Vi kan ikke være andet be
kendt! 

H.V.: Tak.for samralen. 
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