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Social massakre 
"Der er intet belæg.for at snakke 

om, hvor meget.flygtningene koster 
det danske sanifimd", sagde Kirsten 
Lee, Det radikale Venstre, i B.T. 
18/6 1990. Udtalelsen er karakteri
stisk for de gamle partiers holdnin
ger, dengang det endnu lod sig gøre 
at kamuflere fremmedudgifterne. 
Men det varede ikke ved. Allerede i 
nr. 4/ 1993 kunne U gebrevet Mandag 
Morgen på grundlag af materiale fra 
Socialministeriet konstatere, at "i 
gennemsnit bliver 87 % af flygtnin
gene varige bistandsklienter. Blandt 
de resterende i 3% er mange under 
uddannelse eller modtager anden 
form for støtte". 

Gradvis krakelerede billedet af, at 
årtiers ansvarsløse udlændingecir
kus er gratis. I Danskeren nr. I /1995 
blev regningen anslået til mere end 
50 milliarder kr. årligt. 

Gigantsummen skal hentes i en 
samfundshusholdning, der i forve
jen drives for lånte penge. Den dan
ske stat er allerede gældsat for over 
700 milliarder kr. - svarende til hen
ved 150.000 kr. pr. barn, voksen og 
olding. Et svimlende beløb, som nu
tidens voksengeneration ingen vilje 
har til at udrede. Tilbagebetalingen 
overlades til kommende slægtled, 
der med denne dåbsgave berøves en
hver mulighed for en tilværelse som 
den, gældens glade stiftere har haft. 

Udenlandske statsborgere, der ikke 
har noget som helst at gøre her læn
gere, fylder ved deres massive tilste
deværelse i arbejdsløshedskøen og på 

bistandskontorerne godt op i dette 
regnskab. Det kan ikke blive ved. 

Hvad gør man da? Siger man tak 
til dem for denne gang og ønsker 
dem god tur hjem? 

Nej. I stedet søges de bragt ud af 
arbejdsløshedsbilledet og erstattet 
der med danskere: Planen er at pres
se dem ind i job på bekostning af 
danske statsborgere. 

Om dette trick kan læses inde i 
bladet. Det omfatter bl.a. fusk med 
de internationale konventioner om 
racediskrimination, skuffepapirer til 
at gardere de skyldige mod et muligt 
retsligt efterspil, rænker smedet i 
skum.le kældre og meget andet mær
keligt. 

Overgrebet sløres med positivor
det "etnisk ligestilling" og rammer
naturligvis - ikke de velbjergede. 
For så ville folketings-taburetterne 
hurtigt konune i farezonen. Nej, for
svindingsnummeret, som skal for
vandle fremmedudgiften til en ud
gift til danske bistandsklienter og ar
bejdsløse, rammer vore i forvejen 
mest udsatte grupper. Dem, der sid
der yderst på grenen, når arbejds
pladserne fordeles. Dem med så sto
re problemer, at de ikke ventes at ha
ve kræfter til at stå imod. 

Øksen føres af en socialdemokra
tisk arbejdsminister. 

Sådan kan det gå, når social an
svarlighed degenererer til at blive en 
profession, som bri nger mennesker 
så højt op, at de glenuner, hvor koldt 
der er på bunden. 



I 

Nationens skadevoldere 
Socialdemokratiet i Danmark bærer som ledende regerings

parti i t 930'eme et tungt ansvar for den afrustnings- og nationa
le selvopgivelsespolitik, der da førtes - i bl.a. internationalis
mens og humanismens navn - , og som ledte direkte frem til lan
dets besættelse 9. april l 94-0 af Nazi-Tysklands tropper. 

Nationalt katastrofal var denne politik. Men enkelte unge so
cialdemokrater, som tegnede fremtiden, tænkte dog i mere nati
onale og ansvarlige baner. Den kun 33-årige folketingsmand og 
socialdemokratiske partisekretær Hans Hedtoft, der en halv snes 
år senere blev Danmarks statsminister, gav således i I 936 føl
gende smukke beskrivelse af begrebet "nation": 

" ... Natione11 er totaliteten af de gen11em skæbnefællesskab til 
karal,.1erfællesskab fare11ede menneske,: - En nation er altså en 
gnippe menneske,; hvis karaktertræk er fom1et i et skæbne-og livs
fiellesskab, mennesker. som har fælles afstamning, måske samme 
sprog, religion o.s. v., og som er blevet sig sin samhørighed bevidst. 
E11 ,-oksende forståel~e af denne samhørighed udvikler nati.t>
nalfole/sen, i en højere fam, fædrelandskærligheden. Det moder
ne nationalitetsprincip tager nu sigte pd, aJ starsdannelsen bør ret
te sig efter nationaliteten og ikke efter magtpoli.li.ske hensyn." 

Denne mere nationale indstilling prægede nok Socialdemo
kratiet efter befiielsen i 1945 og efter, at Hedtoft i 1947 bragte 
partiet til regeringsmagten på ny. Men den falmede efterhånden 
igen. Helt galt gik det efter 1972, da Anker Jørgensen blev stats
minister og fik magt og ansvar. Da begyndte den nye nationale 
katastrofekurs for alvor, og det danske folk førtes bag lyset med 
løgn og bedrag; fremmedarbejderne, som man havde lovet at sen
de hjem, så snart der blev arbejdsløshed, gjordes desuagtet til 
indvandrere; et såkaldt indvandterstop blev et rent øjenbedrag; 
familiesammenføringer førte i stedet til mangedoblinger af frem
medgrupper. Selv efter at Anker Jørgensen i 1982 havde bragt 
landet til "afgrundens" rand og måtte gå af med sin regering, 
kunne han som oppositionsleder fortsætte sit ødelæggende virke 
og være hovedkraft bag gennemtvingeisen af den unationale ud
lændingelov, der fra 1983 slog Danmarks porte på vid gab for 
"flygtninge" fra hele jordkloden, som blot behøvede det ene ord: 
asyl for at blive lukket ind og i de fleste tilfælde kunne slå sig ned 
her for resten af deres liv på danskernes bekostning og drive svik
møllen med familiesammenføringer videre. Midlerne til at er
statte den årtusindgamle danske nationalstat med et "multiet
nisk" samfund var skabt. 

Siden har vi oplevet Anker Jørgensen stille sig bag bestræbel
serne for endog at støtte de "flygtninge", som trods alt var for op
lagte fup-tilfælde. Han har fældet tårer i kristne kirker, som stak
kels afviste muslimske "flygtninge" havde besat for at f1t deres 
vilje, og bidraget til gennemførelse af særlove, så de alligevel fik 
varigt ophold her osv. osv. 

Samtidig har han aldrig holdt sig tilbage fra at sprøjte mudder 
og gift på de danskere, der tillod sig at gøre indsigelser mod mas
seindvandringen af vildt fremmede. 

Det overrasker derfor ikke at se ham nu (Jyllands-Postens 
Midtpunkt I 0/1 1996) rykke ud til forsvar for det utrolige EU
projekt til "bekæmpelse af racisme og fremmedhad", som han 
selv har været med til at skabe, og som med genkaldelse af Geor -
ge Orwells rædselsforudanelser lægger op til en rent totalitær 
indoktrinering og hjernevask af alle i EU og især af børn og un
ge. Ej heller, at han mener, vi "skal være glade for'' den statsbe
talte danske udløber heraf, den Goebbels-inspirerede "Global 
Generation", der henter flercifrede millionbeløb op af de offent
lige kasser, mens nationale synspunkter ikke får en øre, men 
tværtimod groft diskrimineres, selv når det gælder frivillige pri
vate bidrag. (Se Danskeren J 995 nr. 5 s. 3 og 5 og nærv. nr. s. 5). 
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Anker Jørgensen kan kappes med Folketingets ombudsmand 
Hans Gammeltoft-Hansen om titlen som den nulevende dansker, 
der har skadet sit fædreland mest.. 

Hekseri og raceri 
Vi taler med gru om tidligere "mørke" tiders hekse(over)tro og 

heksebrændinger. Nutiden forstår ikke, at hysteriet kunne ffi et 
sådant tag i folk, at bare det at ffi betegnelsen heks på sig var livs
farligt og let kunne bringe de stemplede på pinebænken og hek -
sebålet, så folk - forståeligt nok - frygtede at blive udlagt for 
hekseri, selv om det var uden grund og efter vor mening blottet 
for enhver fornuft. 

Men hvordan er det egentlig i dag'/ Har meningsløs racisme
stempling ikke i mange år haft samme funktion og virkning som 
fortidens hekse-stempling? Måske ikke ligefrem fysisk bragt de 
beskyldte på pinebænk eller bål, men dog stemplet dem som min
dreværdige, umoralske, ja umenneskelige væsener, der derfor 
uden videre burde sættes uden for "det gode selskab"; som re
præsentanter for onde og syndige holdninger stridende mod al 
ideologisk og politisk korrekthed; som nogle, der egentlig burde 
straffes af samfundet, hvis de ytrede deres djævelske og folke
forførende synspunkter. 

Med slagordene "racisme og fremmedhad" er det faktisk lyk
kedes den antinationale kulturelite og meningsmafiaen at oppi
ske en parallel til fortidens hekse-hysteri. Og de fleste har ladet 
sig undertrykke og skræmme af denne propaganda. Latterlige ra
cist-råb har f1tel masser af mennesker til at krybe i et musehul 
med deres helt naturlige ønsker om at bevare deres fædteland for 
dets eget folk. 

Over-Danmarks mediehelte har med piskesmæld af racisme
svøben forstået at kue det meste afUnder-Dann1ark til lydig un
derkastelse eller massetavshed. 

Ligesom folkemængden, da kejseren gik i proccs.~ion med de 
kostbare klæder, som bedragerne havde vævet til ham. 

Vi trænger også i dag til barnets uspoleredeog afslørende ord. 

"Racistisk" vold 
Anklagemyndighedens og politiets nye toppe fører sig truen

de frem mod såkaldt "racistisk" vold, antagelig i sammenhæng 
med visse politikeres krav om strengere straffe end ellers, hvis 
lovovertrædelser anses for at udspringe af "racisme". Altså en 
optrapning af den for længst tydelige tendens til i sager om dan
skeres handlinger imod de fremmede at afløse det gamle princip 
om lighed for loven med ulighed for loven, om nødvendigt for
klædt som en "tilpasning" af lovene, så de åbner for ulige be
handling af ens handlinger. 

Men "racisme" kan i vore myndigheders enøjede betragtning 
åbenbart kun foreligge i danskeres handlinger mod fremmede, 
ikke når de fremmede begår overgreb mod danskerne. 

Den slags overgreb vrimler det ellers med. Kriminalstatistik
ken taler sit tydelige sprog (jf. Danskeren 1995 nr. 6 s. 3). Avi
serne flyder over med notitser om fremmedes dtab, vold, 
voldtægter og andte grove forbrydelser mod danskerne, som me
re og mere synes fredløse i deres eget land - ofte blot fordi de er 
danskere. 

Hvornår behager det vore herskere og myndigheder at rette op
mærksomheden mod disse ·'racistiske- forbrydelser? 



Kampen mod den lille mand 
Arbejdsministeren forvrider racediskrimineringskonventionerne for at sikre fremmede job på 
bekostning af de danske arbejdsløse. Vi bringer den slibrige historie ... 

Regeringen fortæller, at vi har økono
misk opsving. Ikke desto mindre har vi 
også 300.000 arbejdsløse. Medens de vel
bjergede forskanser sig i kasteller af ord, 
der værner dem mod denne realitet, skub
bes de res.c;ourcesvage længere og længe~ 
re ud i mørket. Karakteristisk for denne 
gruppe er, at den endog savner styrke til at 
argumentere sin egen sag. 

For et par år siden kunne Danskeren 
bringe et billede fra Københavns Syd
havn, hvor hjemløse var begyndt at bygge 
en pakkasseby. Lige ved siden af lå et 
asylskib, hvor de var blevet indhuset med 
sekunders varsel, hvis de var kommet fra 
et fjernt land og havdekrævet asyl. Sådan
ne billeder ønsker vore såkaldt ansvarlige 
politikere imidlertid ikke at se. Så der blev 
sat en bulldozer på hytterne. 

I de velbjergedes ordkasteller er der ik
ke grænser for, hvad der bortforklares og 
endog fremstilles som udtryk for socialt 
sindelag og ansvarsfølelse. På det seneste 
er endog de rettigheder, der knytter sig til 
statsborgerskabet, kommet i farezonen. 

De fremmede skal ind i danskernes job 
I0/11 1995 rapporterede Jyllands-Po

sten under overskriften "Arbejdsformid
li11ge11 skal bekæmpe racisme" herom. 
Ifølge arbejdsministeren skal en arbej ds
giver, der foretrækker danske statsborgere 
til led.ige job, fordi han ønsker at hjælpe 
vore egne først, nu ikke mere have anvist 
arbejdskraft fra arbej dsfonnidlingen. Der 
forberedes også en lov, som direkte forby
der arbejdsgivere overhovedet at fore
trække danske statsborgere af denne år
sag. 

Fagbevægelsen støtter initiativet (LO
bladet 14/11 ). Det kan vel ikke undre. 
LO's topleder i dag holder travheste, og 
bevægelsens øvrige spidser er panisk for
hippede på ikke at bringe sig på kant med 
de rigtige meninger. I henhold ti l disse 
messer arbejdsministeren derfor uimod
sagt, at hendes nye cirkulære er nødven
digt for at leve op til de internationale ra
cediskriminationskonventioner (Jyllands
Posten I 0/11 ). Også Arbejdsgiverforenin
gen er stiv af skræk for at komme til at si
ge noget forkert. I Jyllands-Posten 11/1 1 
udtaler DA derfor, at erhvervslivet natur
ligvis har et socialt medansvar(!) og må 

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

/1/ustr(llionfra et nyl DDF-klistermærke som ka11 bestilles pt1 sædvanlig vis over post
b,>kse11 eller 1elefo11e11. 

hjælpe med at "bearbejde" befolkningens 
holdninger. 

Fupargumentet 
På den måde er det gjort til en mur- og 

nagelfast sandhed, at det strider mod de 
internationale konventioner at varetage 
danske statsborgeres interesser forud for 
frem.medes. Til trods for, at Racediskrimi-

nationskonventionens artikel l udtrykke
ligt understreger (i punkt 2), at fortrinsbe
handl ing af egne statsborgere ikke er dis
kriminering. Dette er i øvrigt er generelt 
princip i international (menneske)ret. (Se 
f.eks. Lars Adam Rehof og Tyge Trier, 
"Menneskeret", s. 377 f.). 

Hvordan kan opfattelsen af, hvad dis
krimination er, så skride i den grad ud? 
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m 
omfang 

et må antages. at ingen af bestemmelserne om faner staLsborgerskab som diskriminat 
onsgrund, ide1 der ikke kan sluttes modsætningvis fra det forhold, at sådan forske.lsbe
handling udtrykkeligt er tilladt i ROK art I, stk 2. Statsborgerskab er ikke gjon til en disk ri 
minationsgrund, da staterne har ønsket at kunne forskel:;beha.ndle i forskellige situationer. 
navnlig j forbindelse med restriktioner på fri t,evæge1ighed over landegrænser, 11 samt fri 

olde visse statslige funktioner til egne statsborgerc. 18 Diskriminationsgrunden >>national 

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

Manipulationens kilde 
l det konkrete tilfælde er afsporingens 

kilde det såkaldte "Dokumentations- og 
Rådgivningscenter for Racediskriminati
on". Dette bevillingstiltrækkende navn 
dækker over et privat pressionsforetagen
de, der længe har fungeret fra et skrive
bord i indvandrerorganisationen IND
sam. Her var centerskrivebordet placeret 
sammen med pakistaneren Bashy Qurais
hys. Denne figur har som bekendt bl.a. 
gjort sig fortjent ved på gadeplan at skri
ge lungerne ud om, at "racister skal hak
kes til medister", Jigeoom han i Ekstra 
Bladet ( 12/9 1988) har bekendtgjort, at 
han ikke nærer fine følelser for de 1,>rund
lovssikrede frihedsrettigheder. 

Kampagnen mod de danske 
arbejdsløse 

Med forankring i dene miljø startede 
"centeret" for et par år siden en storm af 
jammerklager over, at de fremmede ikke 
tilbydes job. Klagerne sendtes også til 
Ombudsmanden med den besked, at der er 
tale om ulovlig diskriminering. Og Om
budsmanden skrev i den anledning til ar
bejdsministeren (3/4 I 995), at der er be
læg for at overveje en lovgivning (Om
budsmandens sag nr. I 995-83-0 IO VL). 

Arbejdsministeren skrev herefter til 
formidlingskontorerne (13/11 95, AF cir
kulære I 1/9 5), at en arbejdsgiver ikke me
re pr. standard må kræve, at ledige, der an
vises til ham, har dansk statsborgerskab. 
For det kan være skjult diskriminering af 
de fremmede. Cirkulæret går behændigt 
uden om, at en arbejdsgiver, så længe mi
nisterens nye lov ikke er vedtaget, er i sin 
lovlige ret til at fortrinsbehandle danske 
borgere med begrundelse ne1op i, at de er 
danske borgere. Og ringer man til Ar
bejdsmarkedsstyrelsen, flr man at vide, at 
en arbejdsgiver ikke over for formidlin
gen må angive, at han kun vil have danske 
statsborgere, at man ikke må hjælpe sine 
ei,>ne først, at dette følger af de internatio
nale konventioner, samt al der også er lov
hjemmel for det (ti.I trods for at sådan 
hjemmel altså ikke findes). Den urigtige 
vejledning er optaget på bånd. 

Arbejdsministeren er endog gået så 
vidt, at hun har truet med at indføre om
vendt bevisbyrde i disse sager. Det vil i gi
vet fald indebære, at det er arbejdsgive
ren, der i ansættelsessituationen skal bevi
se, at han ikke har 0 diskriminerende" hen
sigt, hvis han ansætter en dansker frem for 
en fremmed. Ender det på denne måde, er 
den praktiske konsekvens, at danskerne 
nærmest som standard rykkes ned i job
køen ti I fordel for fremmede. 

At ministeren ved at lade "diskrimine
ringscenteret" og Ombudsmanden føre 
pennen i realiteten har taget første skridt 
til at udflage det danske statsborgerskabs 
plivilegier, regner hun åbenbart ikke med, 
at nogen vil hæfte sig ved. 

Gammel vin på nye flasker 
Myten om, at folk, der mener, at danske 

statsborgere har førsteret her i landet, er 
racister, er i øvrigt ikke ny. Den blev for et 
par år siden også brugt som påskud til at 
holde Den Danske Forening ude fra kom
munale mødelokaler i HiJJerød. Dengang 
var det venstrefløjen på Københavns Uni
versitets juridiske fakultet, som slusede 
dette humbug i j uridisk fernis til HiJJerøds 
lokalpolitikere. Det skete pr. fax, hvorved 
papirerne kom foreningen i hænde, så at 
komplottet blev afsløret - hvilket dog ik
ke hindrede HiJJerød-politikeme i at hol
de fast i det, de havde raet puttet ind i ho
vedet. Så de måne sættes på plads af In
denrigsministeriet. Se nærmere i min bog 
.,Svig". 

Ole Hasselbalch 

" 
at man nu føler, at de ældre ledige ikke 

er D[ansk] A[rbejdsgiverforening]'s pro
blem, far mig til at tænke tilbage på ar
bejdsgivernes massive import af mus
limsk arbejdskraft i 60'eme. En utrolig 
kortsil,>tet forretningsmæssig dispensati
on, hvor man efter at have afhjulpet et be
skæftigelsesmæssigt problem overlader 
til samfundet og skatteborgerne at rydde 
op efter sig. DA har imidlertid længe duk
ket sig. Mange har glemt, at projektet med 
at skulle integrere og fordanske muslim
ske folkeslag er blevet til på initiativ af 
Dansk Arbejdsgiverforening. .. 

Svenn Chr. Trooning, forbunds.formand, Samar
bejdende merkonomer, iJyUands-Posten 2/1 1996. Ingen af de indblandede godhedsmage

re gjorde naturligvis noget væsen ud af, at 
fortrinsbehandling af danske statsborgere 
er fuldt lovlig. Så ministeren følte, at hun 
måne bøje sig. Den embedsmand, der ud
færdigede hendes imødekommende svar 
(16/6 1995), var dog tilsyneladende ikke 
blind for, at der kan komme et retligt ef
terspil. Embedsmanden puttede derfor på 
svarskrivelsens s. 4 en bemærkning ind 
om, at de nævnte intemationa.lc konventi
oner "ikke indeholder noget forbud mod 
diskrimination på gnmdlag of natio11a/i
tet/sta1sborgerskab ". Men ··; praksis (vil 
det) være uhyre vanskeligt at skelne" mel
lem diskriminering p.g.a. statsborgerskab 
og diskriminering p.g.a. national oprin
delse, siges det i brevet. Så på den måde 
fik også arbejdsministeren - formelt - sit 
alibi i orden. 

Her har man gjort en dansker 
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ARBEJDSLØS 

ved at ansætte en fremmed 

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



Dansk stil for viderekommende 
Fra en gymnasieelev har vi modtaget 

vedføjede "Dyp racismen i blækhuset". 
Dct er blevet udleveret til hans klasse som 
pligtigt stilemne. 

Eleven skal altså skrive en stil om en 
"racediskriminerende" oplevelse. Og stil
en kan så for øvrigt indgå i en konkurren
ce, dagbladet Politiken har udskrevet. 

Afleverer eleven ingen stil, tæller det 
fra. Så hvis eleven er så uheldig ikke at ha
ve haft nogen "racediskriminerende" op
levelse, er det klogest at opdigte en. 

Tilstrækkelig mange pligtafleverede 
stile med opdigtede racismeoplevelser vil 
naturligvis blive taget til indtægt for den 
voksende "racisme" i samfundet. Samti· 
dig vil en del ele~er formentlig blive for
ledt til at få "racisme" ud af hændelser, 
som o,•erhovedet ikke har noget med ra
cisme at gøre. 

For resten er det da bemærkelsesvær
digt, hvordan "Glob"al Generation" helt ud 
i detaljen optræder som efterligner af dr. 
Goebbels' racistiske nazipropaganda. Den 
brugte som bekendt i vid udstrækning at 
beskrive jøderne med billeder af mindre 
populære dyr så som rotter. Her er det et 
andet tysk påfund, nemlig den menneske
lige "Schweinehund", der må lægge skik
kelse til den ædle mørkemands farvelæg
ning med sort. 

Endnu et eksempel på Global Generati
ons nazipropagandametoder! Betalt af 
den danske statskasse gennem vort eget 
propagandaministerium. Det vil sige af 
din og min lomme. Men hvordan var det 
nu? Forlangte det tyske nazistyre ikke og
så, at modstanderne selv betalte for det 
reb, de blev hængt i? 

"Radioavisen 29/12 bmgte flere gange 
et indslag, hvori det blev nævnt, at rigspo
litichefen havde indskærpet landets poli
timestre at indberette racistiske overgreb 
mod udlændinge. 

Det er selvfølgelig fint nok, men hvad 
med alle de overgreb, som udlændinge be
går mod danskere? Bliver de indberettet 
med samme nidkærhed? Der går jo ikke 
en dag, uden at man i dagspressen kan 
læse om udlændinge, der begår grov kri
minalitet, såvel økonomisk som fysisk, 
for det meste rettet mod danskere. 

" 
Frank Horn, København 0 , i Jyllands·Postcn 
13/1 1996. 

Dyp racismen 
i blækhuset 

)1.Lke bed du klogehgt.UCndcrnll $1lmmcn()8" holdt 
k.:eft, da det skete. Men skrh•crd1,1; om det n1,1, kø.n du 
mållk~ Mde g:,;vnc ;:indre og vinde l&,000 k:r, 

Hv.:KI •det· v:u'! Op!evcben .if'den lille Ntcediakrimi, 
nntiun' i h\•ero.36.:-n. Enti::n den nugikudoverdlgselv 
eller :andre. Og hvem 'du· cl"' Et m.:>nMske under 20 Ar, 
indv:mdrerdlcr dansk fOO t. med lyst tU at :1kr1~·e en 
artikel om racismf; frcmmed(jer.dtltghed eller etnisk i 
diskriminering: &ldAn som .du selv har oplevet. den. 

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

tlndrsl! nardi.$ko lo.ndo.':!1 vind ~'C'11rtiklo,;I' i ,m,fr~· "ørd iiik~· 
(!Vi:,cr. 

Artikl-entbl handle~n,ci1mo1&emmedfryi:t, otni11· 
li:O to"roomffi•1iner·in\o!(NiM<l.Ok<!On inli hø.Jet Mdo 140. 

" 
Selv om misstemningen i 1996 ikke har 

sanune styrke som oprøret i I 973, skal 
man passe på. Jeg ser vigtige fælles træk 
mellem de to år. 

I 1973 blev protesten rettet mod skatte
trykket og mod, at man betalte til 'skran
kepaverne', kultureliten og de venstreori
enterede intellektuelle på w1iversiteterne 
og i Dawnarks Radio. 

I dag reagerer man ikke mod skatte
trykket, men mod, at man ikke får nok for 

liQje:ds. 60anilag(bogst~~r. tegn ag mclli:.mrum), Den 
,eb.1.1!?:gge på din~ ~e erl'"Mi nger $0."l'I ()(f'er, u~ver 
'eller U)Skucrt il r~i$kri.mincition.,J)c,t in.$40f tftke 
være en ~n nO\'.elle cll~.r bcrcening, men &k$l h•ve forø 
at a;wuffle.'ntcriflde d,eOat.indll'.ig ,el ler mere ræsonne~n
de ltultUmrt.ikcl. 

Bl<fra&cr.c b"'CIQnu,w& af en ju1-y l<'de~ .:if børneb1bliol<:• 
br Hcnthc 8uchhtl~. fot·m.'lnd for Rultormi.nl:ttcri,:,1,1 
udvi.\lg ' Ku ltu~ ns 6orn •• Og med forlni;sl'edaklur Li~c 
H.ingho(. fort:,ucr..-n M~rycm S.:,1•1.di1.1~ron o,gkul tur,m. 
1:iol•>.i.'l.!n flcmmi nir R.,,:ild~8(Jm, Puli11kii'nllJOurnah:1t 
&m:n Vin~,·.b.:r)!$.m\ ~U1'.Vll\~,n~,nun,•r •. Oc vil!li;cr ,·in• 
dl.'rnl! u,:I !r:,, J•>utnnlla\<ttik ai: $pl\)j!hi,: vn1,'lmd , tcL 

P,>lit.ikl.'1\ i.krl•.: lhn.tc ,::,14; " ' " \vnk1u-r,•n .. ~n i fodre i. 
flWn fl.fl, .,.·,•r i1\).'llf t\:1h•n ,-r 1111 :,( tdmi~k1·w·un<l1: forl.\·1'1· 
i.:~'l lil 1!,•1\ l. nktulx•r, :1;\,\.i•t,•t :IL'llh,:-,.h1mc1:r. Uidr ,,.: til 
\(1t1kutn,,.1n•I\ :cl,;:,\:1,m,!,•,: ul 
Cloh,,1 G,•11<•r;1t111u, .\h,•nd.:11, ! 12 1 IU,h K. 

pengene: sygehuse, ældreomsorg, børne
familier. Omvendt mener man, at der går 
for meget til andre formål, bl.a. kultur, 
flygtninge og u-lande. Optagelsen af de 
fattige central- og østeuropæiuske lande i 
EU risikerer at falde ind i dette mønster. 

Kernen i misstemningen er en følelse 
af, at tingene i for høj grad foregår på den 
politiske elites præmisser. 

Politisk ko1ume111ator Ralf Pittelkow i Jyllands,, 
Posten 3/ t 1996. 
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Begrebsforvridningens 
kunst 

Begrebsforvridningens kunst er en fast 
rekvisit i forsøgene på at omfordele res
sourcer fra danskere, der ikke har kraft til 
at sætte sig til modværge, og til mere ini
tiativrige fremmede og deres danske hjæl
pere. 

Ordet "racisme" er som bekendt længe 
forsøgt givet et nyt indhold. Racisme er 
opfattelsen af, at nogle menneskeracer er 
mere værd end andre, og at folk skal for
skelsbehandles efter biologisk oprindelse. 
Men man har i årevis forsøgt at få offent
ligheden til at tro, at det dækker al mod
stand mod indvandringen uanset motiv. 
For tiden er arbejdsministeren også ved at 
give begrebet "diskriminering" et andet 
indhold, end der følger af de internationa
le racediskrimineringskonventioner (se 
den særlige artikel herom i nærværende 
nummer). 

Begrebet "indvandrer" 
får et nyt indhold 

Der arbejdes endvidere på al ffi ændret 
indholdet af endnu et af begreberne i ind
vandringsdebatten. 

Det er i år 25-års jubilæet for det 
såkaldte "indvandringsstop" - altså den 
folketingsvedtagelse, som hævdes at in
debære, at der ingen indvandring finder 
sted. Af den grund, argumenterer indvan
dringslobbyen, er der ikke behov for nye 
lovbegrænsninger i så henseende. 

Argumentet er jo inlidlertid ved at bli
ve noget tyndt. For enhver kan se med si
ne egne øjne, at her bliver flere og flere 
fremmede. 

Derfor markedsførte Flygtningehjæl
pen ved Nils Foss i Jyllands-Posten 5/ 11 
den tanke, at begrebet indV',111drer må for
stås på en anden måde. Han siger: "J,uf. 
vandrerefor vi ingen af. da vi har haft ilul
vandringsstop sideti begy11delsen af 70-
erne. Nu er det lam jlygt11i11ge ogjamilie
samme11førte, der kan komme hertil." 

Så ved vi det. Men vi, der opfatter be· 
grebet anderledes, kan trøste os med, at vi 
har de bedst tænkelige kræfter på vor side, 
når vi mener, at indvandring faktisk også 
foregår gennem familiesammenføring og 
asylsystem. Sadako Ogata, FN's flygtnin
gehøjkommissær, sagde nemlig i Politi
ken 17/1 1993: "/ Europa, hvor de fleste 
nmligheder for indva11dri11g er lukket, 
med undtagelse ~r familiesammenføring, 
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har Juibefi,Ide indvandrere i mange tilfæl
de brugt asylprocedurerne for at omgå 
indvandrersl.Op, og derved bragt disse 
procedurer pd randen af sammenbntd ". 

Men hvem ved - måske lykkes detFoss'
ske kneb. Det vil i hvert fald nok snart ind
gå i de løbende hjernevaskkampagner. 

Medloberiets ideologi 
Hvordan kan man retfærdiggøre sådan

ne fiflerier? I hvilken tankeverden opere
rer de mennesker, der finder på den slags? 

Det har Flygtningehjælpens repræsen
tanter såmænd åbent fortalt selv, dengang 
de anså sig for sikrede mod kritik. De har 
i virkeligheden for længst solgt ud: 

Harald Engberg-Pedersen, thv. højsko
leforstander og programchef i Danmarks 
Radio, repræsentant for Dansk Flygtnin
gehjælp i Flygtningenævnet sagde f.eks. i 

''Racisme'' 
Sprognævn 

og Sprogbrug 

Dansk Sprognævns stadigt mere rum
melige ny.definitioner af"racisme" lader 
befrygte en fremtidig udvidet domsprak
sis og dermed reduceret ytringsfrihed, 
hvis en domstol skulle godtage sprognæv
net som autoritet i sprogbrug for dets se
neste fortolkning af "racisme". Sagens 
kerne er nok, at sprognævnet blot funge
rer som en eftersnakker, der godtager 
dagspressens forjaskelser som sprogud
vikling. 

Journalisternes svigtende sprogsans -
en opgave for deres højskole - tillader 
dem efterhånden at bruge ordet racisme 
for enhver forskelsbehandling af grupper 
af mennesker, som allerede årtier tilbage 
om kvinders "racisme mod mænd" (infor
mation 18.11.76), eller "racisme mod 
skuespillere (Berl. Tid. 19.5.70). Ordet 
bruges forjasket for "forskelsbehand
ling". 

B.T. 25/6 1990: "På længere sigt er det 
utæ11kelig1. at de frenm,ede ikke vil brede 
sig over de relativt mennesketomme om· 
råder i USA, M!steuropa og stimænd også 
Østeuropa. Der er. set pr. kvadratmeter. 
stadigvæk utrolig me,mesketomt." 

Og Nils Foss himself udtalte i Ber
lingske Tidende 10/12 1991: "Vi skalikke 
11'0, at vi i al evighed kan bevare Skæuli
navie11 ji>r sl«mdinaverne. Andre lande 
har deres Chinatown - jeg kan udmærket 
forestille mig. at Danmark en dag har sit 
Little Turkey." 

Kort sagt: På samme måde som det i 
1940 lå aldeles fast for det politiske 
establishment, at fremtiden tilhørte Tysk
land og nazisterne, så ligger det for nuti
dens humanitære establishment aldeles 
fast, at fremtiden ti lhører multietnikken. 

Hver tid sine medløbere! 

Nu har geskæftige "multietnikere" i 
sprognævnet, ivrige for at være aktuelle, 
udspekuleret at "Muslim" skal være min
dre diskriminerende , dvs nedsættende, 
end "Mubammedaner" og det anbefaler 
"Sort» som 1nindreracistisk end "Neger". 
Men da betegnelser som sort arbejde, sor
te indtægter, ja sort indvandring er ned
vurderende vil de nårsomhelst kunne ud
tydes som nedvurderende sidestillen med 
afrikanere og dermed som racisme. Og fo. 
retrækker man Mozart for "negermusikn, 
er man på kant med lovgivningen om ra
cediskrimination. 

Sprognævnet skulle rådspørge blandt 
de dagligdagens klassikere, der bedre end 
dagens journalister afspejler sprogets nu
ancer f.ex. "Den store Bastian". Her er or
det "Neger" mindre nedsættende end 
"sort": "På Vesterbro en Neger gik'' - står 
som en respektfuld introduktion, i mod
sætning til den racistiske ungdom, som 
"lo og råbte alle tre: 'nej vil man blot den 
Sorte se"'. 

Man afventer med nogen ængstelse 
sprognævnets næste ordre om sprogets 
udvikling. 

Johannes Clemmese11 
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Lillian Sangstad 
Direktør i en rådgivende ingeniørvirksomhed 

Det mest utrolige i Dagens Danmark er, 
at man har fllet dette at være dansk, at fø
le sig dansk gjort til noget suspekt - sy· 
nooymt med racisme - måske endog med 
nazisme. 

Jeg er stolt af at være dansk. Jeg er glad 
for at tilhøre et folk, der har en fælles kul
tur og historie dannet gennem mere end 
tusind år, et folk der har mentalitet og tan
kegang fælles. 

Men jeg er utryg, når jeg føler den ud
vikling, der stærkere og stærkere sætter sit 
præg på det danske samfund. 

Danmark er et af de !li lande, der bar en 
befolkning, der kulturelt og etnisk er ens
artet. Det bør vi skønne på. 

Det gør mig utryg, når pol itikerne er
klærer, at Danmark er ved at blive/skal 
være et multietnisk samfund. Hvem har 
besluttet det? Er det egentlig ikke en så al
vorlig sag, at den kræver en folkeafstem
ning. 

Etniske og religiøse minoriteter i et 
land er en tidsindstillet bombe, der før el-

ler siden ek~1>loderer i vold, uroligheder 
og borgerkrige. Jugoslavien er et frisk ek
sempel, men der kan nævnes snesevis af 
andre eksempler verden over. 

Danskerne er kristne, uden at vi går 
særligt ofte i kirke. 

Vi er tolerante - men netop derfor er 
vor kultur meget sårbar. 

Der er nu over I 00.000 muslimer i Dan
mark, 25% af alle nyfødte er børn af ind
vandrer-forældre, og 2. generations ind
vandrerne er nu begyndt at fll. børn, der 
statistisk regnes for danske, men som i 
realiteten er fremmede. 

Islam er en aggressiv religion, der hol
der sine tilhængere i et jerngreb og tvin
ger kvinderne j diskriminerende underda
nighed. 

Jeg er utryg, når jeg ser, hvorledes det 
danske samfund nedslides samtidigt med, 
at milliarder ruller til fremmede. 

Danskerne har verdens højeste beskat
ning, direkte, gennem moms og gennem 
afgifter. Alligevel lader man sundhedssy-

stcmet nedslide. Professor, dr. med. Jes 
Olesen påviser i Berlingske Tidende 3. ja
nuar, hvordan såvel udstyr som personale 
nedslides, man må brnge 20 år gammelt 
røntgenapparatur - stuer må lukkes på 
grund af sygeplejerskemangel, medens 
patienter står på venteliste. 

Sundhedsstyrelsen oplyser, at l 04 hjer
tepatienter i 1994 døde af hjertestop, me
dens de ventede på en by-pa.~s-operation 
(som privathospitalerne tilbyder for 
60.000 kr.). 

Hver asylsøger, barn som olding, kos
ter i gennemsnit 90.000 kr. pr. år. 

Afvisning af 2 asylsøgere kan redde 3 
danskere fra døden af hjertestop, eller det 
kan give IO sygeplejersker arbejdsglæden 
tilbage. - Hvorfor har man råd til asyl
søgerne, men ikke råd til hospitalerne? 

Vi må erkende, at vi lever i en folke
vandringernes tid. Millioner af menne
sker fra alle verdensdele søger mod Euro
pa for at fll. en bedre tilværelse. I Danmark 
fi\r de bolig før danske, der står på vente
lister, og de fl\r mere i bistandshjælp, end 
de kan tjene ved hårdt arbejde i deres 
hjemland. - Godhedsindustrien arbejder 
effektivt, og den behøver stadig flere kli
enter og journaler. 

Denne masseindvandring gør mig 
utryg. Vi har 300.000 arbejdsløse, og den 
teknologiske udvikling gør, at vi aldrig vil 
fll. fuld beskæftigelse. Hver eneste flygt
ning, der gøres til indvandrer, vil betyde, 
at et menneske: flygtningen - eller ved 
gøgeungeeffekt en dansker, skal forsørges 
af skatteborgerne, til vedkommende dør. 

Hvorfor finder danskerne sig i dette: 
Bedrageriet med Bosnierne burde få 

folk til at se, hvilken indflydelse og ar
bejdsmetoder Godhedsindusrrien har. 

Der var krig og lidelser: - Men de 
bosniere vi modtog, kom næsten alle som 
busrejsende fra lejre i fyrkiet. Vi indkvar
terede dem i centre, senere i Jandsbyer, og 
de accepterede, at de k-unne få ly så længe 
krigen varede og derefter skulle de vende 
hjem. Nu hvor krigen er forbi, klynger 
Godhedsindustrien sig til sine klienter. 
Man giver dem asyl: - De skal have boli
ger, de skal have job, før danskere - og 
hvis de selv vil vende hjem, fraråder man 
dem det på det kraftigste. Medens Norge 
og fyskland sender "deres" bosniere 
hjem, så gør vi 17 .000 fortrinsvis musli
mer til indvandrere. 

Godhedsindustrien arbejder. Alene til 
sprogundervisning ansætter Flygtninge
hjælpen 600· 700 lærere: - Der er afsat 
289 mio. kr. til denne sprogundervisning i 
1996. 

Flygtningehjælpen og Dansk Røde 
Kors administrerer uden normal parla
mentarisk kontrol utrolige milliardbeløb. .. 
Og begge disse organisationer optræder ,.. 
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politiserende i medierne, parate til at slå 
enhver kritik ned straks i starten. 

Man plejer ironisk at sige, at vi kan ik
ke leve af at klippe og barbere hinanden. 
Det gør vi ikke engang mere: Vi klipper 
og barberer de fremmede gratis - og ud
betaler løn til Godhedsindustriens medar
bejdere fra nedskæringerne på bl.a. syge
hus- og ældreområdet. 

Bosniernes sprogundervisning betød, 
at nu kom "opsvinget'' til magistre og 
skolelærere. Tidligere er det kommet til 
advokaterne, der fører flyi,'lningesager, til 
medarbejderne i asylcentrene og til soci
almedarbejdere i organisationerne. Et 
"opsving", der er rygende uproduktivt. En 
yderligere belastning af den arbejdende 
danske befolkning - en svækkelse af er
hvervslivet. 

Hvorfor svigter politikerne deres an
svar over for de mennesker, der har valgt 
dem? 

Man siger, al vi har de politikere vi for
tjener- at vi selv har valgt dem. 

Det er bare ikke rii,.>tigt: Ved sidste fol
ketingsvalg havde næsten alle partier en 
flygtninge- og indvandrerpolitik. - De 
følger den bare slet ikke i praksis. 

K voteflygtnioge: Danmark hentede en 
familie, 2 voksne og 7 børn, fra Saudi
Arabien - verdens rigeste land -. Da jeg 
spurgte Uffe Ellemann om dette, svarede 
han: "Det er godt - det er rigtige flygtnin
ge!" Hvorfor? Er det Venstres politik at 
flytte arabiske muslimer til Danmark? 

Socialdemokratiet og SF har travlt med 
at gøre indvandrere til danske statsborge
re: man øjner billige stemmer - og man 
har ret! Indvandrerne søger politisk ind
flydelse. Det er bare mærkeligt, at de ar
bejdere, der i dag udgør Socialdemokrati
ets vælgerkorps, ikke vågner op og prote
sterer. Det er først og fremmest dem, ind
vandrerpolitikken går ud over. 

Pres dit folketingsmedlem til at tage 
stilling og s10t de partier, der vil det rigti
ge. Ellers kan vi risikere, at flygtninge- og 
indvandrerproblemerne slet ikke bliver 
nævnt i næste valgkamp. 

Godhedsindustrien vil også være meget 
aktiv i den næste valgkamp. For dem står 
mange penge - megen indflydelse - me
gen magt på spil. 

Lillian Sangstad 

"Eftersom den nye bosniske stat over
alt i Europa har gjort opmærksom på, at 
det for statens opbygning er af alt af
gørende betydning, at de tidligere flygt
ninge nu vender hjem for at deltage i gen
opbygningen, vil jeg gerne udtrykke: Støt 
Bosnien - send flygtningene hjem." 

Ole Abildgaard. Aalesuup, i Jyllands-Posten 
8/12 1995. 
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Fra brevkassen 
I Danskeren 1995 nr. 6 s. 8 bragte vi et 

interview med Rene Brinck, der bl.a. om
talte sine oplevelser ved et møde i Dansk 
Zionistforbund. Vibeke Edsberg, Virum, 
deltog i det samme møde og beretter her, 
hvordan hun opfattede nogle tilstede
værendes reaktioner, og hvilke tanker om 
danske jøders stilling, det gav hende an
ledning til. 

"Jeg oplevede mødet lidt anderledes 
end Rene Brinck. Ved begyndelsen af mø
det gav deltagere, deriblandt Michael Alt
schiiler, udtryk for, at de havde troet, det 
var et lukket møde og følte sig utrygge 
ved tilstedeværelsen af udefra kommen
de. Jeg fandt dette helt forståeligt. DDF
medlemmer er jo også efterhånden vant til 
at komme til møder iført cykelhjælm og 
paraply, så jeg forstod godt, at fremmedes 
uventede opdukken kunne skabe nervøsi
tet. Det skal også siges, at både Klaus 
Rothstein og Elon Cohn bestemt insiste
rede på, at vi skulle blive - ellers ville de 
også gå. KR forklarede forsamlingen, at 
mødet havde været annonceret i Jødisk 
Orientering, der står fremme på bibliote
kerne, så vi var i vor gode ret. 

Vi så Kennan Seebergs film om ny
nazismen. Den var efter min mening uo
gct tendentiøs, men i slutningen af filmen 
sagde en ung mand- ham der blev gal for
di han ikke kunne få grøn peber på sin piz
u - at de unge mennesker meldte sig ind 
hos nazisterne, fordi de var vrede over at 
fremmede i tusindvis fik store, dyre lej
ligheder, mens de selv måtte bo hos deres 
forældre og ikke kunne få arbejde. 

Efter filmen brød Rene ind og sagde, at 
filmen var ren propaganda. Jeg tror, hr. 
Cohn var lidt irriteret fordi han brød mø
dedisciplinen, men Rene fik da sagt sit 
hjertes uforgribelige mening og man ene
des om, at hr. Cohn skulle være mødele
der. Dette hverv udførte han efter min me
ning godt og retfærdigt, vi kom alle til or
de i den rækkefølge, vi stak poten i vejret, 
og jeg fik i hvert fald adskilligt flere ord 
indført end i Høj lunds Forsamlingshus og 
følte mig langt bedre behandlet. Jeg 
prøvede også at forklare de tilstedeværen
de, at det ikke kan nytte at blive ved med 
at ignorere alle de problemer, der opstår 
ved den stadige indslusning af fremmede 
i landet, det må ophøre, så vil nazisterne 
blive arbejdsløse af sig selv. 

Det ville føre for vidt at gengive hele 
mødet. Hvad jeg umiddelbart finder væ
sentligt at nævne er, at Michael Altschii
ler under en samtale bagefter fortalte, at 

han var så nervøs fordi han havde været 
ude for at blive overfaldet, fordi nogen 
troede han var tyrk, en beklagelig og ube
hagelig oplevelse, men den kan jo ikke 
klassificeres som antisemitisme. Endvi
dere sluttede Michael Rothstein med at si
ge, at det jo ikke ville nytte noget at sende 
nogen af de fremmede hjem, hvorefter jeg 
benede op og sagde direkte til ham, at det 
ville det, det vidste han jo godt. Han sva
rede, at det var ikke muligt med mindre 
Danmark meldte sig ud af verdenssam
fundet. Hvad verdenssamfundet egentlig 
er for noget, hvornår vi er blevet medlem 
af det og på hvilke betingelser mangler jeg 
stadig en forklaring på?'/'/ 

I sit 60-års interview (Weekendavisen 
18/6 89) udtalte overrabbiner Bent Mel
chior bl.a.: "Ali og Muhammed vil om 25 
år bidrage naturligt til den danske kultur 
som videnskabsmænd, forfattere og 
kunstnere. Akkurat som jøderne længe 
har gjort det, uden at befolkningen et se
kund har tænkt over, at Victor Borge, Sam 
Besekow og Eddie Skolier er af jødisk af
stamning. De anses jo for det mest dan
ske, man kan tænke sig." 

Hr. Melchior har ret i, at danskerne har 
taget jøderne til sig som deres egne. Dog 
har enkelte personer, der selv fremhæver, 
at de er jøder, gennem de senere år frem
sat udtalelser, der nok kan få en til at spe
kulere på, i hvilken udstrækning dette 
egentlig er gensidigt. 

Eksempler: Dansk Flygtningehjælps 
Jubilæumsbog 1983, kultursociolog Ja
ques Blum: "Danskerne skal vænne sig 
til, at man kan være dansk på mange må
der." 

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

Seminar om antisemitisme marts 1993, 
Herbert Pundik: "Vi vi I prøve at uddanne 
danskerne, så tyrkerne kan være her." 

Undskyld mig, men hvis nogen skulle 
uddannes til at kunne være her, måtte det 
da være tyrkerne. Men hvorfor skal de 
det? De er jo ikke flygtninge. 

Debatindlæg i Politiken 27/2 85 af 
Kjeld Koplev om Mosaisk Trossamfund, 
der er medstifter af Dansk Flygtnin
gehjælp og har s10ttet arbejdet for den 
nye lov for udlændinge af 1983: "For vor 
egen skyld må vi danske jøder tage stilling 
til fordel for iranernes forbliven i 
Danmark. Som en tak for gode år i Dan
mark." 



Danskere har ikke "gode år i Danmark". 
Danskere har hjemme i Danmark og ingen 
andre steder. Hr. Kop lev har her sagt så ty
deligt, som det kan siges, at han regner sig 
selv for gæst og som tak for gæstfriheden 
vil han medvirke til, at flere fremmede kan 
komme til Danmark. Det er min personli
ge erfuri.ng, at jødiske hjem er meget gæst
frie. Men hvis jeg for at vise værdsættelse 
af gæstfriheden, ville gå ud og invitere fle
re gæster uden værtsfolkenes accept, men 
for deres regning og risiko, så er jeg vis på, 
at de viUe blive meget misfornøjede. Hvis 
det er takken, så siger jeg tak!" 

En læser fra Wdtjylland kommenterer 
P. H. Berings artikel i forrige nummer: 

"Bering skriver, at politikerne på ven
strefløjen planlagde masseindvandringen 
allerede for 20 år siden. Begrundelsen var 
officielt bevarelse af velfærdsstaten samt 
en foryngelse og forøgelse af befolknin
gen for at undgå et pensionistsamfund. 

Når man har med socialister at gøre, må 
man regne med, at deres ord ofte er det 
modsatte af deres sande hensigter. Sådan 
er det også i dette tilfælde. At begrundel
sen er falsk ses af, at indvandringen tog 
fart for ca. IO år siden, da vi havde stor og 
stigende arbejdsløshed. For at neutralise
re protester lagde man trumf på ved at ap
pellere til danskernes medfølelse. Stakkels 
flygtninge blev de kaldt, skønt 90% af 
dem var og er ikke flygtninge, men blot al
mindelige indvandrere rejst hertil for at 
leve fedt på danske skatteyderes bekost
ning. Flittig brug af smædeord som racist, 
nazist, svinehund etc. i de hjælpsomme 
medier bragte folket til tavshed. 

Hvad er det sande motiv for indvan
dringen da? Det er ganske ligetil, når man 
husker på socialismens oprindelige mål: 
revolution og proletariaters diktatur. Den 
sande begrundelse for indvandringen er 
ganske enkelt at fremskaffe et nyt proleta
riat som erstatning for det, der forsvandt. 
Et proletariat, der om a år vil danne et so
cialistisk politisk støtteparti og denned 
sikre et socialistisk flertal i folketinget for 
evigt. Så lurvet og forbryderisk er hele 
dette foretagende. Imens fortsætter ind
vandrermafiaens propaganda i TY, radio 
og dagblade med fortielse og løgn, og den 
arme danske befolkning, der kommer til 
at betale regningen for experimentet, for
mår ikke at gennemskue dette gigantiske 
svindelnummer." 

Hvis brevskriverens teori er rigtig, ty
der noget på, at indvandringens iværksæt
tere har skaffet sig de forkerte indvandre
re. Muslimer har kun afsky tilovers for 
gudløse tanker om proletariatets diktatur. 
De ønsker Allahs diktatur. 

Redaktionen modtager gerne flere bi
drag til debatten om.. h\'orfor (u)ansvarli-

ge politikere iværksatte og holder gang i 
indvandringen. 

En brevskriver fra København forudser 
store konflikter i fremtidens Danmark: 

"Koranens love anerkendes ikke af os, 
mens muslin1eme sætter dem over Dan
marks demokratisk vedtagne love. Politi
kerne påtager sig et stort ansvar overfor 
den danske befolkning ved at opretholde 

den nuværende indvandring: hvilket Dan
mark vil de efterlade kommende generati
oner? Ser man på omverdenen er udsig
terne skræmmende. Lad være med at fo. 
regøgle os noget, der strider mod alle ti
ders historiske kendsgerninger! Nævn et 
eneste land, hvor mennesker med forskel
lig kultur og religion, ja, sågar race lever i 
samdrægtighed med hinanden." 

Ja, nævn os et land! 

Er dialog mulig? 
Af PH. Bering 

Det er vanskeligt, måske umuligt, at 
overholde gængse normer for frihedsret
tigheder når kriminelle eller samfunds
undergravende organisationer virker un
der politisk dække. Vi tolererede kommu
nisterne og vi tolererer fortsat nazister, 
autonome og lignende grupper. Del kun
ne og kan vi gøre fordi de antalsmæssigt 
er ubetydelige, selv om de kan være ge
nerende nok. Men vi bør overveje hvor
dan det kan gå i fremtiden, når store grup
per begynder at rejse hovedet - folk, som 
har ffiet tilstået dansk indfødsret, og såle
des nyder fulde borgerrettigheder. 

Et eksempel er FIS (Den Islamiske 
Frelse Front). Denne militante gruppe er 
ansvarlig for adskillige forfærdelige ter
roristaktioner. Den er i voldsom konflikt 
med den algierske regering og arbejder 
med London som base. Herfra skaffes bi
drag og herfra trykkes propagandamateri
ale. Vi citerer fra IISJC Bulletin, FEB/ 
MAR 1995: 

"Et andet nyligt, vel publiceret og sær
deles talende eksempel på Storbritanniens 
rolle når det gælder vænskab for funda
mentalistiske grupper, var den Internatio
nale Muslimske Kbilafah Konference i 
Wembley Arena den 7. august 1994. Cir
ka 8000 muslimer deltog i konferencen, 
som var organiseret af den radikale mus
limske gruppe Hizb ut-Tahrir (Muslimsk 
Befrielses Parti). Blandt talerne var cen
tralt placerede muslimske fundamenta
listledere fra hele verden. Deres budskab 
var en appel til muslimsk enhed, genop
dragelse af verdsl.iggjone muslimer, om
styrtelse af de nuværende politiske regi
mer i den muslimske verden og oprettel
sen af en enkelt pan-islamisk stat, 'the 
Khilafah'. De forkastede individuel terro
risme til fordel for masse-revolution. 
Mange af talerne fordømte vestlige begre-

bers (såsom kapitalismens, demokratiets, 
nationalismens og socialismens) indfly
delse på den muslimske ånd. Man hævde
de at Islam ikke kan sameksistere med 
sådanne ideologier. Alle overenskomster 
med Israel blev erklæret for ikke-binden
de. • Der er ingen fred for staten Israel før 
staten Israel er afskaffet', lød konference
erklæringen. Da konferencens formand 
oplæste en liste over de internationale or
ganisationer, som konferencen erklærede 
for uacceptable for Islam, tilføjede han en 
liturgisk forbandelse efter hvert navns 
nævnelse. Saledes forbandede han de For
enede Nationer, den Arabiske Liga, Den 
Internationale Valutafond, Verdensban
ken etc. Det er forståeligt ar med sådan en 
dagsorden er Hizb ut-Tahrir forbudt i 
næsten alle lande i Mellemøsten. Gruppen 
er ansvarlig for kupforsøg i Jordan, Syri
en, Irak og Tunesien foruden et nyligt at
tentatforsøg mod Jordans kong Hussein. 
De kræver død over alle jøder og homo
seksuelle. En Hizb ut-Tahrir-konference 
ville aldrig være blevet tilladt i den mus
limske verden." 

Vi bør vel tilføje for egen regning: 
"Næ, måske ikke. Men mon dog ikke 
Niels Helveg Petersens "dialog-partnere", 
iranerne, vil være fremkommelige? EUers 
kan de jo forresten komme til Danmark. 
Her kan de antagelig ffi tilskud til deres 
mødevirksomhed under loven om folke
oplysning eller fritidsloven". !øvrigt udgi
ver Kbilafah Pubtications nu ''Khilafah 
magasinet'' på dansk. Indlæg i bladet skal 
selvfølgelig være i overensstemmelse 
med islamisk lov, som det understreges i 
første nummer (December 1994). 

Helveg optræder som "dialogpartner" 
med repræsentanten for et regime, hvis 
fængselspersonale af religiøse grunde 
voldtager jomfruer inden henrettelsen, af 
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religiøse grunde udlover dusør for drab på 
andre landes statsborgere og står bag ver
densomspændende terrorisme. Hans be
synderlige adfærd bunder antagelig i det 
forståelsesproblem, som beskrives i IJSIC 
Bulletins leder, hvor det bl.a. hedder: 

"Jeg tror at virkeligheden i nogen grad 
er tilsløret i den offentlige debat, fordi de 
fleste, som nu former den offentlige me
ning, blev intellektuelt formet i 1960'er
ne.. Det var en periode hvor verdslig
gørelse blev hyldet som befrielsens store 
motor. Vi blev overbevist om at troen på 
Gud. således som dette blev forstået i kri
sten tradition. ikke læ11gere var mulig for 
moderne verdslige me,mesker. For dem, 
hvis bevidsthed blev formet i den æra, kan 
fremkomsten af religiøs fundamentalisme 
lam anskues som et uforklarligt udbntd af 

blind irrationalitet, som mli forklares som 
en eller anden form for psykiskforstyrre/
se". 

Leslie Newbegin 

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

internationale relationers område og sø
ger fredelige løsninger på uoverensstem
melser har behov for at erkende religio
nens og troens betydning på det offentlige 
område. 

Det er netop sagen. Hel veg forstår næp
pe at man ikke konuner nogen vegne med 
dialog overfor et styre, som regerer i Al
lah's navn. Det kan godt tænkes at den 
iranske viceudenrigsminister, der besøgte 
Danmark sidste år, rent personligt er et 
venligt menneske, der hellere end gerne 
ville ophæve mordtruslerne mod Salman 
Rushdie, for eksempel. Men en muslim 
sætter sig ikke op mod Allah's åbenbare
de vilje (dvs. Koranen). Den står ikke til 
diskussion eller "dialog". Da slet ikke 
med en vattet, vantro og uvidende dansk 
radikaler. 

Et brev til ungdommen 
Af Martin Kasler 

For nyligt mødte jeg en ganunel ven, 
jeg ikke havde set i flere år. Som det altid 
sker, når fornuftige mennesker mødes, 
faldt snakken hurtigt på indvandreproble
met. Vi kunne selvfølgelig hurtigt mødes 
i en fælles bekymring over forholdene i 
dagens Danmark - specielt over denne 
uhyggelige udvikling, hvor danske love 
vedtaget af danske politikere, bliver mere 
og mere danskfjendtlige. Da vi begge har 
vores daglige gang blandt unge menne
sker, spurgte jeg ham på et tidspunkt, 
hvordan han oplevede de unges holdning 
til indvandreproblemet. Hans svar var ik
ke overraskende "privat er de modstande
re af Danmark som multietnisk samfund, 
men offentligt siger de ingenting". 

H,•orfor tavshed 
Jeg sagde, hans svar ikke var overra

skenae ... men det burde det være! Vi taler 
om ungdommen. Der hvor der burde være 
saft og kraft og livsmod, rebelsk trang til 
oprør og selvstændighed! Hvad er der dog 
sket i Danmark'/ Er ungdommens saft og 
kraft sivet bort under det tunge valg: En 
god uddannelse eller førtidspension? Er 
dens mod og dristighed ædt op af Hol
lywoods og MTV's propaganda, hvor 
"Black is beautyful" er vendt til "White is 
ugly'"? Er ungdommen så naiv, at den tror 
statsstøttede projekter som Global Gene
ration og Stop Volden har noget med selv
stændighed at gøre? EIier er nutidens ung
dom blot gjort af et andet - og blødere -
stof end tidligere? 
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Måske ligger svaret et andet sted: På in
tet tidspunkt i Danmarks nyere historie, 
har den offentlige debat være så ensidig 
og styret, S-Om den er i dag. Et netværk af 
effektive udenomsparlamentariske pressi
onsgrupper som" Amnesty International" 
og "Dokumentationscentret for Racisme 
og Fremmedhad" vogter over debatten 
som høge. Afvigende holdninger rappor
teres videre til udvalgte journalister hvis 
primære opgave er, at lægge pres på poli
tikerne så lovene kan strammes og straffe
ne skærpes. Stort set ingen dansk politiker 
har lyst til at afskære sig Ih muligheden 
for at søge de, efter danske forhold, fede 
jobs med høje lønninger og enorme bud
getter i EU, NATO eller FN, ved at mar
kere sig som danske politikere. Så selv om 
de måske heller ikke kan se det indlysen
de fornuftige i, at fx. en stor gruppe mus
limer bosætter sig i Danmark, skal de ik
ke have noget af at sende politisk ukor
rekte signaler til det store udland. 

Mediekvalt danskhed 
Hvordan tager denne styrede debat sig 

ud for et ungt menneske? Ja, allerførst er 
det tvivlsomt om det overhovedet er mu
ligt for et ungt menneske at gennemskue 
de forhold, der her er skitseret. For det 
første har ensretningen af debatten gjort 
det næsten utænkeligt, at den holdning 
som deles af journalisterne, sportsfolk, 
kunstnere og politikere (såvel valgte som 
selvbestaltede), ikke er rigtig. At man fak • 
tisk kan have en anden holdning og stadig 

være et anstændigt, engageret menneske. 
Hvis man ser på det danske mediebillede, 
er der et næsten totalt fravær af stærke for
billeder for den danske enhedskultur. 
Hvad gør det ved et ungt menneske, som 
går med en følelse af, at det er noget værd 
at være dansk? Han eller hun vil uvæger
ligt føle sig skyldbevidst og tænke: 
"Hvordan kan jeg dog tænke som de der 
racister?". Og hvem har lyst til at være ra
cist? 

For det andet gør styringen af debatten 
det skræmmende at deltage i den. Stort set 
enhver dansk by med respekt for sig selv, 
har en selvbestaltet gruppe af anti-ra
cister, der dels forsyner mere etablerede 
pressiongrupper med oplysoi.nger om 
borgernes politiske observans, og dels 
selv tager affære. Og her spiller en uhyg
gelig nyskabelse i den danske debat ind: 

Den gode ,•old 
Det er stadigt ikke lovligt at udøve vold 

mod anderledes tænkende, men det er mo
ralsk forsvarligt, når den er rettet mod "De 
Onde". Som de autonome bar demonstre
ret i årevis, er der ikke mangel på menne
sker der er parat til at bruge vold mod an
dre. Kort sagt risikerer et ungt menneske 
der siger sin mening frit, både social 
brændemærkning fra de mennesker som 
retfærdiggør volden, og sit helbred fra de 
mennesker som nyder volden. 

Man kunne tro, at de mennesker, for
trinsvis pædagogerne og lærerne, vi har 
ansat til at tage ansvaret for vore unge, vil-



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

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

Pædagogisk mobning 
Men desværre er det ikke sådan. Hver 

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

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

ke rigtigt bidt sig fast i den danske debat, 
og denne ligner derfor ikke rigtigt det ame
rikanske forbillede. Men der arbejdes skam 
på sagen!). Hvis det unge menneske ikke er 
"åbent for problemet'', men stædigt fust
holder sin kritik af tidens ideologi, stem
ples det som ufornuftigt og irrationelt. Og 
irrationelle mennesker er der ingen grund 
til at lytte til - dem lovgiver vi mod! 

Et ungt menneske vil måske spørge, 
hvordan det er blevet sådan? Hvorfor er 
stort set alle ansatte i de danske uddanne! -
sesinstitutioner så optaget af de fremme
de elever, og så ligeglade med os? Svaret 
er, at de er trætte af jer. For tyve år siden 
var det sjovt og spændende at føre de 
kommende generationer frem mod en 
bedre og lysere verden. I skulle først og 
fremmest lære at kritisere jeres forældre 
og jeres baggrund, så I kunne befri jer for 
"falsk bevidsthed" og "systemets under
trykkelse". Men I havde ikke brug for al
le deres idealer. År efter år fortsatte I med 
at interessere jer for jeres eget liv, familie, 
lektier, sport, ve1U1er & veninder, fester & 
fremtid blev ved med at betyde mere for 
jer end Drømmen Om En Bedre Verden. 

Fremmede mere inspirerende 
Det blev kedeligt at være lærer. 
Men i de senere år er det igen blevet 

spændende. Små brune børn med ube
hjælpsomme forældre befolker nu klas
serne. De taler dårligt dansk, men pyt med 
det, for de har brug for retorikken om De
mokrati, Humanisme og Menneskerettig
heder. Det er den retorik I i dag hører rra 
indvandrerne, når de skal retfærdiggøre at 
de har større ret til fx. danske boliger, ud
dannelses- og arbejdspladser end jer dan
ske w1ge! 

Nu spørger du måske, om det ikke er 
for stort et krav til dig, at du, fanget mel
lem skyldfølelse og frygt for fotfølgelse, 
svigtet af dem som skulle vejlede og be
skytte dig, skal kaste dig ud i arbejdet for 
dit land? 

Kravet til de unge 
Mit svar til dig, kære unge læser, er: Jo, 

det er et stort krav, men du lever i truende 
tider. Danmarks fremtid og din fremtid 
hænger uadskilleligt sammen. 

Hvad ved du? At det at være dansk er 
noget helt specielt for dig som dansker. At 
være dansk er noget man har under huden. 
Der er en samhørighed mellem dig og dit 
land, som du ikke kan løbe fra og som du 
ikke kan forklare. "Det kan kolde hjerner 
ej forstå", som nogen sagde om noget an
det. Det er denne følelse der stiller krav til 
dig. Fornægt dette krav og du fornægter 
dig selv. At være menneske er at have et 
tilhørsforhold til sin slægt og sin hjem
stavn. Tro ikke på, at fiihed findes i hjem-

løshed. Frihed er kun meningfuld som det 
at kunne vælge fra et fast udgangspunkt. 
Det er i sandhed fra dit hjem, din verden 
udgår. Det er dit hjem - dit udgangspunkt 
- de vil tage fra dig. Det krav du mærker i 
dig, er kravet om at være et frit menneske! 

Du må se i øjnene, at den tid hvor ret
cen til dit hjemland var en selvfølge, er 
forbi. I dag må du stride for retten til at gå 
med rank ryg i Frejas Sal. Lad dig inspi
rere af Danmarks stolteste traditioner; 
Rolf Krakes vilde mod, Valdemar Sejrs 
politiske tæft, Christian !V's standhaftig
hed, Tordenskjolds snedighed, tapperhe
den ved Dybbøl Skanse og modstandsbe
vægelsens offervilje er en del af din kul
turelle arv. Svigt den ikke! 

Flere og flere unge danskere siger fra 
og tilslutter sig organisationer som Den 
Danske Forening og Dansk Ungdom. Her 
arbejdes der på at at sikre Danmark som 
hjem for dig og dine! Her ses rremtiden i 
den nationale helstøbthed og ikke i den 
multikulturelle forvirring. Her er beslut
ningen taget; Danmark vil bestå. 

Nu har jeg kun et spørgsmål til dig, 
kære unge læser. Det afgørende spørgs
mål i disse tider: Hvor bliver du af? 

Martin Kasler 

,, 

Lande, som på fredelig og frivillig vis 
reducerer deres befolkninger, bør hædres, 
for det er menne-~ket som a11 betragtet, der 
udgør den største trussel mod selve klo
den og alle de andre arters overlevelse. 

Det er almindelig kendt, at Kina har et 
befolkningsproblem, men det er nok min
dre kendt, at Danmark har næsten samme 
befolkningstæthed som Kina. I Danmark 
er der 121 personer pr. km', i Kina 125 
personer. 

Selv om kritikken regner ned over Kina 
i disse år, så gør landet dog en indsats for 
at forhindre en uhæmmet befolkningstil
vækst. I Pakistan, hvor problemerne er 
langt mere alvorlige med I 54 personer pr. 
la.ni, tager man tilsyneladende ingen initi
ativer i denne retning. 

En WorldWatch-rapport fra september 
I 992 konkluderer, at kønsdiskriminering 
er en væsentlig årsag til overbefolkning 
og fattigdom - et synspunkt, som efter
hånden er almindeligt anerkendt. I den 
forbindelse har der gentagne gange været 
rejst krav om, at mindst 50 pct. af ulands
milliarderne skal administreres af kvinder 
.i såvel donor- som modtagerlande - men 
foreløbig blokerer magthaverne på begge 
sider for denne konkrete mulighed for at 
forbedre forholdene.'' 

Eva Boserup. Taarbrek, i Jylland!i-Posten 2/1 
19%. 
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Den nødvendige 
repatriering 
Overvejelserne om indvandringsproblemet i to nye bøger skre
vet af svenske forskere synes at pege mod den eneste mulige 
løsning: at gøre indvandrerne til udvandrere. 

Af Peter Neerup Buh! 

"Hvis nogen over for forsvarsbeslutnin
gen af 1925 havde tegnet et billede af den 
udvikling, som nogle år senere skulle 
indtræffe ( depression, fascisme, nazisme, 
verdenskrig), ville han næppe være blevet 
troet. Man kan nemlig let falde i den fæl
de at sætte lighedstegn mellem det ubeha
gelige og det umulige." Således skriver 
Gunnar Jervas i indledningen til bogen 
"Migrationsexplosionen. Bakgnmd och 
alternativ til/ den Jelslagna jlyktingpoliti
ken" ($NS Fiirlag (Box 5629, S-114 86 
Stockholm), 1995. 215 sider. 232 sv. kr.). 
Jervas, der er ekspert i sikkerhedspolitik, 
har tidligere udgivet bl.a. "Flygtningeeks
plosionen - vor tids skæbnekrise", der kan 
rekvireres gratis fra Den Danske For
ening. I sin nyeste bog søger han sanunen 
med sine medforfattere, der er fagfolk in
denfor historie, økonomi,jura, statsviden
skab m.m., at tegne et billede af forskelli
ge trusler, som Sverige kan tænkes at bli
ve udsat for i de kommende år. 

Som det fremgår af bogens titel, er den 
største trussel i forfatternes øjne folke
vandringsbølgen. I denne indsigt står de 
ikke alene. For eksempel har man placeret 
flygtningeproblematikken permanent på 
NATO's dagsorden. Mange EU-lande 
træffes desuden indenfor G7-gruppen, 
som i stadig højere grad betragter flygt
ningekriser som en "forstyrrelse" i det 
globale økonomiske system. 

Folkevandringsbølgen har sin bag
grund i befolkningsek~,>losionen. Ved år 
2000 bliver der 100 millioner flere men
nesker på jorden om året, dvs. 250.000 om 
dagen (altså ca. mængden af fremmede i 
Danmark, hvis dråbe i havet-"åbenhcd" 
derfor er nyttesløst selvmord). Under 
sådanne vilkår vil tildeling af asyl af "hu
manitære" årsager selvsagt føre til, at 
modtagerlandet vil blive trampet under 
fode af alle de værdigt trængende. Her pe
ger Jervas på, at en årsag til Sveriges sto
re fremmedmodtagelse er det brede flygt
ningebegreb: I 1993 opfyldte mindre end 
2% af dem, der fik lov til at blive, krave-
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ne for at være ægte politiske flygtninge. 
Jervas bemærker: "'Iydeligvis findes der 
gode muligheder for at få lov til al blive i 
Sverige, også uden at være flygtning. 
Sådanne signaler opmwitrer til forsøg." 

Professor RolfOhlsson uddyber Jervas' 
kritik af, at man modtager mange andre 
end egentlige flygtninge, idet han kom
menterer om familiesammenføringernes 
store andel: "Meget taler for, at indvan
dringspolitikken når det gælder sammen
føringssagerne vil blive ændret, særlig 
med tanke på at den er anakronistisk og 
blev til under helt andre forhold end de 
som gælder for tiden. Som situationen er 
nu, kan man påstå, at politikere og ind
vandrermyndigheder har bedømt det som 
vigtigere, at pårørende gives mulighed for 
at forenes med deres familier, end at flere 
flygtninge gives asyl i Sverige?' 

Frihandel, ikke bistand 
Verdens problemer løses såvist ikke 

ved generøs flygtningepolitik i vesten, 
ejhcller ved ulandshjælp. Nationaløkono
men Bo Karlstri.im fastslår i sit indlæg: 
"Et stort antal studier er blevet gennem
ført for at teste sammenhængen mellem 
bistand og økonomisk vækst. Hvis vi ser 
bort fra et antal metodologiske målepro
blemer, kan litteraturen kort sammenfat
tes på denne måde: der findes ingen klare 
belæg for, at bistand stimulerer økono
misk vækst." Derimod synes der at være 
en anden løsning: Verdensbanken har be
regnet, at en helt fri handel mellem i- og 
ulande ville øge de fattige landes indkom
ster med 60-70 milliarder dollar pr. år 
(statisk effekt). På længere sigt turde sum
men, via dynamiske effekter, kunne blive 
omtrent den tredobbelte. Vestens totale 
bistand til den fattige verden er på nogen
lunde 70 mia. dollar. Mange i-lande fører 
altså en politik, som indebærer, at man gi
ver med den ene hånd og tager med den 
anden. "På dette punkt udgør EU en al
vorlig synder gennem sin ydre toldmur og 
forholdsvis lave bistand", bemærker Gun-

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

Ny fremmedpolitik tiltrængt 
Hans Esping, doktor i retssociologi, 

diskuterer alternativer til den herskende 
frenunedpolitik i sin bog "Dags for en 11y 
migrationspolitik!" (SNS Forlag, J 995. 
132 sider. I 93,50 sv. kr.). Han fastslår, at 
indvandringen til dato er fortsat med at 
vokse nærmest ukontrolleret. "Dette hæn
ger for en betydelig del sammen med, at 
så mange har fået opholdstilladelse af hu
manitære årsager, fordi selve asylbehand
lingen har taget så lang tid; dvs. grunden 
til at tildele opholdstilladelsen er opstået i 
Sverige ~-narere end i hjemlandet. Delvist 
skyldes væksten den nærmest automati
ske indvandring af familie." Og han adva
rer: "Det er fuldt ud muligt at forestille sig 
fremtidsscenarier, hvor indvandringstryk
ket på Sverige - og Vesteuropa i alminde
lighed - kan antage fuldstændigt uhånd
terlige proportioner. Hvis man ikke be
slutter sig for radikale forandringer af bå
de indvandringskontrollen og foranstalt
ningerne for integrationen af 'udlændin
ge', er de måske til og med sandsynlige." 

Pointen i Espings bog er, at i en situati
on med stærkt indvandringstryk (f.eks. for
årsaget af politiske uroligheder i omver
denen eller store forskelle i levestandard) 
og en begrænset økonomisk og social ka
pacitet til at tage imod udlændinge, vil en 
eller anden slags begrænsninger i migra
tionspolitikken blive nødvendige: "Valget 
står da mellem enten at slippe flere ind
vandrere ind men til gengæld udelukke 
dem fra adgangen til sociale tilbud, alter
nativt at lade færre eller ingen nye ind
vandrere komme ind men give disse ( og 
de indvandrere, der allerede er i landet) 
st.ørre adgang til samfundets fordele." Det
te er hans "migrationspolitiske dilemma", 
hvor han selv anbefaler en mere restriktiv 
immigration til fordel for bedre integrati
on af dem, der allerede er kommet. Et tre
die mere rationelt alternativ skal dog næv
nes, nemlig principiel repatriering. Hvor
for bruge ressourcer på at konsolidere 
folk, der slet ikke burde være kommet? 

Esping vil have en i11dva11drerpolitik 
(for fremmede i Sverige) i stedet for en 
i11dva11dri11gspolitik, hvor man burde fo
kusere på en udvamiri11gspolitik, men 
hans kritik af den herskende praksis på 
området rammer i plet. Med rette sam-
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menligner han fremmedpolitikkens mål 
om frihed (til at bevare egen kultur), lig
hed og solidaritet med den franske revolu
tions idealer: "Nu ligesom da tenderer 
muligvis den slagsordsmæssige kraft mod 
at skjule problemerne i praksis." Han pe
ger på, at i diskussionen om fremmedpo
litikken dukker ellers ganske forældede 
naturretslige opfattelser op på ny. Ifølge 
en ofte citeret naturretslig opfattelse er 
det, der er "ret'' identisk med det, der er 
"sandt'' eller "retfærdigt". I diskussionen 
om migrationspolitikkens retslige forud
sætninger og midler dukker disse gamle 
naturretslige "opfattelser" til stadighed op 
på ny. "Det er, som om holdningen til 
flygtninge- og indvandrerSpørgsmålene 
kræver en 'højere' bestemmelse end hvad 
der ellers er almindeligt ved politikkens 
formulering i retslige termer", observerer 
Esping, og i sin grundige gennemgang af 
svensk migrationslovgivning dokumente
rer han denne mentalitets tilstedeværelse. 
Og han viser, at FN's principper på områ
det faktisk er mere nøgterne: Ifølge FN's 
almene erklæring om menneskerettighe
der ( art. 14) har enhver "ret til i andre lan
de at søge og få asyl mod forfølgelse". 
Med asylret (right of asylurn) menes da en 
stats ret til at bevilge en flygtning asyl, 
uden at dette skal ses som en uvenlig 
handling mod udlændingens hjemland. 

. (Realismen i en sådan påstand kan natur
ligvis diskuteres). Derimod indbefatter 
dette ingen "positiv ret" (right to asylurn) 
for udlændingen til at kræve asyl i det 
laud, han er flygtet til. At bl.a. Sverige(og 
Danmark) anerkender en sådan ret, fører 
til de uoverskuelige asylsagsbehandlin
ger, der i Sverige kostede mindst 6 mia. kr. 
i 1993/94. Landets bidrag til FN's 
(UNHCR's) flygtningehjælp beløb sig un
der samme periode til mind.re end en tien
dedel. En komite nedsat af den svenske 
regering vurderer udgifterne for alene 
asylbehandling og modtagelsesstøtte til 
20 mia. kr. i perioden 1992-94. 

For at iniødegå masseflugt fra krigs- og 
katastrofeområder foreslår den samme -
socialdemokratisk ledede - komite først 
og fremmest øget støtte og øget hjælp i 
nærområder i samarbejde med f.eks. 
UNHCR, og udvidede muligheder for at 
give midlertidig opholdstilladelse paral
lelt med støtte til repatriering. Familie
sanunenføringen begrænses til kernefa
milien. Grænsekontrollen foreslås skær
pet med bl.a. øgede muligheder for umid
delbar afvisning, obligatorisk fotografe
ring og fingeraftryk af alle asylsøgende 
samt fordobling af straffen for "flygtnin
gesmugling". "Den sammenlagte effekt af 
disse tiltag indebærer alt andet lige en me
get kraftig reducering af indvandringen", 
kommenterer Esping. Han har begrundet 

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

nåede 19 millioner: "Disse begivenheder 
virkede som et chok for de europæiske be
slutningstagere på flygtningeområdet: 
man indså, at der fandtes et akut behov for 
at søge nye mekanismer for håndtering af 
flygtninge-og migrationsproblematikken." 

Blandt disse nye mekanismer vil en 
" integration på arbejdsmarkedet'' i den 
aktuelle situation jo være ganske me
ningsløs; den nødvendige og altoverskyg
gende mekanisme kan kun hedde repatri
ering. Når indvandrerne af egen vilje kan 
slå sig ned bos os efter at have boet i tal
løse generationer i deres hjemlande, kan 
de naturligvis lige så let rejse tilbage igen 
efter højst tre generationer her. 

Peter Neen,p Buh/ 

''Kommunens Vel'' 
I K.avlinge kommune nord for Malmø blev otte indvandrings
modstandere i 1994 valgt til byrådet som repræsentanter for 
partiet "Kommunens Val". Peter Neerup Buh! har talt med en 
af hovedmændene bag partiet, Kenneth Sandberg. 

Peter Neerup Bulrl: Kenneth, måske 
skulle du stt1rte med at præsentere dig 
selv? 

Kenneth Sandberg: Jeg er født for 50 år 
siden i et ægte arbejderhjem og lever nu 
med egen familie - børn og børnebørn. 
Efter 20 års værkstedsarbejde begyndte 
jeg at studere, hvilket i 1992 "endte" i en 
Fil. lic. i sociologi. Siden midten af70'er
ne har jeg været aktiv i VPKN-partiet 
(svarer til jeres SF), men dette ~1oppede, 
da jeg blev udelukket fra partiet i J 992. 

I disse år har jeg været engageret i ad
skillige fol.ke- og miljøbevægelser. fk:ke 
mindst i forskellige organisationer som 
hjælper politiske flyi,,>1o.inge i deres kamp 
fra eksilet for demokrati og frihed i hjem
landet. Dette var inden "halen" kom, dvs. 
de som kun søgte sig en behageligere til
værelse, mens den politiske kamp, som 
foregik, kun var et påskud (i f.eks. Chile 
m.fl. lande). 

I 1989 begyndte jeg at arbejde som so
cialarbejder i Statens lnvandrarverks 
flygntingemodtagelse. Her bekræftedes 
snart alle mine betænkeligheder hvad an
gik de "flygtninge", som er ankommet i 
de senere år. For 2 år siden har jeg desu
den tjenestegjort som asylsagsbehandler, 
hvilket definitivt har tilintetgjort de even
tuelle tilbageværende illusioner ... 

Kenneth Sandberg 

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

P.NB.: Derfor blev du medstifier af 
"Kommunens Vål". Hvad er formålet 

OANSKEREN • NR. I • FEBRUAR 1996 13 


