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Retten på vrangen
Den såkaldte tamilrapport fældede Schliiter-regeringen. Pudsigt
nok samtidig med at FN's flygtningehøjkommissariat offentliggjorde
en rapport, hvorefter tamiler ikke
har rimelige gnmde til at flygte fra
Sri Lanka.
Nogle tamiler kom rejsende hertil fra den anden side af jordkloden. De krævede - med en allerede
dengang højst tvivlsom begrundelse (se Danskeren 1992 nr. 3) - ret
til at være her.
Det fik de så - fordi medier og
folketingsopposition ønskede, at
de skulle have det.
Derefter krævede de deres familier til Danmark - på et tidspunkt,
hvor FN allerede var i gang med at
hj emsende tamiler andetsteds fra.
Den borgerlige regering - eller i
hvert fald dele af den - lod sig
fange af sin modvilje mod dette
afsindige projekt og stillede familiesammenføringerne i bero.
Det hævdes, at loven dermed
blev overtrådt. Og lov er jo lov, og
lov skal holdes.
Javist - men hvorfor er det så
ikke alle, der skal holde loven?
Hvad blev f.eks. i sin tid konsekvensen af nuværende miljøminister Aukens dagpengeskandale?
Kaldte den af tamilpanderynker
furede vicestatsminister Mimi Jakobsen ikke for nylig nogle lokalpolitikere for "brave" folk, just
fordi de havde nægtet Den Danske

Forening dens lovlige ret til mødelokaler?
Hvor er ligheden for loven?
Har man nogensinde oplevet en
sådan ståhej, endog med regeringsskifte og rigsret, når danskere blev
gået for nær af myndighederne?
Samtidig kører den nye folkevandring til Danmark videre i højeste gear. Politikerne bedyrer ganske vist nu, at ofre bør hjælpes nær
deres hjemstavn. Alligevel lader
man fremmede overrende Danmark, så der nu skal bygges særlige byer til dem her. Naturligvis for
danskernes penge og af storentreprenører, der uundgåeligt fremkalder mindet om den forrige besættelses værnemagere.
Er der nogen ende at øjne på selvødelæggelsen? Næppe.
Den nye regering er afhængig af
de Radikale og CD. Den vil derfor
aldrig gøre det, der er nødvendigt
for at standse indvandringssnebolden.
Den gamle turde heller ikke lade
vælgerne bestemme for ikke at starte en krig med de Radikale og Mimi
Jakobsen. Ja, Poul Schliiter turde
end ikke rense luften efter tamilrapporten ved at tage et valg - med en
sikker mandatfremgang for regeringen. Han begik hellere harakiri.
Man siger, at vi lever i en retsstat og et demokrati. Men hvor er
retten, og hvad blev der af demokratiet?

Folkeafstemning da, om det livsvigtigste problem for det
danske folks eksistens. Det ville jo være folkestyre i renkultur.
Men nej. Intet kan Il politikerne til at slå flere kors for sig, selv
de mest ugudelige.
Demokratiet er kortsluttet, og Danmarlc styres af en selvskabt, lukket kreds, der meget vel ved, at de regerer på tværs af
borgernes ønsker - ja, som oven i købet er i stand til at hindre,
at vælgerne skifter dem ud!
Og det kalder man et demokrati?

Vælgerforagt
- og vælgerafmagt

Lobbyen i ny rolle?

Vi flr efterhånden dagligt nye chok.
Vi rystedes f.eks. sidste efterår ved at høre en konsulent i
Vicestatsminister Mimi Jakobsen bar i B.T. 11/1 opfordret Mellemfolkeligt Samvirke i TV 2 vedgå, at der er en eksplosivt
vælgerne til at gøre deres utilfredshed med indvandringspolitik- voksende kriminalitet blandt indvandrerbørn. Kun fordi konsuken gældende over for politikerne, og til evt. selv at gå ind i lenten hurtigt tilføjede, at skylden herfor naturligvis ligger bos
danskerne, der trods arbejdsløsheden ikke bar skaffet den
politisk arbejde.
hastigt voksende indvandrerungdom meningsfuldt arbejde, var
Hvad nytter det?
Politikerne vil ikke lytte, og det ved de udmærlcet selv. I selv- det muligt at forstå, at man stadig var vågen_
5/10 92 beretter Flygtningehjælpens generalsekretær i Jylsamme artikel i B.T. udtaler Mimi Jakobsen f.eks.: "Jeg er bedøvende ligeglad med om 75% af befolkningen synes det ene lands-Posten, at der må sættes et "filter" op for tilstrømningen
eller det andet. Det kan aldrig blive en forpligtelse for mig at af påståede flygtninge. Ja, der skal endog sendes "signaler" til
synes det samme, hvis jeg mener det modsatte". Og 7/11 92 deres rejsearrangører om at indstille den indbringende transsiger hun til EkstraBladet: "Det er ikke kun Den Danske Fore- portvirksomhed. Og til Ugebrevet Mandag Morgen nr. 4 1993
ning, der råber op nu. Det er stemningen overalt Alle politikere udtaler han, at flygtningepolitikken må revideres, således at der
melder om det fra møderne. De får det i hovedet med det sam- satses på forberedelse af flygtningenes tilbagevenden til hjemme".
landet - repatriering.
Sveden springer på panden!
Hun har ganske ret i, at de andre politikere bringer samme
meldinger. "Der er alvorlig afstand mellem den officielle poliEr generalsekretæren ikke klar over, at han med dens slags
tik og det, vælgerne synes, der burde ske" (på udlændingeområ- udtalelser gør sig til "racist'' og "fremmedhader", der vil et
det), skriver f.eks. Ritt Bjerregaard i Aktuelt 21/1 93. Og Ven- "Danmarlc for danskerne", sætter hensynet til "medmenneskestres politiske ordfører, Anders Fogh Rasmussen siger til ligheden" over Styr og risikerer at komme uden for det gode
EkstraBladet 24/1 93: "Der er en afgrundsdyb kløft mellem selskab i kraft af sine "holdninger''? At bao "lukker os ude fra
Christiansborg-politikerne og befolkningen. Befolkningen føler, omverdenen", forskertser muligheden for "kulturberigelse",
at den bliver trynet af nogle politikere, der ikke tør åbne for skaber "myter" og "hetz", samt at enhver politiker med respekt
feks. en debat om holdningen ti/flygtninge. Derfor får vi denne for sig selv nu vil "lægge afstand" til ham og højligt uernonstr&indestængte harme ude hos vælgerne og en sprængfarlig situa- re foragt for hans "menneskefjendskbed"?
tion. hvor debatten kun foregår i undergrunden".
Ligesom det skete med Den Danske Forening, da denne alleMen hvorfor i alverden skulle vælgerne begynde at tale med rede for adskillige år siden sagde det, br. generalsekretæren
politikere, der udmærket selv ved, at de er ude af trit med sigernu?
befolkningen? Politikere, som oven i købet er sig bevidst, at de
Hvad er forskellen?
ikke viJ Jytte til vælgerne?
- Nåh jo: Generalsekretæren nævner ikke noget om de
Og hvordan skulle man kunne Il indflydelse ved at gå ind i mængder af fupflygtninge, han med sine flittige hænder allerepolitisk arbejde?
de har hjulpet til at etablere sig her. Fra ham hører vi f.eks. intet
Det er jo uden mening at melde sig ind i de politiske partier, om tamilsvindelen, som boldt hans organisation sysselsat i midder bestemmer udlændingepolitikkens indretning. Her flr man ten af firserne, og som man må abonnere på "Danskeren" for at
så tydeligvis ikke lov til at avancere uden at dele partiledelser- ffi noget at vide om.
nes ideer om, at Danmark skal omdannes til et multietnisk samOg en anden forskel er der jo også: På grund af den asylmafund. Hvor blev f.eks. modstanderne af Mimi Jakobsens linie i skine, der nu har køn i 10 år, er de løsninger, Den Danske ForeCDaf?
ning foreslog dengang, nu ganske utilstrækkelige. Nu skal der
Så starte et nyt parti da? Hvordan det, når nye partier, der vil helt anderledes probate midler til for at undgå, at Danmark
have masseindvandringen stoppet, massivt belyves af de sid- ender i et "multietnisk0 kaos.
dende politikere og af medierne og præsenteres som "racistiOg det er jo ikke de indgreb, generalsekretæren har foreslået.
ske" og "højreekstremisti.ske''? Hvordan er Fremskridtspartiet Det, ban har foreslået, er det, han burde have foreslået for manog det nye Centerparti f.eks. blevet præsenteret for offentligh&- ge år siden.
den? Hvordan skulle det under sådanne vilkår være muligt blot
Vi kan altså ånde lettet op. Flygtningehjælpen bar ikke foreat indsamle de ca. 20.000 underskrifter, som er nødvendige for taget sig noget, der forstyrrer mediernes verdensbillede. Det er
at opoA opstillingsberettigelse?
fortsat Den Danske Forening, som huser den "højreekstreme",
Og så bar man endda for nylig gjort selve indsamlingen og "menneskeforagtende" "selvtiJstrækkelighed", og hos de ædle i
godkendelsen af underskrifterne langt mere krævende og b&- Dansk Flygtningehjælp der er "humanitet", vilje til at "bære vor
sværlig end tidligere.
del" og følelse af, at "vi har et medansvar".

2

DANSKEREN - NR. 2 - APRIL 1993

Danmarks Radio optrapper
propagandakrigen
DR deltager nu i en koordineret kampagne for omdannelsen af Danmark og andre europæiske lande til multietniske og multikulturelle samfund. Enhver illusion om DR som et neutralt og alsidigt medium kan skrottes. Hvem der har bemyndiget DR til at føre propagandakrig mod danskerne, står hen i det uvisse.

AfHarry Vinter
I Danmarks Radios personaleblad
"DRåben" 29. januar fortæller redaktionssekretær Jørgen P. Ditte/ fra radioens
Nyheds- og Aktualitetsafdeling, Fremmedsprogredaktionen, om en fremadskridende koordination af de europæiske
landsdækkende radio- og TV-mediers
karnpagiie mod de nationale befolkninger.
Ifølge Di12.el tog denne propagandakoordination sin begyndelse i 1987 ved
en konference arrangeret af Europa
Rådet under overskriften "Enjoying our
diversity". "Nydelsen er det efterhånden
småt med", konstaterer Di17.el i sit tilbageblik. Konferencen havde ca. 400 deltagere, der talte med store bogstaver, og
der var udarbejdet vægtige incllæg, bl.a.
fra DR. Men der kom ingen konkrete
resultater ud af konferencen.

r

Magthaverne vil have et nyt folk
Europa Rådet var initiativtager til en
ny konference i 1988 under overskriften
"Migrants, Media and Cultural Diversity". Som udgangspunkt blev det fastslået, at Europa er offer for fremmed
kolonisering - "i hastig forandring fra
monokulturelle samfund til multi-dittO",
som det hedder i propagandasproget.
"Mange af os så også, at tiden, hvor man
kunne lade, som om denne udvikling ville forløbe fredeligt og harmonisk, var
forbi", skriver Di12.el, hvormed han tilkendegiver, at folkene bag mediepropagandaen altid har været klar over, at de
europæiske befolkninger før eller siden
ville reagere imod koloniseringen, og at
myten om "kulturberigelse" var et propagandatrick, som skulle f! de nationale
befolkninger til at acceptere de første
kolonisationsbølger.
"Massemedierne... har en afgørende
indflydelse på vores menings- og holdningsdannelse. Ergo må public-stationer-

ne mobiliseres i kampen mod fremmedangst", hedder det.
Man fornemmer ånden fra Sovjetunionen i 1920'eme: Det nye menneske skal
formes, så en bedre menneskehed kan
opstå af asken. Blandt midlerne er: flere
minoritetsprogrammer og flere medarbejdere med indvandrerbaggrund gjort
synlige via TV-skærmen.
De fleste har sikken i frisk erindring,
at visse kredse kaldte det "racistisk", da
telefonavisen Den Frie Stemme sidste år
gjorde opmærksom på, at en sådan holdningsbearbejdelse finder sted gennem
reklamemedier.
Nu skal der gøres noget Op med moneterne!
Mens de foregående konferencer havde tjent til at opstille programpunkter for
propagandaindsatsen, førte en ny konference i den hollandske by Noordwijkerhout for nylig til mere konkrete resultater. Overskriften var denne gang ''Public
Broadcasting for a Multicultural Europe". Arrangører var den hollandske indvandrerorganisation STOA. Blandt de
180 deltagere var mediefolk fra de store
offentligt ejede institutioner BBC, NOS,
DR og SR. Repræsenterede var tillige de
overnationale
organisationer EB U
(European Broadcasting Union), Det
Internationale Journalistforbund og
Amoesty International samt samfundsog medieforskere og indvandrerorganisationer.

DR var repræsenteret ved ingen ringere end PI-chef Finn Slumstrup, tidligere
"informations''-chef for Dansk Flygtningehjælp, TV-Faktachef Kjeld Veirup,
programchef Søren Elmquist, Radioavisen, sektionsleder Flemming D. Heltø og
redaktionssekretær Jørgen P. Ditzel.
"Vi manglede egentlig kun kommunikationsministeren og medlemmerne af

finansudvalget. Men de hører sikkert om
sagen fra anden side", skriver Ditz.el. Og
det skal nok passe.
Det mest konkrete resultat af konferencen blev, at indvandrerredaktionerne
bliver repræsenteret i EBU på linie med
underholdning, kultur, traf"ik osv., hvilket
anses for et skulderklap.
Blandt andre skulderklap var, at konferencen blev åbnet af et medlem af det
britiske ovemus, og at den blev holdt
under generalsekretæren for Europa
Rådets auspicier og økonomisk støttet af
Europakommissionen, UNESCO m.fl. fi.
ne instanser.
"Europa Parlamentet (der som bekend/
allerede er engageret i jagt på "racister", se Danskeren nr. I, 1992. Red.)
skal have mediernes rolle i "Multicultural Europe" på dagsordenen. Derfra skulle beskeden til de nationale parlamenter
være: Gør noget... Sørg for, at der bevilges de nødvendige midler", skriver
Ditzel.
De er såmænd i fuld gang

Vi bringer til slut et eksempel på
mediernes indsats for et multikulturelt
Europa. Det er fra programmet Regnbuen 31/1 på Finn Slurostrups P I. To
"anti-racister" diskuterer, hvordan man
skal bekæmpe Den Danske Forening:

Bo fra Fællesinitiativet mod Racisme:
''For vores skyld må nazierne sidde
hjemme hos dem selv og snakke, til de
dør. Der, hvor vi blokerer, det er, når de
går ud og laver offentlige møder og
prøver at rekruttere nye folk. .. Det viser
sig, at de mennesker, som bliver medlemmer af det yderste højre, i modsætning til hvad man tit og ofte tror, så er
det ikke folk, som er socialt på den. Så er
det meget tit veluddannede mennesker.
Hvis man kigger på deres uddannelse, de
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folk, som sidder i f.eks. ledelsen af Den
Danske Forening. Jamen så er det dommere, det er jurister, der er alt muligt i
den her stil. Og de er ikke dumme. De
fører også nogle argumenter, som kan
overbevise de fleste, og derfor skal de
ikke have lov til at bruge undertrykkelse
af andre til at fremme deres politiske
synspunkter".

blive et parti, er deres ytringsfribedsmagt, hvis man kan sige det på den
måde, større. Så er det nogle helt andre
steder, vi snakker om nu, ikke, og så bliver deres magt også større. Derfor mener
jeg ikke, at de skal have lov til at stille op
som parti".
Telefonisk adspwgt udtaler redaktør

Egon Clausen, DR, at han synes, udsenEn unavngiven pige:
"Alts!, jeg synes, at de skal have lov
til at sige deres mening. Altså ytre sig.
Jeg mener, at ytringsfrihed skal der være,
så længe det ikke er skadeligt for andre.
Så er det igen dødsvært at sætte en grænse for - alts!, hvor lang tid må de ytre
sig og hvor henne. Jeg· mener, at man
skal tillade dem at have nogle organisationer og bevægelser... men de skal ikke
have lov at stille op som parti. Der sætter
jeg grænsen... Men, hvis de fAr lov til at

delsen var afbalanceret, fordi både en,
der ikke ville tillade Den Danske Forening ytringsfrihed, og en, der ville tillade
foreningen en vis ytringsfrihed, kOm til
orde.
Adspurgt, om man ikke kunne lade de
til stadighed angrebne foreninger selv
komme til orde, siger Clausen, at ideen
er interessant, men han kan ikke love, at
man vil gå så vidt.

AIDS
14% af alle nye tilfælde af AIDS
opdages ifølge Jyllands-Posten 30/1
1993 hos asylsøgere.
Gruppen af asylsøgere kan sættes til
højst ca. 20.000 personer. Den del af den
danske befolkning, i relation til hvilken
denne sygdom kunne være aktuel, er lavt sat-på ca. 3.000.000.
Antallet af asylsøgere udgør altså en
etbWJdredebalvtredsindstyvendedel af denne befolkning. De skulle følgelig kun
have en andel på under I% af de nye
AIDS-tilfælde. Men de bar altså en andel

på 14%.

Kulturberigelse?

D

D

Etnisk ligestillingsnævn som
hjernevaskeri
Indenrigs- og udlændingeminister Birte
Weiss er ikke sen til at benytte sin nye
magtstilling til at fremme den nationale
fremmedgørelsespolitik, hun i så lang tid
i opposition med en iøjnefaldende mangel på fornuftige argumenter bar søgt at
gennemføre.
Nu vil hun nedsætte et nævn for etnisk
ligestilling. Det skal sørge for, at indvandrere og etniske minoriteter ikke bare i
lovgivningen ligestilles med danskerne,
men at de også i praksis fAr de samme
muligheder og fordele som landets egne
børn.

Der er foreløbig nedsat et udvalg, som
hurtigt skal aflevere en rapport til hende
om det kommende ligestillingsnævn.
Betegnende nok er en af de toneangivende i dette udvalg Ole Hammer fra Mellemfolkeligt Samvirke, altså et af de
mest fremtrædende venstresnoede organer til fremme af den danske nationale
opløsning og til lettelse af statskassen for
millionbeløb til bl.a. dette formål. Indvandringskritiske sammenslutninger er
naturligvis som altid· boldt aldeles ude,
når kuglerne til Danmarks undergang
skal støbes.
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Men ærgerligt nok bar man jo ikke
folket bag sig i denne kurs. Det ved man,
og derfor g;elder det om at indoktrinere
eller hjernevaske folk til at skifte meninger og holdning - holdningsbearbejdelse
hedder det så smukt i de kredse. Hør
bare, hvad hr. Hammer bar at diske op
med.
Han vil for det første have en særUg
antidiskriminationslov for arbejdsmarkedet ligesom i Sverige - endnu flere danske skal altså skubbes ud i arbejdsløshed
til fordel for fremmede. Og så bør nævnet naturligvis også se på straffelovens
racismeparagraf - vel sagtens for at
underkuelsen af debatten i Danmark kan
blive endnu mere effektiv. Også kommunerne skal boldes i ørerne, især på boligområdet - som om diskriminationen der
ikke allerede rettede sig mod danskerne,
der springes over i boligkøerne af"flygtninge" og indvandrere. "Men det centrale i nævnets arbejde vil blive at bearbejde holdninger i samfundet. Nævnet skal
være en bund i benet på. den offentlige
mening'', udtaler Hammer til Politiken
Bearoejdes, det er altså hvad det vrangvillige folk skal, af magteliten af politi-

kere, deres lydige embedsmænd og deres
ideologiske indpiskere fra hellige samfund som Mellemfolkeligt Samvirke med
mange flere. Eller det, der på jævnt
dansk hedder hjernevaskes. Naturligvis
for deres egne surt fortjente skillinger.
For billigt bliver det ingenlunde med
det nævn. "Det skal have sit eget sekreta·
riat, og have et budget, så man kan
bestille undersøgelser om minoriteternes
vilkår bos for eksempel Socialforskningsinstituttet eller Center for Menneskerettigheder".
Jo, de velbetalte opgaver skal naturligvis også dryppe på de venner og
meningsfæller, der allerede bar etableret
sig i det gode selskab af rettroende samfundsnassere og "boldningsbearbejdere".
Nu slås man så blot om, hvem der skal
sidde i nævnet. Især, om indvandrerorganisationerne skal have opfyldt deres krav
om at B flertal i nævnet. Det finder efter
sigende hverken ministeriet eller "interesseorganisationerne" hensigtsmæssigt
De mener antagelig, at de selv mere
effektivt kan optræde som propagandacentral og hjernevaskeri.
(Kilde: Potitik,,n IS/2 93).

En historie om ytringsfrihed
AfNis JVeihrauch
På Gladsaxe Hovedbibliotek blev der i
sommeren 1992 opsat en opslagstavle
kaldet "Fra Borger til Borger". Tavlens
"formålsparagraf" er, at borgerne "på en
nem mAde kan sende budskaber til hinanden". I praksis har tavlen udviklet sig
til en slags "Speaker's Comer'', hvor
skrifter om i bogstaveligste forstand alt
mellem himmel og jord bliver opslået.
Som enhver ved selvsyn kan overoevise sig om, fortolker næsten alle folkebiblioteker paragraf I A i biblioteksloven
derhen, at alsidighed i udlændingespørgsmål er at indkøbe alt fra den ene
side og intet eller i hvert fald så lidt som
muligt fra den anden. Gladsaxe Hovedbibliotek danner i denne henseende
ingen undtagelse. Jeg fik derfor den ide,
at bibliotekets opslagstavle måske kunne
bruges til at råde en smule bod på denne
mangel.
Derfor begyndte jeg at opsætte afskrifter af Søren Krarups kronikker i Ekstra
Bladet En anti-racists psykologi, 30 sølvpenge til Folketinget, Holger Danske i dag
m.m. Endvidere afskrifter af Ekstra Bladets referat af Lærerrapporten fra Gasværksvejens Skole samt andre egnede
artikler, bl.a. fra Tidehverv, venligst stillet til rådighed af Søren Krarup. Senest
er også artikler fra "Danskeren" kommet
med. Det gik også fint et par ugers tid,
men en dag kunne jeg konstatere, at
"nogen" systematisk var begyndt at
nedrive opslagene. Sommetider bare
minutter efter at de var hængt op. Derfor
henvendte jeg mig til stadsbibliotekar
Svend Stilling og protesterede mod, at
mine opslag blev nedrevet. Det viste sig
nu, at "nogen" havde henvendt sig til
bibliotekets ledelse og klaget over, at der
kunne ophænges "racediskriminerende
udtalelser'' på bibliotekets tavle. Jeg afviste denne sigtelse og forlangte ret til fortsat at opsætte opslag. Stadsbibliotekaren
ville ikke selv tage stilling til spørgsmålet, men sendte sagen til behandling i
Gladsaxe Kommunes Biblioteks- og Kulturudvalg. På to møder i dette udvalg
kunne der ikke opnås enighed om reglerne for tavlens benyttelse, idet to medlemmer af udvalget, Klaus Kjær (Z) og Henrik Sørensen (C) stemte imod en flertalsindstilling, hvorefter Klaus Kjær forlangte sagen rejst i byrådet. Der må som
bekendt ikke refereres fra lukkede
udvalgsmøder, men man tør vel gå ud
fra, at flertallet i udvalget bestående af S,

SF og CD har gjort deres bedste for at
stoppe mine opslag. En kilde har i hvert
fald antydet over for mig, at opslaget
med Ekstra Bladets referat 29.2.1992 af
den meget sigende lærerrapport fra Gasværksvejens Skole blev gransket nøje for
at påvise eventuelle spor af "racisme".
Det lykkedes tilsyneladende ikke.
Sagen blev derefter behandlet på byrådets møde den 7.10.1992. Af indholdet i
byrådets dagsorden under punkt 172
fremgår med al ønskelig tydelighed,
hvad de rigtige meningers folk mener om
forkerte meninger. Hør blot:
(citat}

Nr. 172
Opslagstavlen "Fra borger til borger"
i hovedbiblioteket
Der har i den senere tid været opsat
forskellige opslag med racediskriminerende indhold på opslagstavlen.
Efter at der er modtaget en klage fra
eo låner over, at der opsættes racediskriminerende udtalelser på opslagstavlen, er
de blevet nedtaget, såsnart de er blevet
bemærket.
Personen, der har sat opslagene op,
har nu klaget over, at de er blevet fjernet.
Sageo bar været forelagt Biblioteksog Kulturudvalget, hvor et flertal (Anne
Tbunø, Dora Bjørn, Ole Andersen, Lonny Hjorth og Finn Held) besluttede
at opslag skal afleveres ved informationen, der påser, at opslaget er forsynet
med navn, adresse og dato inden
opsætning, og
at der på opslagstavlen gøres opmærksom på, at meninger og ytringer står
for "forfatterens egen regning".

Henrik Sørensen og Klaus l<jær stemte imod, idet Klaus Kjær forlangte at a
sagen forelagt byrådet.
Økonomiudvalget fremsender sagen
til byrådets afgørelse.
BKU 11. 8. 1992, nr. 49
BKU 9. 9. 1992, nr. 60
ØU 29. 9. 1992, nr. 502

Nr. I 72 (punkt 172 forts. fra tidligere
side i byrådets dagsorden. N. W.)
Opslagstavlen "Fra borger til borger"
i hovedbiblioteket
Klaus Kjær stillede ændringsforslag:
Første "at" erstattes med:

at informationen alene påser, at opslaget
er forsynet med navn, adresse og dato
inden opsæming, og at borgeren herefter selv forestår opsæmingeo.
Som nyt andet "at'' indsættes:
Forvaltningen er berettiget til at nedtage opslaget, såfremt ovenstående betingelser om forsyning med navn, adresse
og opsætningsdato ikke er opfyldt. Forvaltningen er herudover berettiget til at
nedtage opslaget efter en vis periode, der
fastsættes administrativt, eller når forvalmingen skønner, at opslaget ikke læn,
gere er aktuelt.
Andet "at" bliver herefter til tredje
"at".
For.
1 (Z)
Imod: 19 (A, D, F, V)
Undlod: 5 (C)
Forkastet.
Der blev stemt om Biblioteks- og kulturudvalgets beslutning.
For:
24 (A, C, D, F, V)
Imod: 1 (Z)
Undlod: o
TIitrådt.
(ciøt slut}.

Læs dagsordenens tekst nøje. Den må
have givet kommunens jurister en hel del
hovedpine. Dels sigter man mig for
racisme, dels udøver man censur. En
mundtlig protest overfor borgmester Ole
Andersen mod sigtelsen for racisme og
en antydning af, at der måske kommer en
injuriesag, blev i øvrigt besvaret med, at
mit navn jo ikke blev nævnt på byrådets
dagsorden.
Læg mærke til, at det, Klaus Kjær med
sit ændringsforslag forsøgte, var netop at
forhindre, at biblioteket fik mulighed for
at udøve censur på opslag. - Opslag med
forkerte meninger selvsagt. "Antiracister'', Mellemfolkeligt Samvirke og
andre private organisationer med velklingende formålsparagraffer har naturligvis
hele tiden kunnet ophænge hvad som
helst. Nogle af dem kan endog a arrangeret udstillinger i selve udlånslokaleme,
tilrettelagt og opstillet af bibliotekets
personale.
Bemærkelsesværdigt er, at selv om
Klaus Kjærs ændringsforslag blev forkastet af byrådet, bar biblioteket alligevel i ~
praksis indført, at "forfatteren" til et
opslag selv ophænger sit opslag, efter at
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biblioteket har kontrolleret, at det er forsynet med "forfatterens" navn og adresse. At denne praksis er indført, kunne jeg
ved egen erfaring konstatere ganske kort
tid efter'at reglerne for opslagstavlen var
vedtaget i byrådet. Det kan i øvrigt
tilføjes, at noget skilt med opslag "stAr
for forfatterens egen regning" er aldrig
blevet ophængt.
"Nogen" og "nogens" politiske venners forsøg på at "tillempe" ytringsfriheden på bibliotekets tavle via Biblioteksog kulturudvalget og gennem byrådet
lykkeds altså ikke. Da aktionen i Biblioteks- og kulturudvalget og i byrådet var
gået i vasken, begyndte ''nogen" igen at
nedrive mine opslag. Denne gang blev
opslagene ikke bortfjernede, men i hast
revet delvis i stykker og henkastet sammenkrøllet på gulvet neden for tavlen.
Igen ofte kun minutter efter, at de var
opsat Af de ødelagte opslags udseende
kan dels udledes lidenskaben i "raceriet", dels hastværket for ikke at blive
opdaget. Da nedrivningerne af mine og i
øvrigt også andre opslag fortsatte, har

klager over dette medført, at biblioteket
medio december 92 har nedtaget
opslagstavlen for "reparation". Det forlyder, at tavlen vil blive forsynet med
beskyttelsesglas for at stoppe nedrivningerne. Det bliver så spændende at se, om
og hvornår økonomiudvalget kan finde
penge på budgettet til tavlens "reparation". Foreløbigt er der nu gået over en
måned. Efter at have studeret økonomiudvalgets politiske sammensætning,
frygter jeg, at det kommer til at vare længe.
Meget, meget længe.

PS.
Efter at ovenstående artikel blev skrevet, har Biblioteks- og kulturudvalget
anbragt en historie i Gladsaxe Bladet
19.1.1993 side 13, under rubrikken
"Hørt og Set". I artiklen hedder det:
(citat in extenso)

Opslagstavle nedtages
Opslagstavlen på hovedbiblioteket er
nedtaget. Det er sket efter at tavlen gen-

tagende gange har været udsat for hærværk.
Oprindelig blev opslagstavlen "Fra
borger til borger" etableret fordi borgerne her kunne opsætte meddelelser om
salg af private ting, møder o.s.v., men i
det sidste par år er tavlen blevet brugt til
politiske opslag.
Det har bevirket, at der er opstået en
"politisk tavlekrig". Biblioteksudvalget
er blevet træt af ustandselig at skulle sende tavlen til reparation. Nu er den nedtaget Foreløbigt. Sagen vil blive taget op
til fornyet behandling til efteråret.
(citat slut).
Bortset fra udtalelsen om "politisk

tavlekrig" er artiklens indhold ren fiktion. Som enhver ved selvsyn har kunnet
overbevise sig om, har der ikke været
rettet hærværk mod andet end selve
opslagene på tavlen, og tavlen har på
intet tidspunkt været nedtaget for reparation efter hærværk. Påstandene i artiklen
kan kun være fabrikationer for at Il et
påskud til at nedtage opslagstavlen. Gæt
se! v hvorfor.

EF-domstolen giver tyrker
opholdsret i EF-landene
alle andre udlændinge bortset fra borgere
i EF-lande.
Den fremmedarbejderstatus, som i de
fleste EF-lande bet.ød, at tyrker kunne
risikere hjemsendelse, er således blevet
afløst af en EF-sikret koloniststatus, der
sikrer mod uønsket hjemsendelse, og
altså selv om opholdsretten kun er
Følgerne af dommen synes at blive, at opnået ved et ægteSkab af kort varighed.
ingen tyrker, som arbejder i EF-lande Også udvisning for strafbare forhold vil
fremtidig kao udvises og hjemsendes til blive vanskeliggjort
Intet under, at tyrkiske organisationer i
Tyrkiet, selv om de kun bar en tidsbegrænset opholdstilladelse. Heller ikke, Tyskland har modtaget EF-dommen med
hvis opholdstilladelsen skyldes ægteskab jubel og fejret den med glædesfester.
med en bosiddende i det pågældende Endelig havde man opnået at Il krav på
land, selv. om ægteskabet opløses efter at være bosat i EF-landene.
kort tid, og end ikke hvis det drejer sig
Ganske vist gælder afgørelsen kun for
om et fup-ægteskab, som er købt og tyrker, der allerede opholder sig i EFbetalt af tyrken. Det kræves kun, at tyr- lande, og gælder ikke for asylsøgere.
ken kan bevise at have en lønnet arbejds- Men den ventes at ffl vidtgående følger
for hele forholdet mellem EF og Tyrkiet
plads.
I 'fyskland betyder afgørelsen, at dele
Gespenstet i dette er en gammel \rakaf den tyske udlændingelov, der er så ny tat, som EF-landene allerede i 1963 som fra 1991, nu er sat ud af kraft og altså IO år før Danmark blev medlem erstattet af EF-ret For de ca. 1,7 mio. afsluttede med Tyrkiet, hvorefter tyrkertyrker i Tyskland betyder det, at de flr ne gradvis skulle Il ret til at tage arbejde
mere vidtgående opboldsret i landet end i EF-landene. Siden da har EF søgt at

EF-domstolen i Luxembourg har i
slutningen af 1992 afsagt en dom af
meget stor rækkevidde for de ca. 2,3 mio.
tyrker, der anslås at opholde sig i EF.
Sagen var anlagt af en tyrk i 'fyskland,
men dommen er bindende for myndigheder og domstole i alle 12 EF-lande.
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lægge disse aftaler på is og i stedet indført visumpligt for tyrker. Militærets
magtovertagelse i Tyrkiet i 1980 med
påfølgende menneskeretsbrud gav en
kærkommen anledning til at udskyde
sagen.
Kort forinden havde EF og Tyrkiet
imidlertid forbandlet sig frem til en traktatudvidelse, som EF-domstolen nu støtter sin afgørelse på. Efter den skulle tyrker, der var i EF, efter et års godkendt
beskæftigelse have krav på at ffi deres
arbejds- og dermed opholdstilladelse fornyet, når de blev hos den samme arbejdsgiver, og efter 3-4 år have helt frit arbejdsvalg.
Hvilken betydning EF-domstolens
afgørelse kan ffi for tyrkernes ret til at
vandre fra det ene EF-land til de andre,
er uklart. Men afgørelsen ventes under
alle omstændigheder at Il afgørende
betydning for de tilvandrede millioners
mulighed for at videreføre deres kolonisationsgerning i Europa.
Har De for øvrigt set noget om denne
skelsættende EF-dom i de danske aviser?
(Kilde: 0,r Spiegd nr. 53, 28112 92).

Verdens tilstand
Befolkningstilvæksten den største trussel mod verdens fremtid.

AfHarry Vinter
Worldwatch lnstitute i Washington
D.C. har udsendt sin 10. årbog om verdens tilstand, som nu udkommer på 27
sprog. Det er 3. gang, at årbogen, som
angives at være verdens mest læste miljørapport, udkommer på dansk.
Den danske udgiver er Mellemfolkeligt
Samvirke. Men det skal man ikke lade
sig skræmme af. MS bar ikke haft indflydelse på bogens indhold, og "Verdens
Ttlstand" er en ualmindelig sober og
anbefalelsesværdig bog.
"I begyndelsen af 1992 udsendte det
amerikanske Nationale Videnskabelige
Akademi og det Kongelige Selskab i
London en rapport, der begyndte: "Hvis
de nuværende forudsigelser om befolkningstilvæksten viser sig at holde stik, og
mønstrene for den menneskelige aktivitet
på kloden fortsætter uforandret, vil
videnskaben og teknologien måske ikke
kunne forhindre hverken uigenkaldelig
nedslidning af miljøet eller fonsat fattigdom for en stor del af verden".
Det var en bemærkelsesværdig udtalelse, en indmm.melse af at videnskaben
og teknologien ikke længere kan sikre en
bedre fremtid, med mindre befolkningstilvæksten hurtigt sættes ned og økonomien omstruktureres".
Med disse ord indleder Lester R.
Brown, præsident for Worldwatcb lnstitute, rapporten om verdens tilstand, hvormed han slår tonen an for rapporten, som
behandler al.le aspekter af verdens miljøproblemer.
"Hurtig befolkningsvæks~ miljøødelæggelse og voksende fattigdom forstær·
ker hinanden i en ond cirlcel i mange .lan·
de", fortsætter Brown, idet han henviser
til Verdensbankens rapport "World
Development Report 1992", i hvilken det
oplyses, at bruttonationalproduktet pro
persona er faldet i 49 lande i løbet af
1980'erne. Næsten alle disse lande oplever hurtig befolkningstilvækst og omfattende ødelæggelse af skove, græsgange
og agerjord. Det vil måske ikke være
muligt at rette op på dette fald i levestandarden for næsten en sjettedel af menneskeheden, hvis den hurtige befolkningsvækst fortsætter og de eksisterende økonomiske aktivitetsmønstre ikke ændres.
Stadig større dele af verden lider
under mangel på vand. Hydrologer (vandeksperter) siger som en tommel.fmgerre-

ge~ at lande med mindre end I 000 m'
vandforsyning pro persona årligt, hvilket
svarer til 2740 liter pro persona pr. dag,
er vandfattige. For vandfattige lande
udgør vandmangel en alvorlig begrænsning for fødevareproduktionen, den økonomiske udvikling og beskyttelsen af
natursystemerne. I dag falder 20 .lande,
der tilsammen er hjemsted for 232 mio.
mennesker, i den vandfattige kategori.
Da mange af dem har meget høje tal for
befolkningstilvækst, bliver deres vandproblemer hurtigt forværret.
Ni ud af de 14 lande i Mellemøsten
lider allerede af vandmangel, og befolkningstallet i flere af disse lande fordobles
i løbet af 25 år!
Diskrimination af kvinder er befolkningsproblemets vigtigste årsag. 'kksende
konkurrence om færre ressourcer mellem
stadig flere fattige fremskynder nedslidningen af miljøet. Det skaber et øget pres
på kvindernes tid og arbejdskraft, som
igen øger børnenes værdi som en arbejdskraft, der er lige for hånden. For kvinderne
bliver børnene en kilde til status og sikkerhed. "Den heraf følgende bøje befolkningstilvækst bliver et led i eo ond cirkel
af flere mennesker, færre ressourcer og
voksende fattigdom", hedder det.
I modsat retning virker det forhold, at
diskriminationen af kvinder mange steder fører ~ at antallet af kvinder i forhold til mænd falder, simpelthen fordi
drengebørnene får en bedre omsorg og
ernæring end pigebørnene. Det er tilfældet i Nepal, Pakistan, overalt i Mellemøsten og Nordafrika og i dele af Afrika
syd for Swra.
Det er ikke usædvanligt, at børnenes
ernæring forværres, samtidig med at husstandens voksne mandlige medlemmer
anskaffer sig armbåndsur, radioer og cykler, hedder det under henvisning til en rapport fra 'krdensbanken. Det er forøvrigt
disse kulturer, indvandringslobbyen hævder, at vi "kan lære en hel masse af".
Et af bogens kapitler omhandler den
trussel, som folkevandringer udgør for
verdens urbefolkninger, og fremhæver
værdien af kulturel mangfoldighed.
Forurenings- og energiproblemerne behandles grundigt, og bogen afsluttes med
en gennemgang af industriens mulighed
for at løse disse problemer gennem en
"grøn industristrategi".

Udviklingen mod bæredygtige samfund i den 3. verden afhænger imidlertid
af en løsning af befolkningsproblemet.
Det har DDF påpeget igennem 6 år
under henvisning til talrige rapporter,
hvortil rapporten fra Worldwatch IDstitu·
te nu kan føjes.
Der er efterhånden bred enighed om,
at problemer bør løses ved at afhjælpe
årsager frem for at behandle symptomer.
Således har man f.eks. forstået, at asbest·
problemet ikke løses ved at opføre flere
og flere asbestosehospitaler, men ved at
fjerne asbest fra miljøet.
Tilsvarende må vi håbe, at de såkaldt
ansvarlige snart indser, at befolkningsproblemet ikke løses ved at betale folk i
de fødselsrige lande for at udvandre her~ men ved at sætte ind med svangerskabsforebyggende midler.
I dette spørgsmål burde MS og DDF
kunne trække på samme hammel. Men
sådan er det desværre ikke. MS bar
andre interesser at varetage - på ttods af
verdens tilstand.

"Der er en tendens til at behandle
symptomerne i stedet for årsagerne.
Man tager fat i konkrete konflikter,
sult, inflation og arbejdsløshed, men
gør ikke noget ved befolkningsvæksten".
Oe:111'.lis L. Meadows, medfodatter tjJ "Grænser
for va:ksl" fta 19n i Det Fri Aktuelt 12/3 93.
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Islams planer mod kristenheden
Elwood McQuaid, der har skrevet
nedenJtående, er leder aforganisationen
Friends oflsrael, New Jersey. US.A.:
Sameksistens med Vesten vurderes for
tiden højt i den islamiske verden. For
muslimer er der meget mere at vinde i
Mellemøsten og Bwopa gennem gode
forbindelser, som i sidste ende vil vinde
fremtiden for Allah og hans folie
Islamiske strateger tror, at tiden er på
deres side - tiden og en uvurderlig naivitet hos ewopæere og amerikanere, som i
deres øjne er modne til en bøst, der kan
høstes af Muhammeds ihærdige disciple.
Islamisk strategi
En muslimsk pjece, der hedder "Moslem-Christian Alliance", udgivet i Istanbul, slår et slag for nødvendigheden af
en alliance mellem kristne og muslimer:
"Profeten Muhammeds udsagn siger
yderligere, at t endetiden vil sande hengivne kristne forene sig med muslimer,
og sammen vtl de føre en stor kamp mod
den fælles fjende - ateismen. I den
nuværende lid bør indviede musltmer
forene sig. ikke blot med deres medtroende, men med sande kristne troende. ..".
. Mens man fo11'.øger at drage fordelagtige sammenligrunger mellem islam og
kristendom, så fordamper deres røgslør,
når hensigten bliver klar:
"Til sidst vil kristendommen blive renset og /ømme af med al overtro og vantro og blive forenet med den sande islamiske religion. Derved vil kristendommen på en måde blive transformeret ind i
islam. og ved at optage ledelse fra Koranen vil de kristne samfand blive efterfølgere af islam og islamisk religion. Islams
sande religion vil vinde sør magt som et
resultat afden forening".
Disse erklæringer afspejler islams program for sejr i den vestlige (kristne) verden: venskabsalliancer, der munder ud i
en slutsejr - en islamisk verden.
Islam deler verden i to afdelinger: &&dens verden og sværdets verden. Fredens
verden er indført i de islamiske nationer.
Sværdets verden er den verden, der endnu skal overvindes.
Det Internationale Muslimske Broderskab, hvis hovedkvarter er i Sudan,
lægger planer for overvindelse af den
vestlige verden. Deres stadige pral er, at
islam hersker i Orienten. Islam er fremherskende i_ Pakistan, Afghanistan, Iran,
på den arabiske halvø og over hele Nordafrika til Atlanterhavet Deres øjne er nu
rettet mod Europa og USA.
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Strategiens gennemførelse
Hvordan har de i sinde at fuldføre
deres planer? Planen i Mellemøsten er
klar nok. Israel, demokratiets og de jødiske værdiers bastion, vil blive ødelagt
gennem svækkende fredspagter, terrorisme og tilsidst udslettelseskrig.
I Vesten følger den muslimske taktik
et andet spor. Som antydet ovenfor, kaldes der på religiøst samarbejde og tolerance. I virkeligbeden er det infiltration,
der er nøglen til, at Vesten skal inddrages
i et hav af islamisk dominans.
F.eks. er der i Bruxelles, EF's center,
flere moskeer end kirker. Af Frankrigs 6
millioner muslimer har 600.000 stemmeret Det er ironisk nok det antal stemmer
den siddende franske præsident ble~
valgt på. Man kan deraf slutte, at islam
kunne B en afgørende indflydelse ved
fremtidige franske valg.

Omanix
I Danskeren 1993 Dl'. 1 s. 17 bragtes
under overskriften "Omani?'' et stykke
om journalist Jens Nauotoftes foroindelse med araberstaten Omans bestræbelser
for at fremme europæisk turisme der og
påstande om, at Nauntofte i den sammenhæng havde påtaget sig opgaver for
Omans efterretningstjeneste.

Måske er den enkle vej, som muslimer
selv udtrykker det, den bedste vej til at
betragte deres intentioner. I deres hellige
krig mod de vantro af jødisk-kristen
observans, erklærer de, at de først vil tage
sig af "Lørdag" (d.v.s. besejre jøderne).
Derefter vil "Søndag" bukke under for de
sejrende skarer fra profeten Muhammed
og hans gud Allah. Islam vil på den måde
triumfere over den "kristne" verden.
Et nedslående faktum er, at siden Sovjets sammenbrud har islamiske fundamentalister udvist enorme anstrengelser
for at Il atomvåben og -teknologi. Kilder
siger, at Iran nu kan være i besiddelse af
mindst tre operationsklare atombomber.
Golfkrigens uløste problemer bar kun
demonstreret, at jihad (hellig krig) er en
trussel, der hele tiden er til stede.
(Efter "Jsracls vægter" nr. I, febr. 1993, 1(). Arg.
fra Jerusalem Post).

Påstandene gengaves efter bladet
"Take off. Trave! Trade Magazine of
Scandinavia" (vol. 36 no. 11, nov. 92).
Jens Nauotofte har over for ''Take off"
protesteret mod påstandene og afvist de
fremsatte beskyldninger. Det har medført, at "Take off" i sit nr. 12, dec. 92 har
bragt Nauotoftes afvisning og beklaget at
have fremsat beskyldningerne imod ham.
Vi aftrykker nedenfor hele "Take off"s
artikel og beklagelse.
Red.

Nauntofte afviser
beskyldninger
l T.tke Offs oktobernummer skrev vi, at

kontaktet KLM samt en dansk kollega for

TV-journalist Je.n.s ~·fauntofte arbejder for

at komme med på rejselinen, og der er
heri intet odiøst, som antydet afTakc Off.

en arabisk cfterrctning1tjcne&te og bl.a.
som følge heraf har ud$purgt to svensk.c
journalister for at få personlige oply,nin·
ger forud for en rej$C til Golfen.
Siden har Jens Nauntoftc til ·bla.det ud·
talt: · Selvom det kunne lyde spændende,
så er jeg dog ikke nogen ny version af
''Vor mand i H,n';lnna· t1tcr en Agent 007.
De rejste beskyldninger mod mig i jakc
Orr m:I jeg lraucgori,J<. afvise, idet jeg aldrig har haft kontakt med endsige a1i>ejdet for Omans tfterretningsljencstc. Jeg
bar hc:Uer ikke $Om hævdet kontaktet to
S\-'Cnskc journalister. Derimod h.ar jeg

~nnem mange ån re..)$er til Mellemøsten
har jeg f.lct godt- bekendte i de fleste in·
fonnadonsministerier, også i Om.i.ns in·
formationsmin~tcriuru. Heri er der hel·
ler intet odiø.st. Tal:.e Off skriver, at jeg
.!lkutle Yærc engageret af en ambassade i
Stockholm. Det er en frit opfundet på·
nand, som jeg kategorisk må dementere.
I øvrigt har hverken De forenede arabi,ke
f.mirater ellc::r Oman ambassade i S,--erige.
TaKc Off belc.lagcr, at vi har frem.\at disse beskyldninger mod Jens Nauntoftc.
r,4.

Vi er røde, vi er hvide .. .
Hillerød Byråds udemolcratiske forsøg på at knægte mødefåheden gjorde C.E. Andersen til
medlem af DDF. Han er tidligere kriminalassistent og fortæller her til Harry Vinter.
uantastet hjem til en af kollegerne, der
også boede i Brønshøj.
Der forsøgte vi at komme i telefonkontakt med omverdenen fur at børe nyt,

Harry Vinter: Du var kriminalbetjent,
da tyskerne arresterede det danske politi.
Hvordan oplevede du begivenhederne?
C.E. Andersen: Den 19. september politiets sørgedag - 1944 cyklede jeg om
moigeoen fra mit hjem i Brønshøj til
Politigården, hvor jeg var ansat i Fremmedafdelingen - efter krigen Tilsynet
med Udlændinge.
Der var ikke store opgaver at varetage
med udlændinge i det besatte Darunark,
men hver dag var der togforoindelse
Stockholm/København/Berlin og retur
med overfart af nogle passagerer og togvogne med den svenske færge
"Malmohus» fra Malmø til Frihavnen i
K.øbeohavn.
Her var told- og paskontrol for iild- og
udrejsende alle med visum, der blev
kontrolleret af fremmedpolitiet - en
afdeling under Rigspolitichefen - og
delvis 2 tyske Gestapoer, der kom fra
deres domicil på Dagmarhus. Deres tilstedeværelse var nærmest symbolsk, og
de blandede sig aldrig i noget. I modsætning til os danske var de forment adgang
på fæigen, hvad vi selvfølgelig individuelt benyttede os af med fx. illegale forsendelser.
Desuden mødte nogle uniformerede
fra det nazistiske Sommerkorps, der
skulle efterse de ind- og udkørende jernbanevogne. logen, hverken danske eller
tyske tjenestegørende værdigede disse
landsforrædere nogen som helst interesse. De var typisk åndelige undermålere,
og selv tyskerne viste dem også tydeligt
deres foragt.
Fæigen skulle normalt ankomme kl. 9
og returnere kl. I0, men på grund af en
efter årstiden usædvanlig snestorm ved
Stockholm var toget forsinket I time og
dermed også færgen, der først kom kl.
10.
Da den efter ekspeditionen skulle sejle
kl. 11, blev der luftalarm..
Der var forholdsordre om, at den af
sikkerhedsgrunde ikke måtte sejle ud ad
havnen under luftalarm, og alle beskæftigede blev følgelig på stedet, da ingen
kunne vide, hvad der ville ske.
Foreløbig skete der ikke noget. Det var
strålende solskin, der hørtes ingen skydning og alt var roligt, indtil en tysk flyvemaskine i lav højde fløj over havnen.

men der var ingen forbindelser. Alt var
kaos.
Vi rådslog om, hvad vi nu skulle stille
op, og enedes om "at gå under jorden"
og tage kontakter til andre kolleger, der
var undsluppet overfaldet.
Jeg fik overdraget at gemme bilen, der
blev anbragt i en garage hos en bekendts
bekendt samme dag.

Harry V'mter: Det var en heldig foreløbig afslutning pd din officielle politikarriere. Hvad gjorde du sd. da du nu
var overladt til dig selv?:

C. E. Andersen

Det fik hjernecellerne i sving. Der
måtte være noget galt, men hvad?
'fyskerne vidste ikke noget, de talte om
''Obung", hvad der forekom helt ud i det
blå, så jeg sagde til kollegerne - vi var
fire - lij vi nok hellere måtte komme
afsted og tilbage til "Gården". Vi var jo
færdige med vores job, og tyskerne var
indforstået. De ville blive, til alarmen var
afblæst og færgen sejlede, så vi kørte.
På hjørnet af St. Kongensgade og Gernersgade sprang en tysk soldat med
skudklar maskinpistol ud foran vognen
fra fortovet og råbte "Halt''.
Vi standsede, og han kom hen til vognen, hvor jeg rullede sideruden ned.
"Wer sind Sie?", spurgte ban, og jeg
svarede som sandt var "Kriminalpolizei".
Om han var dårligt informeret eller han
troede, vi var tysk kriminalpoliti, bliver
aldrig opklaret, men i al fald sagde han:
"Dann miissen Sie einen anderen Weg
fahren". Det skulle han ikke sige mere
end een gang, for hvorfra vi boldt, havde
vi udsyn til den daværende politistation i
St. Kongensgade, hvorfra vi så kollegerne blive ført ud til nogle lastvogne for at
blive kørt til deportation i Tyskland, viste
det sig.
Med et "danke vielmals'' til værnemagtsrepræsentanten vendte vi og kørte

C.E. Andersen: Nu havde jeg. mere
end nogensinde brug for min cykel, da
mine illegale gøremål i tjenestebileme
var slut, så om eftermiddagen, da der var
faldet lidt ro over byen, tog jeg ind til
Politigården for at hente den.
Jeg havde stillet den i Niels Brocksgade lige op ad Politigården, og da jeg stod
der og orienterede mig om forholdene,
kom jeg i tanker om, at jeg om morgenen
i gården i Politigården havde flet nøglen
til en tjenestebil af en kollega, der havde
været tidligt ude at køre, og som bad mig
hænge nøglen på nøglebrættet i afdelingen, når vi kom tilbage fra fæigen.
Bilen stod i det nu nedlagte store garagekompleks for alle politiets biler i Niels
Brocksgade, og uden for porten stod to
væmemagtssoldater vagt.
Tænke, tænke. Jeg tog en rask beslutning og gik ind i garagen forbi de to vagtposter med et "Heil" som hilsen, og som
de besvarede med at slå hælene sammen
uden ellers at foretage sig noget eller
spøige.
Udkørslen skete uden reaktioner fra de
to vagtposter, der nok har troet, ligesom
soldaten i St. Kongensgade, at jeg var
Gestapomand eller hvad, men jeg havde
nu en mærkelig kildrende fornemmelse i
nakken, indtil jeg var kommet væk fra
skudhold. Dagen efter hentede jeg så min
cykel, der var årsagen til min midlertidige forpagtning af to af politiets tjenestebiler. Den sidste blev som den første ~
gemt væk til bedre tider, der startede med
befiielsesdagen den 5. maj 1945.
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Situationsfornemmelse

parret

med

frækhed, men fremfor alt med held, var

opskriften på diverse episoder og successer i mQdstandskampen. Desværre var
heldet ikke altid med dem, der vovede
pelsen for Danmarlcs frihed, som de kom
til at betale dyrt for - nogle endog med
livet.
I Fremmedafdelingens døgnvagtlokale
på Politigåroen havde hver mand en
aflAset skuffe med oavo i en skuffereol.
Jeg havde altid ment, det var et sikkert
gemmested for uvedkommendes nysger- .
righed, og havde selvfølgelig ikke forudset en tysk besættelse af"GArden".
I min skuffe havde jeg to håndgranater
(ananas) og to parabellumpistoler med
tilhøreode ammunition liggende foruden
andet, der tydeligt viste, det ikke var
tjenstlige effekter.
'lyskerne opbæd selvfølgelig alle
skuffer, og den 21. september mødte to
mænd, tydeligvis fra "den anden side" op
på min bopæl og spurgte efter mig.
Min kone, som jeg selvfølgelig havde
haft kontakt med, svarede, at huo ikke
vidste, hvor jeg var, men d'herrer kuooe
måske fortælle hende, om jeg var i tysk
"varetægt" som så mange andre.
Hendes spørgsmål forblev selvfølgelig
ubesvaret, men sidenhen bemærkede hun
sig ved foISkellige lejligheder, at vores
bolig (villa) blev iagttaget

Harry 11nter: Der var vel ogsd politi·
folk, som tilpassede sig "den nye virkelighed", som nutidens besættelse bliver
kaldt?:
C.E. Andersen: Det var en besynderlig
og uberegnelig tid.

Fra en grupperejse i 1938 til 1yskland,
Luxemborg og Frankrig lærte jeg den
senere likviderede Hipochef, den gang
civiloverbetjent Erik V. Petersen, at kende. Han var en meget tiltalende mand,
der var rejsens leder sammen med politiinspektør Wulff, og Erik V. Petersens
sympatier for det tyske mærkedes overhovedet ikke. I Berlin havde vi Ilet forskellige propagandamærker og emblemer
med hagekors, som nogen bar synligt
under ltjemrejsen.
Erik V., som vi kaldte ham, gjorde
opmærksom på, at de mærker skulle vi
ikke bære i Danmark, da det ikke var
passende.
I min "undergrundstilværelse'' traf jeg
ham en dag på gaden - nu var han Hipochef - og jeg tænkte, så hvad nu? Men
han spurgte bare, hvordan jeg havde det
og klarede mig. og til min store forbavselse sagde hao til atliked: "Pas nu godt
på dig selv". Jeg har senere spekuleret
på, hvad han mente med det ud fra hans
utvivlsomme video, at jeg var eftersøgt,
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og hvad der mon ftlc så tiltalende en kollega (godt nok tidligere) til at blive

landsforræder.

Harry V-mter: Ser du en parallel mellem samarbejdspolitikken under besættelsen og den politik, der føte3 idag?
C.E. Andersen: Sidenhen gav besættelsestiden og eftertidens forløb stof til
mange andre spekulationer, især om visse danske politikeres ynkværdige og
opportunistiske holdning over for besættelsesmagten modsat befolkningens overvældende flertal mod den førte politik.
På samme måde som flygtningeproblemet i dag 13kles politisk mod befolkningens massive indstilling.
Det viser adskillige seriøse meningsmålinger, men nu som dengang er det
den politiske vi-alene-vide barnepigementalitet, der praktiseres uden om et
demokratisk flertal. Det er ikke demokrati, men demokratur, der udøves.
Ganske som når den socialdemokratiske borgmester Jens S. Jensen, Hillerød,
i sio stupide magtbrynde, sammen med
andre konsorter i byrådet nægter Den
Daoske Forening lokaler til et lovligt
møde i strid med folkeoplysniogsloven
og tilmed foraostalter et demonstrationsmøde samme aften, som DDF alligevel holdt sit møde i en af byens skoler.
Det var eo provokation, som Hillerød
politi måtte imødegå med et større
opbud. Det er uanstændigt, at en demokratisk borgmester prøver at sætte
befolkningsgrupper af forskellig opfattelse op mod hinanden, så et fredeligt
møde skal ske under politiovervågoiog, i
stedet for at parterne kuooe mødes til en
saglig debat.
Men det tør man ikke, for disse politiske opportunister ved inderst inde, at
hverken Follcetiog, de selv eller dronniogetale kan ændre befolkningens instinkter.
· Det kuooe den socialdemokratiske
statsminister Bubl heller ikke med sin
kvalmende radiotale i september 1942
mod sabotagen og det illegale arbejde,
hvor han bl.a. udtalte, at sabotage var en
af de alvorligste forbrydelser mod et
krigsførende land (hvem mente han efter
en 9. april med 13 faldne danske soldater?), hvorfor der kun var en sttaf - nemlig dødsstraf, og at beskadigelse af
besættelsesmagtens materiel også ville
blive betragtet som sabotage og medføre,
at gerningsmændene måtte bøde med
livet... Den truende undertone var iklc.e til
at tage fejl af, men frihedskam.pen fortsatte kuo i forøget omfang (med 3000
ofre til følge), og beviste danskernes foragt for en naiv (eller hvad?) statsministers indstilling.

At han ikke efter kapitulationen blev
kendt mere end uværdig og udelukket fra
politisk virksomhed, men fortsatte som
statsminister viste dengang som nu, at
Fanden og Follcetioget hytter sine.

Harry Vinter: Hvordan ser du pd den
monotont gentagne påstand om frem·
medhad blandt danskerne?:
C.E. Andersen: Der er ikke hverken
fremmedhad eller racisme i Danmark,
men en fremmedfrygt for danskheden,
der på længere sigt kan blive til had, hvis
ikke dette altoverskyggende problem,
som det er, løses i overensstemmelse
med befolkningens flertal.
Med den folkevandring til Danmark
med kun 5 mill. indbyggere, der allerede
har fundet sted, og som vil fortsætte i
endnu større omfang, hvis der ikke træffes effektive foranstaltninger imod, vil
der ske en fremmedgørelse af danskheden, der vil nedgøre den kultur, som er
vor slægtsarv, vi har modtaget gennem
vore forfædre led efter led, og som går
tilbage til de tartlcer, de tænkte og formulerede.
Den påvirkning stikker dybt, uden vi
skænker det en tartlce i dagligdagen, og
har fæstnet sig og er vokset ind i den
enkeltes sind.
Lad den ikke blive oedtrampet af
fremmede med deres kulturer, der er lige
så uforenelige med vor som olie og vand.

l

'

Harry Vinter: Takfor samJalen.

Vennernes ven
Den stakkels Jacques Blum, der ikke
længere kan lade mere end et tiårs sværtning af påståede racister og fremmedhadere udgå med en bekvem stilling i det
teologiske fakultet ved Københavns Uni·
versitet i ryggen, ffir naturligvis som
andre samfundsstøtter af samme observans en luksuøs redningskrans kastet ud.
Det oplyses, at han nu ventes ansat i
en stilling som koosulent ved Center for
Menneskerettigheder. Centerleder Morten Kjærum (tidligere ansat ved Dansk
Flygtningehjælp) søger ham placeret
som "udredningskoosulent med den opgave at kortlægge minoritetsstudierne i
Danmark" og komme med forslag til,
hvordan de skal koordineres.
Hvem der betaler? Danske skatteydere
naturligvis. Også dem, Blum har ud.øst
sine skældsord over!
(Kilde, Jytl.-Post. 1411 93).
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Milliardsmugling

Her går det godt
J

'

Indenrigsministeriet ydede i 1992 et
tilskud på 1.246.750 kr. til indvandringspropagandabladet Samspil.
Desuden blev der ydet et tilskud på
550.000 kr. til indvandrelparaplyorganisationen Ind-Sam. Ind-Sam fungerer bl.a.
som sekretariat for menneskevennen,
direktør og kaptajn Jens Sejersens "antiracistiske" paraplyorganisation Fair Play.
Sekretariatet oplyser, at Fair Play hverken har formand eller ansvarlig bestyrelse, og at Fair Play modtager store tilskud
fra EF. Adspwgt nægter EF-Kommissionens informationskontor i København at
oplyse, hvor store tilskud der ydes til
Fair Play og til hvilke formål.
Foruden tilskuddet til Ind-Sam ydede
Indenrigsministeriet i 1992 tilskud på ialt
1.206.500 kr. til en lang række indvandreeforenInger - bl.a. den kendte "anti-

racist'' Bashy Quratshys Pakistan Peoples
Society. Bashy Quraishy har også foden
indenfor i ovennævnte Samspil.
Den Danske Forening er den eneste
etniske forening i det "multikulturelle
Danmark", som er udelukket fra at modtage offentlige tilskud.
Under indenrigsminister Birte Weiss'
auspicier vil der i nær fremtid blive etableret et nævn for etnisk ligestilling. Det
betyder næppe, at DDF kommer på
finansloven. Nævnet skal ifølge Politiken
15/2 "bearbejde holdninger i samfundet''
(se nærmere herom s. 4). Birte Weiss
aspirerer øjensynlig til at opnå titel af
propagandaminister. Den hårdt prøvede
befolkning kan godt belave sig på at
mærke Big Brothers kolde ånde i nakken.

D

Ritualslagtning
og dyrplageri

Den iranske "flygtning" Amir Heidari
alias Hamid Sadri er i særklasse blandt
de største menneskesmuglere. I fjor blev
han for sine forretninger i Danmark
idømt 22 måneders fængsel. Han blev
sluppet ud efter 11 måneder og overgivet
til Sverige, der har haft fornøjelsen af en
større del af hans menneskekærlige virksomhed.
Svenskerne, der jo stiler efter verdensrekord i at være "humane", lod ham slippe med 18 måneders fængsel for at have
indsmuglet mindst 600 iranere fra april
1990 til maj 1991. Hvad der ligger forud
for den periode, meldes der ikke noget
otn. Til Norge praler han af at have
indsmuglet 2.400 iranere, hvoraf de
1-500 stadig bor der, mens resten kun var
på gennemrejse til Sverige. Medens han
opholdt sig i Noige, bedrog han desuden
Norsk Røde Kors for 244.000 kr.
Selv skal han nok have tjent millioner
på sit virke. Men hvad er det mod, hvad
det vil koste Danmark, Norge og Sverige
i udgifter til hans indsmuglede landsmænd. Det må antagelig tælles i milliarder.
(Kilder: Dagblad<! (Oslo) og Jyll.-Po11t. 1312
93).

Redaktionen har modtaget nedenstående henvendelse, som viderebringes

ordre til Kuwait, og for at komme i
betragtning på dette marked er det nødher:
vendigt at slagte efter halal-metoden.
Skal der stadig foregå ritualslagtninRitualslagtning er dyreplageri af den
ger pd danske slagterier? I medfør af værste slags og bør forbydes ved lov. Jo
§16 I lov om værn af dyr jfr. lovbekendt- før Jo bedre.
gørelse nr. 335 a/8.Juli J983fastsætres:
Jeg har startet en underskriftindsam§I Ved slagtning af husdyr skal dyret ling i håb om at være med til at hindre,
altid bedøve,; fuldstændigt, umiddelbart at det fremover skal fortsætte på denne
før blodudtømningen pdbegyndes. Fjer- måde. Jeg vil meget gerne høre fra andre
kræ kan dog slagtes ved. at hovedet med der vil støtte ideen.
et hastigt hug skillesfra kroppen.
Ring Kim Miinster 44 53 19 51.
Stk. 2. Det skal dog være tilladt at
Venlig hilsen
slagte husdyr uden bedøvelse. når slagtKim Miinster
ningen foretages efter jødisk eller muhamedansk ritus.
''Vi accepterer ikke, at flygtninge lever
Den muslimske ritualslagtning halal
på gaden, for det er at gøre vold på
foregår på danske slagterier på følgende

1
)

måde:

noget der er fint herhjemme".

Kreaturet bliver sat fast i en kasse,
hvor hoved og hals stikker ud, dyret
køres rundt og med et kraftigt snit bliver
halsen skåret over, så alt blodet løber fra
det ubedøvede dyr. Alt sammen under
påkaldelse af Allahs navn. En pinefald
og langsom død.
På et slagteri har ledelsen gennem
nogen tid arbejdet pd at sikre en eksport-

Justitsmicisle, Pia Gjcllc!up, Politiken 31/11993.

Ca. 30.000 danskere lever på gaden.

En af dem efterlyser hermed et sted at
bo. Hvis nogen har mulighed for at
hjælpe, så kontakt venligst
Henning Andersen
Poste restante Vll, 1570 Kbh. V.

"I begår en alvorlig fejl på avisen ved
at sætte lighedstegn mellem nazisme og

modvilje mod den massive indvandring!
I så fald er 92 procent af den danske
befolkning nazister og racister!
Folk bliver utroligt ophidsede, når
talen falder på indvandring og flygtninge. De unge taler nu lavmælt om at gå
ind i væbnet kamp.
Jeg vil godt gøre opmærksom på, hvad
forfatteren Palle I.awing har sagt "Der
er en mulighed for, at det går godt, men
stor sandsynlighed for at det ender med
en katastrofe!".
Jeg tror ikke, at politikerne vil erkende
det ulykkelige, enorme problem, før det
er for sent. Til den tid vil de vaske deres
hænder og fralægge sig ethvert ansvar,
som i alle andre alvorlige sager. Det
synes jeg ikke, at den unge generation
skal vente på".
Fort'atterec Blsebdh Tranberg
i Det Fri Aktuelt 9/11 92.
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ILandet rundt
Hovedstadsområdet
23°/o fremmede
i Københavnske skoler
Nu er det ikke længere hver 6. eller
hver 5. i de københavnske kommuneskoler, der er fremmed, men næsten hver 4.,
nemlig23%.
Gasværksvejens skole topper som
sædvanlig - nu med 81 %.
Skoledirektøren koostaterer blot, at
"vi bor i et flerkulturelt samfund", og at
"alle tanker om at transportere børn fra
den ene bydel til den anden for at sprede
de flersprogede elever er rene skrivebordsstrategier''.
Flersprogede! Det er altså den nugældende omskrivning til at besmykke elendigheden.
Nogle tager unægtelig deres fædrelands opløsning lettere end andre.
(Kilde: Be~. 1i.d. W2 93).

'Iyrkiet vil stille
universitetslektor
Københavns Universitets humanistiske
fakultet har haft en del hovedbrud med et
tilbud fra den tyrl<lske stat Den tilbød at
betale til en gæstelærer i tyrkisk sprog og
kultur.

Fakultetet var ·åbenbart bekymret for,
at det på den måde kunne blive inddraget
i borgerkrigen mellem tyrkeme og kur·
deme, og var heller ikke meget for, at
tyrkerne forbeholdt sig eneret til at udpege læreren.
Der nævnes ikke noget om, at der i
realiteten kan blive tale om en tyrl<lsk
forpost til de over 30.000 personer med
rod i 'fyrltiet, der nu opholder sig i Dan·
mark. Men dermed er jo ikke sagt, at det
ikke indgår i de tyrl<lske planer.
(Kilde: Universitctsaviseo 319 92).

Asyl-idyl
Formanden for Christianshavns beboerhus, som har stået for kontakten til jugoslaverne på asylskibene i Københavns
havn, er blevet gennembanket Flere
unge flygtninge ~ ligeledes blevet banket.
(DR P2 8/2 93).
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Algerisk klub på Vesterbro
afbrændt
Et kælderlokale på Vesterbro, der fun.

gerede som klublokale for herværende
fremmede fra Nordafrika, blev i januar
stærkt beskadiget ved en påsat brand.
Samme lokale blev hærget af en brand
i oktober 1992. Dengang sagdes brandår·
sagen at være en fejl i de elektriske
installationer.
(Kilde: Jyll.•Post. 27/1 93).

Politiet mistænker forældrene for at
have sendt børnene ud på tyvetogtet,
men har som så ofte i den slags sager
svært ved at bevise det
(Kilde: B.T. 19/2 93).

Sydsjælland
Attentat mod Flygtningehjælpens kontorer
I begyndelsen af marts blev Dansk
Flygtningehjælps kontorer i Næstved en
tidlig morgen stukket i brand af ukendte
gerningsmænd. liden blev slukket, inden
kontorerne udbrændte. To biler på stedet
fik alle dæk skåret i stykker, og den ene
udbrændte.
(Kilde: B.T. 9/3 93).

Asylcenter nedbrændt
Et asylcenter i Roskilde udbrændte
sidst i januar.
15 asylsøgere - hovedsagelig russere!
- måtte flyttes til et andet center.
(!Gide: Jyll.-Po,t. 27/1 93).

Turkish delight
Brande i kolonistforetagender skyldes
ikke altid danske "racister og fremmedhadere".
En nat i februar udbrændte en tyrkisk
"klub" på Nørrebrogade i København.
Branden var så voldsom og eksplosiv en større mængde benzin var hældt ud at flammerne nåede fra gaden helt op til
4. sal uden på buset 13 beboere måtte
skyndsomst redde sig ud af deres lejligheder.
En 32-årig forbrændt tyrk, der havde
et pengemellemværende med "klubbens"
ejer, tilstod - på gebrokkent tysk - at
være ildspåsætteren.
Da han åbenbart har fundet en dansk
kvinde at gifte sig med og har opholdt
sig her i landet i 2 år, slipper vi vel næppe af med delll.le til løbne fyrværker.
(Kilde: Jyll.•Post. 1112 93).

Indvandrer-småbørn som
stortyve
Politiet i Glostrup fangede vist nylig
den hidtil yngste butikstyv her i landet i
en dreng på 4 år, som var på tyvetogt
sammen med to 7-års piger, den ene af
dem hans søster. Alle tre var børn af indvandrere.
De neglede varer i Bilka i Ishøj for
2.300 kr. og var ved at fortsætte i BR·
legetøj, da de blev taget

Lolland-Falster
Kontorudrustning for
slusere
I Rødby anholdtes 2 irakiske mænd
for dokumentfalsk og medvirken til menneskesmugling. De havde asyl i Sverige
og var på vej tilbage til Rødby efter at
være afvist i Tyskland. I deres bagage
fandtes en større samling falske pas samt
stempler og tænger.
Ikke så underligt sættes de derfor i
forbindelse med organiseret menneskesmugling fra østlandene - formodentlig
af menneskekærlighed!
(Kilde-: Jyll.-Post. 1112 93).

Midtjylland
Asylcenter kunne ikke
købes væk
Uldjydekroen i Lind syd for Herning
gik på tvangsauktion. 300 beboere ville
købe den til beboerhus og dermed hin·
dre, at den blev til asylcenter. Men det
lykkedes dem ikke at rejse de mange
penge.
BRF-kredit overtog den ved tvangsauktionen for 1,5 mio. kr. og udlejer den
til Direktoratet for Udlændinge, der nu
lader Dansk Røde Kors indrette den til
asylcenter for omkring 100 asylsøgere
fra det tidligere Jugoslavien.
Det er svært for lokale beboere at konkurrere med statskassen.
{Kilde: Jyll.•Poot. 15/2 93).
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Sverige
Folkevandringsbølgen
stiger
I 1992 steg antallet af fremmede, der
kom til Sverige for at søge asyl, III en ny
rekord. Der kom ca. 84.000, det største
antal nogensinde.
Ikke mindre end 83 % af dem kom fra
det tidligere Jugoslavien.
{Kilde: Jyll.-Post. 17/2 93).

Pårørende strømmer ind
Antallet af asylsøgere, der fh opholdstilladelse i Sverige falder - til gengæld strømmer pårørende til flygtninge
ind. Sidste år udnyttedes knap 13.000 af
de 32.000 flygtningepladser, som kommunerne havde indgået aftale med lnvandxarverket om. Men det er klaret gennem indvandring af pårørende. Sidste år
ankom et rekordstort antal slægtninge til
asylsøgere, nemlig 19.000. Hovedparten
kom fra 'Iyrkiet, Iran, Irak, Polen og Jugoslavien. Invandxarverket skal nu forhandle med kommunerne om flygtningepladser for de kommende tre år. Der regnes med, 20.000 pladser pr. år.
(Kilde: Svensb O.gbladct 17/2 93).

Hårdere kurs mod masseindsmugling af kurdere
Sverige bar - ligesom i mindre grad
Danmark - været udsat for adskillige
tilfælde af indsmugling over Østersøen
fra de baltiske lande af større antal af
kurdere. De sejles over i gamle, til dels
usødygtige skibe og bliver sat i land forskellige steder i Sverige, hv~rfra skibene
om muligt straks søger at stikke af t.ilbage til Baltikum.
Det hidtil groveste tilfælde indtraf 21.
januar, da et mindre fragtSkib kom fra
Riga til Gotland med ikke mindre end
39 I irakiske kurdere om bord. De havde
da opholdt sig i en uge i skibets lastrum i
storm og dårligt vejr p! havet. Få dage
efter kom en ombygget minestryger med
yderligere 81 kurdere. Den betegnes af

I

de svenske myndigheder som en flydende ligkiste.
.
Det svenske politi er gennem sme
undersøgelser nået til det resultat, at der
bag transporterne står en omf~nck:
smuglerorganisation med forgrenmger 1
Rusland, de baltiske lande og Svenge. .
Svenskerne wervejer nu at gå kraftigere frem mod smuglerne. Hidtil bar de
kun ffiet bøder eller mindre straffe, som
ikke kunne afskrække dem, idet de fik
tw til at sejle smuglerskibene tilbage til
baltiske havne. Da mange menneskeliv
tydeligvis er bragt i fare ved de uforsvarlige søtransporter, giver lwen mulighed
for at konfiskere fartøJerne, hvilket man
derfor påtænker at gøre.
Man regner med, at flere tuSinde kurdere opholder sig i Rusland eller 1 de
baltiske lande og venter på at blive fragtet over Østersøen til et vestland.
(!Gider: Jyll.-Post. 5/2 93; Arlletct t 1/2 93).

Libanesisk flygtning skal
have 25.000 kr. til besøg i
hjemlandet
En dom ved et par underinstanser har
rystet svenske kommunalpolitikere, der
frygter, at konsekvenserne kan blive økonomisk udmarvende for kommuner med
mange "flygtninge".
En libanesisk kvinde og hendes 4 børn
er nemlig blevet tilkendt socialhjælp for
ca. 25.000 kr. til en orienteringsrejse til
hjemlandet, hvad socialudvalget i
Kungsbacka havde nægtet hende.
Kvindens tidligere mand og to søstre er
vendt tilbage til Libanon, og nu vil hun
gerne derned og bese forholdene, inden
hun evt. bestemmer sig for at flytte hjem.
Da hun i forvejen lever af socialhjælp, vil
hun have rejsen betalt ad samme vej.
De kommunale socialmyndigheder
frygter at sagen kan udløse en lavine af
tilsva,..;nde krav fra andre ligestillede,
der så ikke vil kunne afvises.
(Kilde: Aroetet 13/2 93).

Iranere spionerer mod kurdere
To iranere er i Linkoping blevet tiltalt
for spionage mod kurdiske flygtninge i

Sverige. De to bar i op mod fire år indsamlet oplysninger om kurdere med tilknytning til Iran i Linkoping og Orebro.
0p1ysningerne er derefter overdraget
iranske myndigheder. De tiltalte bar samlet navne, adresser og fotos af kurdere,
som er eller bar været aktive i kurdiske
politiske organisationer. Anklageren vil
begære en af mændene udvist for bestandig.
(!Gide: Sveoslæ Dagbladet 17/2 93).

51 attentater mod asylcentre m.v. i 1992
Attentater mod asylcentre, fremmedkvarterer o.s.v. i Sverige bar i de seneste
Ar været i stærk vækst i takt med den
voldsomme stigning i indstrømningen af
"flygtninge" fra hele verden, Ø _det sidste især fra det tidligere Jugoslavien, Irak
(Kurdistan), Somalia etc.
.
Attentaterne består mest 1, at der
kastes sten eller molotovcocktails mod
bygningerne, antændes sprængladninger
op ad dem o.l.
Formålet er antagelig mere at skræmme eller demonstrere end at sætte bygningerne i brand eller at dræbe eller at
såre nogen.
Men meget vides der ikke om det, da
attentaterne kun ganske undtagelsesvis
er blevet opklaret og gerningsmændene
!)!grebet.
.
Tallene på sådanne attentater var 1
1989 kun 3, i 1990 og 1991 hhv. 36 og
30. I 1992 sprang antallet op på 51, altså
ca. et om ugen. Af disse 5I er kun et
enkelt blevet opklaret ved anholdelse og
retsforfølgelse af gerningsmændene.
(!Gide: Sv•osk 1V 4 15/2 93).

Tyskland
Fremmedbølgens vækst
Med udgangen af 1992 er der nu i alt
6,5 mio. udlændinge i Tyskland eller ca.
8% af den samlede befolkning.
Udlændingenes antal er i løbet af 1992
steget med ca. I 0%.
(Kilder. DR 1V 1 Radioavi,co 1812 93 Id. 12;
Jyll.-Post. 19/2 93).

Indvandrerstormflod og
socialbedrageri
Trods rekordtilstrømningen af asylsøgere i I992 kunne januar 1993 udvise
en ny stigning i tallet, 111 36.279 eller
17% mere end året før.
~
I Hamburg oplyser myndighederne, at
hver femte af samtlige asylsøgere snyder
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;ig til øget socialhjælp ved at optræde
med flere navne.
(Kilde: E,tvembladet 1:1./2 93 fra Hannover·
sche Allgemeille; Jyll.-1\,ot. 2612 93).

Asyllov og asylbehov
De voldelige protester mod politikernes mangeårige mangel på vilje og evne
til at gøre noget virksomt mod folkevandringen til Tyskland fik dem som
bekendt til endelig sidst i 1992 at enes
om en grundlovsændring og nye asylbestemmelser.
Indenrigsministeren bar nu forelagt
forslag for parlamentet til de nødvendige
lovændringer.
Nødvendigheden understreges af en
fortsat stigning i antallet af asylsøgere. I
februar alene kom der ca. 38.000. Kun
1,6% af dem blev anerkendt som ægte
asylsøgere. I januar var procenttallet 2,4.
Resten blev betegnet som "økonomiske
flygtninge».
Fremtidig skal tyske grænsevagter
kunne nægte asylsøgere adgang til landet, når de kommer fra sikre lande, hvor
der ikke er fare for politisk forfølgelse.
Flygtninge fra sådanne lande kan øjeblikkeligt sendes tilbage til dem. De fleste østeuropæiske lande vil kunne anses
for sikre. Det er vigtigt, idet de fleste
asylsøgere i dag kommer derfra.
Regeringen vil også have Indien og en
række afrikanske stater registreret som
sikre lande.
(Kilde: Politiken (R.,.<er) 5/3 93).

Storbritannien

En rapport viser, at to ud af tre husstande blandt indvandrere fra Pakistan og
Bangladesh består af den traditionelle
familieenhed med ægtepar og børn,
mens det kun gælder for en ud af fire i
de hvide befolkningsgrupper.
Kriminaliteten blandt de farvede
befolkningsgrupper er høj. Selv om
"kun" seks procent af alle mandlige indbyggere over 21 år i Storbritannien er
farvede, tegner denne befolkningsgruppe
sig for 17 procent af antallet af indsatte i
fængslerne.
Antallet af medlemmer af kristne
menigheder er faldet fra 8,06 millioner i
1975 til 6,77 millioner i 1990. Menigheder af muslimer, sikher og hinduer steg i
samme periode fra 620,000 til 1,52 millioner medlemmer.
(Kilde: nm" 2811 93).

Grise ud af børnebøger
Muslimernes tabuer over for svin og
svinekød mærkes nu ikke blot i levnedsmiddelforretningerne
Forfatterorganisationen P.B.N. oplyser
i sin seneste rapport om censur og
angreb på ytringsfriheden, at forlæggerne nu opfordrer eller beordrer børnebogsforfatterne til så vidt muligt at bolde
grise ude af børnebøgerne - af hensyn til
de mange muslimske indvandrere i England, som kunne tage anstød af disse urene og afskyelige dyr.
Endog talemåder, hvori ordet gris indgår, bør undgås.
Nogle mener åbenbart, at ytringsfrihedens fane kan holdes højt, når blot man
forstår at bruge selvcensur.
(Kilde: Politiken 512 93).

Tiltagende multietnisk
Storbritannien er hastigt ved at blive et
multietnisk samfund på grund af den
indfødte befolknings fremskredne ældelsesproces og den høje frugtbarbedsrate
blandt de etniske minoriteter, der nu på
landsplan ifølge den officielle statistik
udgør fem procent af befolkniogeo. Kun
en ud af fem i den hvide befolkniogsdel
er under 16 år - mod en ud af tre blandt
de farvede befolkniogsgrupper, skriver
dagbladet Times. Antallet af pensionister, der i overvejende grad er hvide, er
steget med 16 procent siden 1971, mens
den hvide befolkniogsgruppes fødselsrate er faldet fra 2,3 børn til 1,8 børn pr.
kvinde. Blandt de etniske minoriteter er
fødselsraten 2,5, idet den dog er helt
oppe på 4,6 for familier fra Pakistan og
Bangladesh.
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Grækenland
Invasion af albanere
Grækenland har store problemer med
illegale indvandrere. Officielt angives
de~ at der nu er 434.000 sådanne i lande~ især fra Asien og Afrika, Rusland og
det øvrige Østeuropa. Men albanerne er
den største gruppe med ca. 185.000.
Grækerne søger nu at sende en del af
de illegale albanere tilbage, men det
viser sig meget vanskeligt, dels fordi
Albanien ikke er meget for at modtage
dem tilbage, dels fordi grænsen mellem
de to lande er slet bevogtet eller helt ubevogtet, så de udviste kan strømme ind i
Grækenland på ny sammen med nye illegale immigranter.

De fremmede medfører en stærk stigning i kriminaliteten og kan ikke finde
sædvanligt lønnet arbejde, da der i forvejen er stor arbejdsløshed i Grækenland.
Hovedparten af de indstrømmede er
unge mænd på under 25 år.
(Kilde: J)'ll.-Post. 1112 93).

Sudan
Overset hungerkrig mod
kristne
Som flere gange omtalt i Danskeren
(1992 nr. 2 s. 20-21, 1993 nr. I s. 7) har
der længe hersket borgerkrigstilstande i
Sudan.
Den islamiske regering i Nord-Sudan
med hovedstaden Khartoum fører en
skånselsløs krig mod befolkningen i
Syd-Sudan, der for størstedelen er kristen og bar gjort oprør mod undertrykkelsen fra det islamiske nord.
I sin krigsførelse mod det oprørske
Syd-Sudan benytter regeringen sig i høj
grad af hungervåbenet. Hungerkatastrofen i Syd-Sudan er nu lige så alvorlig
som i Somalia. Men medens der i årevis
har været en omfattende international
mediedækning af tilstandene i Somalia
og nu er sat en vældig FN-aktion i gang
for at bringe hjælp til de sultende der, er
der nærmest fuldstændig tavshed om forholdene i Syd-Sudan og ingen effektiv
hjælp udefra. Ifølge amerikanske oplysninger sulter 4 mio. mennesker der og
flere hundrede tusinde vil dø i de kommende måneder, hvis der ikke når hjælp
frem.
Det får den imidlertid vanskeligt ved.
Sidste år tvang regeringen nemlig næsten
alle hjælpeorganisationer til at forlade
området, så der nu kun er ganske a hjælpere til stede, som endda er afskåret fra
at arbejde frit.
Først på det allersidste synes internationalt pres på regeringen at have Bet den
til at vige lidt og give hjælpeorganisationerne bedre arbejdsbetingelser.
Senest har pavens nylige Afrika-rejse
bragt problemet en smule frem i medielyset. Eo katolsk biskop i Uganda skal
have advaret paven mod at besøge
Sudan, da et besøg kunne udlægges som
anerkendelse af en regering, hvis hænder
"drypper afkristnes blod".
Ved sit besøg i Khartoum appellerede
paven i stærke vendinger til styret der
om at gøre end ende på "den frygtelige
bøst aflidelser'' i Syd-Sudan.

Denne stillingtagen fra romerskkatolsk side gør det endnu mere nærliggende end før at spørge, hvornår prote>stantiske kirkesamfund som f.eks. den
evangelisk-lutherske danske folkekirke,
der jo i de senere år har været udsat for
ivrige bestræbelser til fordel for fælleskirkelige aktiviteter, vil åbne munden
eller løfte en fmger for de kristne i
Sudan i stedet for altid at bulke c:,,,er
nødstedte muslimer og styrte dem til
hjælp hvad enten i Afrika eller Københavns Domkirlce. Det virker nemlig for
tiden nærmest, som om de kirkeligt
prægede nødhjælpsforetagender dislaiminerer mod kristne nødlidende ude i
verden.

Det falder f.eks. i øjnene, at "Folkekirkens Nødhjælp" både i efteråret 1992 og
nu igen i februar bar iværksat store,
landsomfattende indsamlinger for . at
kunne atbjælpe hungerkatastroferne "i
Afrika" med opregning af Etiopien,
Mozambique og ikke mindst Somalias
islamiske befolkning. Men uden ~t ord
om de ekstreme tilstande i Syd-Sudan!
Hvad er dog årsagen til, at de kirkelige
nødhjælpere tier så systematisk om sultens og forfølgelsernes gru hos netop
kristne afrikanere?
(Kilder. Jy!J.-Post. 11/2 93; Time 22/2 93; bussund.somdclt brev fna Folkekirkens Nodbjælp
februar 1993).
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IBøger og tidsskrifter
Om at være dansk
Søren Krarup: Dansk Kultur.
(Forlaget Spektrum, 1993. 122
sider. 198 kr.).
Seks fremragende repræsentanter for
det egentlige i dansk kultur bliver portrætteret i denne bog. Den første er Ove
Høegh-Guldberg, manden bag lc:,,,en om
indfødsretten fra 1776. Af den herskende
ideologiske historieskrivning er han blevet karakteriseret som en magtbegærlig
reaktionær med "ensidige synsmåder og
blinde fordomme", men Krarup viser, at
Guldberg var en uselvisk fædrelandsven,
der med sin kloge le:,,, om indfødsretten
langt om længe satte skel mellem danskere og fremmede ud fra den betragtning, at "landets børn skal nyde landets
brød og fordelene i staten falde i dens
borgeres lod". Det skete på et tidspunkt,
hvor danskerne i lang tid havde måttet se
fremmede (tyskere) besætte de ledende
stillinger i landet, som danskerne selv
blev anset for ukvalificerede til. I en tid,
hvor fremmede igen fremhæves og
udmærkes på de indfødtes bekos!Di.ng, er
Guldberg derfor god at tage ved lære af,
konkluderer Krarup.
Den næste, der portrætteres, er
Grundtvig. Krarup beskriver, hvordan
Grundtvig som ung var grebet af et i dag
kun alt for velkendt åndsbc:,,,mod, idet
ban ud fra et angiveligt c:,,,erlegent standpunkt ville "frelse" Danmark ud af selvopgivelsen efter Englandskrigen 1807.

Først da ban erkendte, at ban var en
ufuldkommen synder ligesom sine landsmænd, kunne ban acceptere det konkret
eksisterende folk og kæmpe for det uden
ønske om at forbedre det. Krarup slår
fast, at denne erkendelse var afgørende
for Grundtvigs senere bestræbelser for at
indgyde danskerne kærlighed til Danmark. Dertil krævedes nemlig selvrespela "i modsætning til den uselvstændige dyrkelse af alt fremmed, der herskede
dengang som idag".
Det måske mest bevægende portræt i
bogen er af historikeren Caspar PaludanMiiller. Da hans eneste og lc:,,,ende søn
falder i krigen 1864, skriver PaludanMiiUer et mindeskrift, hvori ban sorgfuld
men uden sentimentalitet står fast på, at
det var rigtigt, at sønnen vc:,,,ede og altså
ofrede sit liv i kampen. Han kunne have
betalt sig fra det, men både forældrene
og sønnen mente, at det var en pligt og
æressag at bidrage sit til landets forsvar.
I overensstemmelse hermed var også
Paludan-Miillers ord, da han som rektor
talte til sine afgangsstudenter om livet
" ... møder fjenden dig under vejs, så slå
tappert fra dig indtil ban bar met nok".
Selv om sidemanden falder og river een
med sig, skal man rejse sig igen og tale
mandige ord til de forsagte. Det er denne
frimodige livsholdning, sat af kristendommen, Søren Krarup efterlyser i dag.
Paludan-Miillers studenter gik ikke som
nutidens unge forudsætningsløse ud i
verden, kommenterer ban. De blev ikke
"under tolerancens og lighedens falske
banner" ført ind i den tomhed og livsle-

de, som nu hersker. Paludan-Miiller vidste, at mennesket med hans egne ord
"ene blandt de levende bar en arv fra
slægt til slægt". I dag regnes mennesket
kun som et dyr med en stamtavle, hvorfor værn om dets åndelige arv kaldes
*'racismen...
Den fjerde i portrætrækken er Søren
Kierkegaard. Krarup gør her opmærksom på, at den almindelige opfattelse af
Kierkegaard som sær og indviklet skyl-

des bevidste fejlfortolkninger af Georg
Brandes og "Corsaren" - den tids svar på
Ekstra Bladet. Det væsentligste af Kierkegaards produktion er i realiteten ligefremt og jævnt skrevet til enhver. Budskabet er, at man som enkelt, ansvarligt
menneske skal være dagligdagen og sin
næste tro, og ikke, som Brandes tolkede
det, at man skal være "frigjort". Kierkegaard er stadig den, som med størst vægt
kan tale imod de politikere og ideologer,
der vil have os til at opbygge abstrakte
verdenssystemer og til at marchere i flok
med fakler og fraser.
Efter Kierkegaard portræ~res N.J.
Heje, grundlæggeren af bladet "Tidehverv", som Søren Krarup nu er redaktør
for. Heje gjorde op med den frelste missionerende idealisme blandt kristne i
1920'eme, ligesom Krarup nu gør op
med den samme mentalitet i politik. Heje
mente, at al menneskelig idealisme, enhver higen fra den laveste til den fineste
form ''vil, fordi den løsner et menneske
fra arbejdet, fra jorden, gøre et menneske
rodløs!, skille ham fra livet med næsten,
hvad ban så end siger og tænker". Derfor
efterlyste Heje "mod til at forlange at se
problemerne i øjnene og B dem ført
frem" nu, hvor de, der burde have ført
an, svigtede. I stedet for blændværk forlangte Heje virkelighed - lydighed mod
hverdagens arbejde uden hensyn til
resultater og succes.
Søren Krarups sidste portræt er af forfatteren Martin A. Hansen. Ligesom
Kierkegaard og Heje afviste Hansen på
kristendommens· grund ideologernes tese
om, at hensigten helliger midlet; at alt,
der tjener "fremskridtet", er godt. Krarup
viser, at denne dæmoniske tese netop
bygger på ideen om "fremskridtet", altså
afvisningen af, at menneskelivet grundlæggende er ens til alle tider. Denne
afvisning fører til foragt overfor "tilbagestående" tidligere generationer og dermed for nationens historie og det menige
folk, som føler sig forpligtet på denne
historie. Krarup beskriver, hvordan
Martin A. Hansen følte samhørighed
med det menige Danroarlc, "som siden
brandesianismens gennembrud bar været ~
genstand for nedladende spot". Martin
A. Hansen var narlonal, dvs. ikke hc:,,,-
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modig abstrakt og svigtende det givne
fællesskab.
Et sted bemærker Krarup om Grundtvig, hvor smukt og enkelt og indlysende
han kunne tale om fædreland og modersmål, "og det var Danmarks lykke, at der
var en Grundtvig til at sige disse
afgørende sandheder på en tid, hvor det
danske folks situation var så omtumlet
og truet". Det samme kan man sige om
Søren Krarup og nutidens situation.
Næppe nogen anden enkelt skribent har
bidraget mere til at gøre hele folket
opmærksom på de aktuelle trusler mod
Danmark og afklare frontlinieme. Han
præsenterer ikke "interessante" sociologiske teorier eller en ny "filosofi", der
skal "forklare" danskheden. Han fonnAr
derimod at sige det velkendte på stadig
nye måder, hvilket er den sjældneste
evne. "Dansk Kultur" anskueliggør
måske endda på den hidtil klareste måde
hans velgørende "uvidenskabelige" og
derfor vedkommende syn på, hvad det er
at være dansk.
Peter Neerup Buhl

Karakterløshedens
ideolog
Klaus Ritbjerg:
Karakterbogen.
(Gyldendals Forlag, 1992.
202 sider. 220 kr.).
I modsætning til i så mange andre Jan.
de er det hos os ikke de ekstreme ideologier, såsom nazisme og kommunisme,
der er skyld i ulykkerne. Tværtimod har
forbandelsen her i landet i dette århundrede været af den stile modsatte art,
nemlig en manglende fasthed i livsholdningen; en stadig mere uforpligtende,
blasert og overfladisk tilskuermentalitet
blandt de toneangivende i samfundet. De
såkaldte kulturfolk har sørget for at have
de meninger, der passer med "tiden", og
har i øvrigt koncentreret sig om at være
"interessante" for hinanden og de
måbende tilskuere. Som børn i en skolegård.
Klaus Rifbjerg er på mange måder det
mest fremtrædende eksempel på denne
mentalitet. Al hans usammenhængende
pludren skal tilsyneladende på tryk. Ved
udgivelsen af pludreværk nr. 98 med titlen
"Karakterbogen" sagde han. at "det skal
være sådan, at man ikke kan bolde mig
I00 pct. fast på noget af det, jeg siger".
Han vil hele tiden stå fri til at ændre synspunkt og reagerer da også med forurettet-
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hed, hvis nogen kræver, at han skal stå til
regnskab for tidligere udtalelser - som når
f.eks. Sovjet-eksperten Bent Jensen kritiserer hans infamering af Solsjeoitsyn.
Rifbjerg kan tilsyneladende retfærdiggøre
ethvert fejltrin, når det blot er forelaget i
"det godes'' tjeneste, især i kampen for
det såkaldte "humane ligevægtssamfund"
som jo nu er på mode i de kredse. Deri·
mod har han ikke meget til overs for de
virkelige mennesker. Efter sarkastisk at
have omtaJt folkets ønske om " at holde
fejlfarverne på afstand" fortsætter han:
"Det må være den folkevalgtes opgave på
en eller anden måde at være bedre end
folket", for "uden menneskelig indføling,
overblik, ømhed og selvforståelse kan
man ikke regere". Disse egenskaber
besidder menigmand altså efter Rifbjergs
mening ikke. Med sin abstrakte og selvovervurderede kulturradikalisme tror han,
at kun den, som kan engagere sig i hele
verdens problemer, er sandt menneskelig.
Ud fra samme mentalitet klager han på
kulturens vegne over "den fladeste fordummelses flertalsdiktatur" - for straks
derefter at demonstrere sin egen dybsindighed ved med oprigtig alvor at diskutere træers "selvoplevelse" og "bevidsthed"!
Desuden er det et besynderligt faktum, at
den eneste "trykfejl" i bogen forekommer
i det svære ord idiosynkrasi, som hos
Rifbjerg bliver til "ideosynkrasi". Kort
efter udtrykker ban sin harme over "middelmådigheden" hos "de åndelige amøbet", som hans modstandere er. Ak ja,
denne middelmådighed...
Rifbjerg mener, at "politileerledens
kerne ligger begravet i det voksende
fremmedhad. Det "folket'' ønsker er indvandrerstop og reeksport af så mange
"fejlfarver" som muligt". Selv har
Rifbjerg ingen problemer med det frem.
mede, men derimod efter alt at dømme
med det danske. Hvor den folkekære
Sigfred Pedersen på spørgsmålet "Hvornår er der dejligst i Danmark?" svarede
Alrid!, bar den foll<efremmede Ritbjerg
sin faste bopæl i Spanien. Han rejser
hen, hvor han kan lide at være, i stedet
for at holde af det sted, hvor han er sat.
Kernen i politileerleden er, at politileerne
i vid udstrækning deler mentalitet med
ham. Fremmedproblemet er kun een af
følgerne heraf - der er mange andre.
Først når det danske folk f!r taget sig
sammen til at muge ud i de kulturradilcales silcre stald for at fjerne stanken af
selvgodhed, vil det atter være muligt at
leve rank og fri. Den stadige tyggen drøv
på abstrakt humanisme skal ers1attes. af
sundere og mere nærende føde. Når det
sker, vil alene Rifbjergs åndelige efterladenskaber danne en bel mødding.
Peter Neerup Buh!

Den hellige
mandschauvinisme
Nawal El Saadawi:
lmamens fald.
(Rosinante/Munksgaard, 1992.
190 sider. 258 kr.).
"Enhver, der i vores univers indfører
noget, som ikke i forvejen findes i vores
traditioner, laver optøjer. Optøjer er en
alvorligere forbrydelse end drab. Kun en
vantro eller en landsforræder vil sætte
spørgsmålstegn ved det. Kommer forræderiet fra en kvinde, er der tale om en
endnu alvorligere form for vantro;
grænsende til vanære".
Således er retningslinierne i kulturar·
ven i imamens rige.
Den egyptiske kvindelige læge og psykiater Nawal El Saadawi har her skrevet
en tankevækkende roman om kvinder i et
land, hvor deres undertrykkelse sker i
religionens navn. Sceneriet er en fiktiv
verden, hvor imamen er højeste religiøse
såvel som politiske leder. Imamen er
symbolet på Gud.
Gennem bogen skildres en verden,
hvor det i den opdragende kulturarv
fastslås, at en kvinde er sin mands slavinde på samme naturgivne måde, som
myrerne er dømt til trældom for at følge
en dronning - og som en nærmest selvskreven regel, at en bøffel er meget mere
værd end en kvinde.
Det er en verden, hvor mændene via
en magt fra Gud fastholder magten over
kvinderne. En verden, hvor man stener
offeret og lader forbryderen gå fri.
Hovedpersonen i romanen er imamen&
uægteskabelige datter med det kætterske
navn Bint Allah (Guds Datter). Allah er
ifølge traditionen hverken blevet undfanget eller har undfanget, og selv om der
altså her er tale om en datter af Gud, så
væves med dette navn Koranens historier
og bibelens myter sammen. Bint Allah
trodser imamen, og ved hans død st!r
hun som repræsenlant for kvindernes
modsland.
Bogens indhold er lankevækkende,
idet dens lidt satiriske indhold egentlig
ikke er filetivt eller ubekendt. Snarere er
det dagligdag i muslimske stater, hvor
love bygger på trossætninger og ilcke på
menneskelig ræsonneren. Man må derfor
alvorligt frygte disse fremmedes syn på
vores samhørighed, der jo traditionelt er
etnisk-geografisk betinget, hvilket er
noget andet end de muslimske traditioner. For dem er vores tankegang en forbrydelse værre end drab.

Anne-Meue Christensen

Uvaneret
Poul Boeg:
En Skarpretters Standret.
(Eget forlag, 1993. 47 sider.
Erhverves gennem tilsendelse ved
fremsendelse af kr. SO til adres-sen: Helsingørvej U, 3480 Fredensborg eller ved indbetaling af
samme beløb pli giro 7 23 36 12).
Et af de mest omfattende bogværker,
der er udgivet herhjemme i nyere tid, og
et af de mest omdiskuterede, til trods for
at de færreste formentlig har læst det, er
Tamilrapporten. Den fylder 7 bind.
Undertegnede hører ikke til de privilegerede, der har kunnet afsætte tid til at
sætte sig iod i dette mastodontværk, og
er derfor afskåret fra at tage stilling til
det. Men en af dem, der har gjon det, er
lektor i statsret Poul Boeg. Resultatet er
blevet hæftet "En Skarpretters Standret''.
Boeg er overoniendig kritisk til såvel
den form, tamilsagen er udspillet i, som
til den afsluttende rapports indhold. Han
slår herunder ned på en række problematiske forhold omkring rapporten - forhold som, såfremt han har ret i sine vurderinger, meget vel for en senere eftertid
vil kunne P.t fordømmelsens lys til at falde andre steder, end det er faldet i dag.
Herunder påviser Boeg f.eks., hvordan
presseklip er blevet til retsstof, hvordan
sandhedskriterierne er vidt forskellige i
politisk og juridisk arbejde, uden at dette
accepteres i rapporten, og meget andet.
Skriftet er let læseligt for enhver også
uden juridisk baggrund. Det fremstiller
således problemerne i en form, som
appellerer til den sunde fornuft, der som
bekendt ikke behøver paragraffer.
Uanset hvilken holdning man iøvrigt
har til tamilsagen, skylder man sig selv
at sætte sig iod i de synspunkter, Boeg
fører i marken.
Ole Hasselbalch

Kærlighed til verden
Bent Østergaard:
... og verden kom til Danmark.
(Forlaget Hjulet, 1991. 144 sider.
98 kr.).
Det er vigtigt, at man i en sag skelner
mellem principielle holdninger og vurderinger af konkrete fakta. Hvis man ikke
gør det, risikerer man at ramme ved
siden af med sin kritik. Således vil Bent

Østergaard nok blive forundret over at
erfare, hvor få uoverensstemmelser der
er mellem hans og de fleste indvandringsmodstanderes syn på Danmarks
historie. "Fjerner vi fta en nutidsdansker
de aflejringer i vor kulturarv, der skyldes
indvandring eller udenlandsk påvirkning,
bliver der kun ynkelige rester tilbage",
fastslår han et sted, og heri bar han ret.
Uenighed opstår først, når han trækker
en parallel fra disse tidligere hændelser
til nutidens kvantitativt såvel som kvalitativt væsensforskellige indvandring.
Mens de dominerende blandt datidens
immigranter ganske rigtigt blev fremtrædende kunstnere, videnskabsmænd og
politikere, er den moderne hundredefold
større tilstrømnings mest iøjnefaldende
talenter heroinhandel, kvindemord og
aids-spredning. De enkelte glimrende
undtagelser fra dette generelle billede
kunne nemt have været udvalgt, uden at
de andre fulgte med.
På trods af den omfattende dokumentation om det modsatte afviser Østergaard
med naiv indignation begrebet "bekvemmelighedsflygtning", og han benægter
hårdnakket, at indvandringsmodstandere
i debatten hænges ud som racister - og
samtidig skriver han, at "racister som
Glistrup og hans kreds har givet fremmedhadet fri udblæsning"... Om indvandringsmodstandernes læserbreve skriver
Østergaard: "Alene den hadefulde tone
og det voldsomme engagement, hvormed
disse synspunkter frem.lægges, beviser at
følelserne er drivkraften og begrundelserne er undskyldning". Rent boltset fra,
at befolkniogseksplosionen efter alle
ekspertt!rs mening udgør vor tids altoverskyggende trussel, kan man spørge, hvad
Østergaards egen motivation dog er/
Hvorfor vil ban ikke hjælpe flest muligt
nødlidende i deres hjemegne? Der er
ikke tale om et enten-eller, men et bådeog, svarer han. "Vi skal hjælpe flygtninge til at blive bosat ude i verden, men vi
må også selv tage vor beskedne andel af
verdens flygtninge". Da Danmarks ressourcer imidlertid ikke er uudtømmelige,
savner dette standpunkt (hvor den
"beskedne andel" i øvrigt har en tendens
til at vokse ubegrænset) enhver rationalitet i den aktuelle situation, og Østergaard
kan da heller ikke begrunde det nærmere. Vi kan kun huse symbolske dråber af
den tredie verdens menneskeoceaner, så
forklaringen på standpunktet kan kun
være et farisæisk ønske om god samvittighed, om at kunne sove godt efter at
"have gjort, hvad man kunne", selv om
det er ganske utilstrækkeligt. Kærlighed
til alverden og selvgodbed er et og det
samme. Hvad hans bevidste motivation
end er, tager Østergaard altså selv stilling

på et mindst lige så følelsesmæssigt
grundlag, som han beskylder sine mod-

standere for at gøre. Det er der ikke nød~
vendigvis noget dadelværdigt i, men desværre kan følelser, som han selv skriver,
være i høj grad vildledende, hvis de ikke
korrigeres af fakta.
Bent Østergaards bog er en samling
kronikker og artikler fra over tyve års
velmenende indsats for at "åbne Danmark". Han har i løbet af den tid formået
at opbygge en vidunderlig skinverden,
hvor enhver er sig selv fjernest, forsåvidt
som en "værdigt trængende" per definition ikke kan være svindler, utaknemmelig eller fanatisk. Efter læsning af hans
bog kan man kun sande det gamle ord
om, at vejen til helvede er brolagt med
gode hensigter.
Peter Neerup Buh/

I danskerhadets skygge
Carsten Svane Hansen:
Tal dansk din hund!
Rejs hjem din hund!
Om et Danmark i racismens
skygge 1 og 2.
(Forlaget Systime, 1992. 248 og
224 sider. 300 kr.).
Af nærværende bøgers titler kunne
man tro, at man her havde fundet Danmarks første "fremmedhader". for et
sådant sprog anvendt mod andre mennesker er vist hidtil uset inden for kongerigets grænser - hvis man da ikke skal
betragte beteg_nelsen "hund" som en
ufonjent udmærkelse for den ofte svigefulde menneskeart. Det skal man imidlertid nok ikke, for også på andre måder
indfører Hansen en til dels ny og utiltalende tone i debauen. Han antyder således direkte en ond "racistisk" vilje hos
danskere ved at indføre begrebet "ikkebeslutningstagcn", der "peger mod den
mulighed, at savnet af en hel del indvandrerpolitiske beslutninger kan skyldes
danske politiske beslutningstageres bevidste tilsidesættelse eller undertrykkelse
af indvandrernes ønsker og krav til det
danske samfund". Alt andet end total
kapitulation gøres med andre ord suspekt
i denne sammensværgelsesteoretikers begrebsverden. Borgmester Per Madsens
bekymrede udtalelser om fremmedgørelsen af Ishøj kan således iflg. Hansen
ikke alene opfattes som forsøg på at beskrive en faktisk udvikling; de kan "også
læses som Per Madsens personlige nega- ....
live holdninger til indvandrere. Eller de

r-

DANSKEREN - NR. 2 • APRIL 1993

17

kan fortolkes som en politisk handling,

hvor hensigten er gennem understregning af forskelle at fremstille indvandrerne som udanske. En teknik som kendes
fra nazisternes propagandamaskine, der
bevidst beskrev jøderne som utyske
mennesker, der ikke hørte hjemme i
Tyskland". Lignende infame mistænkeliggørelser af hæderlige landsmænd som
Hansens af Per Madsen skal man vel netop tilbage til Goebbels for at finde. Hansens giftige insinuationer udspringer nok
af hans opfattelse af "racisme" som defineret ved handlinger i stedet for motiver.
Ethvert forsøg på at skelne mellem sine
egne og fremmede er med andre ord
"racistisk", selv om det intet har at gøre
med biologiske overlegenhedsteorier.
Som en logisk konsekvens heraf maner
også udtalelser fra Den Danske Forening
for Hansen "billeder frem fra nazitidens
Tyskland". AJ "national-egoisme" er
racisme, fordi han ikke skelner mellem
kulturelle og biologiske forskelle.
Som alternativ til den nuværende
fremmedpolitik anbefaler Hansen "aktiv
hensyntagen", dvs. positiv særbehandling af nykolonisatorerne. Man må i den

forbindelse ikke se på danskernes problemer med at finde sig til rette i det
uundgåelige multikulturelle samfund, for
det er at se situationen gennem vore egne
øjne, og det er jo racisme...
Egentlig gør Hansen sig dog også selv
skyldig i racisme, idet han benægter, at
de fremmede er udanske. Som om en
tyrker, pakistaner eller afrikaner ikke ville betakke sig for at blive kaldt dansker!
De ønsker tvænimod ar respekteres, som
det de er. og bØr også blive del
Trods de ovenfor nævnte utiltalende
træk og huller i logikken er der alligevel
en velgørende form for åbenhjertig
ærlighed og konsekvens i Carsten Svane
Hansens bØger. I modsætning til de fleste politikere, som bedrager sig selv og
andre ved ideligt at tale om "assimilation" eller "integration", vedslår Hansen
utvetydigt, at han i stedet for "selvtilstrækkelighedens kvælende muddel])Øle"
går ind for Danmarks opløsning i det farverige fællesskab, og han viser ved
omfauende statistik, at vi allerede er
godt på vej. Man kan sammenligne det
med holdningen til EF-unionen, hvor
også kun få tilhængere turde stå frem
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med et "ærligt ja". altså med fuld
indrømmelse af de skæbnesvangre konsekvenser for landet. De fleste påstod
stædigt, at det på een gang er muligt at
fjerne grænsen og bevare vor identitet.
På samme måde i indvandren.JJØ{gsmålet. Man bør ikke betvivle en ærlig jasiger som Carsten Svane Hansen hans
gode hensigter, men man kan så sandelig
være uenig med ham. Lødigheden af
hans analyse af situationen i dagens
Danmark taler vist for sig selv, når han
konkluderer: "Racisme dukker ikke op
fra graven og manifesterer sig i et nu i et
nyt samfundssystem. Den vokser og
vokser - og kan som i Tyskland udmunde i udryddelseslejre. Det afgørende er at
bekæmpe den i starten - før den bar vokset sig så magtfuld, at det er for sent
Tiden synes inde til at tage fat på en
uuende racisme".
Hvad man kan frygte er. at det bliver
hystader som Carsten Svane Hansen,
som skal "tage fat" på "racismen". I så
fald bliver det nok snarere genstridige
danskere, som havner i lejre i det multikulrurelle Utopia.

Peter Neerup Buh/
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SOMMERSTÆVNE og
MØDER I
FORÅRET OG LANDSMØDE - Snoghøj 1993
SOMMEREN
så

1993

Odense
Sted:
Taler:
Køge
Sted:
Thler:
Århus

Sted:
Taler:
Emne:

Onsdag den 21. april
kl.19,30
Centralbiblioteket, Kloster·
bakken2
Fhv. MF Mogens Glistrup
Tirsdag den 27. april
kl 19,30
Søndre Skole, Rasmussens·
vej 23, lokale 21
Harry Vinter
Tirsdag den 27. april
kl. 19,30
Årllus Cykelbanes lokaler
Lektor Poul Boeg
Tamilsagen

København Torsdag den 29. april
kl. 19,00
Sted:
Medborgerhuset SV, Sean·
diagade 19
Thler:
cand. oecon. Ebbe Vig
Emne:
Fremmedpolitikkens økonomi

Grundlovsmøder 1993
Sønderjylland, Brørup
Sted:
Kongeåkroen, Foldingbro,
Kongeåvej 4
Talere:
Sognepræst Søren Krarup
og cand. polyt. Iver
Reedtz· Thott
Tidspunkt: kl. 14,00
Odense
Sted:

Munkedammen, ved
Østerbæksvej/Rosenørnsvej
Taler:
Politiassistent Erik Dagø
Tidspunkt: kl. 14.00

Gentofte
Sted:

Foran hovedbiblioteket,
Ahlmanns Alle 6
Talere:
Murer Poul Vinther Jensen
og tidl. modstandmand Jan
Høeg,Norge
Tidspunkt: kl. 11.45
Hillerød
Sted:
Talere:

Posen ved Slotssøen
Fhv. MF Mogens Glistrup
og tidl. modstandsmand
Jan Høeg, Norge
Tidspunkt; kl. 14.00

Den Danske Forenings sommerstævne, 1993 finder sted i dagene 18. lil 20.juni på
Motel Medio, Kolding Landevej 6, Snogbøj, DK 7000 Fredericia.
Motellet ligger tæt på Danmarks trafikmidte som tænkeligt. De, der har deltaget
i tidligere stævner, vil huske det både for de gode værelser og for den fortrinlige forplejning.
Styrelsen har besluttet at afholde ordinært JandSlllØde i forbindelse med sommer·
stævnet. Programmet ser således ud (ændringer forbeholdes):

Fredag den 18. juni
Kl. 12,00
Ankomst
Kl. 14,00-15,30 Foredrag: Professor,jur. dr. Ole Hasselbalch
Kl. 15,30-16,00 Kaffepause
KL 16,00-17,30 Debat i forb. med Ole Hasselbalchs foredrag
Kl. 18,30
Middag
KJ. 19,30
Foredrag: Afdelingsforstander P.H. Beting.
Lørdag den 19. juni
Foredrag: Lektor, lhv. MF Poul Boeg
KJ. 11,15-12,00 Debat i forb. hermed
KJ. 12,00
Frokost

KL 9,30-11,00

Landsmøde 1993
Lørdag den 19. juni
Kl. 13,15-13,30 Ankomst
KJ. 13,30-14,00 Velkomst ved foreningens næstformand Poul Vmther Jensen
KJ. 13,40-15,00 Oplæg om foreningens nuværende stilling og kommede arbejde
ved formanden Ole Hasselbalcb
Kl. 15,00-15,30 Kaffepause
Kl. 15,30-17,00 Debat og spørgsmål til styrelsen
KJ. 17,00-17,15 Regnskabsaflæggelse
Kl. 17,15- 17,45 Opsummering og evt. vedtagelser
Kl. 17,45-18,00 Afslutning ved næstformanden
Sommerstævnet fortsat
Kl. 18,30
Middag
Kl 19,30-20,30 Vandretur ved Lillebælt
Kl. 21,00-23,30 Hyggeligt samvær og indslag med folkedans og musik
samt natmad.
Søndag den 20. juni
Kl. 10,00-11,15 Foredrag: Norsk foredragsholder
Kl. 11,15-12,00 Debat i forb. med foredraget
KJ. I 2,00
Frokost
Kl. 13,30-14,30 Foredrag
KJ. 14,30-15,00 Kaffepause
KJ. 15,00
Afslutning ved foreningens næstformand.
Somrnerstævnets leder er Poul Vintber Jensen. Endeligt program vil fremkolllllle i
Danskerens juninummer, hvor tilmeldingsblanket vedlægges.
Grundpris for deltagelse i hele sommerstævnet (inklusive landsmødet) er kr. 1000
pro persona ved overnatning i dobbeltværelse - kr. 1100 i enkeltværelse. Heri er ikke
inkluderet eftermiddagskaffe eller drikkevarer til måltiderne. Man kan deltage i enkelte dele af stævnet mod betaling af dagligt kursusgebyr på kr. 35.
Mødet er åbent for alle interesserede, herunder pressens repræsentanter.
Tilmelding til sommerstævnet sker til Den Danske Forenings sekretariat, Postbox
411, 8100 Århus C senest 12. juni 1993.
Betaling sker efter nærmere anvisning i Danskerens juninummer, hvor betalings.
blanket vil blive vedlagt.
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Allah under fode
Muslimers følsomhed og fanatisme
over for alt, hvad de opfatter som krænkelser af deres hovedpiller, Allah og hans
profet Muhamed, er i de sidste fire år på
det rædsomste blevet klarlagt for alverden i den bekendte Rushdie-sag.
Men der skal såmænd ikke en verdensbemmt forfatter og et berammet litterært produkt til for at opflamme deres
religiøse krigsgejst. Langt mindre og
meget mere jordnære ting kan gøre det.
Så som sko og bildæk!
Allerede i sidste halvdel af 80 'erne
kom det til beslaglæggelser af varer og
voldsomme optøjer i Egypten og Bangladesh, fordi trosivrige muslimer der mente, at struktur og mønstre i såler på sko
importeret fra Kina og Europa lignede de
arabiske skrifttegn for navnet Allah. Og
for rettroende muslimer at træde Allah
under fode var jo en helligbnirde næsten
udenlige.
I 1992 flammede forbitrelsen op i
Englands Midlands, hvor der jo er en
mængde indvandrede muslimer. En italiensk-født dame, der ejede nogle skobutikker bl.a. i Nottingham, havde fra Italien importeret nogle fine damesko, der
var dekoreret med gyldne arabesker, som
indeholdt et vers fra islams første søjle:
"Der er ingen anden gud end Allah".
Det førte til heftige protester fra det
stedlige muslimske samfund, som krævede skoene fjernet og en undskyldning fra
butiksejeren til muslimerne. En af deres
ledere understregede sagens uhyre alvor
ved at udtale: "Det er mere alvorligt end
Salman Rusdie. Han skrev en bog, som
man bærer med bAnden. Her tager man
det hellige navn på foden".
Butiksejeren faldt til føje og traf en
aftale med de krænkede Allah-dytlcere;

Islamisk
tolerance
Politiken bringer 9/3 en advarsel til
rejsende, der agter sig til arabiske lande.
Det er nemlig ramadan, hvor der fastes
fra solen står op til den går ned. "Krænker man lovene ved at spise og drikke
offentligt i denne periode risikerer man
at blive fængslet, pisket, idømt bøder
eller udvist", skriver Politiken.
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en velhavende muslim købte de sidste 12
par af de famøse sko og brændte dem.
{Heldigvis må man åbenbart gerne brænde Allahs navn!).
Den slemme sag syntes at have fået en
fredelig udgang.

Men i de tidlige morgentimer et par
dage senere blev en bil kørt ind gennem
ruden til den formastelige skoimportørs
butik i Leicester og sat i brand. Hele
butikken og lageret af sko udbrændte!
Det er dog ikke blot med fødderne,

man kan trampe på Allah. At en anden
slags "såler'' også kan blive blasfemiske,
måtte den japanske producent af bildæk
Yokohama Rubber Compaoy sande.
Firmaet havde ved hjælp af computer
konstrueret et nyt dælcmønster, der skulle
give en sikrere kørsel Igen fandt
opmærksomme muslimer, denne gang i
Brunei og Saudi-Arabien ud af, at dækmønsteret lignede de arabiske skrifttegn
for Allah.
Japanerne trak skyndsomst dækkene
tilbage og erstattede dem med andre,
som ikke kunne forarge de følsomme
muslimer. Firmaet indrykkede yderligere
en beklagelse og undskyldning i et tidsskrift, der udgives af denjapansk-islamiske forening.
Men ikke længe efter affyrede ukendte
3 skud mod indgangen til det bus, hvor lederen af det japanske producentfum.a bor.
Måske en lille hilsen fra Allah?
(Kilde, Forteao Tune, llL 66 s. 8).

Asiatisk andejagt
"Tre asiater fangede ænder på krog.
De brækkede derefter dyrenes vinger,
bandt dyrenes hoveder under vingerne
med fiskesnøre og lagde fuglene under
noget buskads. Det kostede 14 dages
betinget hæfte".
Sådan kan man læse i et stort dansk
dagblad. Og vel at mærke ikke om eksotiske fangstskikke i et fjernt asiatisk land.
Men om noget, der er foregået i Danmark og bedømt af en dansk domstol.
Det Veterinære Sundbedsråd fandt
behandlingen af ænderne groft uforsvarlig, men dog kun "på grænsen til dyremishandling''. Og domstolen tog hensyn
ti~ at de tre vingebrækkere kom fra et
land med en anden opfattelse af menneskers pligter over for dyr. Den ville derfor ikke dømme de tre asiater for dyremishandling.
Det er jo også længe siden vi standsede sporvogne og anden traftk i hovedstaden for at lade en andemor marchere
over gaden med sine ællinger.

Selv om Turistforeningen stadig sælger postkort til minde om danskernes
forhold dengang til dyrenes beskyttelse.
(Kild<>: Jyll.-Post. 2Sfl, 2917 92).

