
Udgivet af 
DEN DANSKE FORENING 

--. -Velfærdssamfundets 
ødelægger 
De kolossale/remme,i,,,dgifter undergm
ver Danmt,rk social! og påfører vore eJ 
tei*ommere uoverskuelige gældsbyrder. 
S. I og 3. 

Ældreomsorgens gøgeunger 
Fremmede gamle vil belaste ældreområø 
det uforholdsmæssigt og skade vore eg
ne beskednere gamle. S. S. 

Godheds industriens 
kræftsvulst 
TiltLfinder af vellø11ncde godgørere be
slaglægger snesevis af milliarder - til 
ubodelig skade for både danske og frem
mede. S 2 og 8. 

Svigt de svage, støt svigterne 
r1:>re egue hjemløse uden støtte - de 

}i-emmede /andssvigtere støttes. S. 24. 

Bosnier-bedraget fuldbyrdet 
Den gennemtvungne lov omfi1s/ t1syl til 
bosnierne og dens forløjede baggnmd. 
s. /2. 

Danskerne afviser 
multietnisk samfund 
Gt,llup-undersøgelse klar llOk, men 
størst motls1.a11d nedefra. S. 10. 

lndg(ft.e 
og medfødt handicap 
Sammenhæng mellem indgifte ogfødsels
handicap i visse fremmedgn,pper synes 
at.fremgå af flere undersøgelser. S. //. 

Løgne i medierne 
Eksempler på udbredelse af sværtehisto
rie,: Telmikken og netværket bag. S. 7. 

Fynsk retræte 
DSU Odense bakker ud afsin usmageli
ge kampagne mod DDF's formand. S. 
IS. 

ISSN 0907-1636 

9. årgang NR. 1 . FEBRUAR 1995 

Farvelfærd 
For få måneder siden førte statsmi

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

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

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

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

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

som hidtil vil det snart blive en kata
strofe. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Af'cand. oecon. Ebbe Vig 

"Hvad koster fremmedpolitikken det 
danske samfund?". 

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

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

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

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

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

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

Modellen for beregning af 
fremmedudgiften 

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

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

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

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

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

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

Vore børn fl\r regningen! 

grund af statens låntagning til rrenuned
formål. 

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

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

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

Vort overslag 
Heil tilbage i 1987 gjorde vi opmærk

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

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

Udreg11ingsgrundlaget svæver 
Men usikkerheden i beregningen vok

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

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

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

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

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

Som to Øresundsbroer årligt 
Tallet 56 milliarder kroner for 1995 bør 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kring beregningerne, vi har overset, ja 

:Bingo,,-

I 

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

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

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

[) 

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

Luftig u-hjælp 
Der er som bekendt næsten ingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



For vore egne gamle 
eller de fremmedes? 

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

Af Mogens Glistrup 

I 1997 runder verdensbefolkningen 6 
milliarder. For opadgående. 

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

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

Men siden er det gået stærkere og stær
kere. 

Unge bliver gamle 
Det begyndte med unge mænd. Derfor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De danske ofre 
Disse forprang varsler ilde for os, der 

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

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

Tag-selv-bord 
for levebrødshumanister 

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

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

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

Mogens Glistrup 

Muslim
skoler 

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

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

alice 



Løgnehistorier 
Det blev som bekendt afsløret, at lljem

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

Eksempler fra TV 2 
For at tage et eksempel fra konkurren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alice 

Fjernemagere 
Arkitektfirmaet, som står bag 32 "mid

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

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

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

(Kilde: Sønd3gsaviscn Amager 2.5/ 1295). 

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

Højrefløjens drøm er integrationen i 
EU for enhver pris. 

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

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

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

Asylsøgerne 
er pampernes gidsler 
Af journalist Søren Espersen 

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

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

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

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

Intet fængsel i Danmark ville acceptere 
noget lignende. 

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

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

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

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

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

Disse lejre undrede mig. Og chokerede 
mig. 

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

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

nesker lide helt unødigt gennem 50 lange 
år? 

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

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

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

- Selvfølgelig bar vi råd! 

spændende ferierejser til andre eksotiske 
steder. 

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

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

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

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

arbejdere - ikke længere i hundredevis -
men i tusindvis. 

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

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

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

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

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

Disse dobbeltmoralske og selvretfærdi
ge sugekopper! 

Disse snyltere på andres ulykke! 



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

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

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

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

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

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

Søren Espersen 

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

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

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

Dette e r så godheds-industriens efter
følgende omkostninger. 

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

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

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

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

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

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

Helt let viste opgaven sig dog ikke. 

Oe selvudslettende tal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Kilde: Berlingske Tidende 8/1 1995). 

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

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

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

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

Den således dybt forurettede, krænke
de og generede klager gik naturligvis til 
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Racediskriminationscenteret. der harm· 
dirrende beretter historien videre. 

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

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

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

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

demonstrere eller paa anden Maade virke generende mod 

de Fremmede. 

Af Hensyn til den tyske Inspektion af Lokalet bedes 

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

at Forretningen vil blive lukket. 

' 



' 

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

Af Johs. Clemmesen 

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

1987: Mistanken vågner 
1 UgeskriftforLægerhavdeman i 1987 

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

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

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

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

1989: Pjece 
Indenrigsministeriet udgav derefter en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Undersøgelse fra Iran 
3) Endelig kunne Sundhedsstyrelseus 

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

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

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

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

Johs. Clemmesen 

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

Red. 

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

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

Familiesammenføringer? 
Tal let vil givetvis blive væsentligt 

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

Vore demonstrerende hjemlose 
Regeringsinitiativet til at beholde jugo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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