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Ikke se -
I december blev 50-året for Verdenserklæringen om Menne
skerettighederne fejret i Danmark med fakkeltog og festi
vitas. Menneskerettighederne gælder imidle11id kun for de 
poli tisk kon·ekte. Der er således i dag et samfundsproblem, 
man hverken må se, høre eller tale om: Overalt i Europa sæt
tes indvandringskritikere derfor bag tremmer, blot fordi de 
har benyttet sig af den udtrykkelige rettighed, der er fonnu
leret som følger i Verdenserklæringens artikel 19: 

»Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret 
omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblan
d ing og til at søge, modtage og meddele oplysning og tan
ker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset 
landegrænser.« 

De internationale menneskerettighedsinstirutioner har 
udtrykkelig afvist at behandle statslige overgreb imod ind
vandringskritikeres ytringsfrihed, og de private organisa-
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tioner, som ellers altid er på tæeme for at beskytte selv ter
rorister, tier i dlsse sager. 

I sidste nr. beretlede Danskeren, hvordan EU søger at 
kriminalisere indvandringskritiske ytringer, herunder på 
deres sidste fris ted Inte rnettet. I dette nr. besk1ives, hvor
dan selve den historiske sandhed søges fastslået ved lov. 
Størst virkning har dog nok den daglige fortielse og ens
retning i de danske medie r, hvis ledere endog ønsker ude
lukkelse af selv de sidste kritiske røster. 

Ude i Europa er forholdene trods alt stadig mere under
trykkende end i Danmark. Men det bør bemærkes, at med 
en eventuel g rund lovsændring til fordel for de ensidige 
»menneskerettigheder« vil vi få europæiske forhold. Da vil 
tvang og ensretning endelig helt have overvundet vo11 
gamle demokrati. 

Læs videre side 2, 5 og 7 

Svindel i Borgerrepræ
sentationen 

Forfølgelser af kristne i 
Indonesien 

Opgør med fremmed
udgifter 

De fleste af borgerrepræsentan
terne i København skrev under på, 
at de ikke ville modtage nazistisk 
mate riale. I virkeligheden drejede 
det sig om Danskeren. Kun de fær
reste synes dog at have fortrud t. 

Side 3. 

lSSN 0907· 1636 

I det såkald t moderate islamiske 
land Indonesien er forfølgelsen af 
kristne i den seneste tid tiltaget. ln
tetSteds synes muslimer a t kunne 
leve i fredelig sameksistens med 
andre trosretn inger. 

Side 12. 

• I Arhus Kommune eksploderer 
fremmedudgifterne, uden at politi 
kerne griber ind. Og en stikprøve 
antyder, a t medicim1dgifter til de 
fremmede i hele landet er langt 
større end ellers påstået. 

Side JO og 13. 
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Dansk grundlov 
Junigrundlovens 150-års fødselsdag i 
1999 har fremkaldt en masse politiker- og 
pressesnak om nødvendigheden af at mo
dernisere vor grundlov, der jo i sin nu· 
værende form snart er 50 år gammel, hvil
ket selvsagt anføres som et argument 
imod den og for en modernisering. skønt 
det vel snarere burde opfanes som et t,e. 
vis på. at den har kunnet stå for tidens 
pres og ikke er så ringe endda. 

De mange gnmdlovsrevisionister har 
en mængde gode og ikke minds1 dårlige 
ideer om, hvilke ændringer grundloven 
bør underkastes. Der er naturligvis det po
pulære argument om lige tronfølge for 
kvinder og mænd, der i givet fald . lige
som den kvindelige arveret i 1953 · skal 
bruges til at trække en ændring igennem 
nåleøjet. Mest hører man nok om menne
skerettighederne. der påstås at være for 
dårligt sikret i den nuværende grundlov. 
Som om de skulle være bedre sikret af de 
udflydende menneskerettighedskonventi· 
ener (se s. 6)! Men disse lader sig natur· 
ligvis bedre vride og bruge af dem, der 
ønsker Danmark varigt omdannet til et 
multietnisk samfund. Og så er der jo be
stemmelserne om afgivelse af suverænitet 
til intema1ionale organer, som EUfori
keme selvsagt helst ser udvidet. så Dan
mark kan forsvinde som nationalstat i Eu
ropas Forenede Sca1er. Selvskrevne til 
revision, men underligt forbigåede er de 
forkvaklede bestemmelser om rigsrettens 
organsiation og virke. men dem skal der 

nok ikke tales for højt om. 
Der er kort sagt en mængde af det, der 

anføres til fordel for en oy grundlov. som 
taler imod at få en sådan. og for at vi hel
lere skal beholde den, vi har og kender. 
For Danmarks Riges og det danske folks 
bes1åen og velfærd. der dog burde være 
det første eller eneste hensyn at tage, er 
det meste af det, der er ført frem som væs
entlig t ved en grundlovsændring. jo lige
gyldigt eller underordnet i forhold til det 
ene. som virkelig trænger til at blive slået 
fast i landets grundlov, nemlig at Dan
mark er danskernes land . 

0-a g111ndloven blev til for 150 år siden. 
tænkte ingen åbenbart på at fastslå dette 
aller første og vigtigste: Danmark er dan
skernes land. Det var så selvfølgelig,. at 
det var overflødigt at nævne det. Men det 

· gælder desværre ikke i dag. I ord og para
graffer må vi fø lgelig fas tslå vor ret til 
landet. 

Derfor er kravet til en ny grundlov en 
§ I, der mej sler ind i alles bevidsthed. at 
Danmark er og altid, så længe der er et 
dansk folk, forbliverdette folks land. dan
skemes land, vort hjem, hvor vi er herrer. 
og hvor fremmede folkeslag ikke har lov 
at mase sig ind med krav om vort fædre
lands omdannelse til e t multietnisk sam
fund med lige ret for fremmede ind· 
n·ængere. Grundloven, vor højeste lov, 
skal før ah andet sige det selvfølgelige: 
Danmark for danskerne. Danmark forfol
kel og folket for Danmark. 

Indholdsfortegnelse Albansk og tyrkisk narl:oimperium .... side l i 
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Ifølge pressen frasagde en stribe køben
havnske politikere sig i efteråret modta
gelsen af Danskeren. 

Det skete. fordi bladet giver udtryk for 
»frastødende holdninger. der er usande 
og uden l'espekr for a1 rm!mu!sker er lige 
meget ,•ærd ... «. hed det i en meddelelse til 
pressen. I et tilsvarende brev (af 24/9) til 
foren ingen. som var vedføjet de renfærdi
ges underskrifter. hedder det videre. at 
underskriverne »vil godt med denne 1111-

dcrskrif1 gii'e 11dll'ykfor ,·oldsom afsra11d
ragen fil Den Danske Forenings måfrirk
somhed ... « . 

Der oplystes ikke noget om. hvori det 
frastødende består. endsige hvor i bladet 
man kan læse. ar mennesker ikke er lige 
megeL va:rd. Det havde jo ellers været rart 
at vide. Ligeledes havde det været ran at 
vide. hvorfor der er nØdvendigt ligefrem 
at tage voldsom afstand frn »på folkesry-
1ws grund. uafhængigt uf økonomiske og 
politiske i/lieresser (li sikre dansk kultur. 
sprog og Jerevis«, som det hedder i fore
ningens formålsbestemmelse. Man får 

k<>rt sagt det indtryk, at underskriverne 
ikke aner, hvad det overhovedet var. de 
forholdt sig til. 

Underskrifter på blankt papir 
I november kom en del af forklaringen: 
Fra 3 af underskriverne, der er knyttet til 
Dansk Folkepartis gruppe i Borgerre
præsemarionen. dukkede et brev op i fore
ningens postboks. Heri ronieller de 3. at 
de var blevet bedt om at skrive under på, 
ar de ikke ville have materiale fra et nazis
tisk inspireret foretagende styret af nazi
lederen J()nni Hansen i Greve. Det havde 
de så gjo11 på en særskilt liste. 

De havde imidlertid nu opdaget. at 
denne liste i sredel var blevel anvendt lil at 
tilsvine Danskeren. Derfor ville de gøre 
opmærksom på, at de var blevet misbrugt 
og ikke kunne vedkende sig tilkendegi
velsen, men gerne ville have bladet. 

Et af foreningens medlemmer. der i an
ledning af presseomtalen kontaktede den 
konservative Ole Hentzen. bekræfter, at 
det forholder sig sådan. Hentzen oplyste 

således. at han skrev under på en liste. 
som ifølge det, han havde rnet at vide. in
debar. at han ikke skulle have bladet. An
dre end ham lavede en særskilt presse
meddelelse. Foreholdt. at hans 
underskrift er vedføjet tilsvinings-brevet 
til pressen som citeret ovenfor. svarede 
han. at sådan noget har han aldrig skrevet 
under på. Han havde ment, at man kunne 
nære støn-e tiltro til kollegenie i Borgerre
præsentationen. For fremtiden vil han 
nærlæse hver eneste linje, han får i hæn
derne, siger han. - Men han vil dog ikke 
tage offentligt afstand fra misbruget af 
hans underskrirt. 

Pind og Kramer i dækning 
Fra de øvrige underskrivere er der ikke 
fremkommcl noget. Antagelig er de så 
opsuget af tanken om egen betydnings
fuldhed. at de ikke har haft stunder til 
også at tænke på, hvad det i grunden er, de 
går rundt og foretager sig. ~ 

Men medlemmer af DDF har forsøgt at 
få fat i Venstres borgmester S~ren Pind -
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der håber ae blive overborgmester - samt 
overborgmester Jens Kramer Mikkelsen 
selv. Begge står på brevec. 

De to har imidlertid ikke været til at få 
i tale. De nægter ganske enkelt at tale 
med borgere, der ikke på forhånd har for
talt, hvad de vil spørge om. 

Et sådant krav stillede så vidt vides end 
ikke de enevældige konger. Men på den 
måde garderer nutidens bykonger sig 
altså mod ubehagelige overraskelser. 

Pressen. som rapporterede. at Danske
ren er uønsket på rådhuset (J yllandsPo
sten København 15/10 1998), har natur
ligvis intet oplyst om svindelnummeret. 

Moralen 
Danskeren redigeres al° fhv. landsarkivar 
dr. phil. Sune Dalgård. der i 1944 blev sat 
fas t af det tyske sikkerhedspoliti GESTA
PO for udspredelse af såkaldt hetzpro
paganda mod den tyske besættelsesmagt. 
Og den person . som borgerrepræsen
tanterne beskylder for at sprede materi
ale, der ikke respekterer menneskers lige 
værd. havnede i sin tid i tysk KZ-iejr for 
en virksomhed med stik modsat indret
ning. 

De to bruger nu deres resterende kræf-

ter på arfå de højmoralske på Rådhuset til 
i det mindste at sætte sig ind i de proble
mer, de er i færd med at hale ned over ho
vedet på københavnerne. 

Men det er altså spildte ord på Balle
Lars. 

- I al fald i forhold til de af Borgerre
præsentationens medlemmer. for hvem 
det er vigtigere at være på »den rigtige 
side« end at læse det. de sætter deres un
derskrift på. Folk uden holdning - slappe i 
hånden og ånden og bøjelige for den 
første. den bedste fusenta.~t. Moralvogtere 
med en medløber-moral så ringe, at den 
ikke når deres udskældte ofre til sokke
holderne. 

Særligt tankevækkende er det, at der 
altså endog langt ind i borgerlige rækker 
findes folkevalgte af denne type og med 
så beskeden dømmekraft, at de ikke er i 
stand til at opsamle almindelig. flad
pandet humbug. - Og tillige med en s:\dan 
mangel på civilcourage, at de heller ikke 
kan mande sig op til bagefter gøre det 
godt igen, som de ved deres fumlegæn
geri har ladet overgå andre. 

Borgmesterfuldmagt til Samson? 
Man kan vel forstå - og tilgive - at almin-

Duetoft-center til millioner 
I gamle dage satte konger og herremænd 
statuer op af sig selv for at gavne efter
mælet. Dem havde folk sådan set ikke 
brug for. Men systemet havde dog den 
fordel, at når regningen var betalt, spiste 
selv en dyr statue ikke meget brød. 

Anderledes med de mindesmærker. 
nutidens politi kere sætter op til minde for 
deres gode gerninger. De har som regel 
fo1m af »centre« og andre institutioner. 
som de i forvejen hårdt prøvede skatte
borgere så kan betale til i en uvis fremtid, 
fordi de ansatte hyler som besatte. hvis 
nogen forsøger at nedlægge dem igen. 

CO-politikeren Peter Duetofr har som 
bekendt mast på hele efteråret for at få la-
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vet et forskningscenter, der kan studere 
Holocaust, som han nemlig mener. den 
opvoksende ungdom ved for lidt om. En 
gallupundersøgelse dokumenterede gan
ske vist for nylig, at 95% af de unge ud
mærket er klar over, hvad der foregik i de 
tyske KZ-lejre (JyllandsPosten 30/11 98). 
Og de sidste 5% er vel for dumme til at 
kunne forstå noget som helst. Men mang
lende behov er som bekendt sjældent af
gørende i den slags anl iggender. 

Som led i aftalen om finansloven er det 
derfor nu lykkedes at få besluttet. at vi 
skal have et •Dansk Cemerfor Holocaus1 
og Folkemordsswdier«, som det kaldes. 

Centeret skal bl.a. •hidrage til ud,,ik-

delige. hæderlige mennesker som borger
repræsentanterne fra Dansk Folkeparti. 
der på grund af et uforudset stemmeskred 
havner på Rådhuset, lader sig føre bag ly
set. Hvorfra skulle de vide, at der i det JJ()

litiske miljø foregår ting, som havde med
ført flere års fængsel, hvis det samme var 
sket i f.eks. finansverdenen? 

Derimod er det vaoskeJigL at begribe, at 
erfarne politikere som f.eks. Søren Pind 
ikke evner at værne sig mod sligt. De 
burde dog kende ti I moralen i visse af de 
kredse. der har adgang til Rådhuset. 

At den højmoralske Søren Pind m.fl. li
gefrem kan rode sig ind i en »voldsom« 
afstand fra på folkestyrets grund, uafhæn
gigt af økonomiske og p0litiske interesser 
at ville sikre dansk kultur. sprog og le
vevis. må vel også interessere vælgerne. 

Som borgmester Pind nu forvalter sit 
mandat, kunne man naturligt foreslå ham 
at spare den tid, han bmger på at under
skrive dokumenter. Det kan han jo åben
bart uden forringelse af sagsbehandlin
gens kvalitel gøre ved at give gene
ralfuldmagt til den kendte gorillaabe 
Samson fra Zoologisk Have. 

Hvis Pind således overlader aben frem
tidig at skrive under pli sine vegne, kan 
han i stedet bruge den indvundne tid til at 
rek lamere for sin høje moral og forsøgene 
på med denne som platform at nå over
borgmeste11,>osten ved næste valg. 

O.H. 

Underskrifrerne afgfre1 på særlig/ papir 
af Ole Hemzen og Søren Pind. Under
skrfrer de høje herrer mon også udgif1s
bilagene på den måde? 

Jing af nye og bedre i1tstrume111er til fore
hyggende indsa1ser«. Centeret bliver altså 
nødt til at finde på et eller andet djævel
skab. som kan bekæmpes. så folkemord 
undgås. Og da folkemord jo ikke er sådan 
lige på trapperne i Danmark, kan e1lhver 
gætte på, hvad aktiviteterne vil komme til 
at gå ud på, hvem der mon vil kvalific.ere 
sig til still inger i denne særlige gren af 
godhedsindustrien, og hvem der mon skal 
være studieobjekter. 

Der er bevilget 3 millioner kr. til opret
telsen af foretagendet i 1999 og 5 millio
ner i dri fL~ti lskud i de efterfølgende år. 

Så der er rigeligt til kaffen og det bløde 
brød for dem. der måtte finde anledning 
til at lægge deres livsgerning i den mor
bide beskæftigelse. 

Kilde: Aflalen om finansloven for 1999.s. 10 



Historisk sandhed ved lov 
Den politiske nyortodoksi truer al afvigende ånds- og ytringsfrihed. Selv fri sø
gen efter historisk sandhed kriminaliseres eller lægges for had. De, der burde 
være de første til at forsvare friheden, tier. De, der forsvarer friheden, stemples 
og beklikkes. 

Af Sune Da/gård 
Lige siden jeg var en stor dreng i begyn
delsen af 1930'emc har jeg været med i 
modstanden mod den tyske nazisme.s 
stormløb mod både dansk landområde og 
mod de ideelle værdier. der gjaldt hos os 
ligesom i de fleste af de lande, der omgav 
os. Vi fik efter den tyske besænelse 1940-
45 vor frihed igen og dermed de friheds
goder, det skulle indebære. Ingen af os. 
der dengang med fare i nuet og af angst 
for fremtiden kæmpede mod det nazity
ske uvæsen, ønskede eller vemede vist 
nogensinde igen at skulle opleve nazistbk 
virksomhed på dansk grund. Vi fik det 
ikke desto mindre som modstykke til den 
venstre.ekstremisme e11er rødnazisme, der 
i så mange år under og efter den kolde 
krig hærgede både vort land og resten af 
Vesten. Vi slipper ikke af med nogen af 
delene, selv om vi helst ville det. og må 
de1for vænne os til ae leve med dem uden 
at give slip på hverken vor nationale arv 
eller den frihed, som var blevet en del af 
den. 

Nyortodoksiens trussel 
Den seneste menneskealder har værer 
præget af en udvikling l retning af en ny 
rettroenhed, nyonodoksi. Den hidtidige 
tro erstanes i denne med modeme ideolo
gier) som gøres til religions.erstatninger, 
der mere og mere får legal status med kri
minalisering af afvigende holdninger. 
Venstreekstremister, andre i de rødlige 
dele af det politiske spektrum og borger· 
lige »nyttige idioter« er de virksomme 
drivkræfter i denne udvikling, der oftest 
søges fremstillet som kamp mod 
»nazisme« eller »racisme«. I virkelighe
den er den nutidens mest slående parallel 
til den udvikling,som i tiden mellem de to 
verdenskrige bar nazisme og kommu
nisme frem som de ro religioner. der søgte 
at udrydde al åndsfrihed. Endnu i dag kan 
en gammel overlevende fra hine fjerne ti• 
der vove sig frem med sine politisk og 
ideologisk ukorrekte synspunkter. Men 
hvordan med dem, der i dag er ganske 
unge? Og hvordan med de unge om føje 
tid, hvis de rettroende far deres vilje? 

Hvor megen ånds- og ytringsfrihed bliver 
der tilbage til dem? 

I den vestlige kulturkreds mente vi i 
løbet af det seneste århundrede eller to at 
være nåel frem til en tilstand af ånds· og 

Kendsgerninger.' Vorherrebel·ar·s! .leg 
foretrækker 1111 de gængse me11;11ge1: 

ytringsfrihed, hvor det var tilladt offent
ligt at drøfte alle forhold, som havde be· 
tydning for almenheden, og hvor den en
kelte derfor fri t kunne fremsætte sine 
synspunkter, selv om de måske stred mod, 
hvad 11ertallet mente. eller hvad der i øje
blikket ansås for rigtigt, passende. sæde
ligt, moderne, politisk korrekt, eller hvor
dan det nu efter tidens ånd bedst 
karakteriseredes. Hvis andre fandt ytrin
gerne værd a l hæfte sig ved, forarges over 
eller at mane i jorden, stod det dem frit for 
ae imødegå dem. argumentere imod dem. 
dokumentere deres urigtighed eller uri
melighed o.s.v., men ikke a l kvæle dem 
med censur. forbud, stmffe og deslige. 
Kun blasfemiske eller pornografiske yt
ringer var undtaget, og selv dem har vi jo 
i den nyere tid legalt eller i praksis taget 
ind under ytringsfrihedens paraply. 

Historien fri eller lænket? 
At den historiske sandhed hørte til de em
ner, man fri t kunne drøfte· hvor smerte
ligt det historiske forløb end i de enkelre 

tilfælde. kunne være · var så selvfølgeligt, 
at det vel knap nok nævntes eller overve
jedes. Historikere af faget og alle, der in
teresserede sig for fortiden, kunne frit 
komme frem med, hvad de havde på 
hjerte. og det, der skulle blive stående 
som mest virkelighedstro, måtte udskilles 
i en besværlig, men altså nødvendig sigt
ning, hvor man siede det udokumenterede 
eller urimelige fra. Selv om der til enhver 
tid var dominerende retninger og synsmå
der, der kunne virke nedgørende for an
derledes tænkende, var det dog fuldt lov
ligt og som regel muligt at fremføre 
afvigende og måske udfordrende 
påstande og tankegange. Kun i ensrettede 
og undertrykkende diktatursamfund var 
også hist0rieskrivningen ensrettet og be
stemt fra oven, afvigende meninger un
dertrykt og deres eventuelle talsmænd un
derjcas1c1 forfølgelse. 

Man ville nok have forsvoret, at vi i nu
tiden og især efter de kommunistiske og 
historie-monop0lis1iske diktaturers fald 
skulle opleve i gamle europæiske åndsfri
hedssamfund at se den historiske sandhed 
fastsat ved lov og opretholdt ved hjælp af 
straffeloven. Men i virkeligheden er der jo 
det, der er sker. Kun på enkelre områder. 
bevares, og så vidt muligt kun mod en~ 
kehe afvigergrupper. Men kan man på 
dette felt hugge en hæl og klippe en tå. 
uden at hele kroppen bryder sammen? 
Der tænkes naturligvis på det i det nyor
todokse meningsmonop0I indiskutable 
problem omkring Nazi-Tysklands »holo
caust« mod jøderne under 2. verdenskrig, 
»die Auschwitz Liige« o.s.v. og de afvi
gerkredse - (ny)nazistiske eller ej - der be
strider eller betvivler sandheden i den 
sædvanlige fremstjJling heraf. 

Historisk sandhed fastsat ved lov 
Allerede for sna11 en halv snes år siden 
vedtoges i Fmnkrig en lov, der gjorde det 
ulovligt og Slralbart at benægte de na2i
tyske jødeudryddeiser eller at sætte 
spørgsmålstegn ved deres omfang. Høje 
politiske kredse i Frankrig påpegede den
gang, men uden held, at dette faktisk var ~ 
det samme som at fastsætte den historiske 
sandhed ved lov. Det kan tilføjes, at loven 
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fransk realitetssans 
. <:onsidCrant qce }3 creation d'un c!elit de contcstation de 

i'~:.:istencc des crimes .contrl! l'hu:n::i.n.iL-C cond1.:irait å instit.ucr une 
ve:·tt~ historique officielle et. instourerait ains.i un dt?!it d'o pinlon, que 
I:! :'::i1sifica.tion b:storiqu~ ophCt µar l es auteurs d'tcrits 
r~visionnistcs doit Cuc demoot:ee et non condamnfc pCnalemer,t . . . . .. 

Senatet i Frankrig afgav i 1990 en »rap
po11« om Nationalforsamlingens ud
kast til lov mod enhver racistisk hand
ling. antisemitisme og fremmedfjendt
lighed. Senatet påpegede heri, al hvis 
man gjorde de{ stratbart ar bestride ek
sistensen af forbrydelser mod menne
skeheden. viJJe det med fore, a t man o p
s1illede »en officiel his1orisk sandhed« 
og denned inclføne en »meningsfor
brydeiset<. Senatet mente, at revisionis-

tiske forfateeres påstande i siede! burde 
mod bevises som his1orieforfalskning 
og ikke dømmes efter straffeloven. 
Dette gjorde imid lertid åbenbar! ikke 
siørre inderyk på Nationalforsamlin
gen. der gennemførte sin lov. som 
knæsaue »officiel historisk sandhed«. 
dog øjensynlig ikke for andre forbr)'· 
delser end dem. der var begået af 2. 
verdenskrigs tabere. 

(Kilde: Sem11. 2. se~. 1989-90 no. 454). 

dokumentere, hvad sandheden er .. Fast
holder de udskregne »!åber og løgnere« 
derefter alligevel deres påstande, eller 
søger de på sædvanlig acceptere! måde a t 
bevise og dokumen1ere dem. bør de t stå 
dem frir for. >)Historien« må så ved sin 
sigtnings. og vurderingsproces på normal 
vb søge at skiJle kJimen fra hveden og at 
finde ud af. hvad ret er. 

Ånds- og ytringsfi:iheden eksis1erer 
kun, når den også gælder for 1åber og 
løgnere. og. når det ikke er magthavernes 
sag al afgøre. hvem d isse e r. 

All andet er vold mod den frie me
ningsbrydning og denned vendt ikke 
bio! mod »råberne og løgnerne«, men 
også mod dem, der søger at e rkende vir
keligheden ved hjælp af muligheden f()r 
a t stifee bekend1skab med allesynspunk
ter og pås1ande, der kan have betydning 
herfor, men som al!Så ved den nyortO· 
dokse censur søges berøvet denne mu
l ighed. 

Man skulle tro, at h istoriens dyrkere 
og først og fremmest historikere af fag 
omgående havde nedlag1 rasende prote
ster mod denne politiske siyring af den 
hiswriske sandhed og mod ideologenie.s 
indblanding i de his1oriske fags arbejds, 
mewder og krævet respek1 for disses 
hidtidige frihed til selv al søge sandhe
den uden hjælp fra censur og s1raffelov. 
Men man har mestendels ventet for
gæves. De fleste h istorikere har mig be
kendt være! wvse. Er de! af fejhed? De, 
der vil forsvare friheden. kan jo ikke 
venie andel end at blive stemplet og be
klikke! e ller forfulgt også på anden og 
mere følelig måde. 

Sune Da/gård 

var ganske ensidig. da den ikke rettede sig 
mod 1ilsvarende benægielser af S~olin-ti
dens så vidt vides lane1 mere omfanende 
myrderier på russeme Og andre eller over
hovede! af samme forbrydelser andetsteds 
i verden. (Se. Danskeren 1990 nr. 3 s. I 3, 
nr. 5 s. I 3. l 99 I nr. 3 s. 2). Denne vold 
tæ21 mod den frie d røftelse af. hvad hiSlO· 
l'ie71 fakcisk rummer. blev desværre ikke 
enc.st.lencle. Senere har man i dec nu gen
forenede Tyskland gennemført en lig
nende lovgivning, der kriminaliserer »die 
Auschwitz Luge<< og gør dec muligt at 
sætte løgnerne og overhovedet alle~ der 
propaganderer for nazisme eller noget" 
der ligner, i fængsel i op til fem år. Del er 
måske fors1åelig1. ar ne1op tyskerne har e t 
særligt behov for a1 holde deres sti ren, 
men det rejser vel på den anden side 
spørgsmålet om del accepcable i a l be
kæmpe nazisme med midler, der i bceæn
kelig grad minder om nazisternes. Smiuen 
synes at have bredt sig også eil nogle min
dre lande i Europa. og selv herhjemme 
spores der lydelige tegn på, a t den på dette 
felL lovbc.~tcmte historieskrivning har sine 
f() rtalere og dee ikke alene i kredse. som 
kun hylder deres egen, men ikke andres 
ret ril ae skrive hist0rien. 

Ytringsfrihed som menneskeret 

Frihed for hvem? 
Deue dybe forfald i en hårdt eilkæmpe! 
europæisk tradition for ånds- og ytrings
frihed forsvares vel som regel med en 
henvisning til. at man her står over for en 
p<>liiisk bestem! benægeelse af en notorisk 
historisk realitet. og a1 det kun er tåber el 
ler løgnere, der benægter eller be1vivler 
denne. Bortset fra reaktionernes nævnte 
ensidighed må de. der rorsvarer friheden, 
dog faseholde, a t de1 rene svar på de på
ståede lt1gne kun kan være at påvise og 
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De meget feterede erklæringer og kon
ventioner om »menneskerettigheder« 
pås1:ls bl.a. a t yde en bedre sikring af 
yiringsfriheden end den danske gnmd
lov. Den europæiske »Konvention dl 
beskynelse af menneskerenigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder« er 
give! Jovgyldighed i Danmark. I denne 
konventions art. IO hedder dei: 

I . Enhver har rei til ytringsfrihed. 
Denne n!l om/tilter meni11gsfri/Je1.I og 
frihed til ,11 gil'e eller modtage medde
lelser eller tanker. uden indblanding 
fra offentlig myndighed og uden hen
syn 1il grænse,: Denne t1rtikef forhin 
drer ikke stater i at kræve. ar radio-. 
.fjernsyns- eller films.foretagender k1111 
nu1 drfres i henhold Ji/ bevilling. 

2. Da 11dø1·elsen af disse frihedsret 
tigheder medfører pligter og ,msrnr. 
kan den underkastes stidamw formene 
bestemmelser, beringelse,~ restrik1io-
11er eller straffebestenm,elser. som er 
foreskrei-et ,·ed lo,· og er nødvendige i 
et demokratisk .wmfimd af hensyn til 

den ,w1ionafe sikkerhed, territorial in
tegritet eller ofjcmlig sikkerhed.for at 
ji,rebygge uorden ellerfi!rbryde/se.for 
at besk)•lfe sundheden eller sædelighe
deit. fi!r ,11 beskylle andres gode"'"'" 
<>g rygte eller rmigheder. for ,11 ft,r
hindre udsprede/se af.fortrolige oplys-
11i11ger el(er for at sikre domsmagtens 
autoritet o;: upanisklted. 

Det ses heraf. at an. IO stk. I !ilsiger 
»enhver« en omfaucnde menings- og 
yeringsf,ihed t il både »ar give eller 
modtage me-ddelelser«. Der ser jo vir
kelig lovende ud. Men ak' Del følgen
de stk. 2 g iver de lovgivende pol i1ike
re adgang !il at ophæve denne 
vid1gående frihed . hvis de anser det for 
nødvendigt fx for noget så uklan og 
ubestemt som »at forebygge uorden«. 
sa denne »menneskeret« til ytringsfri. 
hed er ikke mere værd, end politikerne 
v il. I Tyskland har de altså bl.a. be
stem!, al folk, der beserider den offici
elle his1oriske sandhed om visse for
hold, kan sæucs i spjældet i ind1il 5 år! 

(Kilde: Kar11ovs lovs.amhng). 



De sidste måneder af 1998 med deres 
megen pak og snak om pinsepakke. fi . 
nanslovpakke, besparelser og nedskæ
ringer på unge og gamle, syge og nødli
dende og mere af alskens hurlumhej om 
den enkeltes og samfundets økonomi af
slørede med forfærdende tydelighed. 
hvordan det er lykkedes landsforræde
riets politi kere at fortie den sande kræft
svulst i dansk økonomi og i stedet skabe 
grundlag for nag og strid og misundelse 
mel lem forskellige grupper af danskere. 

Vi så store grupper af opbragte foræl
dre, godt sat i gang af bekymrede og 
strejkende pædagoger. protestere og ak
tionere mod stramninger i udgifterne ti l 
bømeinSlitutioner og bØrnepasnings
ordninger. Lærere og deres støneorgani
sationer lægger op til konfrontationer 
mod kommunernes forsøg på at be
grænse stigningen i skoleudgifterne. 
Hospitalspersonale og ældreorganisa
tioner protesterer mere spagfærdigt mod 
ventelister og nedskæringer på deres 

DET MENER VI: 

Gal skive 
områder, mens HS og diverse kommu
ner gør deres bedste for at slippe uden 
om de løfter, som vælgerne mente at 
have f1tet forud for valgene i 1997-98, 
ikke mindst om ældreplejen. Unge pro
lesrerel' mod enhver beskæring af ud
dannelsesstøtten. Alle vi I naturligvis 
absolut ikke høre tale om. at deres for
ventninger og krav må gå ud over nogle 
af de andre offentlige opgaver, der så må 
spares des mere på. Kun spores der en 
vis tendens ti I at nogle yngre gn,pper 
ikke føler synderlig solidaritet med de 
gamle. men finder. at der nok er ofret ri· 
geligt på dem. 

Hele dette hundeslagsmål finder sted. 
uden at andre end enkelte læserbrcvs
skribenter og politiske marginalgrupper, 
der søges gjort så tavse som muligt i de
bauen, finder på at påpege det groteske 
i denne strid om nogle f1t millarder mere 
eller mindre til danskernes livsvigtigste 
fællesopgaver, samtidig med at ilertals
politikerne øser utallige milliarder ud til 

fremmede. Dansk Folkeparti siger ca. 
30 mia. om året. vi andre når snarere til 
50-100 mia., når alt det løse regnes med. 
Et par eksempler fra dagens aviser: Ud
viklingsministeren vil bruge 225 mio. til 
et sundhedsprojekt i Ghana (JP 8/12 
98). Kultunninisteriets Udviklingsfond 
støtter bl.a. afii kansk ballet i Århus med 
600.000 kr. som starrskud til et afri
kansk dansekompagni i Danmark (J P 
17/12 98). Og disse politikere vil faktisk 
kaldes danske, skønt de så skammeligt 
svigte!' at varetage danskernes interes· 
ser, som de er valgt ti l. og i stedet bruger 
danskernes penge på fremmede og på 
alskens tant og pjat. 

Alle de grupper af danskere. som nu 
kæmper $å indædt for at sikre midlerne 
til deres egne interesseområder, burde 
lukke øjnene op og se. hvordan det fak 
tisk hænger sammen med deres og ri
gets penge. De sigter ikke alene dårligt. 
De sigter simpelthen på en gal sk ive. 

S.D. 

Medie-mangfoldighed efterlyses 
Mikkel Plums bog »Bombarder hoved
kvarteret!<.< omtalt andeLSLeds i dette nr. 
af Danskeren handler om venstreeks
treme udskejelser, der· for tiden · erlagt 
på hylden i de toneangivende lag. Det er 
blevet et udbredt ritual i debatten at for
dømme de revolutionsfantasier, som de 
fleste af dem. der i dag sidder i sty,-ende 
positioner. nærede i ?O'erne$ »idealisti
ske« æra. De davæt'ende ideologiske 
ikoner ligger nu ·ned og er derfor lette og 
ufarlige at sparke tit · 

Plums bog gav da også i månedsvis 
anledning til udbredt og livlig debat i 
såvel de trykte som de elektroniske me
dier. Ingen avis med respekt for sig selv 
undlod a l bringe en anmeldelse. fulgt af 
en serie svar og gensvar. De i dag poli
tisk korrekte kunne forenes i indigna
tion over de dengang politisk konektc 
(skønt forskellen mellem de første og de 
sidste ofte mere synes at ligge i fonn 
end i indhold). 

En heil anden tavshed rugede overalt, 
da undertegnedes bog ,,Kampen mod 
grænseme« om den indvandringsp0li1i 
ske ekstremisme 1965-90 udkom i som
mer. l form såvel som i ærinde i alt væ-

sentligt et opgør parallelt med Plums • 
men med den væsentlige forskel, at min 
bog drejer sig om en i dag toneangi
vende ekstremisme. Se så bliver spørgs
målstegn og debat farlig. og hvis tavs
hed kunne dræbe, var nærværende linier 
da heller ikke blevet skrevet. Ingen le
dende avis kan nægte. at de har fået bo-
2en, så snart den udkom: Anmelderek
semplarerne er afleveret af forfatteren 
personligt. Med matematisk sikkerhed 
kan der mere end anes en systematisk 
undertrykkelse ijf et skrift, der dog sag
ligt set but'de være af (mindst'?) samme 
interesse for offentligheden som Plums 
bog: For første gang trækkes linierne op 
i fremmedgørelsen af Danmark. 

Sagen viser selvfølgelig blot i et 
pludseligt k I art g1im1 det samme, som 
man får fornemmelsen af ved at erfare 
en række andre sager. Fx TV-direktør 
Jørgen Flindt Petersens afvisning af at 
ko1Tiget'e groft antinational historiefor
falskning (se anmeldelsen af Bjørn 
Svenssons bog s. 22). Og da Mogens 
Glistrup op til valget sidste foi1r sendte 
indlæg til et utal aviser, fik han et trykt · 
i den lokale gratisavis. Højt kvalifice-

rede indvandringskritikere kan for tiden 
kun i yderst begrænset omfang få opta
get debatindlæg. mens indvandrertals
mænd pt'omoveres som Hollywood
stjerner i prc~sc og T V. præsenteres i 
indbydende portrætter og får tildelt pri
ser for ae fremme egne interesser. 

Da Glistrup og pakistaneren Rushy 
Rashid i 1997 debatterede på TV 3. be· 
tød seancen for Rashid typisk nok star
ten på en kometkarriere i TV. en plads 
på den efte11ragtede nye journalistud
dannelse og stribevis af hyldestinter
views m.v. i pressen. For Glistrup betød 
seancen • en dom for »racisme« for at 
fremføre facrs. Der er forskel på folk. 

TV-direktør Dan Tschemia efterlyste 
(i Berl. Tid. I I /12 98) mere politisk kor
rekthed i medierne. I så fald kræves der 
da udvidet sendetid. Noget langt mere 
tiltrængl blev sagt af chefen for Dan
marks Statistik, da han i december 
præsenterede de nye chokerende pro
gnoser for fremmedtallet i Danmark: 
Han sagde nemlig noget så simpelt men 
usædvanligt, at det er på tide at sige folk 
S(lfufheden. 

PN.B. 

DANSKEREN • NR. l . FEBRUAR 1999 7 



Kluns, klamp og karakterbrist 
Om mistænkeliggørelsen af Den Danske Forening - blandt gamle venstreeks
tremister og på B.T.'s redaktion. 

Af Jørgen H. Hansen,journalist 

Ole Hasselbalch. formand for Den Dan
ske Forening. spurgte mig i november. om 
jeg ville anmelde nog1c bøger i »Danske
ren«. Det sagde jeg ja tiJ. Jeg kan godt lide 
bøger, og Hasselbalch er en brav fyr. Ikke 
just venligheden selv. s:ldan umiddelbart. 
Men retskaffen. 

Mikkel Plums »Bombarder hovedkvar
terei« var blandt de bøger. jeg skulle an
melde. og da der var gået en uges tid rin
gede en oprevet Ole Hasselbalch og 
spurgte. om jeg havde læst forordet til 
bogen. En eller anden - eller var det flere 
" havde nemlig telefonisk gjort ham 
opmærksom pli. at Den Danske Forening 
var blevet »svinet groft til«. 

Jeg havde læst forordet og kunne bc· 
kræfte-. at hans hjemmelsmand ikke var 
galt afmarcheret. Der var - sagligt set -
renet injurierende beskyldninger mod 
Den Danske Forening. Men jeg har som 
journalist - og almindelig avislæser og 
seer - fulgt Den Danske Forening i snan 
10 år og den revolutionrere venstrefløj i 
over 25. og er åbenban blevet så forhær
det. ae jeg nok havde gjorl mig rnine tan
ker. men heller ikke merc. Jeg kunne ikke 
rigtig hidse mig op over det. Det er min 
fej l. for jeg kan godt forstå llasselbalchs 
fortørnelse og hans lyst til at give svar på 
ti ltale. Men det burde komme fra ham 
selv, mente jeg. Han kan jo repræsemere 
foreningen, jeg må nøjes med at anmelde 
selve bogen. 

Men da han spurgte, om jeg ikke kunne 
gøre det (»du kan jo se det ude fra«). blev 
jeg fristet over e,rne. Fordi jeg med mit 
kendskab til Den Danske Forening mener, 
at den er blevet horribelt behandlet. hinsi
des enhver ans1ændighe.d, sagJighed og for
nuft. Ikke alene i forordet til Mikkel Plums 
bog. men af medierne i det hele taget. 

Her er så den passus, som har oprevet 
medlemmer af Den Danske Forening. i et 
ellers tankevækkende forord. der er skre
vet ikke af forfaneren selv, men af en af 
hans maoistiske medkæmpere fra det re
volutionære klunserkollektiv på Fyn. 
Walther Juul Hansen. hedder han. 

»Der er lang \•ej - men en lige linie · fra 
de 1umpe1~ der a:~i1erer for al denne l'er
dens problemer k1111 k(III løses (li en so(·i(l
lis1isk ren>lwion · og til Gu/ag. Sagt på en 
anden måde: Der begynder med skalle• 
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pt111der11e omkring Jonni /-lansen og Den 
Danske Forening (den er ikke særlig 
dansk) -men i sin konsekvens fører det til 
Auschwirz. Det begynder med 8/eki11ge
gt1debtmde11. Tn·ud og De awmum2e . 
men i sin konsek\'ensfører det til Gu/ag.• 

Kaldelsen 
Det er groft, men Walther Juul Hansen er 
selv en »tumpe<.< og »skaldepande<<, skønt 
kun en forhenværende. Oven i købet »en 
ar de hårde.~te«, som Mikkel Plum skiiver 
på side 209 i bogen: 
»Man (altså Walther Juul Hansen. m.a.) 

havde boet og rejst med Mogens Amdi 
Petersen forTvind blev grundlagt oggen
nemg5et skoling i Maos lille røde, oversat 
og udgivet af Blekingegadebandens 
,far«, Gotfred Appel, i 1967.« 

Amdi Petersen er som de fleste sikkert 
ved grundlægger af og ideologisk overho
ved for Tvincl-imperiet. så Walther Juul 
Hansen må have begået noget i retning af 
imellektuelt selvmord, ud over det. han 
ellers måtte have begået. !lan havde kal
delsen og var så stærk i troen, at han 
kunne bruges som ideologisk studie
kredsleder. Eller hjernevasker. som ven
strefløjens modstandere formodentlig vil 
udtrykke del Et særligt ansvarsfuldt 
hverv, som kun var de få og særligt ud
valgte beskåret. Først underv iser de. så 
oplyser og informerer de. og til sidst be.
faler de. 

Men alt det tilhører en fonid. som 
Walther Juul Hansen har lagt bag sig og 
nu tager afstand fra. Det skal han ikke 
klandres for. tværtimod. Bedre sent end 
aldrig. Når der alligevel er grund til at op
holde sig ved det, er det fordi. han partout 
skal have den Danske Forening ind i 
denne tOfalicære sammenhæng. Uden 
skygge af argumentation eller forklaring. 
Den slags papegøje-tjeneste er ganske 
vist ikke ualmindelig i visse kredse. Men 
det bl iver det ikke rigtigere af, selv om 
Goebbels påstod det modsarte. 

Medierne har forsøgt det samme. jeg 
ved ikke i hvor mange år, og der er ført så 
mange retssager om det. så jeg slet ikke 
har tal på dem. Der er næppe det fænomen 
her i landet. som medierne - bevidst eller 
ubevidst - har behandlet så fejlagtigt så 
mange gange i så lang tid som netop Den 
Danske Forening. Og det siger ikke så 
lidt. 

Hjertevarmt menneskesyn 

Jeg kan give et eksempel fra min tid pil 
B.T. Af den slags som ellers ikke når frem 
til offentligheden. Ikke det eneste eksem
pel og ikke engang det værste. men et af 
de morsomste - trods alt " i al sin tragiske 
alvor. Vel også et typisk eksempel på, 
hvordan de første skridt til forfølgelse af 
politiske modstandere bliver taget. 

Efter et redaktørskifte begyndte bladet 
pl udselig at se fjender over alt. Dvs. med
lemmer af Den Danske Forening. Navnlig 
blandt læserbrcvs5kribenterne. Blot re
daktionen hø,1e navnet Den Danske Fore
ning. blev hanen på revolveren omgående 
spændt. Som G5ring, eller hvem det nu 
var, når han høne ordet kultur. 

B.T.'s redaktør sagdeellers om sig selv, 
at han havde et ))hjertevarmt menne
skesyn«, som også skul le være bladets, 
men nu blev en hvilken som helst pensio
neret fru Jensen. der hverken var medJem 
af det ene eller det andet, pludselig farlig 
og kom under mistanke og skulle bekæm
pes. Det var ikke, hvad hun skrev og 
mente. der var afgørende. Det guddom
melige klitcrium var medlemskabet. 

Da redaktionen ikke var i stand til selv 
at afgøre. om den pågældende var med
lem af Den Danske Forening, var man 
n,>dt til at spørge sig frem. også hos læ
serne selv. Når de ringede. blev de forhørt 
om deres medlemskab. Det var jo en ren 
inkvisitions-domstol . og mange læsere 
blev selvfølgelig dødfornærmede. Jeg ved 
det, for mange af dem ringede til m ig og 
spurgte, hvad i al verden der dog var på 
færde, og ville opsige deres abonnement. 

De specielt lumske 
Mindst to læsere blev anset for at være 
specielt lumske ved at optræde i avisen 
under falsk adresse. Den ene i Køben
havn, den anden i Kolding. Men der var 
intet som helst i vejen med de to. Heller 
ikke med deres adresse. Da de ikke kunne 
få fat i redaktøren. ringede de til mig. De 
var fortørnede. for at sige det elskværdigt. 
og ville ud med deres util fredshed. Deres 
ære var gået for nær, sagde de. Ikke på 
grund af mistanken for medlemskab af 
Den Danske Forening. Det kunne de 
såmænd godt bære, selv om de ikke var 
medlem. Men de kunne ikke leve med. 
sagde de. at man på redaktionen gik rundt 



i den vi ldfarelse. at de var så store kry
stere. at de ikke turde stå ved deres >)'nS
punkter. men genue sig bag falsk adres\.C. 
De havde i mange år skrevet læserbreve 
til 8 .T. og i øvrigt ogs:\ i andre blade og 
mente derfor. at B.T. hurde kende dem. 
Det mente jeg også. Jeg kendte både per
sonerne og deres adre~scr. og vid~le. de 
skam var ægte nok. Og i ovrigt hæderlige 
mennesker. 

Styret udefra 
Jeg spurgte en kollega, hvordan en ,11 
fatal og krænkende misforståelse kunne 
op:-;Lå. Det viste $ig. at »det var nogen ude
fra«. som del hed. der havde ringet og 
»oplyst« redaktionen om de to »falske« 
skribenter. Øjentjenere »udefra«. hvem 
de så var. kunne altså ,tyre B.T. og blot 
ved en opringning bestemme. hvem der 
skulle have et læserbrev i eller ej. Bladet 
havde slet ikke tanke for. eller var simpelt 
hen ligeglad med, at den tr.lfik kunne rnis
bniges groft. og at der var mennesker, der 
blev ofre i den sammenhæng.. 

Ved en anden lejlighed gjorde en re
daktionssekretær opmærksom på, at en 
tredje flinig og særdeles kendt læser
brevsskribent var næstformand for Den 
Danske Forening. Redaktionssekretæren 
havde selv høn det »udefra«, sagde han, 
for ligesom at understrege. at der vaJ' livs
lang garanti for ordene. 

Men den pågældende var ikke næstfor
mand i Den Danske Forening og har 
aldrig , æret det. Jeg lvivler endda på. at 
han overhovedet var eller har været med
lem. men jeg ved det ikke og interesserer 
mig heller ikke ror det. 

Nu burde en journalist og redaktions• 
sekretæ,· strengt taget vide. hvad næstfor
manden for Den Danske Forening hedder. 
Navnlig når man vjser netop den forening 
så stor interesse. Om ikke for andet. så for 
ikke at dumme sig. Han burde også kende 
den pågældende læserbrevsskribent. der 
oven i købet havde optrådt som ho\'edper
son, med billede og det hele. i mange 
anikler i B.T.. anikler der handlede om 
noget helt. helt andet end den Danske For
ening. Der var så indlysende taJe om 10 

forskellige personer. at selv en redakti
onssekretær på B.T. faktisk ikke burde 
kunne undgå at få øje på det. 

Det var i alle henseender noget jam
merlig klamp med den undersøgelse. og 
da jeg gjorde opmærksom på det og på. at 
næstfonnanden for Den Danske Forening 
i øvrigt ald1ig skrev læserbreve til 8.T .. så 
han meget opvakt ud og spurgte mis
croisk. hvorfra jeg vidste det 

Herregud. man kunne folgc lidt med i 
medierne og interessere sig for det ~am" 
fund. man lever i. så ville man vide det. Så 

enkelt var det. Men ikke nok med det. 
Den Danske Forenings medlemsblad. 
»Dan,keren«. kom til hver enkelt journa
list på B.T. hver gang. det udkom. Deri 
kunne man finde alle oplysninger om, 
hvem der tegnede foreningen plus alt det 
andet. Ogs~ hvem næstformanden var. 
Det stod son på hvidt og ikke engang 
med småt. endsige i kode som i et gæk
kebrev. 

Uvidenhed en dyd 
En joumalist og en redaktion. der ,æuer 
sig som mål at »bekæmpe« Den Dan°'ke 
Forening. bor selvfølgelig systematisk 
følge med i. hvad netop »Danskeren« 
skriver. Om ikke hver en linje. så i al fald 
skaffe sig et overblik i hvert et nummer. 
Ellers kan man jo ikke bekæmpe den. 
Tværtimod risikerer man at bekæmpe de 
forkene. Men de var simpelthen så hjene
varme humanister. så tolerante og så me
get »imod enhver form for diskrimina
tion«. at de ikke ville ned på det plan. 
hvor man sætter sig ind i de ting. man 
beskæftiger sig med. Det var den nøgne 
bekæmpelse. der var i højsædet. 

Uvidenhed var en overordne! • og nød· 
vendig - dyd. Og anstændigheden .. .Ja, 
den var næm1est en by i det fjeme Sri 
Lanka. Var jeg ikke mistænkt for at være 
bag.mand i den Dan~ke Forening. så blev 
jeg det nu. Tænk! Jeg sad inde med en så 
hemmelighedsfuld indsigt. at jeg vid,te 
hvem næstformanden i Den Danske Fore· 
ning var ... Fantastisk! Men ahså i endnu 
højere grad mi>1ænkeligt. Som et led i 
»bekæmpelsen« blev bladet »Danskeren« 
hængt op på en opslagstavle med mit 
navn pMøn med store rode bogstaver. 

Barnagtigt og grinagtigt. ja. Men viser 
episoderne ikke. at netop sådan starter 
alle politiske og religiøse forfolgelser/ 

Med den nidkære entusia~mes ildhu og 
totale blindhed. Forfulgt alene på grund af 
navnet. Det er kun alt for nemt at finde 
his101iske paralleller. 

Det er som om. man ikke med areu
menter kan bekæmpe Den Danske F;,e
ning for det. den virkelig er og står for. og. 
at man derfor klamrer sig til den gamle 
udvej at gøre vold på virkeligheden, så 
den passer ind i det ideologiske skema. 

Konkret tænkning 
Men den slags totalitære skema-tænkning 
har netop intet med Den Danske Forening 
at gøre. De narionalt indstillede tænker 
ikke i store ideologiske systemer. De er 
ikke parat til at dr.ebe for et princip eller 
en politisk idC. der oven i kobet bagefter 
kan vise sig at være forkert. De nationale 
tænker konkret og jordnært: På familien. 
hjemmet. arbejdet. vennerne. naboerne og 
... undskyld der næsten kriminelle udtryk: 
Nationen. 

De handler ud fra de historiske rødder. 
der er. ikke ud fra rodder. ,om endnu ikke 
er til. men som hovmodige mennesker 
tror. de kan skabe. De handler ud fra gæl
dende ret. Og ikke ud fra en højere, ver
densomspændende retfærd ighed. udspe
kuleret af en eller anden udenlandsk 
kammerat fejlfri. hvad enten han hedder 
Stal in. Hitler. Mao eller Pol Pot. 

Det bliver ikke Den Danske Forening. 
der udskriver folk til Auschwi11. eller Gu
lag. Den Danske Forening og folk, der 
blot er under mistanke for at være med
lem af den. bliver langt snarere som de 
første 1vangsdcpor1erc1 dertil · ar den pO· 
litiske korrektheds hjenevarme humanis
ter. de,· lider af det. Walther Juul Hansen 
et andet sted i forordet beskri\,er som »ka
rJkterbrist«. 

Og det må han jo vide noget om. 

Gud. han kender naruer pil næsrfornumden i Den Danske Forening.' Måske er han sefr 
metllem.1 
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Vælgerbedrag, ·Som i 
alle årene forud 
Udlændinge-udgifterne. Hvor store er de? 
Kommunernes børneområde er opgjort. 

• Af Elna Skaarup, ArilllS 

De konsen1arives og Venstres tilslutning 
til Fremskrid1spar1ie1s forslag om at få 
opgjor1 udlændingeudgifterne i Århus 
Kommune er forfriskende for debatten. 
Så kom med nogle bedre tal, end de 350 
mil!. kr. som ÅrhusStiftstidende fomyligt 
hæ,•dede 28.000 udlændinge i Århus la
der sig spise af med! Der er noglespørgs
mål, der straks melder sig, også med 
tanke på Århus-borgmesteren Flemming 
Knudsens centrale bemærkninger herom: 

Hvad skal 1alle11e hrnges ri/? Hvilke tal 
og beløb skal med for hvilke områder? 
Hvorledes skal udgifte1ne udregnes i for
hold til skaneindbctalfoger og refusioner 
fra andre kommuner (via staten)? Priori
tering indenfor udlændingeprogrammet 
eller prioritering mellem de mange for
skellige indsatsområder for forskeJlige 
grupper i Arhus Kommune? Sidstnævnte 
er normalt henlagt til kommunens økono
miudvalg. Men det er fordelingspolitik i 
sidste ende. 

Det morsomme ved siruationen, der nu 
har udviklet sig er, at 21/2 1996 frem• 
lagde daværende borgmester nu inden
rigsminister Thorkild S imonsen et forslag 
tjl flygtninge- og indvandrerpolitik i 
Arhus Byråd. Indvendingerne dengang 
var ligetil: På trods af at man end ikke 
havde vurderet den hidtidige indsats (den• 
gang) i kroner og øre. viUe man (i 1996) 
igang med en ny indsats (Udførligt be
skrevet i artiklen »Kommunal flygtninge. 
og indvandrerpolitik fastlægges« i Dan
skeren nr. 2 April 1996). I 1996 skulle 
indsatsen vurderes efter følgende krite
rier: Neno tilOytningcn i forhold t il andre 
kommuner, om flygtninge og indvandrere 
i højere grad er berøn af ledighed, om 
flygtninge og indvandrere har en større 
andel af bistandshjælpsmodtagere, og om 
flygtningebørn behersker det danske 
sprog ved skolestart, således at starten 
sker i normalklasse. 

Man talte altså om, hvorledes effekten 
kunne vurderes, men man kendte ikke 
ressourceindsatsen. i fortiden, i nutiden 
og slet ikke i fremtiden. Den udeblevne 
effekt kunne let dokumentere.~. Det skete 
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heller ikke. Men det var nogle fine ord. og 
det lø<l godt.' 

De konservative og Venstre stemte for. 
Det samme gjorde de naturligvis i marls 
1998. da der skulle følges op på denne 
såkaldte kommunale strateg-iplan • stadig 
uden ressourcegrundlag. Dansk Folke
parti stemte også for. Vi spørger stadig om 
omkostningerne og evt. effekten i e fter
året 1998. Det blev kaldt Strategisk plan
lægning, der skulle v,ere retningspil for 
andre kommuner. Det havde intet med 
strategisk planlægning af gøre. Det ved 
enhver kyndig på området. Det d rejer sig 
ikke blot om integrations-udgifter, det 
drejer sig om alle udgifter og gerne neuo
udgifter, hvis de1 kan sikres, at der kan 
sammenlignes med f.eks. ældre- og bør
neområdet. Disse områder er jo opgj,m 
for 1997. Om skattebetalingerne og evt. 
refusionerne via staten skal modregnes 
afhænger af. om de andre ro områder også 

Sorte pletter 
Rådet for Større Færdsels
sikkerhed havde i slutnin
gen af 80'eme en storstilet 
kampagne mod »sorte plet
ter« · områder på Danmarks 
vejnet, hvor der grundet 
manglende skiltning, rund
kørsler osv. opstod ko llisi
onsfare. S011e pletter har 
imidlertid i slutningen af 
90'erne fået ny betydning, 
idet de nu symboliserer byer 
i Danmark, hvor der for de 
såkaldte »etniske danskere« 
er risiko for a1 blive udsat 
for vold, voldtægt. drab og 
drabsforsøg af vore på
tvungne nye landsmænd. 
Med et blik på den trykte 
presse indenfor de sidste 5 
år bringer vi hermed et 
oversigtskort over byer, hvis 
indbyggere flere gange har 
været udsat for ovennævnte 
kulturberigelse. 

f 

behandles sådan, når den maksimale stig
ningstakt I pct.' beregnes. Jeg må gå ud 
fra at etlwer1 hæderlige menneske ønsker 
udgifteme til indvandrere og tlygtninge 
både samlet og på de enkelte poster, skal 
kunne sammenlignes med udgifterne til 
hjemmehjælp, bømeinstitutioner, skoler
ne o. s. v. Opgaven kan sagtens løses, og 
der er al muliggrnnd til netop i 1998 at gå 
igang - det viser 23 andre kommuner jo 
også ved at bestille analyser i Amts-kom
munernes og Kommunernes Forsknings~ 
institut: Århus har fået moratorium på 3 år 
uden flere asylanter, men flere familie
sammenfiine, nedskæringeme på de mest 
livsvigtige områder for vore svage.~te skal 
virkelig igang nu. Så skal borgeme kende 
politikernes priorite1ing på tværs af områ
derne. EJiers kender de ikke deres politi• 
kere. 

Hvis ikke, er det vælgerbedrag igen Ji. 
gcs<,m i 1996. som ved kommunalvalget 
1997, med en ny indenrigsminister og 
integrationslov i 1998, ved opfølgning på 
imegrationsplanen i Århus i mans J 998 
og nu budgettet 1999. 

Det samme sker i flere kommuner lan
det over. 

NOTER : 
' På byrådsmødet 9/<) 1998 supplerede 

borgmesteren med : »Jeg vil kæinpe imod til 
sidste blodsdråbe. Del bliver over mit lig«. 
Uha.dada! 

1 S1a1en og Kommunernes Landsfore,1i1lg 
har aftal! at påJægge kommunerne at omtå
deme børn og ældre højest må stige med J pct. 
udover priss1ig:ningcr i J 999. 

., 

• 



Maos medrejsende 
Omkring Mikkel Plums bog »Bombarder hovedkvarteret« 

»Du skal være villig til at skyde mindst en 
kapitalist. når revolutionen kommer.« 

Sætningen stammer ikke fra Stalin. 
Mao eller Pol Pot. Den stammer fra eo 
såkaldt underv isningssituation på der 
s1atsunders1øuede danske Tvind-impe
rium. Man kan læse om det - og masser af 
anden rød rabies - i Mikkel Plums fremra
gende og stærkt debaucrcde bog. •Bom
hardf!r how?dk1·nrteret«. der udkom på 
forlaget Gyldendal i november. 

Eleverne bøjede sig for presser. Hvis de 
tøvede. blev de af lærerne og de mere 
progressive elever belært om. at de var 
»ofre for den borgerlige stil«. og at de var 
»fandens ukammcratlige.<.< 

Smækfuld al fordomme 
Der var en pige - en af alle elever - der 
ikke bukkede under for hjernevasken, for
tæller forfatteren. Hun begyndte at græde 
og var så smækfuld ar fordomme, at hun 
aldrig ville kunne dræbe et menneske. 
End ikke en kapitalist eller kontrarevolu
tionær. Det var forfærdelige skældsord i 
den gale lid under den kolde krig. hvor et 
virvar af revolutionære grupperinger kap
pedes om at være de mest konsekvente 
socialisrer. Del vil ~igc clc mc.st voldelige 
og blodige. Kapitalister og kontrarevolu
tionære skulle op at dingle. 

Tvindimperiets grundlægger og ånde
lige guru, Amdi Petersen . kaldte i interne 
pædagog-papirer den slags for en »or
dentlig folkekarakteropdragelse«. Ele
verne ~kul le opdrages el ler genopdrnges 
ti l revolutionære og Tvlndtro kadrer. 

)>Det var denne mand. Rin Bjcrr-cgaard, 
Helle Degn og resten af Socialdemokra
tiet dengang blev så begejstrede for. at 
han fik lov til at støvsuge undervisnings
ministerieL~ pengekasse. De overgav sig 
ti l hans store ånd og initiativrigdom. Der
ved overgav de unge, uskyldige menne
sker til deres skæbne i T vind og derved 
forrådte de dem«, noterer Mikkel Plum. 

Ja. de forrådte eleverne. Men fon·ådte 
de ikke også det danske samfund som hel
hed? Ikke blo1 fordi pengene til undervis
ning i blodsudgydelser blev kradset ind 
hos danske skaueydere. der således be
tallc til deres egen udsle1telse. Men ogs:1 
fordi det mere end ligner det. Grundloven 
kalder »højfo1Tæderi«. Man kan læse om 
det i Grundlovens §34. der kon fortalt 
handler om. at forbryde sig mod statens in
dre beståen, sikkerhed og frihed. 

Denned er vi ovre i det Mikkel Plums 

bog også handler om: den revo)utionære 
socialismes og kommunismes medrej
sende. Borgerlige og socialdemokratiske 
politikere. medie-. skole- og organisati
onsfolk m.fl., der uden direkte at tilhøre 
de røde brigader. altid var parat med 
s1øuc, forståelse og forsvar for det. som 
alle andre kunne se var lynende galskab. 
Alle dem. der ud fra en sikker position 
»kun(( vi lle lave revolution ved hjælp af 
bogholderi. Ved skrivebordet i centralad
ministrationen f.eks. 

Korrekt klædte 
Det pæne selskab. De nyttige idioter. som 
Lcnin døbte dem. De k(mckt klædte le
jesvende, - betalte og ikke-betalte -der al
tid var parat med direkce eller indirekte 
s1ø11e til de.,poter og voldsregimcr rundt 
om i verden. Ved med deres underskrift 
indirekte at støtte vold og terror. Ved at 
skrive forstående indlæg i pressen samti
dig med, at man selvfølgelig tog afst.1nd 
fra vold og terror. Det var tvænimod fred 
og humanisme. man støttede og skre,• un• 
der på, sagde de. Og siger de stadigvæk. 
Hvis de ikke ligefrem lyver sig fra det 
hele. 

For at næmc et enkelt eksempel fra 
Plums bog: Jytte Hilden og Mogens Lyk
ketoft. der i J 989 var på betalt ferie i Ni
caragua, men ikke besøg.Le deres undcr
rrykte kammerater i det nicaraguanske 
Socialdemokrati. Det progressive danske 
ægtepar »havde ingen kriLik ar sandinist
styret, da de kom hjem. Kun ros.«. skriver 
Mikkel Plum. 

Man følger moden, også den politiske, 
sil 1::enge man er umoden. » Tjdsåndens<< 
tyranni undskylder vel mange ungdom
melige brushoveder og troende ide.alister. 
der bukkede under for den trommeild af 
propaganda og infiltration. der kom fra 
øst under den kolde krig. 

Men hvad med alle de andre. som of
fentligheden udmærket kender. og som 
den menige dansker for længst har ud
stedt sin dom over'/ Her et lille udpluk fra 
bogen: 

Ejvind Larsen. Information. forfatterne 
Bente Hansen, Jesper Jensen, Ivan Malin
ovsk.i og Erik Knudsen. Formanden for 
Mellemfolkeligt Samvirke Knud Vilby, 
Preben Wilhjclm, Dea Trier Mørch. histo
rikeren Poul Villaume. universitetsdil'ek
tør Anne Grete llolmsgaard. Joachim 
Israel. Tine Bryld, Claus Bryld, Lars Bon
nevie, Troels Trier, Jan Bredsdorff. Mor-

ten Thing. Niels Brcdsdorff, Hanne Rein 
toft, Vibeke Sperling. Suzanne Giese. 
Toni Liversage. forfatteren Jørgen Knud
sen. radiojoumalistcn Kjeld Koplev, 
Klaus Rilbjcrg. Søren Søltoft Madsen 
m.fl. 

Og de mondæne medrejsende: Lasse 
Budtz. lektor i strafferet Jørgen Vester
gaard, generalsekretær for Folkekirkens 
Nødhjælp Christian Balslev-Olsen, for
lagsdirektør Ole Wivel, skoleinspektør 
Henii k Sidenius for at nævne nogle få. 

Det er lærerigt at få dec genoplnskct. 
Også det progressive 16 punkts program 
for »ekstraparlamentariske aktionsfor
mer«. som forfatte,·ens onkel. Niels ~1unk 
Plum. fremsaue i bogen »Ekstraparla
men1a1i sme?« fra I 971. Her er de tre sid
ste punkter: 

- »Sabotage. ildsp:lsæuelsc mod en
kcllt udvalgte ting. industri, transport og 
kommunikationsvæsen. 

- Vold mod personer og kidnapning. 
- Guerillakrig.« 
Lovlig politisk virksomhed kalder de 

det. Er der virkelig lovligt? Ja, det er det. 
Fuldt ud. siger de. 

jh 

Albansk og tyrkisk 
narko-imperium 
I sidste nr. ( 1998/6 s. 18) refererede vi fra 
Sverige. at (kosovo)albanske heroink la
ner eftcrhfoden behersker langt det meste 
af narko-markedet i Sverige og Norge. 

Det bekræftes nu af Interpol og FN, at 
ind ti I 80% af heroinen i Vesteuropa kom
mer via Balkan fra Afghanistan. Pakistan 
og "Tyrkiet. To grupper dominerer hande
len og har delt hovedparten af Central- og 
Vesteuropa imellem sig. Den ene gruppe 
koncrolleres af etniske tyrker, den anden 
af etniske albanere. Tyrkerne er stærkest i 
Tysk land og Benelux. mens albanerne do
minerer j Svejts og Skandinavien og ogs~ 
er ved at underlægge sig Ungarn, Slova
kiet og Tjekkiet. Begge har opbygget ef
fektive lokale netværk til transport af nar
koen vestpå og afsætningen her. 

Kyndige. er ikke i tvivl om, at kosovo
albanemes krigsførelse mod serberne i 
Kosovo for en stor del finansieres gennem 
deres omfattende narkohandel. dvs af af
tagerne bl.a. i de nordiske lande. SamLidig 
spredes anden organisere! kriminalitet og 
grove voldshandlinger over Østeuropa og 
vandrer derfra i stigende grad mod vest. 

(Kilde: T;me 30/11 9S). 
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Set på nettet 
Holocaust i Indonesien 
Forsmag på de »vantro« 
europæeres fremtid? 

Al det ikke er nogen spøg at tilhøre el 
»vantro« mindretal i et overvejende mus
limsk land har ikke mindst de seneste års 
begivenheder i J ndonesien vist. Del er 
vigtigt al udbrede kendskabe! 1il de for
hold. som kristn~ og andre mindretal le
ver (og ikke mindst dør) under i de mus
limske lande. fo,·di de giver en forsrnag 
på. hvad der vemer os og vore efterkom
mere. hvis clc1 ikke lykke, at forhindre en 
muslimsk magtovertagelse i Europa. 

Udryddelsen af de ikke-muslimske 
samfund i Indonesien er en løbende pro
ces, som kan følges på interneuct, f.eks. 
på de kris1ne indonesere i Amerikas 
hjemme,ide. FICA-Net (Fellowship of 
tndonesian Christians in Amcrica Net
work). Hjemmesiden findes på adressen 
»www.fica.org«. 

Ved opslag på adressen mc>dcr der os et 
»\.Velcome m fica-net« efterfulgt af et an
tal valgmuligheder. bl. a. en halv snes ny
hedsovcrskri lk r. 

Kristenforfølgelser 

Vi klikker ind på ,Christian Pcrsccuti· 
ons« · kris1en-forfølgelser. 

))Chrislian PcrsecutionS(< indeholder en 
oversigt over kristen.forfølgelser i Indo
nesien siden 1945. 

Udviklingen fra 1945 til 1997 gennem
gås i en samlet oversigt, som desværre er 
på indonesisk. Gennemgangen indehol
der imidlertid nogle s1atis1iske tabeller. 
som lader sig tyde. Heraf fremgår det. at 
musl imer ødelagde i alt 374 kirker i :lrene 
mellem 1945 og 1997. Overgrebene har 
haft et stigende omfang. Således fandt 
over halvdelen af ødelæggelserne sled i 
årene 1995-1997. 

Enkehe begivenheder i 1996 og 1997 
omtales me.rc detaljere! og er suppleret 
med fotos. Således hossiående foto af den 
nedbrændte )) lndonesian Pancecostal 
Church«. 

Det fremgår af oversigten, al musli· 
menles overgreb ikke kun retter sig mod 
kristne, men også imod andre »vantro«. 
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f.eks. buddhister. Der var primo januar 
1999 endnu ikke nogen oversigt over de 
voldsomme overgreb. som fandt sted i 
1998. 

Vi går tilbage ti l velkomstsiden og 
klikker os under nyheclsspaltcn ind på 
»Modem Holocaust (May 13-15) in Indo
nesia«, som indeholder en advarsel mod 

>>graphic mmerialst<. Det er skam med 
god grund. Siden indeholder forfærdende 
billeder af lemlæstede og forkullede lig: 
ofre for islams ædle hellige krigere. Se 
eksempel ovenfor. 

Billederne findes på adressen »www. 
gcocities.com/Peniagon/3233/chaos.hanl«. 
Klik p~ »gallcry«. 

mm 
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Kristenforfølgelser i den 
muslimske verden 

De kristne indonesere i Amerikas hjem
meside indeholder en mængde Iinks til 
andre intcrcs~antc og oplysende hjemme. 
sider. I bunden af siden »Ch,istian 
Persecutions« finder vi således en henvis· 

ning cil >>Persecutions agains.t Christfans ar· 
ound the world«. Dette link fører os til »Pro
ject: Open Book: Documentation of the 
Persecution of Chris1ians in 1he lslamic 
Wor!d«. »Projoct: Open Book« haradres~n 
»W\vw.domini.org/openbook/home.hhn<.<.. 

Denne hjemmeside indeholder en kro
nologisk liste over alvorligere tilfælde af 
kristenforfølgelser i den muslimske vcr" 
den. F.eks. 
4/12 1998: Sudanesisk præs! siår 

overfor korsfæstelse 
30/11 1998: Rapport om volden 

i Indonesien 
24/11 I 998: Den iranske regering 

forøger undertrykkelsen 
af religiøse minoriiecer 

5/11 1998: Saudi Arabien depo11erer 
fi lippinske krisine 

14/10 1998: Ægyptisk anklager 
indleder proces mod 
tre koptiske præster. 
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