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Straffeloven forældet
I takt med at muren faldt og det ydre fjendebillede
forsvandt, bildte mange danskere sig ind, at Danmark
og resten af Europa var blevet trusseisfri. Det ville
selvfølgelig være rart, om det var sandt, men det er det
desværre ikke. Efterhånden som der bliver flere og
flere kulturfremmede i Danmark og i resten af Europa, som ikke ønsker at assimilere sig, står det lysende
klart, at vi fra at have en synlig ydre fjende nu har en
mere eller mindre usyn lig indre fjende. Det ville ikke
være så grotesk i sig selv, hvis det ikke var, fordi så
mange af vore egne medborgere og ikke mindst de fleste folkevalgte spiller en særdeles aktiv rolle i at gøre

denne indre trussel endnu større og mere aktuel. Om
det fra disse personers side skyldes en ubegribelig
uvidenhed eller et bevidst ønske om at ødelægge det
danske samfund, som vores forfædre har kæmpet for i
årtusinder, er ikke til at vide. Men hvad vi dog ved, er,
at samtlige de personer, der hjælper med til at gøre
Danmark til et begreb, der hører fortiden til, bør straffes. Derfor har et udvalg i Den Danske Forening udarbejdet et ændringsforslag til straffelovens kapitel
12, der handler om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed.
Læs lederen side 2 og artiklen side 6.

Dårligt nyt fra EU

U-landshjælp???

En dårlig forretning

Ikke alene har EU opgivet at
dæmme op for den massive indvandring til Europa - EU har i år
vedtaget regler, der skal gøre det
lettere for de fremmede at blive bosat og etableret i Europa. Dette skal
ske ikke mindst via bekæmpelse af
såkaldt "fremmedhad og racisme".
Side 3.

Befolkningseksplosionen i u-landene ødelægger vilkårene for både
mennesker og miljø. Økonomisk
udvikling hjælper åbenbart ikke.
V-landshjælp har til dels modvirket sin hensigt og har kun mening,
hvis den kan vende befolkningsudvikl ingen.
Side 4 og side I 5.

Såkaldte forskere har ud fra rent
politiske motiver hævdet, at fremmedkw:sen giver økonomisk gevinst.
Ægte forskere har imidlertid gennem de sidste 25 år vidst, at det i virkeligheden forholder sig stik modsat.
Side 14.
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Retsopgør
Straffelovens afsnit om forbrydelser mod ~'talens sikkerhed er håbløst
forældet.
Dengang loven blev skrevet, var
truslen udefra militær. I dag er det
urealistisk at forestjlte sig et angreb på
NATO-området. Men der er en alvorlig civil trussel - det FN's flygtningehøjkommissær kalder en "folkevandring" mod Europa. Og denne kan på
sigt meget vel føre til samme ødelæggelse af vortilværelse, som en militær invasion ville have gjort.
Ikke desto mindre står det enhver
ganske frit for at kildre sine ædlere følelser eller lave penge på at bistå folk
fra fjerne himmelstrøg med at slå sig
ned i Danmark.
Den forældede lov indebærer så at
sige, at vi bevogter vor hoveddør, men
lader køkkendøren stå åben.
Her er allerede en halv million mennesker fra lande uden for den vesteuropæiske kulturkreds. Et tal, der vokser dramatisk dag for dag via familiesammenføringer og børnefødsler. Vel
at mærke uden at de "nye danskere"
indpasser sig i vor levevis, og uden at
der er fundet nogen metode til at sikre
en sådan indpasning.
De økonomiske omkostninger ved
bosætningen af de mange fremmede
her er langt højere end de officielle tal
antyder. Endnu uhyggeligere er konsekvenserne i fonn af ødelagte livsbe-

tingeiser for vore efterkommere i en
uoverslmelig fremtid som følge af indvandrernes overkriminalitet, skoleundervisningens "multietnisering", den
bevidste fortrængning af danskerne
fra arbejdsmarked og boliger o.s.v.
o.s.v. Hertil kommer, at opstår der en
dag konflikt mellem Europa og et
mellemøstligt land - hvilket under
den nuværende udvikling i regionen
synes uundgåeligt - rummer specielt
de muslimske indvandrergrupper et
massivt terrorpotentiel.
Disse perspektiver har i årevis været kendt af bl.a. toppolitikere, ansatte
i de humarutære organisationer og medieledere. Alligevel har de ladet stå til
- ja, har endda fortiet og forsøgt at
skjule, hvad der foregik. Formentlig
fordi det bl.a. gennem offentliggjorte
meningsundersøgelser var klart, at et
overvældende flertal i befolkningen
ikke ønskede denne udvikling.
Et !ovrevisionsudvalg under Den
Danske Forening har nu udarbejdet
forslag til en opdatering af straffeloven. Forslaget kan v irke overvældende, og det vil derfor antagelig - hvis
det da ikke lykkes at tie det ihjel -støde på voldsomme protester fra de
såkaldte "humanister".
Men hvornår har man hørt om, at
landsforrædere ikke påberåbte sig idealistiske grunde for deres handlinger?

lolfwtd-Falster:

Tømrer Jan Simonsen, tlf. 54 1780 32
Fyn:

Fhv. poJitiassistcnt Erik Dagø.
tlf. 62 22 56 58
.~yd- og Sønderjylland:

Ekspedient Ellen Ewers (Styr.med!.),
tlf. 74 43 S I 57, Peter Schm;dt Poulsen,
tlf. 75 55 51 97
Sydosrjylland:
f hv. overlærer lngrid Mathorne,
tlf. 75 61 47 76
Østjylland:
Herbert Nielsen, tlf. 86 17 46 69
Ve.wjylland:
Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31
Nordvestjylland:

HF-sruderende Ronald Hansen.•

Wf. 97 74 05 66
Nordjylland:
Afdelingsforstander P. H. Bering.

tlf. 98 14 71 12

2

DA.NSKEREN • NR. I • FEBRUAR 1998

Indholdsfortegnelse
Rctsopgør ...................................
(Dårligt) nyt fra EU .................. .
Fra livskvantitet til livskvalitet...
En ny straffelov ..........................
Ændringsforslag
til straffelovens kap. I2 ..............
Hvad laver vi?............................
Talerstolen .................................
"Antisemitisk" desinformation...
Myten om asylsøgere
som flygtninge...........................

sidc2
side 3
side 4
side 6
side 7
side 9
side li
side 11
side .l 2

Ægte og uægte

indvandringskritik .................... ,.
Uddannede indvandrere
svigter deres egne ......................
Indvandring:
En dårlig forretning ...................
Ulandshjælp: Et meningsløst
planøkonomisk fejltrin?.............
Danmark Rundt..........................
Verden Rundt.............................
Bøger og tidsskrifter .................

side 13
side 13
side 14
side 15
side 17
side 18
side 21

(Dårligt) nyt fra EU
Bekæmpelsen af "fremmedhad og racisme" optager
stadig større opmærksomhed i EU. Myndighederne vil
nemlig have de fremmede placeret i Europa uden alt
for meget bøvl. Vi trækker den seneste udvikling op.
Amsterdam-traktaten

Den nye EU-traktat (Amsterdam-traktaten), som skal til folkeafstemning i maj,
nunmcr en tilføjelse, hvorefter Ministerrådet skal tage passende forholdsregler til
bekæmpelse af diskrimination baseret på
bl.a. race, etnisk oprindelse, religion eller
tro (artikel 6 A).
Deu nye bestemmelse følger i direkte
forlængelse af andre initiativer til hjælp
for bosætningen af fremmede i Vesteuropa.
Hvad gik forud?
Således erindres f.eks.:

•Rådetsbeslutning af juni 1997 om Op·
rettelse af et europæisk "ovcrvågnjngscenter" vedr. racisme og fremmedhad.

Bosætningskonvention

li•

Opgivenheden over for in~~~o;:~n~~;:~europa
1997 på ny til
udtryk i et for•
slag fra Kommissionen til
en konvention
om betingelserne for !red~
.1elandes statsborgeres indrejse , / /
i EU og om deres /
rettigheder efter
indrejsen (KOM-97
387 - vedtaget
30n 1997).

~

• Deklarationen om at gøre året 1997 til
Det europæiske anti-racismc år.
• Vedtagelsen i december 1995 af en
meddelelse fra Konunissionen om racisme, fi:emmedhad og antisemitisme.
• Ministerrådets resolution af oktober
1995 om bekæmpelse af racisme og
fremmedhad i forbindelse med beskæftigelse.
Hertil kommer, at de europæiske arbejdsmarkedsorganisationer i oktober
1995 lavede en fællesdeklaration om bekæmpelse af racediskrimination og fremmedhad.
Migrationsrapporten

Disse initiativer fulgte oven på en i
Danmark lidet omtalt rapport fra 1993 om
indvandringen til EU (RIMET - Reseau
d'infom1ation sur les migrations d'Etats
tiers). Heri fastslås, at "EU har behov for
inunigrantemes arbejdskraft, men meget
tilbagestår endnu på det internationale
samarbejdes område for at hindre racisme
og fremmedhad med henblik på at jævne
vejen til imødekonunelse af dette behov."
(Citeret fra pressemeddelelse om rapporten).

.~ ·
Det blev i forbindelse med offentliggørelsen af dette regelsæt fastslået, at mere end 1 million nu krydser grænserne
hvert år for at søge asyl eller som immigranter. I denne situation fastslår konventionens skriftlige begrundelse, at EU bør
0

fremme integrationen af indvandrere,

der opholder sig lovligt i EU, hvilket kun
kan gøres, hvis de er sikre på at kunne blive i EU". Som kommissær Gradiu, der har
stået for forslaget, sagde: Vi må "garantere alle fastboende tredjelandesborgere i
Unionen de samn1e minimale rettigheder
vedrørende f.eks. adgang til arbejde, skolegang og bolig".
Ifølge artikel 32 skal tredjelandesborgere betragtes som "fastboende,,, når de

har haft "fast og lovlig bopæl i en med-

lemsstat i mindst 5 år". Og med denne status skal de ifølge artikel 34 have samme
rettigheder som unionsborgere m.h.t. bl.a.
adgangen til beskæftigelse, uddannelse,
bolig og social sikring.
Konventionen tillægger i øvrigt endog
studerende fra tredjelande i EU adgang til
at ansøge om familiesammenføring efter
et års studier.
Hvomår har man hørt om studerende,
der henter deres familier til studiestedet?
Der er altså ikke tale om stramninger af
den art, der er blevet lovet de europæiske
befolkninger - og slet ikke om repatriering af iudtrængernc.

I stedet udvikler EU et omfattende regelsæt til hjælp for bosætning og etablering af disse i EU.
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Fra livskvantitet
ti I Iivskva Iitet
Make love - not babies
Afbibliotekar Harry Vinter; næstformand for Den Danske Forening
Folketinget bevilger hvert ar omkring JJ mia. kr. ti/forskellige former.for udviklingshjælp til såkaldte udvikli11gsla11de. Et flere gaJ1ge større beløb, hvis præcise
størrelse Den Danske Forening igennem JO år forgæves har opfordret Folketi11get til
at lade et uvildigt udvalg sætte tal på, spenderes hvert år på flygtninge og indvandrere i Danmark.
Dette enorme ressourceforbrug ville være acceptabelt. ja næn11est prisværdigt,
hvis det havde en gavnlig virlming. Men det har det ikke. T,·ærtimod bidrager disse
udgijier, som spenderes i en misforstået tro på egen godhed og "humanisme", til at
opretholde en befolkningseksplosion i den 3. verden, som ikke blot medvirker til at
fastholde disse lande i underudvikling og ajhængighed, men som tillige bidrager til
ødelæggelse afuerstattelige naturværdie,; til skovrydning og ø,*ensprednillg og generel miljøødelægge/se.
Skiftende danske regeringer og folketingsflertal har været ude afstand til atfatte
sammenhængen mellem 11-landsbisumd, fattigdomsproblemer i den 3. verden, milj(Jtxielæggelse ogfolkevandringen fra den såkaldte 3. verden til bl. a. Danma,J.:.
Man foretrækker at hygge sig i smug, mens verden brænder. Man hygger sig med
at kæle om et relativt beskedent antal såkaldte flygtninge i Danmark, mens tusindvis afdl.ses landsmænd hver dag dør afsult. En sadan prioritering er i regeringens
se/efo,:,;tåelse udtrykfor "humanisme".
Regeringen og Folketinget mO bringes til at forstå, at verden bliver mindre og min·
dre, og at det ikke i al evighed vil være muligt at drive "humanistisk" dansk hyggepolitik uafaængigt af udviklingen i den øvrige verde11. Vi har alle et globalt medansvar, og Da11mark kan ikke blive ved med at hygge sig med at udøve en "humanisme", som er til skade for menneskeheden og det globale miljø.
Denne artikel er et forsøg på at/remme forstaelsenfor disse sammenhænge, som
i .-irkeligheden er såre enkle.
Befolkningseksplosionen

Da jeg blev født i 1951 boede der godt
og vel 200 mill. mennesker i Afrika. ldag
bor der ca. 760 mill. mennesker i Afrika.
lår 2025 vil der iflg. FN bo ca. 1.500 mill.
mennesker i Afrika. Når jeg fylder 75 år
(hvis jeg lever så længe) vil Afrikas folketal altså i mellemtiden være blevet mere end 7-doblet. Konsekvenserne af denne
befolkningseksplosion kender vi allerede
idag. Skove ryddes, marginale jorder forsøges opdyrket med erosion til følge, ørkenerne breder sig, uvurderlige naturværdier går tabt for evigt, og de indbyggere i
de bøj fertile lande, som bar mulighed herfor, udvandrer til Europa og andre egne,
hvor man har et mere fornuftigt forhold til
det at sætte børn i verden.
Over de nævnte 75 år vil Europas befolkningstal være vokset moderat fra
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knapt 400 mil I. til godt og vel 500 mill. I
den sidste del af perioden forventes folketallet at være faldende. Det er glædeligt,
for det giver mulighed for at rette op på
mange års natur- og miljøødelæggelser.
5 mill. mennesker i et land af Danmarks
størrelse er rigeligt. Danmark har ikke
brug for indvandring. Vore efterkommere
ville tværtimod have mulighed for større
livskvalitet, hvis de blev lidt færre. Det
kniber stadig for visse politikere at forstå
det, men ved kun at f1, gennemsnitlii,>t 1,5
barn pr. kvinde har danskerne forlængst
vist, at de foretrækker livskvalitet frem for
livskvantitet.
En medvirkende årsag til befolkningseksplosionen i Afrika (ogandresteder)er,
at "humanistisk" indstillede mennesker i
de industrialiserede lande i misforstået
godhed har udbredt den industrialiserede

verdens kendskab til sygdomsbekæmpelse og hygiejne til Den 3. Verden uden
samtidig at bibringe folk der forståelsen
for, at reduceret børnedødelighed nødven•
digvis må kombineres med familieplanlægning.
Konsekvensen af denne forsømmelse
har været, at folk er blevet ved med at f1,
lige så mange børn, som de fik, da børnedødeligheden var bøj. "Hun1anisterne" er
på denne måde blevet medskyldige i talrige sultkatastrofer, krige og folkemord, natur- og miljøødelæggelser, den fortsatte
fattigdom - samt folkevandringen til Europa.
Økonomisk vækst
også hos fattige

På trods af, at enonne ressourcer, som
kunne have været anvendt til investeringer
og uddannelse af et mere beskedent antal
børn, nu er blevet anvendt til den blotte
opretholdelse af livet for et ston antal
børn, har der faktisk fundet en økonomisk
vækst sted blandt u-lande i Afrika og andre steder, som er fuldt på højde med den
økonomiske vækst i f. eks. Danmark.
I perioden 1980-1993 havde Danmark
en økonomisk vækst på gennemsnitlig
1,8%. Indbyggenallet i Danmark var stort
set uændret i den pågældende periode.
Derfor voksede velstanden per eapita tilsvarende.
Den samme vækstrate som i Danmark
blev præsteret i Nigeria og Mauritanien,
men på grund af befolkningsvæksten blev
der en negativ vækst pr. capita på -0, I%
og -0,8%. Algeriet havde i sanune periode en gennemsnitlig årlig vækst på 2.0%.
Men på grund af befolkningsvæksten
faldt nationalproduktet pr. indbygger med
-0.8%. Gambia havde en gennemsnitlig
vækst på ikke mindre end 4.0% i perioden
1980-1993, men på grund af befolkningsvæksten faldt nationalproduktet pr. indbygger med -0,2%.
Det ses altså, at lande, der har større
økonomisk vækst end Danmark, føder sig
til fattigdom.
Færre børn, men større velstand

Helt modsat er udviklingen i mange
lande i Asien, hvor man har f1iet reduceret
befolkningsvæksten. Disse lande kaldes
nu "økonomiske tigre". I de kommende år
vil vi se Kina som den stærkeste "tiger" af
dem alle. l(jna har som bekendt gennem
en årrække praktiseret den såkaldte 1barns-politik.
Europas, Nordamerikas og Japans
velstand skyldes primært en stagnerende befolkningsvækst. Fattigdommen i u-landene i Afrika og andre steder skyldes primært en stor
befolkningsvækst.

Gammel erfuring siger, at "når krybben er tom bides hestene". Det ses bl. a.
bekræftet i Rwanda, hvor folketallet vokser med 8% om året. Det er umuligt at opnå en så høj økonomisk vækstrate. På
trods af en gennemsnitlig økonomisk
vækst på 1,4% årligt i perioden 19801993 faldt nationalproduktet pr. capita
med I,2% årligt i den pågældende periode.
Rwandas eksempel understreger det
absurde i visse humanitære organisationers påstand om, at man blot skal vente, til
der bliver økonomisk velstand, for så vil
befolkningsvæksten aftage af sig selv.
Denne velstand vil aldrig indfinde sig,
men til gengæld vil de humanitære organisationer have sikret sig, at der vil være
et voldsomt behov for næstekærlige gerninger i årene fremover.
FNs Befolkningsfond, UNFPA, har
påvist en klar sammenhæng mellem befolkningsudvikling og økonomisk vækst.
Lande, som i en periode har haft en lav befolkningsvækst viser sig i en efterfølgende periode at have økonomisk fremgang.
Derin1od har lande med økonomisk fremgang ikke nødvendigvis en lavere befolkningsudvikling i de efterfølgende år.
Kulturelt betinget
Holdningen til familieplanlægning er
først og fremmest kulturelt betinget. Det
fremgår af, at relativt fattige europæiske
lande som f. eks. Portugal og mange lande i Østeuropa har en negativ befolkningsvækst, mens rige arabiske olielande
har en voldsom befolkningsvækst. Tilsvarende ses befolkningsvæksten for muslimer i f. eks. Bosnien og Palæstina at være
betydeligt højere end for ikke-muslimer.

Ved folketællingen i 1910 udgjorde
muslimerne 32% af befolkningen i Bosnien, mens de kristne serbere udgjorde
44%. Ved folketællingen i 1991 var tallene vendt om. Muslimerne udgjorde da
44% mens serberne udgjorde 31 %.
Den krisme palæstinenser Labib Madanat, som er leder af Bibelselskabet for
Vestbredden og Gaza, udtalte til Berlingske Tidende 27.9.1997: "Muslimerne
bliver flere og flere fordi de far mange
børn, ogjøderne bliver hele tidet1 flere og
flere på grund af immigration. Kristne palæstinensere har små familier og dermed
også meget små netværk".
U-landshjælp
til at afmontere børnebomben

Verdens folketal vokser hvert år med
næstet1 I00 mil!. mennesker. De problemer, som befolkningseksplosionen medfører, løses ikke ved fortsat at lade voksende folkemasser udvandre ti I Danmark/Europa. Det vil blot medføre, at de
Javfertile samfund bliver ødelagt, hvorefter de ikke engang kan tjene som eksempel til efterfølgelse.
Der er heller ikke meget perspektiv i at
yde u-Jandshjælp til bygning af veje og fa.
brikker, som få år efter ligger skjult under
den lokale vilde flora; og det er direkte
skadeligt at yde hjælp i form af såkaldte
sundhedsprogrammer, som blot bidrager
til yderligere befolkningsvækst.
Siden miljøkonferencen i Rio de Janeiro har " bærbar udvikling" været et nøgleord i debatten. Som det er påvist i det foregående, finder der faktisk en økonomisk vækst sted i de såkaldte u-lande.
Det, som gør udviklingen ikke-bærbar, er.
at befolkningsvæksten er alt for stor.

Den eneste bærbare form for u-lat1dshjælp er kondomer, pessarer, spiraler, ppiller og sterilisation. Hvis disse midler
for mange år siden havde været hovedelementer i bistanden og var blevet brugt,
ville verden idag have set meget bedre ud.
Ikke blot ville de menneskelige lidelser
have været mindre, men natur og miljø

ville have været forskånet for omfattende
ødelæggelser.
I lande og kulturer, hvor kvinder er undertrykt, er det vanskeligt at finde forståelse for n.ødvendigheden af familieplanlægning. Det gælder især muslimske
lande. Det må gøres klart for befolkningerne i disse lande, at fortsat befolkningsvækst ikke berettiger til at søge "lebensraum" i lande, hvor folk handler ansvarligt overfor vor fælles Jord. Menneskeeksport er ikke et acceptabelt alternativ til
prævention.
Hippiernes slogan: "make love - not
babies" får storre og større gyldighed for
hver dag, der går.
Kilder:
UNFPA: 1bc Sune of World Population 1992
og 1997.

UNOP: Human d,e,,·elopmcnt rcport 1996.
Salmonsens Kom'crsationsleksikon 1915.
The Europa Wolld Yeaibook 1997.

Befolkningens sammensætning
i Bosnien
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En ny straffelov
Straffelovens kapitel 12 (om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed) blev affattet i en tid, hvor man ikke
k11lllle forestille sig andre trnsler mod statens sikkerhed end dem, der kom fra andre stater. Seneste ændring i kapitlet blev
foretaget i 1953 og opererede med det historiske landsforræderibegreb, som defineredes efter 2. Verdenskrig, og som fortrinsvis har et militært angreb for øje.
I dag er denne militære trussel minimal. Men vi lever i en folkevandringstid
med voldsomt og stigende overbefolkningspres fra den 3. verden forårsaget af
naturødelæggelse, rovdrift på ressonrcerne og en helt umådeholden befolkningstilvækst. Truslen herfra kommer heller ikke først og frenunest fra fremmede nationer, men derimod fra folkegrupper uden
statslig styring. Konsekvenserne af ikke at
stå imod dette civile pres kan i1nidlertid
være mindst lige så alvorlige som en militær trussel eller besættelse.

6
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En så fundamental ændring af trusselsbilledet bør naturligvis føre til opdatering
af de lovbestenunelser, der sikrer vor integritet. - Eller, i menneskerettighedssprog:
Sikre at også danskerne kan nyde godt af
folkenes ret til bevarelse af deres eksistensmuligbeder, som er hjemlet ved
Menneskerettighedskonventionens art. 1.
Det omstående er DDF's bud på en
sådan lovændring.
Et udvalg w1der foreningen har gennemgået kap. 12 paragraf for paragmf. En stor
del af den oprindelige tekst er bibeholdt, og
straframmerne ligeledes. Men beskrivelsen
af, hvad der er strafværdig! er opdateret.
Udvalget har i øvrigt lagt op til, at et revideret kapitel J 2 får tilbagevirkende
kraft fra det tidsptulkt, hvor de ifølge loven strafværdige personer med et minimum af ansvarsbevidsthed i forhold til deres position kunne indse konsekvenserne
af deres handlinger. Dene kan måske virke hårdt. Men rctSopgøret efter den tyske

besættelse i 1940-45 skete i henhold til et
stratrelovstillæg med tilbagevirkende
kraft, og den nugældende grundlov fra
1953 rummer intet forbud mod sådanne
love, til trods for at princippet V'ar diskuteret fa år tidligere. Grundlovens givere
ønskede åbenbart at bolde muligheden
åben for lovgivning med tilbagevirkende
kraft af den grund, at der jo kan opstå nye
typer af forbrydelser, som med et minimum af fornuft kan identificeres som
sådalllle, men som i første omgang ikke
lader sig strafbelægge, fordi forbryderne
kontrollerer den lovgivende magt.
Udvalget mener i øvrigt også, at ændringerne i deres helhed skal lægges ud til folkeafstemning.
Der tiltrænges naturligvis ændringer også i andre love. Forslaget er heller ikke endeligt. Men det vil forhåbentlig være inspiration til fremtidens folketingsmedlemmer.
Har du ideer til justeringer af det, hører
foreningen gerne om det.

Ændringsforslag til
Straffelovens kap. 12
Nye.(onnuleringer står med tyk s!..Tift,
bortfaldne med la1rsiv.
Kapitel 12.
Forbrydelser mod statens
selvstændighed og sikkerhed.

§98
Den, der foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand, eller bistand fra fremmede eto_iske grupper i
landet eller i udlandet, ved magtanvendelse eller ved trnssel derom at bringe den
danske stat eller nogen del af denne, herunder også mindre landområder og bykvarterer, under fremmed herredømme
eller løsrive nogen del (af) fra staten,
straffes med fængsel indtil livstid.
Stk. 2. Efter bestemmelsen i stk. l straffes også den, som med det nævnte formål
iværksætter omfattende sabotage, produktions- eller trafikstandsning, eller besættelse af offentlige eller private bygninger samt den, der deltager i sådan foranstaltning vidende om, hvortil handlingen sigter.
Stk. 3. Ved fremmed etnisk folkegruppe forstås en indvandret eller indvandringsberedt gruppe, der er knyttet
sammen gennem politisk, religiøst eller
kulturelt baseret gruppesammenhold
byggende på normer helt afvigende fra
de i Danmark fremherskende.
§99

Den, der foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stal eller nogen
med den for krigstilfælde eller massivt
indvandringspres fra fremmede etniske
grupper forbunden stat krig, besættelse
eller andre fjendtligheder såsom blokade,
gidseltagning, strafbare rrusler mod
befolkningen eller mod enkeltpersoner
eller anden tvangsforanstaltning, eller
som i øvrigt virker for, at den danske stats

bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand, herunder bistand fra fremmede
etn_iske grupper, private interesseorganisationer eller mellemfolkelige organisationer krænkes, straffes med fængsel
indtil livstid.
Stk. 2. Ved besættelse forstås her og andetsteds i kapitlerne 12 og 13 fremmed militær besættelse af dansk statsområde eller
ci,'il tilegnelse af den staten tilkommende dispositionsfrihed over dansk statsområde, når og så længe den påtvinges landet ved magtanvendelse, herunder omfattende sabotage, produktion,;- eller trafikstandsning, besættelse af offentlige eller private bygninger, eller tmssel herom.
§ 100

Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som frem.kalder øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler eller
masseindvandring af fremmede etniske
grupper, de i § 98, Stk. 2 nævnte handlinger mod den danske stat eller dansk
privat ejendom, straffes med fængsel i
højst 6 år.
Stk. 2. Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder
øjensynlig fare for fremmed magts eller
fremmede etniske gruppers indblanding
i den danske stats anliggender, straffes
med fængsel i indtil I år, eller under formildende omstændigheder med bøde.
Stk 3. Ved masseindvandring forstås
fremmede etniske gruppers overskridelse af den danske stats grænser, det
være sig samlet eller gennem individuel immigration, med henblik pil at opnå
varigt ophold og i et sådant antal, at det
bevirker risiko for omfattende ændringer i forfatningsordningen og de sociale eller økonomiske forhold.
§ 101

Den, som med krig, besættelse eller andre fjendtligheder eller med partipolitisk

gevinst eller srerfordel for en fremmed
etnisk folkegruppe for øje foretager nogen handling, hvorved bistand til fjenden
eller til den fremmede etniske folkegruppe forberedes, straffes med fængsel
indtil 16 år.
§ 102

Den som under krig eller besættelse eller andre fjendtligheder, eller under en
åbenlys risiko for masseindvandring
yder fjenden eller fremmede etniske
grupper bistand ved råd eller dåd eller til
fremme af fjendtlig eller den fremmede
etniske folkegruppes interesse svækker
den danske stats eller dens forbundsfællers kampdygtighed, eller i betydelig
grad vanskeliggør de civile myndigheders arbejde, straffes med fængsel indtil
16 år.
Stk. 2. Som bistand til fjenden anses
følgende forhold:
l) hvervning eller tjenstgøring i fjendtlig
krigs- eller besættelsesmagts væbnede
styrker eller tilknytning til disse eller i
tilknytning til fremmede etniske
grupper virkende militære, paramilitære eller p<>litimæssige korps eller
lignende korps eller organisationer,
herunder kampsportsklubber, udenlandske befrielsesorganisationer og
lignende.
2) Udførelse af hverv som civil funktionær under en fjendtlig besættelsesmagts politi- eller fængselsvæsen, for
så vidt hvervet omfatter deltagelse i afhøring eller bevoi,'llting af fanger.
3) Angiveri og lignende medvirken til, at
nogen af fjendtlig myndighed eller repræsentanter for en fremmed etnisk
folkegruppe eller dermed samarbejdende organisation eller person anholdes eller udsættes for anholdelse eller
overlasL
4) Propaganda til fordel for fjendtlig llri..
krigs- eller besættelsesmagt eller til "

En læser fra Frederiksberg spørger om følgende:
"Da Danmark i 1945 blev befi'iet fra den ryske besættelse, måtte stikkere og værnemagere m.m. srå til regnskab for deres landsforræderi. - Under retsopgøret blw de jlesre idømt fængselssrra.(i h.t. lov om landsskadelig virksomhed.
Er denne lov stadig gældende og vil de ansvarligefbrflygtningepolitikken og den deraffølgende 'besættelse' være hjenif'aldne !il stmf'"
Desværre kommer Djævelen som bekendt sjældent to gange i samme skikkelse. Derfor er den reviderede straffelov, som blev resultatet af retsopgøret efter besættelsen, ikke noget værn mod det, vor læser kalder "landsskadelig" virksomhed i dag. Der skal
altså en helt ny lov til.
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fremme af masseindvandring, herunder virksomhed som udgiver, redaktør
eller forretningsfører ved dagblad, tidsskrift, forlag, radio eller tv-station eller pressebureau, der arbejder til fremme af fjendtlige eller fremn1ede etniske gruppers interesser.
5) Ydelse af væsentlig økonomisk støtte,
herunder ved bevilling af offentlige
midler, til fremme af propaganda afden
under nr. 4 nævnte art eller til parti eller
organisation, der på urilbørlig måde
samarbejder med den fjendtlige krigseller besættelsesmagt eller med fremmede etniske grupper eller virker ri!
fremme af dennes disses interesser.
Stk. 3. Hat angiveri, jf. stk. 2, nr. 3, fundet sted under sådanne omstændigheder, at
gerningsmanden hat indset, at nogen derved
blev udsat for overhængende fare for at miste livet, lide alvorlig skade på legeme eller
helbred, blive føn ud aflandet eller blive berøvet friheden i længere tid, eller er overtrædelse af§§ 245, 246eller250 begået for derved at fremtvinge forklaring eller tilståelse
eller i øvrigt som led i mishandling af fanger, kan fængsel på livstid idømmes.
§ 103

Den, som under krig eller besættelse eller truende udsigt de1til eller under en
åbenlys risiko for masseindvandring
misligholder en kontrakt, der vedrører de
af den danske stat i den anledning trufne
foranstaltninger, eller som på anden måde
modvirker sådam1e foranstaltninger, straffes med fængsel i indtil 3 år.
Stk. 2. Har misligholdelsen fundet sted
af grov uagtsomhed, er straffen bøde eller
hæfte.
§ 104

Den som på utilbørlig måde, direkte eller gennem mellemled, i erhvervsmæssig
henseende herunder med henblik på Op·
nåelse eller opretholdelse af stilling, og
gage eller andre fordele samarbejder
med fjendtlig krigs- eller bcsæuelscsmagt
eller med fremmede etniske grupper i
forbindelse med disses masseindvandring i landet straffes med bøde, hæfte
eller fængsel indtil 8 år.
Stk. 2. Strafansvar efter stk. I kan på·
lægges enhver, der har haft en ledende stilling i vedkonunende virksomhed. Strafansvar kan ligeledes pålægges andre i
virksomheden beskæftigede personer, når
der for deres vedkommende foreligger en
særlig stødende optræden.
Stk. 3. Ved afgørelsen af, om og i hvilken grad forholdet må anses for utilbørligt, vil foruden virksomhedens betydning for den fjendtlige krigs- og besættelsesmagt eller for indvandrede fremme·
de etniske grupper navnlig være at tage i
betragtning, hvorvidt vedkommende:

8
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Gad vide om REBEL er omj/1/fel afæ,ulrinisfi,r,;/agets kapitel 12?
I) selv har været aktiv for at fil forbindel-

sen indledt, fortsat eller udvidet,
2) i fjendens eller i fremmede etniske
gruppers interesse på eget initiativ har
foretaget nogen omlægning af virksomheden eller forsøgt at yde større eller hurtigere produktion end påkrævet
eller andre former for tjenesteydelser end nødvendigt for beskyttelse af
egen fysiske sikkerhed,
3) har påkaldt sig fjendens eller fremme-

de etniske gruppers bistand overfor
danske myndigheder, eller fremmede
etniske gruppers bistand overfor egne myndigheder og/eller landsmænd,
til fremme af sine interesser,
4) har hindret eller søgt at hindre danske
myndigheder i at få fuld adgang til at
blive bekendt med virksomhedens forhold, herunder statistisk materiale,
eller lovstridigt bar hindret eller søgt
at hindre lovlig privat aktindsigt hos
offentlige myndigheder.
5) har opnået eller søgt at opnå urimelig
fortjeneste eller andre fordele, der ikke
har været forretningsmæssigt rimeligt
begrundede.
§ 105

Den, som under besættelse eller under
en åbenl)•s risiko for masseindvandr"ing
foretager en handling, der sigter på at formå besættelsesmagten eller den fremmede etniske folkegruppe eller nogen med
denne samarbejdende organisation eller
person til ar krænke danske myndigheders
bcstemmelse:;frihed eller som på utilbørlig måde udnytter forbindelse til besættelsesmagten eller til den fremmede
etniske folkegruppe eller nogen med

denne disse samarbejdende organisation
eller person til at skaffe sig eller andre
særlig fordel, herunder også lønnet arbejde, straffes med fængsel indtil 8 år.
§ 106

Den, som handler mod statens tarv under varetagelsen af et ham overdraget
hverv til på statens vegne at forhandle eller afgøre noget med en fremmed stat eller fremmed etnisk folkegruppe, straffes med fængsel i indtil 16 år.
§ 107

Den som i fremmed magts eller organisations (herunder indvandrerorganisations, ioteresseorganisations eller mel·
lemfolkelig organisations) tjeneste eller
til brug for personer, der virker i sådan tjeneste, udforsker eller giver meddelelse
om forhold, som af hensyn til danske
stats- eller samfundsinteresser skal boldes
hemmelige, straffes, hvad enten meddelelsen er rigtig eller ej, for spionage med
fængsel i indtil 16 år.
Stk. 2. Såfremt det drejer sig om de i
§ I09 nævnte forhold, eller handlingen finder sted under krig, besættelse eller åbenlys risiko for masseindvandring, kan
straffen stige indtil fængsel på livstid.
§ 108

Den, som, uden at forholdet falder ind
LUlder § I07, i øvrigt foretager noget,
hvorved fremmed magt eller fremmed
etnisk folkegruppes efterretningsvæsen
og/eller migrationsageoter sænes i stand
til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke indenfor den danske stats
område, straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Såfremt det drejer sig om efterretninger vedrørende militære eller politimæssige anliggender, kan s1raffen stige
indtil fængsel i 12 år.
§ 109

Den, som røber eller videregiver meddelelser om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i S<>ger, hvorpå statens sikkerhed eller
rettigheder i forhold til fremmede stater
eller fremmede etniske grupper beror,
eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser overfor udlandet eller
potentielle ind,•andrergrupper, straffes
med fængsel indtil 12 år.
Stk. 2. Foretages de nævnte handlinger
uagtsomt, er stralTen hæfte eller fængsel
indtil 3 år eller under formildende omstændigheder bøde.
§ 110

Den, som forfalsker, ødelægger eller
bo11skaffer noget dokument cller anden
genstand, der er af betydning for statens
sikkerhed eller rettigheder eller integritet
i forhold ril fremmede stater eller fremmede etniske grupper, straffes med
fængsel i indtil 16 år.
Stk. 2. Foretages de nævnte handlinger
uagtsomt, er straffen hæfte eller fængsel
indtil 3 år eller Wlder formildende omstændigheder bøde.
§ 110a

Med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3
år straffes den, som forsæ tligt eller uagtsomt uden behørig tilladelse
I) beskriver, fotograferer eller på anden
måde atbilder danske ikke almentilgængelige militære eller politimæssige forsvarsanlæg, depoter, enheder,
våben, materiel el. lign. eller som
mangfoldiggør eller offentliggør sådanne beskrivelser eller afbildninger,

2) optager fotografier fra luftfartøjer over
dansk statsområde eller offentliggør
sådaruie ulovligt optagne fotografier,
3) offentliggør bestemmelser, der vedrører danske stridskræfters mobilisering og andet krigsberedskab samt politiets planlægning.
§ 110 b

Med fængsel indtil 8 år straffes den,
som medvirker til ncutralitetskrænkelse
mod den danske Stat fra fremmed magts
side eller som medvirker til masse.i ndvandring til den danske stats område af
fremmede etniske grupper.
§ 110 C

Med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3
år straffes den, som forsætligt eller uagtsomt overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til værn for statens forsvars-eller neutralitetsforanstaltninger eller for politiberedskabet.
Stk. 2. Med bøde, hæfte eller under
skærpende omstændigheder med fængsel
indtil 4 år straffes den, som forsætligt eller uai,>tsomt overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte
være givet til værn for statens forpligtelser som medlem af De forenede Nationer.

§ 110 f

De i dette kapitel om.handlede forbrydelser er i alle tiUælde genstand for offentlig påtale, der sker efter jus1itsministerens påbud.
§ 110 g

Nærværende straffelovs kapitel 12 gælder med tilbagevirkende kraft fra ... .... dog
således at straffen for forbrydelser begået
inden nærværende lovs vedtagelse, og
som ikke har været omtalt i lovens tidligere udformning, helt eller delvis kan
gøres betinget. Dette gælder specielt,
såfremt den skyldige har forsøgt at genoprette den forvoldte skade, eller dog, evt.
efter given advarsel, hurtigt har ophørt
med sin forbryderiske virksomhed.
Dannebrog efter REBEi,,.$ belumdli11g 5. juni
/996.

§ 110 d

Begås nogen af de i kapitlerne 25, 26og
27 omhandlede forbrydelser mod et fremmed statsoverhoved eller lederen af en
frenuned diplomatisk mission, kan den
der foreskrevne straf forhøjes med indtil
det halve.
§ 110 e

Med bøde, hæfie eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2
år straffes den, der offentligt forhåne r den ..._
danske nation, det danske nag, en frem- ,.. L:~~

Hvad laver vi?
Hvad laver DDF? Mange har stillet dette spørgsmål
efter omkalfatringen af foreningens aktivitet i sommeren 1997. Vi prøver at ridse linjerne op.
Ved landsmødet 1997 lådet klart, at DDF
havde nået de første mål, som foreningen
satte sig i 1987, 0<6 ud fra hvilke aktivitetsprofilen var skruet sammen: Fremtrædende
politikeresagde nu det samme, som vi sagde
dengang, og i pres.,;en var der blevet en helt
anden og mere åben holdning til ringene.

med nation, en fremmed stat, dens flag eller andet anerkendt nationalmærke eller
De forenede Nationers eller Det europæiske Råds flag.

Strateg ien
I midten af 80-erne var det lykkedes de
såkaldt humanitære organiAAtioncr at s ikre sig monopol på al oplysning om udlændingeforhold. I pressen, bibliotekerne
o.s.v. fandtes stort set kun de "kendsgerninger", der kunne godkende.~ af disse or-

ganisationcrs ''informations"afdelinger.
Væsentl ige oplysninger blev derfor fortiet og andre var stærkt manipulerede.

Samtidig var "humanisternes·• version
af sandheden blevet den, politikerne brugte, når de lavede nye love.
Derfor gik DDF's strategi dengang i to
retninger: Vi søgte dels at l0fte den informationsopgave, som pressen m.fl. havde
negligeret. Og dels forsøgte vi at skabe så
tilpas meget ballade i o!Tcntligheden om
udlændingesagen, at politikerne var nødt
til at tage problemerne på dette område
højtideligt.
Sådan ballade er der ikke længere sam- lllii..
me behov for. Men der er naturligvisfort- ,..
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sat behov for, at relevante oplysninger
om, hvad der foregår, indsamles og gøres
til alle mands eje. Og der er også fortsat
brug for nogen til at lave og markedsføre
de kontroversielle politiske analyser, som
medier og politikere helst ikke vil være de
første til at lægge frem.
Arbejdet
Derfor samler DDF stadig relevante oplysninger, som herefter arkiveres, &i at de
kan benyttes afinteresserede. Og vi gør en
aktiv indsats for at formidle fakta-oplyS·
ninger og analyser ud til offentligheden.
Dette sidste sker ikke blot i foreningsbladet og på foreningens hjemmeside på
Internet. Vi ser nemlig helst godbidderne
offentliggjort i den almindelige presse
først.
Hvis en journalist spørger efter baggl'lmdsinformation, prøver vi derfor at
finde det frem, han interesserer sig for.
Men vi sørger om nødvendigt også for at
bringe relevante oplysninger og synspunkter inden for journalisternes synsfelt,
uanset vi ikke er blevet spurgt om noget

som helst. En række af de sidste års oplysende artikler i pressen har faktisk udspring i ting, vi har synliggjort for den på
denne måde, selv om de "humanitære''

helst så det gemt 7 alen tmder mulde.
Oplysningerne indsamles af folk, som
følger med hver på deres felt. Men i et vist
omfang tilgår der også anonymt foreningen materiale fra myndigheder og organisationer, som det er muligt at fll bekræftet
eksistensen af, når først man har det i hånden og ved, hvad man skal spørge efter.
Bladet
Medlemsbladet Danskeren redigeres
af en snæver kreds - Sune Da Igård, Peter
Buhl og Harry Vinter - med bistand fra
nogle yngre folk med journalistisk baggrund. Denne redaktion sætter ikke blot
bladets Jay-out op, men skriver til en vis
grad også selv artikler ud fra det materiale, der kommer udefra. Artikelforslag ind·
går dog også fra anden side - og de bestilles undertiden, når et enme har særlig interesse. En journalist gennemgår evt. det
indkomne og omskriver det for at bedre
læseligheden.
lllustmtioner ind&1mles om muligt fra
de respektive forfattere, men bladet har
også et eget fotoarkiv.
Danskeren udsendes ikke blot til medlemnJer og abonnenter, men også - uanmodet - til de journalister i dagspressen,
der løbende identificeres som særligt in-

teresserede i dette stofområde. Tillige sendes bladet til folk opført på en "mailing"liste. Denne rummer indflydelsespersoner

af forskellig slags - herunder folketjngs·
politikere og kommunalpolitikere.
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Det vides, at de uamnodede forsendelser har en trofast læserskare - selv om
modtageme som regel ikke indrømmer
det offentligt.
Foreningen organiserer ikke noget systematisk læserbrevsskriveri, sådan som
dens modstandere er nødt til. Forerfaringen viser, at de synspunkter og oplysninger, som trykkes i Danskeren, er så gennemslagskraftige, at de i stor stil vidcreekkoes af andre i læserbrcvsspalterne
rundt om, i politiske diskussioner i vælgerforeningerne o.s.v.
Internet
Som noget nyt fi k vi i foråret 1997 en
såkaldt hjemmeside på Internet. Den findes under:

bttp:llwww.dendanskeforening.dk.
Foreningen er på den måde blevet lettet
for et stort arbejde med at fa trykt og omdelt pjecer, klistermærker o.s.v. Samtidig
kan et budskab gøres tilgængeligt for of•
fentligheden langt hurtigere end fø r, hvor
vi alt.5å skulle igennem en besværlig tryktekn isk proces.
Stoffet på hjemmesiden redigeres af
nogle studenter og yngre kandidater tilknyttet foreningen.
Materialet på Internet har et vekslende
læsertal - såkaldte "hits". J det første halve år kom der mellem I00 og J.500 af den
slags om dagen. Dette tal er langt større,
end foreningens medlemstal begrunder, og
stoffet på hjemmesiden var i øvrigt endnu i
en sådan grad sammenfaldende med det,
medlemmerne i forvejen havde filet på
skrift, at man må formode, at ganske mange udenforstående bruger Internetadgangen til at "kigge over plankeværket" og
orientere sig på en uforpligtende måde.
Man kan naturligvis også gå ud fra, at
en del af disse ukendte "kunder i butikken" simpelt hen "downloader" det, de
finder - altså kopierer det over på deres
egJ1e computere,&~ at de kan læse det i ro
og mag, evt. efter al have printet det ud på
papir. Der er ingen tvivl om, athjenunesidens eksistens ad denne vej reelt har medført en betydelig udvidelse af oplagstallet
på foreningens skrifter.
Andre kontakter udadtil
Rent praktisk foregår foreningens kontakter udadtil dels gennem enkeltpersoner
i foreningen og dels over postboksen i År·
hus og telefonsekretariatet sammesteds.
Postboksen tømmes af nogle studenter
mindst lo gange ugentligt og sendes til
nærmere gennemgang ("visitation") et andet sted i landet. Herfra fordeles forsendelserne videre til dem, de konkret vedrører.
Telefonsekretariatet ekspederer eller videreekspederer på samme måde de samtaler, som indkonuner på telefonsvareren

eller inden for den faste telefontid. Henvendelser fra f.eks. skoler, studiegrupper
o.l. indgår typisk ad disse kanaler.
Foreningsledelsen
Foreningen ledes af en styrelse, som
mødes med jævne mellemrum. Her behandles fælles spørgsmål og vigtigere
problemer inden for de enkelte fttnktionsområder. I møderne deltager tillige de personer, som indgår i foreningens faste arbejde. Jævnt hen kommer således op mod
en snes personer til styrelsesm.øderne.
Beslutninger træffes normalt i enighed
uden afstemning, nemlig når drøftelserne
på mødet er f01~ til ende og alle synspunkter ef\.erprøvet.
I tilslutning til styrelsesmødemc vil medlenunerne af den særlige fond, Oa,1ma1-ksfondem, bestyrelse normalt indbyrdes drøf.
te indkomne ansøgninger til fonden. Denne
støtter således ikke blot de af foreningens
egne aktiviteter, som ikke kan rummes inden for det løbende aktivitetsbudget, men
også forehavender, som folk uden for foreningen sætter i gang, og som el\cr foreningens formålsbestemmelse er støtteværdige.
Er kræfterne brugt
bedre andetsteds?
Der er således nok at tage sig til - niendet
er langt fra altsammen synligt på overfladen.
Den aktivitet, foreningen driver, kan
imidlertid iklæ erstancs af hverken politiske partier eller pressen, hvis målsætning
og vilkår jo er meget anderledes.
Der er dog selvsagt intet til hinder for
både at være medlem af foreningen og tillige af et politisk parti, som man føler sig
tryg ved, og som har en aktiv profil på udlændingeområdet. Det er der faktisk man-

ge, som er.
Prisen
Foreningen får ikke en krone i offentlig
støtte. Men den er billig i d1ift. Det meste
arbejde udføres nemlig af frivillige fra deres hjem med kontorapparatur, som foreningen stiller til rådighed. Så det er kun
nødvendigt at købe meget lidt udefra. Den
informationsvirksomhed, vi gennemfører
over for medier og offentlighed, koster
derfor i ge,memsnit kun nogle fll hundrede kroner pr. medlem.
Ved at bidrage med et beløb ud over det
mindstekontingent på I00 kr., som et
medlemskab er sat til, er man med til at
dække disse omkostninger og dermed opretholde trykket på politikerne for at fil en
ansvarlig udlændingepolitik.
Ved ikke at yde denne støtte har man
derimod sådan set accepteret, at indvandringslobbyen skal have magten over informationerne!

var hun snu nok til at sige nej tak. Serberne ville se hende som værnemagtens nikkedukke, hvis hun tog imod det. Denne
fejlmanøvre er et af de utallige eksempler
på, hvor langt der er fra Bosnien til Dayton.
Den s.ikaldte krigsforbryderdomstol
har anklaget nogle små fisk blandt muhammedanere og kroater, og deres ledere
Hillerød
Izetbegovic og Tudjman har gladeligt udleveret dem, for selv at stå som rene. De
er udenfor tiltale, selvom der efter Daytonaftalen var indgået blev afsløret en
træningslejr for fundamentalistiske mu·
hammedanere fra Mellemøsten, hvor der
bla. fandtes bomber camoufleret som legetøj, der var beregnet til brug mod serbi•lillllr' ske børn. FN slog fast at lejren ikke kunne have eksisteret uden tzetbegovic's vidende, men han går fri.
Til gengæld bliver der ikke lagt fingrene imellem når det gælder serberne. Karadzic leger kispus med værnemagten og
vil ikke stille op til denne skueproces,
hvor han tydeligvis er dømt på forhånd.
Uanset bevisets sti11ing under "retssagen"
kan man ikke forestille sig en frifindelse
efter at han konsek'vent er blevet omtalt
som krigsforbryder og frataget sine grund-

alerstolen

Henrik Søndergård
Skovtekniker,

•
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Multietnisk mareridt
Fra at være vores beskytter under den
kolde krig har NAfO udviklet sig til at
være en trussel mod Europas sikkerhed.
USA presser på for et få natopartneren
Tyrkiet med i EU, for at sikre den natoudvidelse mod øst, der kun er en nostalgisk
forlængelse af den afsluttede koldkrig.
Nutidens trussel er den muhammedanske
formeringskrig og deraf følgende masseindvandring til Europa. Kommer Tyrkiet
med i EU kan enhver muhammcdancr be-

stikke sig til et rødbedefarvet tyrkisk pas,
og bosætte sig overalt i EU.
Europas sikkerhed kræver stabile grænser. navnlig mod den muhammedanske
verden. NATO er også hovedansvarlig for,
at krigen holdes igang i Bosnien. Daytonaftalen lægger ensidigt skylden på serberne, og bryder alle folkeretslige og demokratiske principper. Der skulle holdes valg,
men Karadzic måtte ikke stille op, selvom
han havde støtte fra hovedparten af de
bosniske serbere. Det svarer til at bolde
valg i England, og forbyde Blair at stille op.
Endnu et demokratisk princip blev sjoflet
da man forbød Karadzic at udtale sig i
valgkampen. Gjorde han det alligevel ville
hans folk blive straffet. Senest har NATO's
såkaldt fredsbevarende styrke besat tv-stationer, der har tilladt sig at kritisere værnemagten. Da man efter en sådan heltegerning ville overdrage !\•-stationen til Bosniens svar på Scavenius, præsident Plavsic,

læggende demokratiske rettigheder.

~·oom~

stolens" chefanklager udtalte i arrigskab
over ikke at kunne få fat på Karadzic: "Vi
der repræsenterer den rettænkende del af
verden vil ikke finde os i det". Hvis vores
del af verden i stedet for at udråbe os selv
til rettænkende, overhovedet vil begynde
at tænke, skulle vi starte med at forstå at
konflikten i Bosnien startede i 1304, og
hvis man ser bort fra historien kan konflikten ikke løses. Det er nødvendigt med
en etnisk deling med el stykke land til
hver af de tre grupper, for de har vist gennem 700 år at de ikke kan enes. Lokalvalgene der ved hjælp af flygtninges brevstemmer, indsætter byråd fra et andet folk
end der faktisk bor i området, kan kun
holde krigen igang. Daytonaftalen er skrevet af våbenhandlerne.

Henrik Søndergård

Vil man have fred, må de dele landet
me11em sig, og evt oprette en kommision

der skal fastslå hvad der faktisk er sket,
uden dømmende magt, ligesom man gør i
Sydafrika.
Danske soldater risikerer livet for at
kæmpe mod serberne, som er vore naturlige allierede, hvis (når) den muhammedanske folkevandiing afløses af en egent•
lig militær inv45ion. Samtidig mister vi

muligl1eden for at et stærkt Serbien kan
danne et skjold mod muhammedanemc.
Det er simpelthen for dumt.
Vi har meget at takke USA for, men for
tiden har de så store l-valer med at få deres multietniske samfund til at fungere, at
de forsøger at gøre hele verden til et multietnisk forsøgslaboratorium. Det må vi sige nej til, og fremover håbe på at Europa
kan klare sig selv, hvis vi angribes.
Rusland vil i fremtiden være en mere na.
turlig allieret, da de har mange århundreders erfaring med muhanunedanerne.
Henrik Sømlergård

"Antisemitisk" desinformation
The lnstitute of Jewish A ffairs og The
American Jewish Committee udgiver
årligt et skrift, World Amisemitism Report, som land for land indeholder en beretning om påståede antisemitiske aktiviteter.
DDF har nydt den tvivlsonune ære at
blive omtalt. I 1995-udgavcn berettes
f.eks., at to retter uafhængigt af hinanden

har fastslået, at foreningen driver racistisk

propaganda, og at foreningens fonnand
har holdt møde med den franske Nationalfronts leder Le Pen samt de tyske
Republikaneres leder Franz Schiinhuber.
Et andet organ, AmiSemitism Ubrldwide, som udgives fra Tel Aviv Universitetet,
karakteriserede i 1994-udgaven foreningen
som "radikalt ekstraparlamentarisk" med
"racistiske ideer" og ''tætte forbindelser til
det franske og tyske ekstreme højre".
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Sandheden er som bekendt noget anderledes - og blandt foreningens stiftere
finder man endog en af organisatorerne af
jødetransponeme til Sverige under besættelsen. Publikationerne gav da også anledning til pinlig opmærksomhed i danske
jødiske kredse, som sympatiserer med
foreningen. Der blev protesteret fra denne
kant over for udgiverne, og foreningen har
også selv protesteret.
Til trods for, at udgiveren af World
Antisemitism Repon af den grund med
sikkerhed er bekendt med forholdene omkring foreningen - herunder f.eks. med de

mangfoldige domme, der renser den for
racismebeskyldninger, har vi kun modtaget en aldeles ligegyldig undskyldning i et
privat brev, der beklager mulige "faktuelle fejl''. Der er heller ikke offentliggjort
nogen undskyldning i de nyere udgaver,
hvor foreningen tværtimod omtales i tilknytning til nazibevægelsen.
Rapporterne er i øvrigt behæftet med
mængder af andre ukorrektheder - f.eks.
tillægges vi et enormt abonnentantal:
4.000. formålet hermed er øjensynlig at
overdrive det trusselsbillede, foreningen
søges gjon til.

Tilsvarende opfundne "facts" forekommer i rapporterne vedrørende andre skandinaviske lande.
Der må derfor i dag drages den konklusion, at de institutioner, der udgiver disse
skrifter, bevidst spreder desinformation
med sigte på at fremstille en "racistisk"
trussel i Skandinavien, og at ophavsmændene kalkulerer med, at gevinsten ved
at få etableret et sådant billede er større end
udgiften i form af tabt sympati for den jødiske sag bos dem, der hænges ud.
Ole Hasse/batch

1
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Myten om asylsøgere som
flygtninge
AfHarald Tre/all, Norge (formand for Fedrelandspartiet).
I DANSKEREN for desember (Nr. 6,
1997) har P.N.B. en artikkel under tinelen
"Myten om den restriktive flygtningepolitik". Han gir her en del tall fra Norge: " I
perioden 1990-95 søgte ca. 54.000 mennesker asyl i Norge, og i samme periode
fik ca. 36.000 beskyttelse." Det første tallet er utvilsomt riktig, mens det siste er lO·
talt misvisende. Det er aldeles ikke tale
om 36.000 som fikk ''beskyttelse ", men
om det antall som fikk oppholdstillatelse
enda bare ganske få var flyktninger som
trengte beskyttelse. Jeg ber derfor om plass
for nedenstående kommentar, som sannsynlii,,vis også har gyldighet for Danmark.
En asylsøker er, slik jeg oppfaner bcgrepet. en person som ber om opphold
med den begrunnclse at han forfølges for
sin politiske eller religiøse oppfatning i
sin hjemland. Ener vårt norske regelverk
skal han gis status som flyktning og få
opphold (a~yl) dersom norske myndigbeter tror at han virkelig er forfulgt. D.v.s.
100% av allejlyktninger får beskyttelse. I
tillegg kan de senere få overført hele sin
familie til Norge. Mindre restriktiv kan
ikke noen asylpolitikk være.
Men antallet godkjente flyktninger er
meget lite. Etter offisielle tall fikk bare
1527 asylsøkere flyktningestatus i årene
1985-94, mens 31.903 asylsøkere fikk
opphold på såkalt humanitæn grunnlag.
De siste er imidlertid personer som har
fån asylsoknaden avslått, idet ingenjly~111inger får opphold på dette grunnlag. Be-
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tegneisen ·•opphold på humanitært gn11111lag' er totalt misvisende: I denne gruppen
finner man utelukkende avsløne svindlere, som ener å være nekt"t asyl "grliter
seg ilm i lander. under henvisning ti1 sin
påstån fortvilede livssituation. De 36.000
som P.N.B. omtaler som personer som har
fåu "beskyttelse", er åpenbart nesten alle
asylsvindlere som aldeles ikke hadde
bruk for beskyttelse. Dertil kom 9008 personer under familiegjenforening, åpenbart stort sen fra svindlerfamilierne. (I
årene 1985-94.)
De 152 l godkjente flyktninger utgjør
mindre enn 4% av alle som fikk opphold.
Jeg har ikke tall for totalt antall asylsøkere i nevnte periode, men hvis dette lå ca.
50% over antall oppholdstillatelser (svarende til tallene i P.N.B.'s artikkel), utgjorde de 1521 godkjcnte Oyktninger ca. 3%
av alle asylsøkerc. Men forholdstallene
viser en stadig nedadgående tendens i
nevnte periode, åpenbart fordi norske
myndigheter etter hvert ble flinkere til å
avsløre asylsvindlere. I 1994, siste år i perioden, fikk bare 22 personer flyk:tningestatus og altså asyl, av totalt 12-13000
asylsøkere. Resten ble altSå stemplet som
svindlere, men allikevel fikk 64 71 av disse oppholdstillatelse. Ekte flyk:tninger
utgjorde altså bare 0,2% av alle asylsøkcre. (I tillegg til dette ble der i I0-årspetioden talt inn 9008 "kvoteflyktninger'' fra
FN's flyktningeleirer, som jeg antar er re Ile flyktninger.)

Med all respekt for P.N.B. og hans mange gode og opplysende artiker i DANSKEREN, ser det ut til at han her har fait
for den store løgnen om skandinavisk
asylpolitik, at det er personer som trenger
beskyttelse vi tar inn. Dette er det våre
motstandere kaller en ··restrilaiv politikk ··, at vi rar inn alle re/le jlyktninger, og
awiser bare 35-50% av svindlenie! Ja, innenfor gruppen bosniere, som nå trygt
kan reise tilbake, har alle allikevel fått tilbud om å bli dersom de selv ønsker det!
Hvis de ca. 18.000 som ifølge P.N.B.
ble avvist i perioden 1990-95 virkelig var
forfulgt, og måne regne med å bli fengslet
og kanskje torturer! euer en hjemsendelse, ville jeg faktisk vært tilbøyelig til å
kalle vår asylpolitik "restriktiv". Men vi
tar inn, selv når kvotcflyktningcne medregnes, ca. 4 ganger så mange svindlere
som ek:te flyktninger. Dette er den rene
"galmanias" for at bruke et vanlig norsk
uttrykk, som jeg vil tro mine danske venner skj0nner uten nærmere forklaring.
Galskap er det også å gi perma11e111

opphold til noen som helst, selv til ekte
flyktningcr. Forutsctningen for asyl burde
altid være at man drar hjem igjen så snart
det er trygt, slik regelen var for norske og
danske som flygtet til Sverige under krigen, når de da ikke straks ble sendt hjem
til sine tysk-okkuperte hjemland. Det var
restriktiv asylpolitikk!
Harold Tre/all
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