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''Vi alene vide'' 
Efter i B.T.'s spalter bl.a. at have 

beskyldt DDF for et racebiologisk 
repatrieringsprogram tog chefre
daktør Arne Notkin i december 
imod en udfordring til at møde 
DDF's formand til offentlig dis
kussion. 

Det var stort gjort. Redaktørens 
allierede i multietniseringskampen 
optræder som bekendt ellers helst 
som kratfuskere. Skidt og møg om 
deres modstandere er de ikke ban
ge for at servere. Men når det dre
jer sig om at stille op til duel på ar
gumenter, ser man sjældent mere 
til dem end røgen fra skosålerne, 
der ilsomt fjerner sig i horisonten. 

Når det kommer til indholdet af 
det, Notkin sagde, er der imidlertid 
ikke meget at rose. Han gav nemlig 
intet andet svar på den fra podiet 
dokumenterede uoverensstemmel
se mellem hans skriverier og fak
tum end en strøm af grovheder mod 
de ti lstedeværende "stonntropper" 
og "ydre svinehunde" ( chefredak
tørens udtryk). Hvoraf et par styk
ker i øvrigt erklærede at være fra 
Notkins eget bladhus. Det var i det 
hele taget umuligt for både medde
battøren og forsamlingen at få Not
kin til at tage stilling til de dynger 
af kendsgerninger, som blev lagt 
på bordet. 

Chefredaktøren blev derved et 
interessant eksempel på den under
strøm, der i dag forgifter vort de
mokratiske miljø: 

Folkestyret bygger på tanken 
om, at man skal søge så tæt på fak
tum som muligt og herudfra lade 
vælgerne selv træffe beslutning. 
Vort århundredes autoritære ideo
logier - nazismen og kommunis
men - definerede derimod den på 
forhånd eneste gyldige sandhed. 
Derigennem gav disse ideologier 
også en missionerende elite ret til 
med alle midler at trække denne 
gyldige sandhed ned over hovedet 
på jævne folk. Og eftersom den vir
kelige sandhed slet ikke var ønske
lig, medmindre den tjente formå
let, og eftersom løgn var moralsk 
forsvarlig i den gode sags tjeneste, 
ja så gik naturligvis grænsen mel
lem sandhed og løgn i opløsning. 

Foragten for den bestræbelse på 
at kortlægge faktum, hvorpå de 
vestlige samfunds fremskridt i ny
ere tid er bygget, og mistroen til 
menigmands evner i stemmebok
sen er et gennemgående træk hos 
nutidens meningshersende huma
nitære elite, hvortil Notkin hører. 
Denne elite repræsenterer dem1ed 
et pust af fortidens autoritære ideo
logier. 

Disses grundliggende tro på eli
tens ret til at regere er den samme. 

Deres opfattelse af, at alt er mo
ralsk, hvis blot det tjener sagen, er 
også den samme. 

Det er blot målene og graden af 
brutalitet i metoderne, der er an
derledes. 



Processeriets triumf 
Processeriet har fejret uhørte triumfer. 
Læserne vil sikkert erindre den foretagsomme vikardirektør 

Jens Sejersen, der længe har brugt Den Danske Forening som had
figur, når han skal tilfredsstille sit særlige psykologiske behov for 
at have noget at "kæmpe" imod. Efter at direktørens fordækte ak
tivitet i 1990 var blevet afsløret, har DDF henvist til hans besyn
derlige profil og venstreorienterede tilknytninger, når han førte sig 
frem mod foreningen. Dette har han så s.øgt at forhindre gennem 
injuriesøgsmål - som han imidlertid ikke har haft noget synderligt 
held med. Senest lykkedes det ham således at opnå Horsens By
rets dom for, at det var berettiget at skildre ham i tilknytning til det 
venstreekstreme "antiracistiske" miljø. Se Danskei:eo nr 4/1 996. 

Som led i sit forsvar for retten ved den lejlighed henviste for
eningen til indholdet af et vidneudsagn, som for nogle år siden 
var afgivet andetsteds af en person, der i god tro var kommet i di
rektørens "antiracistiske" selskab, og som derigennem havde faet 
et opsigtsvækkende indblik i, hvad der foregik omkring den 
mærkelige mand. Vidnet havde bl.a. fortalt om en filmmedar
bejders (påståede) rolle ved et "antiracistisk" overfald på et TV
sn,die under en udsendelse, direktøren deltog i. Henvisningen 
skete efter bedste erindring om vidneudsagnets indhold og uden 
navngivelse af filmmedarbejderen. 

Dette gav minsandten nu filmmedarbejderen, der har en nær 
tilknytning til direktøren, anledning til at injuriestævne forenin
gen (som vanligt v./ advokat Hans Mogensen, Alborg). Samtidig 
truede Jens Sejersen vidnet, der lider af hjertesvaghed, og som 
ikke har helbred ri l at stå filibusterretssager igennem, med 
injuriesøgsmål. Vidnet mødte herefter i byretten med lægeattest 
og bad sig fritaget for vidnepligten. 

På denne baggrund frikendtes foreningen i byretten, medens 
Vestre Landsret, hvor vidnet altså savnedes, nåede til det mod
satte resultat. 

Sagen vil m1 blive videreført som menneskerettighedsanlig
gende enten til Højesteret eller til Menneskerettighedsdomsto
len. 

Ole Hasse/batch 

Bortvendte blikke 
Den senere tids samfundsdebat har været præget af en stadig 

stærkere tvivl fr& mange sider om mulighederne for på længere 
sigt at opretholde det velfærdssamfund, vi og ikke mindst vore 
politikere har været så stolte af at have opbygget. Man har for det 
første opdaget, at vi slet ikke længere indtager en plads blandt de 
første i alle dets discipliner, men at mange andre udviklede sam
fund, som vi før mente os et godt stykke foran, ikke alene har ind
hentet os, men endog på flere områder overhalet os. Og værre 
endnu siger mange af ,•ore mest indsigtsfulde, at det i fremtiden 
med de udviklingslinier, der tegner sig, vil blive vanskeligt eller 
umuligt blot at opretholde den nuværende rilstand. 

Vor indtræden - i den ene eller anden uniform - i EU- og 
mønnmionsgeleddet er måske nok en væsentlig baggrund. En 
anden den befolkningsmæssige forskydning i retning af færre er
hvervsaktive og flere pensionister eller andre på overførselsind
komster. Men der er andre og tydeligere årsager. 

Efter længere tids murren fra flere kanter spillede en række so
cialdemokratiske borgmestre i november 1996 ud med forslag 
om nedskæringer i børneche<>k og folkepension - naturligvis i 
første række ri! de højere indtægter. Valget mellem pest og kole
ra ,,ar tydeligt nok, idet begrundelsen for udspillet var, at der cl-
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lers ville mangle penge til sygehusene, de svage og de mest træn
gende ældre. Så glemt var det åbenba.t1, at netop socialdemokra
terne i sin tid var de mest ivrige for at få de indtægtsbestemte 
ydelser - "almisserne" - afløst af ensartede og almene "folke"
ydelser. 

Men også banker, økonomiske vismænd og -damer, diverse 
politikere og andet godtfolk har været ude med panderynkende 
advarsler og betragtninger om, at det nok bliver nødvendigt at fo. 
retage sociale indskrænkninger på både det ene og det andet felt, 
kort sagt at trimme velfærdssamfundet for overhovedet at sikre 
dets overlevelse. 

En ting er imidlertid helt sikkert og iøjnefaldende ved alle dis
se nok velbegrundede jeremiader: Når det gælder betydningen af 
de kolossale udgifter til fremmedpolitikken for de nødvendige og 
smertelige nedskæringer i vore sociale sikringssystemer, bliver 
de veltalende pludselig tavse, og de klartskuende vender blikke
ne bort. Her gælder den politisk korrekte leveregel: Ikke se, ikke 
høre, ikke tale. 

En enkelt - mere frisproget - af vore topøkonomer talte over 
sig, karakteristisk nok ved sin embedsafgang. Professor Anders 
Ølgaard fremsatte på falderebet følgende tankevækkende be
tragtninger: 

"Noget af det mere bemærkelsesværdige i dansk økonomi li
ge for tiden er, at vi har en enorm netto·indvandring." 

"For ti år siden regnede mao med, at udvandringen og indvan
dringen ville være lige store. Nu har vi en årlig netto-indvandring 
på I 0.000 eller mere. Sidste ån,ar tallet over 20.000. Vi står foran 
større problemer, end de fleste forestiller sig, hvis ikke disse ind
vandrere kommer ind på arbejdsmarkedet hurtigt. Skal de mange 
nye tilflyttere de næste mange år leve af offentlige midler, øges 
problemerne i økonomien ganske voldsomL Stagnationsøkonomi
en rykker nærmere og bliver en realitet." (Jyll.-Post. 8/9 96). 

"For tiden" og "hvis ikke"! Ja, men der er jo ingen ende at se 
på folkevandringen hertil, og hvordan skulle vi "hurtigt" få hun
dredtusinder af vildt fremmede mest uden brugbare færdigheder 
sat i selvbærende arbejde - i hvert fald uden at skubbe mængder 
af danskere ud i arbejdsløsheden. 

Nej, virkeligheden er, at fremmedpolitikken antagelig koster os 
50-l 00 milliarder kr. om året og er hovedfork la.tingen på al snak
ken om nødvendigheden af nedskæringer i velfærdssamfundet. 

Vi må bare helst ikke vide det! 

Etnisk booking 
Et hæfte med denne titel er udgivetaf"Arbejdcrbcvægelsens 

Internationale Forum" som led i dets "Plads ri! Alle Kampagne". 
Med store indsmigrende fotos markedsføres i hæftet 36 fremme
de, der tilbyder sig som foredragsholdere for at nedbryde dan
skernes angiveligt store uvidenhed og mange fordomme om 
dem. "Plads til alle Kan1pagnen" kan selvfølgelig støtte arrange
menterne økonomisk, hvilket måske frister flere skoler osv. til at 
"booke" en foredragsholder. 

På hæftet oplyses, at bag kampagnen står LO, SiD, HK, KAD, 
FOA, RBF, TL, SL, Malerforbundet, El Forbundet, Teleforbun
det, ST, NNF, DBTF og AJF. Næppe nogen dansker kan tyde al
le disse forkortelser, men skulle læseren opdage sin egen organi
sation blandt dem, bør ban/hun spørge den: Hvad menes der 
egentlig med "Plads til alle"? Betyder det, at der i Danmark er 
plads til alle de nisind millioner nødlidende mennesker i verden? 
Eiler betyder det, at der skal være plads til alle dem, der har råd 
til på bekostning af andre at mase sig ind på en plads i flyet til 
Danmark - kort sagt til dem, der har mulighed for at praktisere 
"etnisk booking"? 



B.T.s chefredaktør: 

Jeg er ligeglad med tal 
Det her drejer sig om følelser 
Af Alice Furnival 

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

- Jeg er fuldstændig ligeglad med alle 
de tal. Det her drejer sig i det hele taget 
ikke om tal. Det drejer sig om, hvordan 
Danmark skal agere i det internationale 
samfund. Den Danske Forening forsøger 
hele tiden at gøre debanen om de frem
mede i landet til et spørgsmål om video. 
For mig er det et spørgsmål om følelser. 

B.T.s chefredaktør Arne Notkin havde 
ikke den store lyst til at diskutere fakta, da 
han på et møde i Det Berlingske Hus' sto
re sal den l l . december mødtes med Den 
Danske Forenings formand Ole Hassel
balch. Godt hundrede interesserede var 
mødt frem - formodentlig først og frem
mest for at høre Arne Notkin, som er man
den, der på blot et enkelt år har ændret 
B.T., således at formiddagsbladet i dag er 
varm tilhænger af den fortSatte indstrøm
ning af frenunede til Danmark. 

Ole Hasselbalch indledte med at kon
statere, at Den Tredje Verden, ikke mindst 
som følge af befolknings-eksplosionen, er 
godt på vej til at synke ned i det totale ka
os, hvor de bedst udrustede mennesker 
nødvendigvis ville søge mod Vesteuropa. 

- Disse mennesker er på vej, sagde Ole 
Hasselbalch, og de belaster vore systemer 
og skaber grobund for etniske konflikter. 
Og hvem er det så vi hjælper? Valget er re
elt, om vi ønsker at hjælpe 55 børn derude 
eller en person her. 

Ole Hasselbalch udtrykte den opfattel
se, at de danske toppolitikere er blinde for 
den udvikling, der er undervejs, Ligesom 
han mente, at de officielle statistikker om 
de fremmede her til lands er sminkede til 
ukendelighed, om ikke direkte løgnagtige. 

I dette spil er Arne Notkins og 8.T.s 
rolle forstemmende, sagde Hasselbalch. 

Notkin digter rask væk og beskylder dem, 
som er bekymrede over udvikl ingen, for 
at være nazister. Som eksempel citerede 
Hasselbalch en B.T.-leder fra 5. j uni 1996, 
hvor Arne Notkin bl.a. skrev, at Den Dan
ske Forening har til hensigt at "indsamle 
11dlændi11ge'', hvorefter de skal "ko11cen
treres i lejre og derefter sendes med be
vogtede togvogne ogjly ud af/andet." 

Chefredaktør Arne Notltin ønskede ik
ke direkte at kommentere disse sine egne 
udsagn. I stedet forklarede han i et længe
re indlæg sine synspunkter. Det er fra den
ne lange udredning - som ind imellem 
vakte en del overraskelse blandt tilhører
ne - at følgende direkte citater er hentet: 

Ame Notkin og Ole Hasselbatch ved mødet. 

• •· ... Det er en vanvittig beskyldning 
mod regeringen, at tallene om indvandrin
gen er forkerte. Der er overhovedet ingen 
grund til at tvivle om regeringens hæder
lighed." (Hvem sagde, at pressen er of
fentlighedens vagthund?) 

• " ... Vi har et fantastisk godt samfund 
- et samfund, hvor folk har det godt." 

• " ... De fanatiske muslimer vil jeg sam
menligne med for eksempel Indre Missi
on herhjemme." 

• " ... Det er indvandringen til Danmark, 
der har gjort Danmark til en industrination." 

• " ... De bedste af vore flygtninge rejser 
videre til USA, og det skyldes sådan nog
le som jer" (Arne Notkin syntes i øvrigt 
uden at have undersøgt sagen nærmere at 
være af den opfattelse, at samtlige tilhøre
re på det offentlige møde var medlemmer 
af Den Danske Forening, hvorfor han 
konsekvent titulerede alle som "jer"). 

• " .. .! tror, at fremmede har et medfødt 
gen, der gør dem til forbrydere." 

• " ... Hvad er det, I appellerer til? I bru
ger "besættelsesromantik" og kalder ter-
ror for sabotage. Den Danske Forenings ~ 
medlemmer er ydre svinehunde. Det har 
jeg sagt og skrevet, og det står jeg ved." 
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• " ... Jeg behøver ikke at finde noget 
grimt at sige om jer - I er grimme nok i 
forvejen." 

• " ... Den Danske Forening forsøger at 
gøre det her til et spørgsmål om viden -
for mig er det et spørgsmål om følelser." 

Den Danske Forenings fonnand, Ole 
Hasselbalch, søgte - forgæves - at formå 
Arne Notkin ti I at svare på de konkrete 
spørgsmål, der blev stillet ham: 

- Du bruger en masse ord og negligerer 
i øvrigt helt virkeligheden, sagde Hassel
balch, rettet til Notkin. Dette er for resten 
kendetegnende for pressen, og det be
kymrer mig meget: Demokratiet udhules 
af autoritære strømninger i disse år. I det 
demokratiske samfund, som jeg hylder, 
har det altid været helt grundlæggende, at 
man først erhverver sig den nødvendige 
viden om en sag, og dernæst lader man så 
vælgerne tage stilling til problemet 

- Men Arne Notkin siger altså nu, at 
dette ikke er en sag om tal og facts, men 
om holdninger. Hans holdninger, vel at 
mærke. 

- Der går en b'Ysen igennem mig, når 
jeg konfronteres med sådan en autoritær 
facon, sagde Hasselbalch. Notkin gen
nemdriver det, han har sat sig i hovedet, 
uden hensyn til kendsgerningerne og med 
alle midler - inklusive løgn og bedrag. 

Der erjo tale om en direkte linje fra de au
toritære systemer, vi har set i Europa. Dit 
fundament, Notkin, er holdninger. Din 
holdning vel at mærke, som så al virkelig
hed - og i øvrib>t også andres holdninger 
skal tilpasses til. Det·er uhyggeligt at høre 
på den slags. 

Ole Hasselbalch opfordrede i øvrigt til, 
at man - i den situation, Danmark nu står 
i - i det mindste fik lejlighed til at "træk
kevejret lidt",så befolkningen bedre kun
ne tage stilling til, hvorvidt man overho
vedet ønsker et multietnisk samfond. 

En af de kvindelige tilhørere i forsam
lingen rejste sig mod afslutningen af mø
det og konstaterede om Arne Notkin: 

- Jeg kom for at børe dig Notkin, ogjeg 
må sige, at det, jeg har hørt ryster mig. Jeg 
ved, at oplaget på B.T. er raslet ned, og jeg 
må sige, at jeg forstår det Skal man sam
menligne dig med nogen, må det vel være 
med Sovjets Mikhail Gorbatjov. Ikke ale
ne lykkedes det ham helt at ødelægge Sov
jetunionen, men han sørgede også for, at 
han selv mistede sit arbejde. Du er på vej 
til det sanune i en underlig form for selv
destruktion. Det gamle blad B. T. filr du 
smadret - og at du også snart mi~1er dit 
eget job, er der vist ingen tvivl om. Det er 
fuldt fortjent, men hvorfor gør du det?" 

0 

De fremmede 
Geoffrey Cain, 
Rebekkavej 5, Hellerup 

Under en livlig debat om ind
vandring kom man frem til, 
at halvdelen af Darunarks be
folkning vil være af fremmed 
herkomst om 50 år. »Frem
med?« spurgte Arne Notkin. 
» Vil fjerde generationsind
vandrere stadig være frem
mede? ~ Er jeg, der er jøde 
og opvokset i Danmark, også 
fremmed måske? 

Godt spØrgsmål, ikke 
sandt? Men i dette tilsynela
dende uskyldige spørgsmål 
ligger der en fordrejning. 
Prøv at tænke lidt selv, kære 

læser. For 20-30 år siden var 
der praktisk taget ingen her i 
landet, der ikke anså jøder 
for at være danskere lige 
som alle andre. Men dette er 
ved at ændre sig nu. Den jø
diske elites støtte til masse
indvandringen har drevet en 
kile ind mellem jøderne og 
resten af befolkningen. der 
nu er i syv sind mht. jøder -
nes danskhed. 

Folk som Notkin. Roth
stein, Melchior og Pundik har 
skabt mere antisemitisme 
end Theis Cluistoffersen el
ler Jonni Hansen. Det under
ligste er, at Notkin og Co. 
ikke kan se det selv. 

Det er heldigvis ikke alle med jødisk baggrund, der lider af samme sygdom som Arne Not
kin: Forjimere• af denne læserbrevskommentar til mødet, Geoffrey Cai11, er selv jødisk! 
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Afpresnings
organisation 

I maj l 996 fik tuneseren Zaid Ben Abas
si afvist en ansøgning om lån i Sparbank 
Vest i Skive, fordi han ikke er dansk stats
borger. Banken blev derefter politiamueldt 
for overtrædelse aflov om racediskrimina
tion af "Dokumentations- og Rådgivnings 
Centeret om racediskrimination" (DRC). 
Politiet indstillede dog efterforskningen, 
da banken havde oplyst, at kravet om stats
borgerskab alene var begrundet i mulighe
den for evt. at kunne rvangsinddrive gæl
den. Staisadvokaten i Viborg tiltrådte sene
re politiets beslutning. 

For nylig har Sparbank Vest alligevel 
fjernet kravet om dansk statsborgerskab fra 
sin standardformular. Spurgt om hvorfor, 
svarede en kreditchef i banken: "Fordi det 
tilsyneladende kan støde nogen." (Infor
mation 7/1 97). Aflnfonuations beretning 
om sagen fremgår, at DRC allerede inden 
Aba.~sis låneansøgning flere gange havde 
klaget over bankens krav om dansk stats
borgerskab, og desuden har DRC klaget 
over myndighedernes behandling af Abas
sis sag til "FN's komite til overvågning af 
konventionen mod racediskrimination". 
Det fremgår også, at Abassi har optaget 
samtaler med banken på bånd, hvilket an
tagelig er sket på DRC's initiativ. 

Der er ikke noget at sige til, at en er
hvervsvirksomhed over for en sådan af
presning må ophøre med at stille et ellers 
ganske rimeligt krav, som skal sikre låns 
tilbagebetaling. Banken vil trods alt helle
re miste lidt penge af og til på bortrejste 
låntagere end blive udsat for en massiv 
pressekampagne af den velkendte slags, 
som altså DRC hjulpet af Information for
søgte at skabe. 

Skal danske virksomheder imidlertid 
for al fremtid finde sig i det emsige DR C's 
afpresningsvirksomhed, der altså åben
bart aldeles ikke går ud på at støtte FN's 
opgave med at bekæmpe racediskrimina
tion, men på at kriminalisere enhver for
skel udøvet på baggrund af statsborger
skab - en forskelsbehandling begrundet 
med fremmed statsborgerskab er ganske 
acceptabel ud fra FN's konventioner? 

Skønt det utvivlsomt vil medføre nogle 
knubs i medløberpressen, er rådet, der må 
gives virksomheder i skudlinien: Forhandl 
aldrig med afpressere. DRC er en selv
bestaltet pressionsgruppe til ødelæggelse 
afDarunark, og enhver følgagtighed over
for dens klager vil skabe uheldigt præce
dens, som i fremtiden yderligere vil svæk
ke danskernes retsstilling. 

P.NB. 



Julehjælp til muslimer, 
som ikke holder jul 
6000 familier i København ansøgte Børnenes Kontor om en jule
pakke. Kun 3000 kom i betragtning, deriblandt muslimer, som 
ikke holder jul. 

Et medlem afDDF oplyser: "Jeg er før
tidspensionist og alenemor. Jeg søgte gen
nem mit barns skole om en fødevarepak
ke fra Børnenes Kontor her til jul. På 
ansøgningsskemaet skulle jeg krydse af, 
om jeg spiste svinekød eller om jeg var 
muslim. Hvis jeg var muslim, skulle kryd
set sættes ved "muslimer kyllinger". 

Den danske alenemor kom ikke i be
tragtning. Det gjorde imidlertid hendes 
muslimske nabofamilie, som kunne oply
se den forbigåede mor, at de havde fllet en 
pakke med tre kyllinger. Familien holder 
ikke jul, men synes det er rart med lidt til
skud til husholdningen. Familien lider for
øvrigt ingen nød. Den har f.eks. en stor 
bil, som den kørte på ferie i hjemlandet i 
sidste sommer. 

"Jeg har ikke været ude at rejse i de sid
ste fem år", fortæller den danske mor, som 
oplyser, at hun og hendes barn har ca. 
1400 kr. at leve for om måneden, når de 
faste udgifter er betalt. 

"Kan vi søge om hjælp hos muslimer
ne, når de fejrer deres gud eller tro?'', 
spørger hun. Redaktionen kan oplyse, at 
man altid kan søge, men at svaret vil være 
nej . Muslimer hjælper ingen, som ikke 
forinden har konverteret til islam. 

Enhver dansker ved, hvor vigtigt det er, 
at kunne give børnene en god jnl. Det kan 
derfor undre, at den knappe julehjælp gi
ves til folk, som ikke fejrer jul. 

Redaktionen har bedt Børnenes Kontor 
om en konunentar, men har ikke f!te t no
get svar. D 

Falsum bruges mod DDF 
Det er ikke let at være på forkant med 

udviklingen inden for et kontroversielt 
felt. Det har Den Danske Forening været 
på flygtninge- og indvandringsområdet. 
Af den grund er foreningen blevet udsat 
for lidt af hvert. I Århus er der nu et ek
sempel på, at venstreekstreme kredse har 
sendt en tilsværtningspjece om forenin
gen på gaden i folkebevægelsen mod 
Nazismes navn. 

Sært nok har den ene med.~ti fter af Fol
kebevægelsen mod Nazisme, Povl Nør
ager, der rejser rundt og holder foredrag 
for foreningen - og hvis bøger om nazis
men som bekendt distribueres gennem 
DDF - ikke været i stand til at fa øje på 
den "nazisme" m.v., som pjecen tillægger 
hans tilhørere. 

Men der er ingen grund til undren. Fol
kebevægelsens .ledelse, hvis adresse som 
nævnt er anført på pjecen, hævder ikke at 
kende noget til tryksagen. Og po~1boksen, 
der angives som adresse på Folkebe-

vægeisen i Århus, tilhører i virkeligheden 
"Arbejdernes bogklub". Dette er et ano
nymt foretagende, som tilsyneladende bor 
hos "Den røde Bogcafe" i Mejlgade 49, 
8000 Århus C. 

Pjecens virkelige karakter afsløres da 
også af en forsidetegning, der bevisligt 
stammer fra det autonome miljø. 

Man kan ikke undre sig over, at en 
håndfuld mennesker med en skrue løs 
fører sig frem under falsk flag med opdig
tet skidt om andre. Det er jo sådan set me
get smart, eftersom ingen ville tro dem, 
hvis de trådte frem i eget navn. 

Men man kan undre sig over, at Folke
bevægelsens ledelse ikke tager afstand 
fra, at bevægelsens navn misbruges til 
sådan noget. Det havde samme ledelse en 
så meget desto større opfordring til der
ved, at pjecen jo altså bruger samme me
toder som de nazister, dens ophavsmænd 
hævder at ville bekæmpe: Plat, konstmk
tion og løgn . 

Ole Hasselbalch 

Pjecen, der er forfattet i barnligt sprog, 
angiver således at være udgivet af Folke. 
bevægelsen mod Nazisme, Århus, og hen
viser på bagsiden til adressen for be
vægelsens landskontor i Allerød. Den for
tæller f.eks., at foreningens unge går til 
nazikoncerter, og at der på foreningsmø
derne sælges T-shirts med hagekors. For
fatterne gentager endog retligt underkendt 
opdigt: At Østre Landsret har karak'lerise
ret den som "et sanunenrend af forstokke
de fremmedhadere" - hvilket en a,•isre
daktør netop har måttet betale erstatning 
for at påstå - og at et af foreningens sty
relsesmedle1mner har udtalt, at man er 
nødt til at gribe til "vold og våben" for at 
gøre opmærksom på problemerne med de 
fremmede. - Pågældende har for flere år 
siden renset sig ad rettens vej. 

Den Røde Bogcafe i Århus, hvor "Arbejderen" har fået jlolle Sovjet-stjerner ogforfalsket bro• 
chure mod DDF i vinduet. 
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" 0 I soril tror, tag imod når Allah Sendebudet kalder jer t il det, som giver jer liv" 

l(hila 
Khilafah er et 'politisk og kulturelt 

0 

er· Islam forbyder 
hs tilstedeværelsen af fremmede 

styrker i muslimernes områder, 
samt u andre ikke-islamiske 

e magter har a~toriteten over 
r muslimerne, fordi den viser 

muslimerne-s svaghed og 
samtidigt giver disse fremmede 
magt og autoi'itet over den 
kommende ·i~lamiske stat, og 
dette er fulstændig illegalt: 

"Allah vil aldrig tillade at de 
vantro fltr autoritet over de 
troende." (OQM. : ). 

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

,,. - ,.~ .. '. .,, .. 
~ ~ ;,:r.;.J..ll OYJ~ q 

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

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

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

Aitsl den muslim, der tager 

jøderne til trofaste venner, er I 
en af jøderne, ligesive! som 
den. der tager kristne til trofa
ste venner .. er en af de kristne. 

Hvad er der i vejen med 

disse regenter, som med savl 
om mundene slutter fred med 
disse jøder, som er svinenes og 

·abernes brødre, dem som Allah 
forbandede og blev VICd over, 
s_ie~qe: - .. r -
"•,t" 'lC _,. .. .. ,., _,,,,,., , · ,, ... h·.o:·1 i:: '!.i 

--~ :~,:. ... ~\~;~4·'.>,:r~·f""~ ir~~ 

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

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

I Vers rra Qur'anen 

-"Vi (Allah) slynger med 
voldsom styrke sand
heden mod heden
skaben, så den knuses og 
slutteligt tilintetgøres." 

-"Hvorfor skal jeg søge 
andre donunere end Al
lah, når Han har 
nedsendt bogen 
(Quran · en) i detaljeret 
rorm." 

. "Og dræb dem, hvorend I fin
der dem, og fordriv dem, hvor
fra de fordrev jer." (OQM 2: 191 ). 

Det er udelukkende sådan, 

vores fomold med de jødiske 
voldsforbrydere skal være; 
ijendskab, ufred. unorrnalise
ring, bekæmpelse og drab af 
dem, indtil vi har udslettet de-

rød efte 

0 MUSLIM! 0 ALLAHS SLAVE! DER ER EN 
JØDE BAG MIG, l(OM OG SLÅ HAM IHJEL 

Allahs Sendebud \sawJ sagde:"'!>ommuuiaen vil ihi fwmmeJøilitn mus(im,nu fuem}'•r imoJjøatmt. 
'Mus(imenu vi( s(d Jem iFtje( r{ sddån en 9raaat jød"mie vi( 9emme s~ 6!'8 træer "8 ster~ sd vi( træer "B sten 
s19e:- 0 'MusCim, 0 ?lffafu SCave Jer er enjoat 6a9 m~ fom 09 sid liam ittje( meJ uiiara9e6e ef §arfua træet 
s<>m er afjødenus træer''. (Haditbeo er (sah_'.h) sand o berettet af Bukhari, S:M!l"-·•...a.!wlMil!,,i:ib~olJ;j.w;i,.f,Ji,J;l,;,,----1 
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Takket være Birte Weiss, Arne Melchior, Anker Jørgensen, Kirsten Lee, Ole Espersen, Dorte 
Bennedsen, Elisabeth Arnold, Gammeltoft-Hansen, Danmarks Radio, Leif Blædel, Tøger Sei
denfaden, Arne Notkin - og alle de andre, der ikke har g idet tænke sig om: 

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

Af Allan Larsen 

Det har længe været kendt, at islamiske 
fundamentalister har søgt ophold i Dan
mark. De er nu fast etablerede. Blot et en
kelt eksempel er på sin plads: 

"Frihedens Parti" 
En af de mest yderliggående funda

mentalistiske bevægelser, der har fundet 
vej hertil, er Hizb-ut-Tahrir (HUT - '"Fri
hedens Parti''). Den blev dannet i 1953 af 
intellektuelle sunni-muslimer som udbry
dergruppe fra det såkaldte Muslimske 
Broderskab. Den er endog sd yderliggåen
de, at den i dag er forbudt i de fleste isla
miske lande. 

"Frihedspartiets" mål er at skabe en 
verdensomspændende islamisk stat, hvor 
sjaria (Koran-loven) er eneste lov. Midlet 
hertil er djihad (hellig krig). Og i dette ord 
ligger vel at mærke efter HUTs begreber 
mere end blot den "anstrengelse", som or
det "djihad" sprogligt set er afledt af. 

H UT har således været ansvarlig for 
kupforsøg i Jordan, Syrien, Irak og Tune
sien. I 1994 forsøgte man endog at myrde 
Jordans kong Hussein. I Irak medfører 
medlemskab af HUT dødsstraf. 

Eksemplet England 
Bevægelsen er fulgt med arabiske im

migranter til Vesteuropa, hvor den længe 
har været aktiv i Storbritannien. Vi ved 
derfra, hvad man kan vente sig fra den 
kant: 

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

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

HUT i England har haft - og har sand
synligvis stadig - egen radio, Radio Ra
madan, der sender 20 timers religiøse fo. 
redrag og Mellemøsten-orientering hver 
uge. 

Bevægelsen har været særdeles aktiv 
på britiske universiteter, hvor den bl.a. har 
forsøgt at overtage moderate muslimske 
foreninger. Den britiske NUS (National 
Union of Students) tager afstand fra be
vægelsen, fordi den har opfordret til drab 
på jøder og homofile. Bevægelsen er 
dog nu ved at etablere sig under et andet, 
ikke belastet navn, nemlig "Fredsforenin
gen". Så aktiviteterne vil givetvis fortsæt
te. 

Medlemmer af HUT mistænkes også 
for at være kommet med bombetrusler 
mod Londons City Guild University i 
1995, og de har været involveret i chikane 
og overfald på sikher og hinduer. Hoved
fjenderne er dog jøderne, som HUT med 
henvisning til Koranens kapitel 5 vers 60 
omtaler som ''aber og svin". 

Den jødiske studerende og vicepræsi
dent for srudenterorganet Weifare and 
Ccmmw,ications Kate Goldfarb er selv 
blevet truet af HUT. Hun siger, at forhol
dene er sådanne, at flere af hendes med
studerende overvejer at forlade universite
tet. Ifølge Goldfarb er de radikale muslimer 
en større trussel mod jøderne end det eks
treme højre, hvis aktiviteter er aftagende. 
Fælles for begge grupper er i øvrigt deres 

påstand om, at Holocaust aldrig har fun
det sted. Bladet Observer har da også døbt 
flUT "Hitlers arvtagere". 

Som man kan tænke sig, er tonen i be
vægelsens skrifter ekstremt hadsk. Et ofte 
optrykt htulith (fortælling/citat af Muham
med) er f.eks. det, der går ud på, at dom
medag først er mulig, når muslimerne har 
nedkæmpet jøderne og dræbt dem. Heraf 
udledes, at det er en muslims pligt at 
dræbe jøder, for at historien kan forløbe 
som forudsagt af Profeten. 

Månedsbladet Khilafah 
HUT udgiver et månedsblad/magasin 

Khilafah. Dettes første danske udgave ud
kom ved juletid 1994. Udgivelsen gik i stå 
herhjemme på et tidspunkt, men efter en 
pause på ca . .halvandet år er trykningen nu 
blevet genoptaget. 

Bladet er rystende læsning. Jødefjendt· 
lige korantekster citeres flittigt i alle num
re, og artiklerne rummer med stor sand
synlighed overtrædelser af straffelovens 
racismeparagraf. Det er derfor uforståe
ligt, at det ikke for længst er blevet an
meldt til politiet af Ekstrabladet, B.T. og 
Weekendavisen. Disse 3 aviser har nemlig 
alle fået tilsendt bladet for et halvt år siden 
- og de interesserer sigjo så umådelig me
get for denne straffelovsparagraf. 

Så vidt vides har der faktisk overhove-
det ingen avisomtale været nogetsteds af 
Khilafah-magasinet i 1995-96. Også de li-
ge oævnte aviser - der normalt bryster sig 
af deres "antiracistiske" holdning - har 
holdt deres viden om magasinet for sig .... 
selv. ,.. 
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Kilder 
Aberdeen Evtnlng E:xprtss 2513 1995 
I.S.I.C. Bulleti,r (udg. af lnst for lhe Study of Islam 
and Christianity, St. Andrew~ Rd., Plaistow. London 
E 13 8 QD. Eoglaod. Fax 0171 5114$74) 
Jewish Chronic/e 29/3 1996 
Luds St11dem 19/ 10 J99S 
L<mdon Slude.ni November/December 199S 
Scot:unan 2611 1996 
The nme., Higher 1618 t 996 

ORDFORKLARING 

Hizb: 
Parti 

Tahrir: 
Frihed 

Sjaria: 
Betyder ''vej" og er Islams lovkodeks, 
der indeholder de såkaldt huddud 
("grænse") straffe (som indbefatter 
afhugning afhænder, fødder og næser, 
stening og korsfæstelse). Sidstnævn
te tages sjældent i anvendelse, men er 
dog forekommet i Sudan under be
kæmpelse af de krisme og animistiske 
stammer i syd (jf. !SIG Bulletin, ju
ni/juli 1993). 

Hadith: 
Fortællingeme om Muhammeds liv 
og levned, ofte rummende et af ban1 
fremsat udsagn. Samlet udgør de for
skellige hadith muslimernes billede af 
profetens "surma" (sædvane), og sam• 
men udgør Koranen og sunna Islan,s 
fundament. I krafl af, at de forskellige 
hadith fortæller, hvad Profeten sagde 
oggjorde, svarer de tildekristnee,-an
gclier. Ikke alle hadith er anerkendte, 
men HUTs yndlingshadith (om drab 
påjødeme)ansessomenhadith sahih 
(sand hadith), hvorfor ingen muslim 
må betvivle dens ægthed. 

"Foruden at bære skudsikker vest m.m. 
skal dørvog1eme nu undervises i "kultur
forståelse", dvs. lære at bøje sig for her
boende muslimer og deres æresbegreber. 
Men ville det ikke være bedre og mere 
praktisk, hvis de fremmede rettede sig ef
ter danske normer - ikke alene på disko
teket, men overalt i det samfund, de selv 
har opsøgt og nyder så godt af? 

De kunne f.eks. begynde med at lade 
deres egne piger gå på diskotek og lignen
de:· 

Jan Molgaard, \1o,rk,O\; i Jylf .. Post. 8112 96. 
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Islamisk 
censureret videnskab? 

En indsender beretter i de, følgende om sin bestyrtelse ved en uventet oplevelse 
under en højt anset l'ide11skabsma1uls o.ffentlige foredragpd det ærværdige Køben
havns Universitet: 

I maj-juni 1996 afholdt Københavns Universitet en række gå-hjem forelæsnin
ger om Islam og Mellemøsten. Der blev annonceret i alt 4 forelæsninger Id. 16-18 
i Studiestræde. 

Forelæsningerne var offentlige og åbne, og man behøvede ikke at tilmelde sig, 
men kunne blot møde op. 

Den første af forelæsningerne kunne jeg desværre ikke deltage i, men jeg over
værede de tre andre, og her skete der noget, som chokerede mig en bel del. 

Det andet foredrag i rækken skulle holdes af dr. phil. Jes P. Asmussen, som i 
mange år har været professor i Iransk filologi. Jes P. Asmussen bar igennem åre
ne udgivet en række bøger om Mellemøsten, og han regnes for en af vore bedste 
kendere af Irans historie. Han har igennem mange år arbejdet med at skaffe for
skere fra Mellemøsten på ophold i Danmark og omvendt. En af hans mest kendte 
bøger er "Islam" i serien Verdens Religioner fra Politikens forlag. 

Professor Asmussens foredrag startede, som det skulle, lidt over Id. 16, og han 
redegjorde for sir program. Han ville tale ca. en time - så ville der være en kort 
pause, og derefter skulle ti Ih.ørerne have mulighed for at stille spørgsmål frem til 
kl. 18. Hans foredrag gik fint, og der var intet usædvanligt at bemærke. 

Efter pausen gik det så galt. Blandt tilhørerne var der en lille gruppe mørkhåre
de, kortklippede, velklædte unge mænd. De spurgte, hvad professor Asmussen 
havde ment med sine udtalelser om sura 53, 19 i Koranen. Da professor Asmussen 
forsøgte at forklare, b,<ad han mente, blev han afbrudt med udråbet: Det er løgn! 
Professor Asmussen forsøgte at tale videre, men blev mødt med tilråbet: Det er 
grundløse påstande! Da professor Asmussen forsøgte at fortsætte med at forklare, 
hvad ban mente, blev han mødt med råbet: Kan du bevise det? Vi vil have beviser! 

Derefter gav professor Asmussen op, og han erklærede mødet for hævet, selv 
om klokken kun var 17,15 og der var sat tid af til Id. 18. Folk begyndte at forlade 
lokalet, og jeg syntes, at flere så lidt urolige ud. Jeg blev stående lidt for at se, om 
der var fare for, at der skulle ske professor Asmussen noget. men der skete ham ik
ke noget, og han fik lov at gå i fred. 

Professor Asmussen er oppe i årene, og han ser meget dårligt og har også nog
le vanskeligheder med at gå, så jeg var bekymret, men der skete ikke videre. 

Da jeg kom hjem, skrev jeg et støttebrev til professor Asmussen, og jeg har og
så modtaget et meget ,•enligt s,<ar fra ham, hvor han udtrykker sin glæde over min 
sætte. 

Det er første- og forhåbentlig sidste - gang, at jeg har oplevet, at et lovligt ind· 
kaldt møde simpelthen bliver ødelagt af formentlig unge indvandrere. Det er selv
følgelig ikke tilfældigt, at det, der giver anledning til konflikt, er professor Asmus
sens omtale af sura 53, 19 i Koranen - de såkaldte "sataniske vers". 

Det, der skete, var, at professor Jes P. Asmussen blev udsat for chikane og tøl
peragtig optræden fra en gruppe unge indvandrere, så han vælger at afbryde mø
det. Det. der skete, var simpelthen et angreb på ytringsfriheden. 

Der var to andre foredrag i rækken-den 21/5 af Lene Kofoed Rasmussen (knl
tursociolog) og den 3/6 af Jørgen Bæk Simonsen. Jeg hørte disse to foredrag, men 
der skete intet usædvanligt. 

B.K 

"Hvordan lever muslimerne - og specielt 
de fundamentalistiske - egentlig i Danmark 
med den ydmygelse, det må være for dem at 
modtage hjælp fra de vantro danskere, den 
hjælp, som åbenbart ikke kan påregnes fra 
rettroende inden for eget kulturområde?" 

"Som danskere kan vi være stolte over, 
at Danmark er så godt og frisindet et land, 
at det er i stand ti I at give asyl og stats
borgerskab til mennesker, som støtter ter
rorisme i deres hjemlande." 

Laurids Thygesen, Ikast, i Jytl.-Post. 28/ll 96. 
S\'. Nielsen. Århus, i Jyll.-Post. 2.5/11 96. D 
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nan og C&rofne ~? andet arllet"dsm.irlled og andre mod 61 at befiQe don dansk$ 
Uden ln~naJ 61>$nhl)Ø, traelltsonet. Men uøn1( 006å øe,. '°""'· I KU . , ... Ikke t,,ango fot 
sarnatt,ej09 og tol&t8nO& vil& at der tJb:i<fl ilV>W'ldrome lm• «1 6* ~ ,r,,u men-
Ø9r Ile.ko WRre rncgot at t.;,nt» 0$ man;e rrQ:1$0Vnge pet$0(l9f. nr,s;flot Cf frie. VI tfor pA. at alle 
tor ec llle land 80ffl Daivnatk. eom .st11rt&t IOtrelninger og ~dt· de gode ~ I da:'181( ».1111.W" 
Oct1ot •r Konsel'W\1.W sotmt<l8t . ..it0tjder ftiUfgl og tlf. bed$'! l>ffl* i en ibon og rri 
~m også nej III racl9me og !ører os n)'l9 ldw. Når øer vetd8n, mw der er Ø*f& 111 ølle 
intototanoct. opstj, problemor, ~s Øf! uanse! hucftåNO og ato andre 

K U er steget på den multietniske linje. 
I en ny folder far vi at vide, at det dan

ske kongevåben indeholder løver fra Afri
ka. At Dannebrog er hentet i Estland. Og 
at Holger Danske levede hele sit liv i 
Frankrig. Dertil kommer pizzaen, den ryt
miske musik, tobakken m.v., fortæller 
KU. Derfor skal man have international 
åbenhed og må s ige nej til racisme og in
tolerance og ja til indvandrere og flygt
ninge, som nemlig beriger den danske 
kultur. Danmark skal være for "alle. også 
studerende, pensionister, krisne, musli
mer. .. " (folderens stavemåde), hedder det 
på forsiden. 

KU's stilling til de tusinder af proble
mer, som massetilstrømningen skaber, 
fremgår ikke af tryksagen. Formentlig er 
den finansieret af kilder, der til gengæld 
har sat betingelserne for, hvad den skal in
deholde. Konceptet er i hvert fald hentet 
fra nogle af de platteste reklameprogram
mer for indvandringen, som kan købes for 
penge. 

Jovist - KU er med på noderne. Altid 
med på noderne. Det var de også i 30'er
ne. Dengang gik KU blot den stik mod
satte vej - eller rettere marcherede. 

"I/lus1reret Tidende" bragte pudsigt nok netop 
i sommeren 1996 en artikel om KU i 30'erne
med uniformsskjorter, spids- eller pludderbuk
ser, skaftestøvler og skrårem. 1ide,·ne skifter -
og moden med. I dag byder KU pd multiemi
sering. 

fotskollighecl8r, Det~~ 
k:IIWIOe mil alle sider, ogdcll 
krmYor "11)9 III-CS&kuter&, og 
'"8 <fe ørobl&r'II« de: ops".6r. 

er.i • r <le< enkelle f'l'l&tlne.skt, 
rldMcte! ~ t!Dlef, uanøt 
~m man or, og Jwor tnØJ\ ,.,,, ...... 

En del hæderlige KUere modsatte sig 
dengang det utænkende vanvid. Vi går ud 
fra, at der findes KUere af samme 
støbning i dag. 

Ak ja - sådan snakker folderen uden 
om og leder tanken væk fra det centrale. 
Så vi tillader os i tilknytning til dette li
rum-laruni-og-katten-gjorde-æg at citere 
et par af de problemer, den ikke tager stil
ling til: 

Sadako Ogata, FN's flygtningehøjkom
missær, Politiken 17/1 1993: "/ dag er Eu
ropa igen sla,eplads for voldsomme folke
vandringer". 

P.C. Matthiessen, professor i demogra-
fi, Samfundsøkonomen nr. 8 1993: "/ 
løbet af det sidste årti er der også sket en 
stærk stigning i indvandringspresset fra ~ 
Det Mellemste Østen, Afrika og Østeuro-
pa. Næsten alle disse immigranter ansø-

Hun opfinder filmly$tsplllet 

Konservativ Unqdom marcherer 
med spidsbulcser og skrårem 

DANSKEREN · NR. I - FEBRUAR 1997 9 



ger om asyl. Baggrunden for det store 
og stigende indvandringspres på såvel 
Danmark som 1'listeuropa er den store be· 
fo/kningsrilvækst, den besked11e økonomi
ske og sociale udvikling saml mangelen 
på politisk stabilitet i Den Tredje Verden. 
Hertil kommer - efter kommunismens 
sammenbrud - de11 vanskelige økonomi
ske omstillingsproces og politiske usik
kerhed samt etniske spændinger i Østeu
ropa og det tidligere Sovjetunionen. -
Men disse faktorer kw, først og fremmest 

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

• Økonomiministeren 

Eksp.nr. 103094 

1 8 NOV. 1996 

Hr. Kaj V. Villadsen 
Søndergade 45 
7600 Stroer 

Kære K.,J V. V~Uaclseo 

Tak fot dit brev om vores ord .. •eksling på konferencen i Grenå om det sociale 

ansvar i slutningen. sf sep,ember. 

Mit s,,ar var dels et ''ja" til dit spørgsmål. om Danmark har råd til de.n gæl· 

dende iodva....drerpolitik og de dermed forbundne sociale udgifter. dels en 
annooccring af. at jeg beder Økonomimiofaterie.t analysere de samfundsøko· 

nomiske koosekvcnser af indvandring. 

Eftec in.in opfattelse er en ,•is fod,..andring en rigdom foi: Jandet . også i ma

teriel henseende. Analyser tager tidl tid. og imens vil jeg hen,..ise dig til Benny 
Andersens digt ''l begyn,delsel'I •• fra djgtsan'llingen "Denne konunen og gåen·•, 
1993. side 14-16. 

Med ,..enlig hilsen 

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

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

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

Oh, hellige 
(radikale) 
enfold 

Den foretagsomme murer Kaj Villad
seo, Struer, har været på spil igen. Denne 
gang i anledning af et m.ø<le med økono
miminister Marianne Jelved på Den Kom
munale Højskole i Grenå. Her fandt Vil
ladsen lejlighed til at SpØrge ministeren, 
om der er økonomisk dækning for at blive 
ved med at sluse udlændinge ind i de dan
ske sociale bistandssystemer. 

Det mener ministeren nu nok, der er. J~ 
vi t;ener ligefrem på flygtningene og ind
vandrerne, sagde hun. Det har hendes em
bedsmænd nemlig regnet ud. 

Og alle klappede. Undtagen Villadsen. 
Han skrev til hende bagefter, at de bereg
ninger ville han da meget gerne have 
sendt. 
~ Ministerens svar afbildes overfor. 

Som det fremgår af svaret, ligger Mari
anne Jelved ikke inde med embedsmands
beregninger af den annoncerede opsigt
vækkende art. Og det tager jo sin tid at fil 
lavet den slags. Så i mellemtiden må Spør· 
geren i stedet for de ønskede oplysninger 
om økonomien nøjes med en økonomin1i
nistericl henvisning til et digt af Benny 
Andersen. 

Dette digt kan vi af ophavsretlige grun
de ikke optrykke. Men i grove træk går det 
ud p~ at indvandrerne kom til Danmark 
efter isen og spiste østers, og at danskerne 
flyttede til Darunark fra Sverige, til fods, 
til hest og til søs - nogen (ifølge Benny 
Andersen altså) drevet på flugt hertil eller 
deporteret hertil. Følgelig har vi navne 
som Reventlow og Moltke, og der er dan
ske forfattere af navnet Panduro og Palu
dan, som uanset navnet blev mere danske 
for hver linje de skrev. 

Vi har altså en økonomiminister, der 
støtter sine økonomiske overvejelser på 
digte. Det næste bliver vel, at hun måler 
beholdningen i statskassen ved et studium 
af Joakim von And. 

• 



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

Af Peter Neerup Buh[ 

Allerede i 1972 stiftedes i USA organi
sationen "Negative Population Grov.~h" 
(N PG), som i alt væsentligt har samme 
fom,ål som Den Danske Forening. 

NPG ledes af fremtrædende forskere og 
udgiver informationsmateriale om sam
menhængen mellem befolkningsstørre! -
se, indvandring, ressourcer og miljø. 

Organisationen ønsker USAs befolkning 
reduceret og stabiliseret på 150 millioner, 
og verdens befolkning reduceret og stabili
seret på 2 milliarder omkring slutningen af 
næste århundrede. Det er dette antal men
nesker med en rimelig levestandard, som 
planeten i det lange løb kan bære. 

Profo,sor J. Kenneth Smail redegør for 
problemerne i sit essay "Confronting the 
21st Century's Hidden Crisis: Reducing 
Human Numbers by 80%" (The NPG Fo
rum, August 1995). Allerede i dag er der 
mindst dobbelt så mange mennesker på 
jorden, som dens bæreevne muliggør på 
længere sigt, og fordi en trediedel af be
folkningen stadig er under 15 år, vil der 
under alle omstændigheder mindst blive ti 
milliarder mennesker i det næste århund
rede. Dette antal skal derfor formindskes 
hele 80% til det bærbare niveau 2 mia. om 
ca. 200 år, hvilket bør ske ved globalt at 
håndhæve to børn pr. kvinde som øvre 
grænse et godt stykke ind i det 22. århun
drede. Det vil give en fertilitetsrate på ca. 
1,5 - 1,7 børn pr. kvinde, altså en jævnt 
faldende befolknings-kurve. 

Smail understreger: "Befolkningsbe
grænsning er den vigtigste opgave, som 
menneskeheden stt!r overfor; alle andre 
opgaver er underordnede", men han un
dervurderer ikke de praktiske problemer. 
Han gør opmærksom på, hvor sjældent 
det er at finde personer, der er villige til at 
sige offentligt, at en "stabil befolkning" i 
løbet af det næste århundrede ikke vil være 
110k til at afværge en fremtidig demogra
fisk katastrofe. Desuden har den hersken
de holdning, der har ført til storstilet 
ulands-"hjælp" og liberal indvandrings
politik, ifølge Smail gjort mere for at sti
mulere hurtig befolkningstilvækst end at 
hindre den. Det er som om, at en demo-

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

Den skadelige indvandring 
Hvordan denne befolkningsvækst

fremmende mulighed for udvandring be
grænses, kommer NPGs præsident Do
nald Mauu ind på - for USAs vedkom
mende - i sit skrift "The Case for Redu
cing Immigration From Over One Million 
to I 00,000 a Year" (NPG Position Paper, 
February 1995). I USA kommer der årlig 
300.000 illegale indvandrere, som bør 
standses ved tre tiltag: 

I) Der må oprettes en central EDB-regi
strering (forsåvidt et CPR-nr.-system, 
som USA mangler). 

2) illegale indvandrere, som er blevet de
porteret en gang, skal for altid forbydes 
legal adgang. 

3) Antallet af illegale, som nu er i USA, 
skal reduceres til nær 0. Den legale ind
vandring, som nu er over en balv milli· 
on, skal altså ifølge NPG reduceres til 
100.000. 

Mann fortæller, at et NPG-medlem for 
nylig skrev til ham og spurgte: "Da vores 
land allerede er overbefolket og fremfor 
alt har behov for at standse og derpå ven
de befolkningsvæksten, hvorfor taler 
NPG så for legal indvandring overhove
det, når indvandring øger vores befolk
nings vækst?" 

Manns svar: "Det er et vanskeligt 
spørgsmål. Hvor dan kan nogen indvan
dring retfærdiggøres i et allerede alvorligt 
overbefolket land som USA? Demogra-

fisk set er der ingen tvivl om, at vores land 
ville have langt bedre af nul indvandring. 
Men med vores historie og lange traditio
ner ville det være næsten umuligt at stop
pe al indvandring, og NPG taler ikke for 
det. USA kan ikke, og skal ikke, vende 
ryggen til alle ægte flygtninge, selv om vi 
kun kan nære håb om at modtage en lille 
del af alle de hundreder af millioner, som 
har en velbegrundet frygt for forfølgelse, 
eller som lever under undertryk.kende re
gimer, eller som lider under økonomisk 
eller miljømæssig nød. Desuden vil vores 
land drage fordel af at tillade indrejse for 
et lille antal forskere og andre særligt be
gavede personer. En grænse på 5.000 pr. 
år, inklusive ægtefæller og mindreårige 
børn, skulle ikke forårsage en alvorlig 
hjerneflugt fra andre nationer. Endelig 
ville det. virkelig være vanskeligt at opret
holde en politik, der forbød amerikanske 
statsborgere at bringe deres ægtefæller og 
mindreårige børn hertil." 

Det kan være svært at finde argumenter 
for næsten enhver form for indvandring. 
NPGs redaktør Lindsey Grant gør op
mærksom på, at fx. en peruvianer, der ud
vandrer til USA, med sin nye livsstil vil 
forurene langt mere end før, og i sit ind-
læg "In Praise of Patriotism" påpeger han, 
at indvandringstilhængere ofte argumen
terer ud fra egoistiske eller snævre formål, 
mens modstanderne er bekymret på hel
hedens vegne: "! debatten om befolkning 
og indvandring har parterne en tendens til 
at tale forbi hinanden, fordi begrebet 
nationens vel simpelthen er fraværende i 
tankegangen, især hos indvandringstil
hængere. De afviser argumentet som ra
cisme eller fremmedhad... Umiddelbar 
personlig egeninteresse taler ofte for ind
vandring; jf. de nylige historier om politi
kere som blev afsløret at have illegale 
fremmede tjenestefolk. De fleste af argu
menterne for at standse befolkningsvækst 
hviler på samfundsmæssige overvejelser 
- de fattiges stilling, bevarelsen af landet 
for vores efterkommere - og ikke på 
umiddelbare personl ige eller sekteriske llri.. 
fordele. Personligt (med mindre du bliver ,.. 
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fonrængt) bliver omkostningerne ved 
massiv indvandring og befolkningsvækst 
pålagt gradvist, mens fordelene er øje
blikkeUge: billig arbejdskraft og lavere 
priser. Kun hvis du mener, at samfundets 
vel er vigtigt og værd at ofre nogle øje
blikkelige personlige fordele for, vil du 
overhovedet opfatte argumentet. I et sam
fund, hvor det fælles vel sjældent påkaldes 
undtagen som et dække for snævre inter
esser, lyder det simpeltl1en irrelevant." 

Fx. dokumenterer professor Donald L. 
Huddle i sit NPG-essay "Immigration and 
Jobs: Tue Process of Displaccmcnt", at de 
lavestlønnede amerikanere virkelig skub
bes ud i arbejdsløshed af illegale indvan
drere. Huddle må derfor sige om udtalel
serne, at der er jobs "amerikanere ikke vil 
tage-": "Dette argument er en uretfærdig. 
hed mod amerikanske arbejdere. Kun ky
nikeren kan tro at nationen drager fordel, 
hvis de laveste lønninger systematisk 
skubbes ned mod eksistensminimum. Det 
skulle være politikkens opgave at sikre, at 
man kan leve anstændigt af en ærlig dags 
arbejde, selv for den laveste løn. En ind
vandringspolitik, der bevidst driver løn
ninger ned mod desperate niveauer for ar
bejdsgiveres og forbrugeres midlertidige 
fordele er i realiteten klasseadfærd med il
devarslende konsekvenser på langt sigt 
for det amerikanske samfund." 

Alternativet til indvandring 
At arbejdskraftmangel i virkeligheden 

er en "vidunderlig opgave for samfundet 
at stå over for", påpeges af økonomipro-

fessoren Vernon M. Briggs i essayet 
"Political Confrontation With Economic 
Reality: Mass Immigration in the Post-!n
dustrial Age" (The NPG Forum, February 
1990). Arbejdskraftmangel tvinger ifølge 
Briggs politikerne "til først at se på, hvor
dan samfundet bruger og uddanner sine 
mermeskelige ressourcer. Det er ikke 
tilfældii,>t, at emner som uddannelse, 
sundhed, boligpolitik, transport, træning, 
rehabilitering, fauigdomsforcbyggelse og 
amidiskriminations-tiltag først for nylig 
er kommet frem. Arbejdskraftmangel 
burde tvinge politikere til at løse dis.~c 
hjemlige behov før de vender sig til mas
se-indvandringens narresut. Det er livs
kvaliteten der er nøglen ti l at opnå en fuldt 
beskæftiget økonomi og et retfærdigt 
samfund i den post-industrielle æra ... Per
spektivet med mangel på kvalificeret ar
bejdskraft giver dette land en chance for ae 
forbedre de fattige arbejderes lod og for at 
befrie sig selv for sin store underklasse. 
Det kan tvinge politikerne til a t fokusere 
på nødvendigheden af at inkorporere 
mange borgere, der før er blevet 'ladt i 
stikken', i samfundsøkonomien. Det var i 
netop denne forbindelse at William Ara
mondy, præsidcncen for 'United Way', for 
nylig udtalte: 'Vi har den største enkelt
mulighed i vor historie til at tageosaf200 
års uretfærdighed mod sorte. Hvis vi und
lader det må Gud fordømme os for at spil
de chancen.' Den største trussel mod ' mu
ligheden' identificerede han korrekt som 
fortsættelsen af nationens politisk domi
nerede indvandringspolitik." 

U-lands bistand? 
I sidste nr. af "Danskeren" stod en opfordring fra 0 .H. til læ
serne om at komme med ideer angående en mere hensigts
mæssig u-landsbistand. En læser svarer på denne opfordring: 

Aldersmæssigt tilhører jeg 68-generatio
nen. Og jeg var for efterhånden mange år 
siden medlem af Røde Kors indtil jeg op
dagede, at organisationen var medansvar
lig for den skandaløse og pinlige indvan
dringsbølge her til landet 

Siden da, har jeg kun haft foragt rilovcr,, 
for organisationen, uanset dens forsøg på 
at markedsføre sig med "gode" gerninger 
i det fremmede. 

Jeg bar to gange besøgt et uland og er 
ved disse lej ligheder blevet bestyrket i 
min holdning til ulandsbistand, som i 
korthed er denne: Jeg kan med god sam
vittighed betale til en og kun en fonn for 
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ulandsbistand, nemlig den, som retter sig 
direk,e mod at stoppe befolkningseksplo
sionen. Jeg foreslår derfor, at al ulandsbi
stand anvendes til: 

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

L ær at sige nej! 
I sit NPG-essay "Sustainablc Immigrati

on: Learning To Say No" gør Latinan1erika
eksperten David E. Simcox in1idlertid op
mærksom på, at selv om opinionsunder
søgelser viser, at 77% af amerikanerne 
ønsker reduceret indvandring, opstår der i 
dele af offentligheden alligevel følelses
betonede, kortsynede krav om modtagel
se af visse flygtninge, landarbejdere, fa
miliemedlemmer o.lign. "Idet de ofte øn
sker at reagere følelsesmæssigt over for 
presserende behov, antager offentligheden 
- og dens repræsentanter i Kongressen -
det synspunkt, at 'nogle få mere kan ikke 
skade'. 

Hvad der overses er de stærkere frem
tidige indvandringskrav, der ofte bliver 
følgen pga. nye præcedens, yderligere fa
miliesammenføringskæder, eller åbnin
gen af nye indvandringsstrømme gennem 
'enkeltstående' flygtningehjælps-tiltag." 
Og Sin1cox konkluderer: "Offentligheden 
har behov for at blive klar over de betyde
lige langtrækkende, ophobede befolk
ningskonsekvenser af isolerede, kortsig
tede indrømmelser. Kun disciplinen i et 
stramt, altomfattende indvandrings'bud
gct' eller loft kan rege~næssigt gennem
tvinge den ftavælgen og de svære valg, 
som ægte indvandringsbegrænsning vil 
k:ræve.u 

NPG har udgivet talrige andre debat
indlæg end de her citerede. Organisatio
nens adresse er: 210 The Plaza, P.O. Box 
1206, Teaneck, N..I. 07666-1206, USA. 

Pe1er Neerup Buh/ 

• Finansiering af et omfattende uddan
nelsesprogram i ulandene for sterilisa
tionskirurger. 
Med moderne teknik kan man sterilisere 
kvinder ved et forholdsvis lille indgreb. 

• Finansiering a f opførelse af sterilisati
onscentre fordelt overalt i de lande, 
hvor befolkningen vokser stærkt. 

Ved denne form for bistand kommer bi
standspengene ( også) ud til de fattige i 
ulandene. Og i virkel igheden er det ikke 
fine, dyre, kulturomvæltende teknologi
projekter disse lande mangler. Mange af 
præmierne vil sikkert blive brugt til en 
transistorradio eller en knallert, men det 
er klart, at den overførte kapital primært 
vil flyde fra modtagerne, dvs. kvinderne 
og deres familier til lokalt forankrede 
virksomheder og iværksættere, og disse er 
- ud fra en helhedsbetragtning indbefat
tende respekt for det lokalt funderede -
bedre medspillere i den lokale/nationale 
udvikling end udlændinge (dvs. Røde 
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