
Udgivet af 
DEN DANSKE FORENlNG 

Er danskerne ikke indfødte? 
1993 som år for verdens indfødte. Men 
hvad med os? S. 3. 

Hvad er vi skyldige i? 
Et kig gennem vinduet på os - især på 
vore~ herremænd og deres vdben. S 5. 

Medierne og os 
Den nye samjimdsmagt har mange mid· 
ler til at disciplinere os. Se feks. s. 5, 6, 
7, 8, 14.17. 

Hjælp muslimerne, lad de 
kristne dø 
Besynderligforskel i behandlingen af 
Bosnien/Somalia og Armenien!Syd
Sudan. S. 7. 

''.Antiracisme" åd antinazisme 
Interview med desillusioneret medstif 
ter afFolke})evægek;en Mod Nazisme. 
S 9. 

Fremmede unge udenfor 
Intet arbejde, ingen uddannelse er 
karakteristisk for .fremmede unge i Dan
mark S. 11. 

Sabotagerne tiltager 
Samlet oversigt over spredre pressepip 
0111 sabotager 1990-92. S. 13. 

Mimi og flygtningene 
Hun skal da være velkommen til selv at 
huse nogle, mener H Gade Jensen. S 6. 

Fagforenings-hjernevask 
Forsøg på indoktrinering gennem fag
foreningerne dukker stadig op. S. 14. 

Le Pen ifølge ham selv 
Den udskældte "højreekstremist" som 
han fremstår gennem sine bøger. S. 12. 

ISSN 0907-1636 

7. årgang 

Valgt fra 
Vore flertalspolitikere har gjort 

et valg. 
De har valgt at placere fremme

de i Danmark i hundredtusindvis, 
som bar været driftige og påtræn
gende nok til at mase sig ind her. 
Dem vil politikerne lade oprette et 
"multietnisk" samfund i vor dag
ligstue. Et foretagende, der 
uvægerligt vil ende i et kaos, som 
det vi har lært at kende fra Liba
non og det tidligere Jugoslavien. 

Når man vælger til, vælger man 
også fra. Og det er ikke blot dan
skernes fred og ret til at være sig 
selv, politikerne har valgt fra. 

Fremmede, der er så nødliden
de, at de måtte blive hjemme, er 
f.eks. også blevet valgt fra. Og tri
vielle danske socialtilfælde, som 
ikke interesserer de magtfulde 
lobbygrupper, er valgt fra. Man 
kan jo ikke bruge de samme pen
ge flere gange. 

Dette valg kalder flertalspoliti
kerne for både moralsk og huma
nistisk. I deres lukkede - og velaf
lagte - verden og med mediernes 
indpiskning er moral ganske sim
pelt det, de selv definerer som 
moralsk. 

Lad os påpege, hvad det er fler
talspolitikerne har valgt fra: 

- Det er de utallige nødlidende 
ude i verden, der er så ringe stil
let, at de ikke har nogen som helst 
chance for at komme hertil - og 
som vi ikke kan hjælpe, hvor de 
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er, fordi blot en af vore luksusind
vandrere lægger beslag på, hvad 
50-100 derude kunne overleve for. 

- Det er de over 700.000 dan
skere, der hvert år passerer 
arbejdsløshedssystemet. 

- Det er de henved 200.000 
danske familier, der hænger fast i 
bistandssystemet. 

- Det er de 120.000 danske 
familier, som gennem den sidste 
halve snes år har mistet deres 
hjem ved tvangsauktion. 

- Det er 30.000 hjemløse dan-
skere. · 

- Det er hver eneste af os - og 
især vore efterkommere - der må 
bære byrderne af en statsgæld, 
som for længst har passeret de 
500 milliarder og allerede belaster 
mand, kvinde og barn med mere 
end 10.000 kr. om året pr. næse. 

Sådan er situationen i dag i et 
Danmark, der bruger noget i ret
ning af 30 milliarder kroner om 
året på fremmede - inden- og 
udenlands. 

Til sammenligning kan nævnes, 
at Folketinget nylig bevilgede 50 
millioner kr. til afhjælpning af den 
akutte nød blandt danskere. Det 
svarer (beregnet ud fra regerin
gens egen opgørelse) til fremmed
udgifterne på en enkelt dag! 

Hvor længe regner politikerne 
mon egentlig med, at nødstedte 
danskere fortsat vil holde hænder
ne i lommen? 



-~ ............. ... ............. ~.~ 
Dronningeord - af de gode: 

Fællesskab gennem 
generationer 

"Vi, der har hjemme i Danmark, er en del af en 
sammenhæng. Vi lever i et samfund, et fællesskab 
som vi selv er med til at udforme. Hverdag og fest, 
privat og offentligt, altsammen bygger det på værdier 
og idealer, som vi igennem generationer har været 
fælles om. Også når vi er indbyrdes uenige, ved vi, 
hvor vi bar hinanden. Det er, målt med den øvrige 
verden, lidt af en sjældenhed, ja en gave". 

Fra Dronning Margrethes nytt!lrstale 1992. 

..................... ............. ~.~ 
Pressedækning 

På godt 2 Ar bar Den Danske Forening udsendt 9 pressemed
delelser. 

Så vidt vides, er ingen af dem blevet refereret i noget medie. 
Også Danskeren bringer en del stof, som nok burde bave 

pressens interesse. 
Eksempelvis artiklerne i sidste nummer om inspirationskil

den til LO's nye indvandrerpolitik og afsløringen af fakta-jour
nalist Klaus Laursen som fiktionsmager. 

Men intet af det refereres. 
Dette er dog ikke ensbetydende med, at Danskeren forbliver 

ulæst. Tværtimod skuffelæses bladet på redaktionerne - samti
dig med at der ledes med lys og lygte efter noget i det, som kan 
bruges til at starte forargelse og bagtalelse med. 

Et sådant tilfælde indtrådte i julen på et af de blade, som det 
venstrerevolutionære foretagende "Demos" i VS-partibladet nr. 
I, 1991 præsenterede som aftager afDemos-stof, nemlig Det fri 
Aktuelt, hvorfra historien ret kritikløst bredte sig til Danmarks 
Radio, Kristeligt Dagblad og endog Jyllands-Posten. 

2 DANSKEREN • NR. I • FEBRUAR 1993 

Her kunne man - indsvøbt i en sky af skældsord - læse, at 
Danskerens redaktion bifalder vold mod asylcentre . 

Det gør redaktionen ikke. DDF's landsmøde tilsluttede sig 
tværtimod i 1991 en beretning, som tog afstand fra den slags. I 
1992 tilsluttede landsmødet sig en beretning, der under indtryk 
af den accelererende modstand blandt de unge og det umulige i 
at få politikerne i tale fastslår, at foreningen ikke vil lade sig 
bruge af politikerne til at holde moralprædikener for dem, der 
drives ud i fortvivlelsens selvhjælp. Beslutningen gik i overens
stemmelse hermed ud på, at foreningen skal afstå fra at tage 
afstand fra dit og dat og nøjes med at referere kendsgerninger 
og udviklingstendenser (jf. Danskerens november-nr. s. 21). 
Men heri ligger ingen ændring af foreningens principielle hold
ning. 

1 overensstemmelse hermed konstaterede en leder i Danske
rens december-nr. i en særdeles besk form, at Folketinget er i 
færd med at køre tingene lige lukt derhen, hvor de befandt sig 
op til 29. august 1943. Og lederen sammenlignede nutidens 
indvandringsprofitører med fortidens værnemagere. 

Det er beklageligt, hvis udformningen af denne leder har 
kunnet give anledning til misforståelser om, hvorvidt der var 
tale om en opfordring eller en konstatering. 

I øvrigt er paralleliseringen til besættelsens første år ikke 
Danskerens opfindelse. Den er tværtimod igen og igen blevet 
foretaget af personer, der selv deltog i modstandskampen den
gang. Hvad enten man bryder sig om det eller ej, eksisterer 
synspw:tlctet altså og burde snarere give anledning til eftertanke 
end til forargelse. 

Inden denne forargelse tager overhånd, er det måske på sin 
plads at nævne, at Danskereos redakt.ør, som mingoisterne holdt 
julehetz mod, selv oplevede denne periode. Han blev sat fast af 
det tyske sikkerhedspoliti i 1944 og var resten af krigen tysker
nes fange for medvirken til udgivelse af, hvad de kaldte "hetz
skrifter". 

0.H 

Lille Tyrkiet 
Den tyrkiske ambassade bar travlt. Reks. bar den forsøgt at 

etablere "venskabelige relationer'' til kultursociologen Eivind 
Vesselbo, der har fortalt ubehagelige sandheder om udviklingen 
i antallet af tyrkere her i landet. Men ambassadør Baki Il.kin har 
også andre projekter i gang. 

Ifølge Jyllands-Posten 3/12 92 har han således i de sidste to 
år rejst rundt til alle lokaliteter, hvor der bor mere end 50 tyrki
ske familier. 

Ambassadøren udbreder sig i Jyllands-Posten om, hvad der 
skal til for at "integrere" disse familier. "På langt sigt vil tyrker
ne blive 'tyrkiske danskere', - men stadig med deres kulturelle 
og etniske rødder i behold'', siger han. 

"Tyrkiske danskere". Kan det siges klarere? 
Når der tales om "integration", drejer det sig ikke om at få de 

fremmede til at glide ind i det danske samfund og blive danske
re. "Integration" vil sige at etablere dem her på deres egne 
præmisser. Sikre, at de kan forblive fremmede. For tyrkernes 
vedkommende er der tale om at sikre et lille Tyrkiet i Danmark. 

Al den megen snak om "integration" er blot de~ der skal få 
danskerne til at tro, at det drejer sig om noget andet Og få dan
skerne til at holde sig i ro, til det er for sent. 

"Integration" er i realiteten etablering af fremmede i Dan
maric - og i tilsvarende udstrækning fortrængning af danskere 
og disses sædvanlige levenormer. 



1993 Internationalt år 
for verdens indfødte folk 
Af bibliotekar Harry Vinter 

Den internationale konvention 
om borgerlige og politiske ret
tigheder samt den internationa
le konvention om økonomiske, 
sociale og kulturelle rettighe
der n,mmer begge følgende: 

Afsnit I 
Artikel I 
I. Alle folk har selvbestemmelses

ret. I kraft af denne kan de ftit 
bestemme deres politiske stilling og 
frit varetage deres egen økonomiske, 
sociale og kulturelle udvikling. 

2. Alle folk kan til deres egne for
mål disponere ftit over deres natur
givne rigdomskilder og ressourcer uden 
derved at gøre indgreb i forpligtelser 
hidrørende fra internationalt økono
misk samarbejde, der er baseret på 
princippet om gensidig fordel i folke
retten. Et folk må aldrig berøves sine 
eksistensmuligheder. 

3. De i denne konvention deltagen
de stater, herunder sådanne som har 
ansvaret for forvaltningen af ikke
selvstyrende områder eller formyn
derskabsområder, skal medvirke til 
selvbestemmelsesrettens gennem
førelse og respektere denne rettighed 
i overensstemmelse med bestemmel
serne i De forenede Nationers pagt. 

Der er tale om en kollektiv ret 
for folket. 

I 1990 proklamerede FN's generalfor
samling 1993 som internationalt år for 
verdens indfødte folkeslag. Formålet er 
at styrke internationalt samarbejde til 
løsning af indfødte folkeslags problemer 
og at fremme kendskabet til indfødte 
kulturer gennem særlige internationale 
og nationale aktiviteter. 

Inden udgangen af 1993 forventes en 
verdenserklæring om indfødte folks ret
tigheder fremsat. 

Hvem er de indfødte folk? 
Ifølge FN er indfødte folk efterl<om: 

mere efter de oprindelige indbyggere 1 

mange lande. De er meget forskellige 
hvad angår kultur, religion og social og 
økonomisk samfundsorganisation. Mindst 
5000 indfødte grupper kan identificeres 
ud fra sproglige og kulturelle kriterier og 
ud fra geografisk adskillelse. Fælles for 
de indfødte folk er, at de har en stærk 
bevidsthed om deres kulturer, hvis stær
keste karakteristikum er et særligt for
hold til det land, folkene bebor. 

FN anslår, at der findes ca. 300 millio
ner indfødte fordelt Ø mere end 70 lan
de. Blandt dem er Amerikas indianere, 
inuitterne og aleuteme i polarområderne, 
samerne i Nordeuropa, aboriginerne i 
Australien og maorierne på New Zea
land. De indfødte udgør ikke nødvendig
vis en minoritet. Mere end 60 pct. af 
Bolivias befolkning er indfødt, og de 
indfødte udgør omkring halvdelen af 
indbyggerne i Guatemala og Peru. TII
S31ll!llen har Kina og Indien mere end 
150 millioner indfødte. 

Ifølge FN står de indfødte folkeslag Ø 
trods af deres forskellighed overfor ens 
problemer: Under kolonialismens frem
march. udbredelsen af ikke-indfødte reli
gioner og udviklingens og moderniserin
gens ubarmhjertige skridt har de indfød
te folk set deres traditionelle kulturer bli
ve nedbrudt og deres landområder kon
fiskeret. Ifølge FN er det ingen overdri
velse at sige, at nogle indfødte folkeslag 
lever under trussel om udslettelse. 

FN anser således kun koloniserede folke
slag for at være "indfødte". Amerikas indi
anere karakteriseres således som indfødte, 
mens f.eks. indbyggerne i Kina, som anta
gelig i lige linie er i familie med Peking
manden, ikke anses for at være indfødte. 

Denne tankegang, ifølge hvilken de 
"indfødte'' er de ædle vilde, som indvan
drerne fortrængte, udspringer tydeligvis 
af indvandrer-amerikansk tankegang. Det 
er ulogisk, men forståeligt fra en indvan
drersynsvinkel, at folkene i de lande, 
som indvandrerne kom fra, ikke anses 
for at være indfødte, selv om de i lige så 
høj grad som indianerne er "efterkom
mere efter de oprindelige indbyggere". 

Den igangværende muslimske koloni
sering af Europa bevirker imidlertid, at 

de europæiske folkeslag må være omfut
tet af FN's deflllition. Manglende aner
kendelse af dette faktum er udtryk for 
etnisk diskrimination. 

Indfødtes rettigheder 
Den internationale arbejdsorganisation, 

ILO, har siden sin oprettelse. i 1919 
været en pioner i arbejdet for mdfødte 
folks rettigheder. 

!LO-konvention nr. 107 fra 1957 defi
nerer indfødte folk som "de oprindelige 
indbyggere i lande, som er tmderlagt 
kolonial besættelse". Som forholdene er 
i dagens Danmark, må det danske folk 
være omfattet af denne definition. 

I 1970 udsendte en FN-kommission 
vedr. forebyggelse af diskrimination og 
beskyttelse af minoriteter en rapport, 
som fremførte det synspunkt, at "indfød
te folk har en naturlig og umistelig ret til 
at beholde deres territorier og har et krav 
på de områder, som er blevet taget fra 
dem". Rapporten fastslog tillige, at ind
fødte folk bør nyde selvbestemmelse 
som en grundlæggende rettighed. 

I 1982 nedsatte FN en arbejdsgruppe 
under ovennævnte kommission, som 
skulle udart>ejde internationale standar
der for indfødte folks rettigheder. Ar
bejdsgruppen er i øjeblikket i færd med 
at udarbejde en "Universel deklaration 
om indfødte folks rettigheder". Gruppen 
håber at kunne afslutte arbejdet før udgan
gen af 1993, hvorefter den endeligt kan 
proklameres af FN's generalforsamling. 

Deklarationsudkast 
FN's arbejdsgruppe har udarbejdet et 

udkast til en erklæring om indfødte folks 
rettigheder. Udkastet er opdelt i en 
præambel bestående af 16 paragraffer og 
i en operativ del bestående af 30 para
graffer. I det følgende refereres udsnit af 
udkastet, som kan have særlig interesse 
for danskerne som indfødt folk. 

1. præambel paragraf 
Idet vi bekræfter, at alle indfødte folk ~ 

er ftie og lige, hvad angår værdighed og 
rettigheder i overensstemmelse med 
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internationale standarder, idet vi aner
kender alle menneskers og folkeslags ret 
til at være forskellige, til at opfatte sig 
som forskellige, og til at blive respekte
ret som sådanne. 

2. præambel paragraf 
Idet vi tager i betragtning, at alle fol

keslag bidrager til den rigdom og for
skellighed af civilisationer og kulturer, 
som udgør menneskehedens fælles arv, 

Proklameres den følgende deklaration 
om Indfødte Folks Rettigheder: 

§4 
Indfødte folk har kollektiv ret til at 

leve i fred og sikkerhed som særskilte 
folk og til at blive beskyttet imod folke
mord såvel som individuelle rettigheder 
til liv, fysisk og mental integritet, frihed 
og personlig sikkerhed. 

§5 
Indfødte folk har kollektiv og indivi

duel ret til at bevare og udvikle deres 
særlige etniske og kulturelle karakteristi
ka og identiteter, herunder retten til selv
bestemmelse. 

§6 
Indfødte folk har kollektiv og indivi

duel ret til at blive beskyttet imod kultu
relt folkemord, herunder beskyttelse 
imod og afhjælpning af 
a) enhver handling, som har til mål eller 

den virkning at nægte dem deres inte
gritet som særlige samfund eller deres 
kulturelle eller etniske karakteristika 
eller identiteter; 

b) enhver form for tvungen assimilation 
eller integration; 

c) fratagelse af deres landområder, terri
torier eller ressourcer; 

d) påtvingelse af andre kulturer eller 
levemAder; og 

e) enhver propaganda rettet imod dem. 

Spørger: De herskende, de velud
dannede, mener oftest, at f.eks. 
indianerkulturer skal bevares. Men 
ikke deres egen? 

Eduardo Farah: Det er, fordi euro
pæerne mener, at de er højere
stående. Denne holdning, at de 
andre er indfødte og man selv ikke 
er det, er en idiotisk racistisk hold
ning. De sætter sig selv over andre: 
vi er guder, I er idioter. Jeg er 
meget uenig i den holdning. 

lo.terview i Daoskcreo, ar. 2 1992 
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Håb for en farverig verden 
Den manglende evne blandt folk af 

europæisk afstamning til at erkende sig 
selv som indfødte udspringer af en racis
tisk overlegenbedsfølelse. De indfødte er 
folk, man ser ned på. De er farverige og 
spændende, og "progressive" fein
schmeckere vil gerne bevare dem som 
levende kulturhistoriske museumsgen
stande. Men de betragtes som lavere
stående, der trænger til hjælp. Og det 
føles godt at være god. Derfor arrangerer 
man et internationalt år for de indfødte. 

Men til trods for, at de indfødtes år er 
udslag af en racistisk tankegang, er der 
god grund til at beskæftige sig med de 
resultater, som omsorgen for "de ædle 
vilde" afstedkommer, fordi de er bidrag 
til en farverig verden af kulturer, der får 
lov til at udvikle sig på egne betingelser. 
Det er resultater, som kan fa betydning 
for dansk/europæisk kultur den dag, da 
det måtte lykkes at få gjort op med den 
forblændende, navlebeskuende opfattel
se, at europæisk kultur er al udviklings 
uforgængelige endemål og ikke en kultur 
på lige fod med alle andre. 

Det er et af de små håbets lys, der 
skinner for os danskere i en reaktionær 
mørketid. 

Under alle omstændigheder er der 
grund til at glæde sig over fremskridtene 
for de folk, hvis rettigheder nu står over 
for international anerkendelse, fordi en 

IWGIA 

Modsætninger: 

Danskerproblemet: 
"Et problem, der bl.a. består i, at 
den herboende befolkning tilsyne
ladende nægter at indstille sig på, 
at Danmark er under forandring til 
et flerkulturelt samfund. Dansker
ne vil ganske enkelt meget nødigt 
integrere sig .. !'. 

W« i Information, 22110 1990 

Indfødte folk har kollektiv og indi
viduel ret til at blive beskyttet mod 
kulturelt folkemord, herunder be
skyttelse mod og afhjælpning af 
enhver form for tvungen assimila
tion og integration. 

FN-deklarationsudkast 

mangfoldig verden af kulturer, der 
udvikler sig på egne betingelser, er rige
re at leve i end en blandingsverden, som 
nødvendigvis må ende i grå uniformitet 
- på de stærkes betingelser. 

Kilder. Materiale fra FN's Informatiooslcontor 
IWGIA Yearoook 1991 

H. V. 

Den Internationale Arbejdsgruppe for Indfødte Forhold, IWGIA, er en uaf
hængig, international organisation, som st.øtter indfødte folk i deres kamp 
mod undertrykkelse. Organisationen blev stiftet i 1968. Siden da har den haft 
internationalt sekretariat i Fiolstræde 10 i København, hvor IWGIA støttes 
og huses af Københavns Universitet. 

Organisationen tager større og større del i internationalt menneskerettig
hedsarbejde, ikke mindst i FN-sammenhæng. 

I 50()..året for Columbus's opdagelse af Amerika har IWGIA været med til 
at påpege indvandringens frygtelige konsekvenser for Amerikas oprindelige 
indbyggere. På de seneste Roskilde-festivaler har IWGIA bragt indslag om 
indianernes forhold. I november 1992 var IWGIA vært ved et besøg i Køben
havn af årets modtager afNobels Fredspris, indianerkvinden Rigoberta Men
cbu fra Guatemala. 

Københavns-kontoret bar især beskæftiget sig med de arktiske folks, inuit,. 
ters og samers, rettigheder. 

!WGIA udgiver et nyhedsbrev fire gange årligt, en dokumentserie og en 
årbog. Publikationerne beskriver forholdene for indfødte folk verden over. 
Hovedvægten må siges at ligge på forholdene i Amerika, mens man til 
gengæld ikke finder mange oplysninger om forholdene i den islamiske ver
den. Man kikker forgæves efter beskrivelser af forholdene for berbere, kopte
re, armenere, assyrere og andre overlevende indfødte i denne del af verden. 
Den seneste årbog indeholder imidlertid en kortfattet omtale af den islamiske 
regering i Sudans etniske udrensninger i det kristne Syd-Sudan. 



Skyldig i hvad? 
Hvem er vor tids herremænd - og hvad bygger de deres magt på? En dansk-gift udlænding 
med meget internationale forudsætninger og et godt kendskab til den 3. verden vurderer dan
skernes baggrund og tilstand. 

Af Eduardo Farah 

Mange almindelige danske par, som 
arbejder hele livet, t!r købt et hus. Det 
hus er sandsynligvis deres livs investe
ring. Når den ene af dem dør, mister den 
anden imidlertid ofte huset, fordi det 
ikke er muligt at blive i det alene med en 
folkepension. 

Gamle og nye herremænd 
Frem til det attende århundrede, hvor 

stavnsbåndet blev ophævet, levede de 
almindelige bønder som fæstebønder på 
aristokratiets og herremændenes jord. 
Her døde de jordløse, og deres børn var 
overladt til den herskende klasses for
godtbermdende. I dag dør de almindeli
ge danskere husløse, og deres børn er 
afhængige af staten, når de skal uddan
nes, når de bliver syge o.s.v. 

Aristokratiet er blevet afløst af andre 
urørlige magthavere, nemlig en altfav
nende stat med sine egne rige. De gamle 
forvaltere af de riges magt er skiftet ud 
med top-bureaukrater. Og medierne bar 
afløst præsterne som de riges ideologiske 
støtter. Medierne søxger for, at tingenes 
tilstand tager sig acceptabel ud for fler
tallet. 

Hvordan kan de næsten eksproprieren
de skatteprocenter - de højeste i verden 
- fortsætte? 

Det kan de dels, fordi livegenskab altid 
har eksisteret. Det er en indgroet skik. Og 
dels, fordi cirka to millioner ambitiøse 
og aktive skandinaver er rejst til Amerika 
og Australien i de sidste 200 år. De fleste 
potentielle "Robin Hood'er'', der kunne 
bryde magtforholdene, er væk. Det bar 
også noget at gøre med, at almindelige 
arbejdende mennesker er for trætte til at 
kæmpe imod en professionel og velorga
niseret herskende klasse, hvis eneste pro
fession er at herske. Endelig er der en 
moralsk eller psykologisk faktor, der 
overraskede mig, da jeg forstod nytten af 
denne faktor: 

Skyldfølelse og tålmod 
Gennem hele det feudale systems 

historie bar landsbypræsten prædiket en 
blanding af skyld og tålmodighed. På 

den ene side fortalte han den almindelige 
bonde, at bonden var "skyldig" på grund 
af arvesynden, seksuelt begær, ambiti<r 
ner, o.s.v. På den anden side fik præster
ne folk til at tro, at alt afhang af Guds 
vilje. Tålmodighed og accept blev derfor 
måden at forholde sig til Gud på. Disse 
præster blev selvfølgelig lønnet godt af 
herremændenes gode vilje, så de fleste 
præster hjalp herremændene til at opret
holde magtordningen. De fil præster, der 
protesterede, blev bare smidt ud af deres 
sogne. 

Den herskende klasse lever efter en 
anden moral end menigmand - dengang 
såvel som i dag. For den herskende klas
se har det til enhver tid handlet om 
grådighed, magtkampe og alle mulige 
former for umådeholdent forbrug - selv
om det er blevet kaldt noget andet. 

Den nye elites magtmidler 
Med det nittende århundredes verds

liggørelse og fremvæksten af en ny her
skende klasse tilpassede denne klasse 
befolkningens indgroede skyldfølelse til 
de nye realiteter. Janteloven er et vidt 
brugt eksempel. Denne lovs psykologi
ske mekanismer blev brugt til at holde 
enhver, der strittede imod eller var 
anderledes, nede. 

I takt med, at den nye elite voksede, 
voksede også staten i det tyvende århun
drede. En konstant strøm af information 
og med den også den manipulerende 
information fyldte stuerne bos befolknin
gen både via radio, tv og den skrevne 
presse. 

Medierne viste tragiske, dramatiske og 
deprimerende billeder af gamle, lidende, 
arbejdsløse og socialt dårligt stillede 
mennesker. Igen og igen blev smerten 
vist frem. Eliten kunne nu appellere til 
befolkningen: Uden din skat, vil disse 
mennesker blive ved med at lide. 

Men eliten, det vil sige de sellinade 
høje bureaukrater og politikerne, sørgede 
for at betale sig selv først af de opkræve
de skatter. De bruger penge på rejser på 
første klasse, luksus-kurser, fine måltider 
m.v., og det værste er, at de skaber tusin-

der af unødvendige, men vell.ønnede jobs 
til sig selv. Først når de selv har taget, 
hvad de skal bruge af skattekagen, bliver 
folkets behov dækket. 

Racisme-våbenet 
I tresserne kom så en ny produktud

viklingslinie for eliten. Det var racisme
linien. Medierne viste nu, hvor frygteligt 
de hvide amerikanere behandlede vietna
meserne. Selvfølgelig blev selve grund
laget for krigen mod det totalitære kom
munistregime i Nordvietnam aldrig rig
tigt nævnt. 

Medierne generaliserede også og for
talte en meget ensidig historie, når de 
viste, hvor modbydelige de hvide var 
mod de sorte i USA eller Sydafrika. 

Effekten var der med det samme. Dan
skere såvel som andre skandinaver følte 
en voldsom anger. De følte sig nu skyldi
ge, ene og alene, fordi de var hvide eller 
europæiske. For en udlænding er det 
chokerende at se et nydeligt og velopdra
gent folk tynget af denne skyldfølelse, 
som jo er skabt ud af den blå luft. Selv
følgelig er det naturligt for det enkelte 
menneske at føle sig skyldig, hvis man 
bar gjort noget forkert overfor familien, 
andre mennesker eller naturen. Men det 
er absurd og sørgeligt at se så mange 
mennesker føle sig skyldige p.g.a. kun
stige, ideologiske ideer, der lægges over 
på deres skuldre. 

Siden det gik op for eliten, at meka
nismen viikede, bar den skubbet godt på 
vognen; det onde ved de hvide, de krist
ne og vesterlændingene blev fremhævet, 
og der blev igen og igen gjort opmærk
som på racismens forbandelser. 

Hvis en hvid politimand dræber en 
sort i Afrika, bliver det vist som en top
nyhed. Men hvis sorte dræber, torturerer 
og voldtager tusindvis af andre uskyldige 
sorte (som det i øjeblikket desværre sker 
i Somalia og SUdan), er det ikke en 
nyhed. Det bliver for det meste ignoreret. 

Danskere gøres til 14racister" 
Eliten siger i dag til danskerne: Hvis du li.. 

ikke betaler din skat for at hjælpe de lræfr. ,. 
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gende flygtninge, der komrner til Danmark 
(12-14 milliarder kroner) - så er du racist, 
egoist, chauvinist, o.s. v. Og det skønt de 
fleste efterllånden udmærket ved, at hoved
parten af flygtningene i virkeligheden bare 
er mennesker med økonomiske problemer, 
der søger en bedre levestandard. 

Hvis nogle indvandrere opfører sig 
dårligt eller er dovne, fortæller eliten 
oven i købet danskerne, at det er dan
skernes skyld, fordi de ikke hjælper ind
vandrerne nok, og fordi de er racister. 

Den 3. verden gøres til martyr 
Det er på grund af disse mekanismer, 

at den tredje verden altid fremstilles for 
danskerne som en tragedie. Man hører 
aldrig succes-historierne, eller hvordan 
levestandarden stiger i mange af den 
tredje verdens lande. Der koromer aldrig 
glad eller optimistisk information om 
den tredje verden. Som om alle der lever 
i et dagligt og vedvarende helvede! 

Men på den måde kan eliten bilde folk 
iod, at Danmark er meget bedre, og at 
danskerne skal være glade for deres 
fremragende ledere. 

Er der noget at gøre ved det? 
Hvad kan vi gøre, kunne læseren spøige. 
Først og fremmest bør folks arbejds

overskud holdes i familierne. Lad dog 
folk så vidt muligt sørge for deres børn, 
familiens gamle medlemmer eller handi
cappede. Dette ville hjælpe til at genska
be vore dages brudte familier. Kun de, 
der absolut ikke kan klare sig selv, skal 
have offentlig hjælp. Men kun som en 
sidste udvej og på samfundets laveste 
niveau, så b!de giver og modtager ken
der hinanden. På den måde bliver det 
langt vanskeligere at svindle. 

Hver kommune kunne endvidere, alt 
afhængig af sine ressourcer, hjælpe en 
landsby i den tredje verden, hvor der er 
rigtige flygtninge eller el{tremt fattige 
mennesker, der er villige til at hjælpe 
med at hjælpe sig selv. 

Hvad angår de såkaldte "flygtninge" i 
Danmark, så skulle man huske, at det er 
bedre at hjælpe der, hvor ti eller flere 
familier kan få en god fremtid for de 
samme penge, som der i dag bliver brugt 
på en enkelt (økonomisk) flygtning i 
Danmark. Immigranterne bør finde 
arbejde og være produktive. Eller de bør 
have en billet tilbage med tre års 
bistandshjælp i kontanter, så de kan star
te en ny tilværelse i deres oprindelses
land og hjælpe handelsbalancen der. 

Dette ville medføre en nedskæring på 
bureaukratiet og sandsynligvis også på 
de eftertragtede elite-jobs. Men ligesom i 
østlandene kan politikere og embeds
mænd omskoles til mere produktive jobs. 
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Hvad så med de meget rige? 
Hvis skatterne blev sat mærkbart ned, 

ville de sikkert gladeligt betale skat og 
investere i Danmark i stedet for at leve af 
hasarderede gamblinger i udlandet, som 
mange gør nu. Danmark har akut brug 
for disse investeringer for at kunne kon
kurrere på verdensplan. 

På den måde ville folk også lære at se 
mere optimistisk på verden. Jeg ser Dan-

Privatiser 
flygtninge
politikken 
Af Henrik Gade Jensen 

"Mindre end de 4000 flygtninge, vi 
tager om året, kan vi simpelthen ikke 
være bekend~ når der er 18 millioner 
flygtninge verden over''. 

Således sagde Mimi Jakobsen ved 
CD's landsmøde og det har hun frihed til 
at mene. Og jeg har frihed til at være 
uenig. Mimi Jakobsen har også ret til at 
forsøge at gøre, hvad hun finder er 
moralsk rigtigt, nemlig at hjælpe 4000 
flygtninge om året. Men Mimi Jakobsen 
har efter min mening ikke ret til at tvinge 
andre mennesker til at deltage i hendes 
hjælpeprogrammer. 

Hvis Mimi Jakobsen vil hjælpe 4000 
forfulgte flygtninge ved at give dem asyl, 
så skal hun have frihed til at gøre det. 
Mimi Jakobsen bor vistnok på eo gård på 
Sydsjælland og hun har sin grundlovsbe
skyttede frihed til at gøre med sin ejen
dom, hvad hun vil. Hvis Mimi Jakobsen 
og Bent Burg vil lave deres hjem om til 
et asylcenter for 4000 flygtninge, så kan 
de af fri vilje gøre det. Og jeg mener ikke 
staten moralsk kan forbyde Mimi Jakol>
sen eller andre danskere at invitere så 
mange udlændinge til landet, som de 
måtte ønske. Staten bør bestemme 
mindst muligt og efter min mening bør 
den slet ikke føre nogen flygtningepoli
tik, men lade grænserne være åbne. 

Men en ting kan Mimi Jakobsen aldrig 
gøre. Hun kan ikke kræve eller forlange 
af andre, at de skal bruge tid eller penge 
på at tilfredsstille hendes moral Moral er 
en privatsag og vi har alle hver for sig en 
følelse af forpligtelse. Og når Mimi 

mark som et af de blideste steder i ver
den, hvor handicappede og udlændinge 
endda behandles bedre eod danskerne. 
Danskerne er ikke egoistiske og racisti
ske. Danskerne må forstå, at deres skyld
følelser er uden grundlag, og at de bru
ges af eliten til at dræne dem for frugten 
af deres arbejde og til at holde eliten selv 
ved magten. 

Eduardo Farah 

Jakobsen vil være god på andres vegne, 
taler om hvad "vi" kan være "bekendt" 
så ser jeg det kun som renvasket magtsy~ 
ge. I moderne politik er menneskers selv
retfærdighed et langt større problem end 
deres ondskab. 

Når jeg inviterer en udlænding til Dan
mark, irriterer det mig, at det danske 
fremmedpoliti er så trægt og restriktivt. 
Og at jeg skal betale 400 kr. for et visum. 
Jeg harmes over, at staten i så høj grad 
skal bestemme over mig. Men jeg vil 
aldrig, som Mimi Jakobsen gør, drømme 
om at forlange at andre skulle tage sig af 
mine gæster. Dem klarer jeg selv. Lige
som Mimi Jakobsen burde gøre. Hvis 
Mimi Jakobsen selv skulle betale 400 kr. 
for et visum, som alle andre danskere må 
når de inviterer fremmede til lande~ ville 
det koste hende og Burg 1,6 millioner 
kroner at invitere de 4000 flygtninge til 
Danmar1':. Det er dyrt at være god. Men 
det er gratis at være god på andres vegne. 

Gid flere danskere var egoister og kun 
ville være god på egne vegne. 

Henrik Gade Jensen 

Redaktionelt dilemma 

- En håndboldspiller og en fra publikum 
har spyttet på hinanden. 

- Nå.ja. Hvad så? 

- Jamen en af de spyttende er marokka-
ner. 

- Det lrunne du Jo have sagt straks! Så er 
der jo tale om racistisk spyt! RYD 
FORSIDEN! 



TV og det globale ansvar 
Medierne svønuner over om lidelserne for muslimer i Bosnien og Somalia. Om folkedrabene 
på kristne i Armenien og Syd-Sudan er der derimod nærmest larmende tavshed. 

Af bibliotekar Harry Vinter 

Som den første stat i verden anerkend
te Armenien i år 301 kristendommen 
som statsreligion. Tyrkiske folkeslag, 
som senere trængte ind i Lilleasien (det 
nuværende Tyrkiet) østfra, antog Islam, 
og Armenien blev indlemmet i det 
Osmanniske imperiwn. Siden bar arme
nerne været udsat for den ene massakre 
efter den anden på grund af deres kristne 
tro. Under dække af I. verdenskrigs 
tumulter gennemførte tyrkerne i 1915 
deres "Endlosung" på det armenske pro
blem. I løbet af få måneder blev næsten 
hele den armenske befolkning i 'fyrkiet 
på ca. 2 mill. udryddet. Nogle blev 
skånet i de største byer af hensyn til ver
densopinionen. Resten flygtede. 

Armenerne bar overlevet som nation, 
fordi de fik en lille republik i Sovjetunio
nen. Efter Sovjetunionens opløsning er 
de atter truet af regulær udryddelse. 
Azerbaidjan, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Kirgizia, og Turkmenistan er beboet af 
tyrkiske folkeslag, ialt over 50 mill. Tyr
kiet etablerer i disse år tætte kontakter til 
disse lande. Der er bare det irriterende 
foihold, at det lille kristne Armenien lig
ger i vejen for en direkte forbindelse til 
dem. 

Tyrkiet leverer våben til Azerbaidjan, 
som nu er i krig med Armenien. Hoved
årsagen til konflikten er området Nagor
no Karabakh, som ligger i Azerbaidjan, 
men som hovedsagelig er befolket af 
armenere, der gerne vil forenes med 
Armenien. Det bliver de også i disse år. 
Ikke ved at Nagorno Karabakh bliver for
enet med Armenien, men ved etnisk 
udrensning: deportationer og flugt. 

ldag er aggressionen så vidt fremskre
den i Nagorno Karabakh, at hovedstaden 
Stepanakert jævnligt er udsat for beskyd
ning. Men azerbaidjanerne nøjes ikke 
længere med at føre krig mod Nagorno 
Karabakh, men er nu trængt ind i selv 
Armenien. 

Efter flere måneders beskydning for
lod de sidste indbyggere den lille by 
Artsvajsen d. 6. august 1992. Hjemvendt 
fra Armenien beretter en dansk hjælpear
bejder: "Den 29. juli var 8 armenere i bil 
på vej ud af Artsvajsen. Et ungt nygift 

ægtepar, en 17-årig pige og et ægtepar 
sidst i 30'erne med 3 børn, en pige på 6 
måneder, en dreng på 5 år og en pige på 
7 år. Pludselig dukkede 20 azerbaidjan
ske soldater op. De skød på bilen, som 
måtte standse. Den unge mand blev skudt 
ihjel med det samme. Familiefaderen 
blev skudt, men med vilje ikke øjeblikke
ligt dødeligt. Han kunne derfor overvære, 
at hans 3 b.ørn blev brændt ihjel levende, 
at de 3 kvinder på skift blev voldtaget, 
blev snittet overalt på kroppen, fik skåret 
brysterne af, blev brændt med cigaretter i 
ansigtet og øjnene og fik skudt øjnene ud 
for til sidst at blive slået ihjel. Selv døde 
han 5 dage efter på sygehuset i Krasno
selsku. 

Nu er Krasnoselsk under beskydning. 
· Næsteu daglig regner det med azerbaid
janernes "haglmissiler", der eksploderer i 
luften og hver udspreder over 40 øde
læggende projektiler. Våbnene er ulovli
ge ifølge internationale konventioner. 
Krasnoselsk er en dødens forgård og er 
ved at blive forladt af indbyggerne, som 
flygter vestpå. 

Dystre armenere tror, at Armenien vil 
blive løbet over ende i løbet af få måne
der. 

Foruden aggressive muslimske naboer 
kæmper Armenien stadig med følgerne 
af jordskælvskatastrofen i 1988, der for
vandlede byer til ruindynger og begrave
de titusinder under ruindyngerne. De fle
ste jordskælvsofre bor stadig i nødtørftigt 
sammentømrede hytteL 

Krigen har medført mangel på snart 
sagt alt. Fødevarebutikkerne er tomme og 
brændsel næsten wnuligt at skaffe og 
betale. 

FN-udsendinge forudser, at op imod 
100.000 armenere vil dø af sult og kulde 
i løbet af denne vinter, med mindre der 
omgående sættes ind med massiv hjælp. 
Temperaturen er mange steder minus 20 
grader, og der er mangel på brændstof, 
fødevarer og medicin. 

Dansk TV er larmende tavs om situatio
nen i Armenien. Her er det nemlig kristne, 
der lider under muslimsk aggression. 

Til gengæld hører vi hver eneste aften 
om situationen i Bosnien. Her er det 

nemlig muslimer, der er udsat for c,.,er
greb fra kristne. 

Tilsvarende bringer TV ingen oplys
ninger om situationen i Sudan, hvor den 
muslimske regering i Nord-Sudan fører 
krig mod de kristne i Syd-Sudan for at 
påtvinge dem verdens skrappeste version 
af islamisk lov, Sharia'en. I denne kamp 
for ved sværdet at udbrede Islam bruger 
den muslimske regering bevidst sulten 
som våben. 

En medarbejder ved Norsk Folkehjælp 
udtaler, at situationen er værre end i 
1988, da 250.000 mennesker døde af 
sult. 

En FN-medarbejder udtaler, at mange 
konverterer til Islam simpelthen for at få 
mad. 

Derimod fortæller TV hver aften om 
situationen i nabolandet Somalia, hvor 
Vesten past.ås at have en moralsk pligt til 
at hjælpe. Her er det nemlig muslimer, 
der sulter. 

Ved således at filtrere virkeligheden 
medvirker TV - uden at lyve - til at give 
offentligheden et fuldstændig forvredet 
verdensbillede. Men forvridningen er 
ikke uden virkning, 

Nu strømmer hjælpen ind til Somalia 
og Bosnien, men ikke til Syd-Sudan og 
Armenien, og muslimske lande, som ikke 
synes at være omfattet af et globalt 
humanitært ansvar, kan koncentrere sig 
om at støtte Azerbaidjan, Bosnien og sty
ret i Nord-Sudan militært. 

Og mens unge bosniere nu kan hygge 
sig i Danmark, sætter den vestlige verden 
incl. Danmark militær magt ind for at 
forsvare muslimske positioner i Bosnien. 
Men der gøres intet for at forsvare de 
kristne i Armenien og Syd-Sudan. 

Vi bar i flere tilfælde set (bl.a. i forbin
delse med Golf-krigen), hvordan PR- og 
nyhedsbureauer kan købes til at manipu
lere offentligheden. Mon den beskrevne 
nyhedsdækning af begivenhederne i 
Armenien, Bosnien, Somalia og Sudan er 
tilfældig? 

0 
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''Censur kan ingensinde genindføres'' 

Mange har i tidens løb spurgt, hvorfur 
Danskeren ikke ligger til salg i kiosker
ne. 

Det har en forklaring: Prøv at se, hvem 
der overtager kioskerne! Vi skaffede os i 
februar et eksemplar af "Kiosknyt''. Det 
viser, at medens kun 4 kiosker blev over
taget af danske hænder, blev ialt 24 over
taget af Abdel, Thriq, Mubaroroad m.fl. 
(jf. Danskeren 1992nr. 2, s. 17). 

Så statsvirksomheden DSB da? Ak 
nej. Kioskerne her må ikke sælge Dan
skeren. Det siger DSB. Bladet har faktisk 
allerede været fremme i en DSB-kiosk -
men det blev omgående stoppet af 
distriktschefen. Mundtligt med den 
begrundelse, at det jo ville skabe proble
mer med indvandrerne, som skulle tåle at 
se på den slags. 

Så har vi været hos traftlaninisteren. 
Censur - det lyder som bekendt ikke 
godt. Det var jo noget, Grundloven af 
1849 afskaffede. 

Men ikke når det drejer sig om Dan
skeren. Kai Ikast mente, at afvisningen 
var forsvarlig "ud fra økonomiske kriteri
er". 

"Økonomiske kriterier''? Når nu bladet 
faktisk kan sælge? 

Sådan er der så meget. 
Giv venligst dette nummer af bladet 

videre til en, der ikke har læst det. 
Rekvirer om nødvendigt flere eksem

plarer fra telefonsekretariatet (86 13 24 01) 
ellerredaktionen (31 55 18 02). 

Eller tag selv kopier af eller fra bladet 
og giv dem videre. 

Det er det bedste svar på censur og 
chikane. 

Løgnens 
holdeplads? 

Politiken, der prøver at markedsføre 
sig selv som indbegrebet af seriøsitet, 
sandruhed og vidsyn, er tilsyneladende 
fast besluttet på at gøre sig til løgnens 
holdeplads i omtalen af Den Danske For
ening. 

24/6 kunne de godtroende læsere af 
dette organ f.eks. erfare, at advokat Har
lang har vundet en sag, hvorefter han kan 
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kalde DDF racistisk. Det har han som 
bekendt ikke; han har tværtimod tabt dis
se sager. Og han har nu under vidnean
svar i retten oplyst, at han Ikke har sagt 
andet til Politikens journalist. 

28/9 fortælles det også i en historie 
om ny-nazisterne, at en af disses ledere, 
en vis Jonni Hansen, har været medlem 
af DDF siden 1987. Det passer heller 
ikke. 

Foreningen har i begge tilfælde anmo
det om en berigtigelse, men dette har det 
- trods loven - været umuligt at opnå. 

Politiken vi/ lyve. 
Man undrer sig over hvorfor? D 
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Kursskifte? 
Folketinget har igennem mange år 

hvert år bevilget store millionbeløb til 
"oplysning" om flygtninge og indvandre
re, bl.a. til "Mennesker mødes" -arrange
menter og til publikationer. Alene bladet 
Samspil modtager hvert år over I roill. 
kr. 

Socialdemokratiets formand Poul 
Nyrup Rasmussen foreslår nu, at befolk
ningen skal informeres "sagligt og 
reelt"! 

D 



Vi er røde, vi er hvide ... 
"Folkebevægelsen Mod Nazisme" har forfatteren Povl E. Nørager som medstifter. I den 
anledning har han indhøstet nogle bitre erfaringer. I dette interview med Ole Hasselbatch for
tæller han om ægte og uægte antiracisme, om et folks nød og om et håbs forlis. 

OH: Du fik en ilde medfarr i Danske
ren for nogen tid siden, fordi d11 beskrev 
os - og i øvrigt også P.H. Bering - på en 
måde, som koblede os til ekstreme kredse. 

I dag er du på afgørende punkter på 
linie med os. Hvad er der sket? 

PN: Jeg var tidligt klar over proble
merne i forbindelse med indvandringen. 
Bl.a. sad jeg i landets første officielle 
fremmedarbejderudvalg i 1969. Det var i 
Roskilde. Vi - og fagbevægelsen - for
søgte at stoppe tilstrømningen af gæste
arbejdere. Men som bekendt lykkedes det 
ikke. Jeg ved derfor, at det ikke passer, 
når politikerne og andre siger, at "vi invi
terede dem selv''. Ingen gæstearbejder 
blev i hvert fald opfordret eller inviteret 
fra 1970 - tværtimod. I 1987 oplevede 
jeg så, at nyoazisteme ville stille op til 
kommunalvalget Jeg gjorde offentligt 
opmærksom på dette problem og fik i 
den anledning en henvendelse fra dir. 
Jens Sejersen. Han overbeviste mig om, 
at der burde startes en forening mod 
nazismen. Vi gik i gang, og gennem 
Sejersen lærte jeg - i forbindelse med 
retssagen mod nazilederen Povl Heinrich 
Riis-Knudsen - Erik Jensen og hans 
"Demos" (et informationsfællesskab på 
venstrefløjen, red.) at kende. Vi prøvede 
sammen at finde ud af, hvad der rørte sig 
hos nynazisterne. Det lykkedes som 
bekendt også at skabe "Folkebevægelsen 
Mod Nazisme" - og nazisterne opgav 
også rent faktisk at stille op til valget. 

OH: Og herefter begyndte vanskelig
hederne så? 

PN: Ja. Der skete det, Jens Toldstrup 
allerede havde advaret mig om ville ske. 
Et mindretal i "FMN" gik i gang med at 
omforme bevægelsen. De ville f.eks. give 
den et nyt navn. Den skulle også være en 
folkebevægelse mod ":racisme", sagde 
de. "FMN" blev brugt af "Internationale 
Socialister", "Demos'' og andre tilsvaren
de grupper. De omklamrede den, og det 
fik de øvrige medlemmer naturligvis 
efterhånden en uklar fornemmelse af. 
Derfor blev "FMN" slidt ned - de andre 
medlemmer sivede væk i stor stil. Og 
"FMN" blev manipuleret derhen, hvor 
den kom til at fremstå som en "antiracis
tisk" bevægelse i stedet for det, den 
oprindelig var tænkt som. 

Povl E. Nørager 

OH: Hvordan det? 
PN: Du ved selv, hvordan ordet antira

cisme misbruges. Det er selvsagt ikke 
racisme at være modstander af indvan
dring. De, der bruger begrebet i denne 
betydning, sviner med ordene og devalu
erer begreber, der var en bedre sag vær
dig. Racisme er at beskrive og behandle 
folk med andre hudfarver som mindre
værdige. Fascisme er et nationalsociali
stisk samfundssystem, der ønsker at sæt
te demokratiet ud af kraft. Det er på tide, 
at de rigtige ord benyttes i de rigtige 
sammenhænge. 

OH: Hvad gjorde du ved de1? 
PN: Jeg sagde det, jeg mente. I min 

bog "Stemmer fra fortiden" skrev jeg det 
også. Resultatet var, at Jens Sejersen til 
presse, fagforeninger m.v. udsendte mit 
foreløbige manuskript til dele af bogen 
suppleret med hans egne kommentarer. 
Og med det som brækjern forsøgte man 
så at kuppe "FMN''s ledelse. Det lykke
des ikke - men kort efter kunne man i 
Radioavisen børe, at Jens Sejersen havde 
startet en ny bevægelse "Fair Play'' - som 
også "Folkebevægelsen Mod Nazisme" 
var tilknyttet! "Fair Play'' havde oveni
købet ~t 120.000 kr. af EF - inden den 
var etableret. H vordao mon det kunne gå 

til? Læg i.øvrigt mærke til navnet. "Fair 
Play" er også navnet for en amerikansk 
Cuba-orienteret, kommunistisk organisa
tion, startet af Lee Harvey Oswald, man
den der fik skyld for at have myrdet 
præsident Kennedy. Navnet "Fair Play'', 
som klinger så godt, har altså en uhygge
lig forhistorie. I hvert fald må Erik 
Jensen, der er specialist i sådanne 
bevægelser, have vidst dette. Danskerne i 
bred almindelighed vidste det næppe. 

OH: Du blev altså hæng/ ud? 
PN: Ja. Men jeg står fast ved det, jeg 

har sagt. Hvis politikerne bliver ved med 
massivt at underminere tilværelsen for 
samfundets svagest stillede i takt med 
indslusningen af fremmede, vil det uund
gåeligt føre til konfrontationer. Man kan 
ikke lukke sygehnse, plejehjem o.s.v. og 
fylde dem med flygtninge i stedet, uden 
at det før eller siden går galt. Politikerne 
er uvederhæftige både med hensyn til, 
hvad de fremmede koster, og hvor mange 
de er. Det er også urigtigt, når politikerne 
påstår, at fremmede ikke får mere økono
misk hjælp end danske bistandsklienter, 
jævnfør striden mellem Dragør- og Hvid
ovreborgmesteren, der begge vil slippe 
for en udgift på I mil!. kr. årligt for at 
huse en indvandrerfamilie. !øvrigt er det 
horribelt at se, hvordan indvandrerne 
risikofrit og helt åbenlyst kan diskrimine
re danskere i ord og gerning. 

OH: Det lyder som en gentagelse af, 
hvad Den Danske Forening har sagt? 

PN: Det ved jeg godt, og jeg pegede i 
"Stemmer fra fortiden" på, at foreningen 
har ret i visse af sine synspunkter. Derfor 
er det farligt, at "FMN' bevæger sig fra 
at være en antinazistisk organisation og 
til at være ensidigt "antiracistisk''. De 
såkaldt "antiracistiske0 kredse i "FMN" 
har altid med djævlens vold og magt vil
let have syndebukke at kæmpe imod. 
Dette er ofte gået ud over bevægelsens 
egne medlemmer. "FMN"s første for
mand blev f.eks. slidt ned p.g.a. indre 
stridigheder. Der foregik en hensynsløs 
jagt på enhver, som ikke kunne råbe hur
ra for politikernes mange fejlagtige 
beslutninger i flygtninge- og fremmedar
bejderspørgsmål, for slet ikke at tale om 
de a dristige, der åbenlyst sagde, at det .._ 
nu efterhånden var blevet således, at ~ 
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mange danskere diskrimineres. Selv om 
den rendyrkede nazisme så godt som 
ikke findes i Danmark, går den vilde jagt 
på mennesker, man godt ved ikke er 
racister, men som blot er betænkelige ved 
udviklingen. Jeg er beklemt over at børe 
såkaldt "ansvarlige" politikere sige, at 
man har en indre "svinehund" eller er 
racist, fordi man spagfærdigt indvender, 
at man altid er villig til at hjælpe flygt
ninge, men at landet ikke er og aldrig kan 
blive et indvandrerland, og at Danmark 
hverken bar størrelse eller økonomi til at 
fungere som hele verdens socialkontor. 

OH: Du mener Ikke, at del lykkedes at 
holde "Folkebevægelsen Mod Nazisme" 
påspore1? 

PN: Det er en uafvaskelig plet på Jens 
Sejersens anstændighed - og det smittede 
af på "FMN" - at ban hindrede Den 
Danske Forenings sommerstævne i rss 
kursuscenter i 1990. Sådanne metoder 
adskiller sig ikke fra dem, man benyttede 
i Nazityskland. Vort demokrati må være 
stærkt nok til at lade andre komme til 
orde, selv om man ikke er enig med dem. 
"FMN" tog officielt afstand fra Sejerseo 
i anledning af denne begivenhed. Men 
bag kulissen jublede den "antiracistiske" 
fløj. Og uagtet det er velkendt, at han 
selv har sagt, at ban udnytter bevægelsen, 
vælges han f.eks. til dirigent så sent som 
på landsmødet i 1992. Bevægelsens blad 
bortcensurerer nu alle mine indlæg, også 
autentisk materiale om nazistisk virk
somhed, og gengiver i stedet diverse ano
nyme trusselsbreve. Man ved i "FMN'' 
også, at Sejersen holder møder med 
æresmedlem i Nazipartiet, kirkegårds
gartner Albert Larsen, selv om det er 
både en landsmøde- og en bestyrelsesbe
slutning, at ingen i "FMN''s ledelse går i 
dialog med ansvarlige nazister. 

Det store flertal i befolkningen er ikke 
racister. Mange kæmper blot en fortvivlet 
kamp for at overleve. Disse mennesker er 
også repræsenteret i "FMN", men tør 
ikke protestere mod det, bevægelsen er 
kommet ud i. For "FMN'' er i dag en 
bevægelse, der sortstempler folk, som 
vover at stritte imod f.eks. over for 
diskrimineringen af danskere - det, der 
kan kaldes omvendt racisme. Det er 
synd, for derved går "FMN" i virkelighe
den nazisternes ærinde. Bl.a. derfor fryg
ter jeg, at voldelige sammenstød ikke lig
ger langt forude. 

OH: Hvad er din fole/se så nu? 
PN: Selvsagt føler jeg mig ikke som 

racisL Men jeg føler foragt for de politi
kere, der taler humanismens sag, samti
dig med at de pålægger folket nye byrder 
i humanismens navn og stempler dem, 
der protesterer, som racister. Jeg må vel 
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også konkludere, at hvor idealisten 
møder opportunisten, taber idealisten 
altid. Men formentlig kun i første 
omgang. For opportunister er i reglen 
ikke særligt kløgtige og fælder derfor 
som oftest sig selv i det lange løb. 

OH: Dei er sjældent at opleve, at et 
menneske 1ager sine opfattelser op til 
revision. Vi gav dig en voldsom medfart i 
delte blads spalter, da du i sin tid kædede 
os sammen med ilde kredse. Men du har 
jo nu på afgørende punkter set og klart 
sagt det samme som os. Derfor skal du 
have en uforbeholden 11ndskyldning. 

PN: Jeg er også ked af, hvis jeg bar 
formuleret mig på nogle områder, så det 
med urette kan bruges til at sætte jer i 
forbindelse med holdninger, I ikke står 
for, så undskyldningen er gensidig. Og 
den gælder også Bering. I "Stemmer fra 
fortiden" blev specielt kapitlerne "U
landshjælp og flygtninge", "Islam", 
"Danskere og indvandrere" og "Fagbe
vægelsens dilemma" udlagt som racisti
ske og Jagt for had. Mit håb var, at nogle 
ville besinde sig og måske også anskue 
visse problemer ud fra den almindelige 
danskers hverdag. Forstå, at det var bed
re, om bevægelser - som f.eks. Den Dan-

ske Forening og "FMN'' startede en for
nuftig dialog i stedet for gensidig mud
derkastning. 

OH: Hvad formål tjener FMN - efter 
din vurdering - så i dag? 

PN: Ved at engagere "FMN'' - og tage 
ensidig stilling for indvandrere - er 
"FMN''s oprindelige ide død, men hvad 
værre er: I dumhed går man oazi.stemes 
ærinde, der tager flertallet af alle danskes 
holdning til indtægt for, at nu må denne 
politik stoppe. "FMN" har fraveget sin 
oprindelige ide og er blevet en liUe brik i 
et spil, den desværre slet ikke selv kan 
overskue. Som nu ensidig "antiracistisk" 
bevægelse har "FMN'' reduceret sig selv 
til en af de i forvejen mange små 
bevægelser, der monotont udråber ander
ledes tænkende til racister. 

OH: Det er hårde ord. 
PN: Jeg advarede allerede i min sidste 

bog mod denne tendens. Så det er ikke 
noget nyt, jeg siger. Personligt ville jeg 
ønske, at "FMN'' var lige så meget i trit 
med den danske befolkning, som Den 
Danske Forening. Jeg beklager - som 
medstifter - at det ikke længere er tilfæl
det. 

Ovenstående medlemsblad for FMN~ Københavnsafd. dec. 1990 viser foreningens 
"antiracistiske" udvikling. Del om1aler bl.a. et medlemsmøde, hvor den noksom 
bekendte pakistanske indvandrer lJashy Quraishy "leverede et ualmindeligt godt og 
interessant foredrag" - uden at et eneste medlem var mødt op for at høre det! Allige
vel vil man fortsætte ad den vej. 



Fremmede unge ude af arbejde 
eller uddannelse 

Hvor ofte har vi ikke hørt optimistiske 
eller kritikforargede forsikringer om, at 
de yngre og især 2. og 3. generation fra 
3. lande Jet ville blive integreret i det 
danske samfund og snart optræde på 
linie med jævnaldrende danskere. Virke-
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ligheden har blot ikke villet indrette sig 
efter de glade og beroligende forudsigel
ser. 

Senest har Undervisningsministeriet 
ladet foretage en undersøgelse af de fak
tiske forhold. Den demaskerer med klare 
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Procentdel af 17-24-/irige, der har arbejde eller er under uddannelse. 

Unge indvandrere 
er isolerede 
Nye tal viser, at mange unge 
indvandrere og flygtninge er 
isoleret fra det danske sam
fund. 

En scor del af de unge indvandrere 
og flygcningt er redt uden kontakt 
med det danske samfund. De er 
hverken i arbejde eller under uddan
nelse. 

Det viser tal, som Undervisningsmi
nisteriet har sendt til EF-Kommis· 

I 
sionen, og som netop er offentlig
gjort i en foreløbig udgave af "Rap· 
port o m interkulcurd undervisning". 

Rapporten er udarbejdet på grund
lag af et meget detaljeret spørgeske
ma fra Kommissionen for de Euro
pæiske Fællesskaber. 

Tilsvarende rapporter er udarbejdet 
af de øvrige medlemslande. I løbet af 
et halvt h forventes det, ae Kommis
sionen vil udarbejde en samlet Stati
stisk oversigt og en beskrivelse af 
den måde, undervisningen tilrette· 
lægges på i medlemslandene. 

tal løgnene og hykleriet. Vi aftrykker 
nedenfor det korte sammendrag af 
undersøgelsen, som findes i "Undervis
ningsministeriets Nyhedsbrev 19. okto
ber 1992" s. 3. 

Tallene om arbejdsløshed stammer 
fra en undersøgelse af de 17-24-åri
ges arbejds- og uddannelsesforhold, 
der er foretaget af ku!tutsociolog Ey
vind Vesselbo. 

Færre i arbejde - færre under 
uddannelse 
Mens 81 pcc. af danske kvinder mel
lem 17 og 24 er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, gælder der kun 7 
pct. af de kvindelige, statsløse palæ
stinensere i samme aldersgruppe, 8 
pct. aflibaneserne og 19 pct. af ira
kerne. 

Også for de mandlige indvandrere er 
tallene lave. Kun 22 pct. af irakerne, 
29 pct. af palæstinenserne og 36 pct. 
aflibaneserne er i gang med arbejde 
eller uddannelse - for danskerne er 
rallet 86 per. 

Der er i mange tilfælde cale om 
unge, der er føde i Danmark. 

Rapporten indeholder desuden en 
del oplysninger om undervisningen 
af fremmedsp

0

rogede elever, som tid
ligere er publiceret i Eyvind Vessel
bos bog "Fremmedsprogede elever i 
folkeskolen". 

Andre kapitler i rapporten gør rede 
for, hvordan undervisningen i mo
detsmålet og i dansk som andet 
sprog er organiseret, hvordan den 
interkulturelle dimension inddrages 
i fagundervisningen, og hvordan 
kampen mod manglende udbytte af 
undervisningen føres. 

Se !<KJerservice. 
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