
Udgivet af 
DEN DANSKE FORENING 

Tll eftertanke før valget 
Lar.dsmænd ! - Her er vi så igen med et nummer af 

DANSKEREN. Tiden siden det første er brugt til at 
hverve medlemmer til Den Danske Forening og til at 
skabe rammerne - bl.a. de love, som er aftrykt længere 
fremme, og hvis hovedformål er at sikre, at foreningen 
holdes på det spor, man var enige om ved stiftelsen. Vi 
takker de mange, der har indmeldt sig eller har hvervet 
og med kontingenter og ekstrabidrag hjulpet til at give 
os virkemuligheder. 

Der er sandelig brug for vort virke. Fremmed
gørelsen af Danmark ved den tilstrømning af fremmede 
fra fjerne lande, som politikerne lader slå sig ned iblandt 
os og på vor bekostning, fortsætter jo i uhyggeligt 
omfang. Senest har socialministeren søgt om 700 
millioner kr. ekstra til »integration« af 4800 flere 
asylmodtagere i 1987 end de 1200, der efter lovrevisio
nen sidste år var budgetteret med. Direktoratet for 
Udlændinge regner nemlig nu med op mod 6000 
asylmodtagere i år. Det svarer ret nøje til gennem
snittet i de tre mareridtsår 1984-86. 

Dertil kommer, at familiesammenføringerne blandt 
de tidligere modtagne fremmedarbejdere eller •ind
vandrere<• svulmer, så de folkevalgte og embedsmæn
deni: i adskillige kommuner nu virkelig begynder at 
fatte alvoren. Borgmester Per Madsen i Ishøj, en af de 
værst ramte kommuner, har taget bladet fra munden 

Møde om valget 
Den Danske Forening arrangerer I anledmn& ar ,'&lgct et 

debatmøde frtdag den 4. ~embtt Id 19.JG i Amager 
Selskabslokaler, Markmandsgade 9 (lige ved Chnstmas 
Møllers Plads). 

I debatoplæg vil der blive redegjort for fremmedpoli
tikkens centrale betydning for samfundsudv1khngcn og 
dermed for vælgernes beslutning. 

Emnet søges fortiet i valgkampen. Men vzlgeme har også 
et ord at skulle have sag1, og dette er en lejlighed ttl at gøre 
det. 
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om nogle af fremmedpolitikkens uhyrlige resultater. 
Forhåbentlig bidrager det til at fjerne det tabu, som 
ikke mindst hans eget p.arti Socialdemokratiet har søgt 
at lægge om alt dette, skønt indvandringen rammer 
deres egne mere end nogen andre. 

Den ofte krævede folkeafstemning om fremmed
politikken må vi stadig ikke få. Den ville jo også give os 
mulighed for at sige vor mening om denne nationale 
livssag uden om alle mulige andre spørgsmål. 

I stedet skal vi have folketingsvalg, hvor netop meget 
andet forplumrer billedet. Og det er tydeligt nok, at det 
er det, de fleste politikere vil tale om, mens det vigtigste 
af alt: fremmedpolitikken helst skal forbigås i tavshed 
og uden forpligtelser. 

Komiteen mod Flygtningeloven bar i annoncer peget 
på dette og opfordret vælgerne til at gøre fremmed
politikken til valgets hovedspørgsmål og kræve, at 
kandidaterne svarer ja til, at de 1) vil gå imod, at 
Danmark gøres til et indvandrerland, 2) vil stemme for 
en stramning af flygtningeloven, derunder reglerne for 
familiesammenføring, og 3) i givet fald vil gå ind for en 
folkeafstemning om spørgsmålet. 

Den Danske Forening kan gøre disse spørgsmål og 
krav til sine og opfordre alle til at konfrontere 
politikerne med dem og overhovedet fortælle dem, hvad 

Møde med Mr. Honeyford 
Ckn Dornslc Forening har inviteret den cnsclskc skolele

der Ray Honeyford til at holde foredrag tirsdag den (3. 
oktobcr kl. 20 i ViNmhallen ved København. Baggrunden er 
hans crfaring(r med el skolevæsen. hvor landets egne børn 
o ne er i mindretal i forhold til asiatiske elever. Dcuc 
fænomen begyllder jo også at dukke op herhjemme. Læs 
amklen inde i bladet om Honeyford.s oplevelser med den 
fremmede. militante kultur. 

Mødet er forbeholdt medlemmer. Foredrage, er på 
engelsk. 



flertallet af danske vælgere mener om fremmedpolitik
ken. 

Fasthold dem også bare på deres egen megen snak 
om økonomien ved at stille dem det spørgsmål, de 
aldrig har villet besvare, nemlig hvad fremmedpoli
tikken egentlig koster. Inde i bladet findes et forsøg på 
at belyse dette. Resultatet er rystende, skønt ikke 
overraskende. 

der var for fine til at slå sig ned blandt deres landsmænd 
lige på den anden side af vandet og i stedet betalte 
flygtningeagenturer for at skaffe dem til Danmark, 
vende tilbage til deres hjemland. Også derom nærmere 
inde i bladet. 

Det er også tid nu at fastholde politikerne, Dansk 
Flygtningehjælp, »flygtningevennerne« m.fl. på deres 
påstande om de ægte flygtninge, som kun kom, fordi de 
var truet på liv og lemmer, bestemt ikke som al
mindelige indvandrere. Efter den nylige fredsordning 
på Sri Lanka må- som de første-de tusinder af tamiler, 

Nogle har bedt os klarere sige, hvad vi vil sætte i 
stedet for den hidtidige politik. Det har vi skrevet i en 
lille folder, vi Jod trykke i juli til brug i vor 
medlemshvervning. Rekvirer eksemplarer af den og lad 
den tjene til eftertanke inden valget. Læs den selv, lad 
andre læse den, uddel den og brug den til at skaffe Den 
Danske Forening mange flere medlemmer. Så får vi 
styrke til at nå vort mål. 

D 

Danskere: Hjælp os 
med at hjælpe jer selv 

Har ændringen af flygtningeloven i 
efteråret ikke løst det problem, som 
udviklede sig i de foregående år, hvor 
indvandrere strømmede ind i landet? 

Det er et spørgsmål, som mange 
stiller sig selv. De, der vedtog stram
ningen, forsømmer ingen lejlighed til at 
fortælle, at der nu er strammet nok. 

Også f.eks. Komiteen mod Flygtnin
geloven måtte overveje behovet for et 
fortsat arbejde efter lovændringen. 

Som bekendt besluttede Komiteen 
imidlertid at fortsætte. Og Den Danske 
Forening blev stiftet 18. marts i år ud 
fra en lige så klar fornemmelse af, hvor 
det i realiteten bar henad. 

Indvandringens realiteter 
Baggrunden herfor var bl.a. vurde

ringer fra en af de få sagkyndige 
jurister, som har turdet sige tingene lige 
ud, nemlig professor, jur. dr. Ole 
Hasselbalch. Efter at have analyseret 
den nye lov nåede han frem til den 
konklusion, at der heri ingen afgørende 
hindring er for de bagmænd, der mod 
høj betaling skaffer indvandrere fra den 
3. verden ind i Danmark. 

Hasselbalchs vurdering var den, at 
kun bagmændenes skøn over, hvad 
•den offentlige mening« i Danmark kan 
bære, uden at politikerne tvinges til at 
gribe effektivt ind, vil bestemme, hvor 
mange asylsøgere der vil komme. Un
der hensyn til, at politikerne af egen 
drift har været inde på et tal på 5.000 
årligt som passende, frygtede han, at 
flygtningebagmændene nok ville regne 
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med at kunne sende op til 6-7.000 til 
Danmark årligt. 

Drømmerne· 
Kommer der 5.000 årligt, står vi som 

bekendt - ifølge beregninger fra Social
demokratiet - ved århundredskiftet 
med 400.000 mennesker i denne gruppe. 

Hasselbalch gav også udtryk for sin 
vurdering offentligt. Han blev i den 
anledning kraftigt imødegået af justits
ministeren. Hasselbalch svarede ved at 
karakterisere de involverede politikere 
som drømmere, der handler mere ud fra 
selvskabte forestillinger om, hvordan 
verden ser ud, end ud fra de faktisk 
foreliggende oplysninger. 

Det ser desværre ud til, at prof. 
Hasselbalchs skepsis var berettiget. 

Flygtningehjælpen har i sommeren 
1987 måttet anmode om yderligere 
tilskud. I 1987 skal der alene til inte
gration (de 18 måneder under Flygtnin
gehjælpens »indslusning«) betales 1,5 
milliard kr. Man skønner nu, at 6.000 
flygtninge i år skal påbegynde integra
tionsprogrammet. 

Det er uklart, hvor mange af disse der 
forudsættes at komme ind i landet i 
1987. Men tendensen synes ganske klar: 
De skøn, myndighederne er gået ud fra, 
er alt for lave. 

Hold stædigt fast 
Dette indebærer en stærk opfordring 

til at fastholde interessen for denne sag. 
Det er jo desværre således, at adskillige 
mennesker efter at have hørt tilstræk
keligt meget om et problem bliver trætte 
og ikke gider høre om det mere. De vil 

derefter være tilbøjelige til at mene, at 
problemet ikke længere er til stede. 

Det skulle nødigt gå sådan her. Kun 
et langvarigt, stædigt pres fra befolk
ningen vil kunne tvinge politikerne til at 
gøre noget effektivt. Og der er for 
øjeblikket kun medlemmerne af Den 
Danske Forening til på bredere basis at 
organisere og fastholde trykket. 

Modstanden skal organiseres 
Det er derfor vigtigt, at alle gør, hvad 

de kan. 
Stil de spørgsmål, som bør stilles, 

igen og igen. I aviserne og til de 
politikere, som nu er indviklet i valg
kampen. Stå frem og vis, at vi er mange. 
Der er ingen grund til at lade sig gå påaf 
afvisende avisredaktioner og overbæ
rende svar på vælgermøderne. Bliv ved. 

Organiser desuden modstanden på 
lokalt plan inden for foreningens ram
mer, således som vore love nu lægger op 
til. Vi vil være behjælpelige med at linde 
den mest praktiske udformning af så
danne lokale og regionale grupper, bl.a. 
ud fra vort kendskab til den samlede 
medlemskreds og dens geografiske ud
bredelse på nuværende tidspunkt. 

Indkøb og fordel det materiale, som 
foreningen stiller til rådighed udover 
blad og foldere. 

Iværksæt eventuelt en støtteindsam
ling og send os pengene. Vi er oppe 
imod et kæmpemæssigt apparat, der 
råder over betydelige pengemidler, tal
rige "meningsdannere« og veletablere
de organisationer og pressionsgrupper. 

Vore modstanderes apparat lider 
blot under den mangel, at det ikke har 
befolkningens store flertal bag sig. En 
organiseret, målbevidst modbevægelse 
vil få flertallet til at lære sin vældige 
styrke at kende. Danskerne skal ikke 
linde sig i at blive kujoneret af unatio
nale kredse. Derfor: Hjælp os med at 
hjælpe jer selv. 



Hvad koster det? 
Af cand. oecon. Ebbe Vig 

Samlet statistisk dokumentation og økonomiske konsekvens
beregninger angående indvandringen vil myndighederne ikke 
give os. - Men ved forsigtig beregning sandsynliggør 
forfatteren, at statens og kommunernes totaludgifter allerede 
i 1989 kan overstige det nuværende forsvarsbudget. 

Altomfattende mangel på dækkende 
belysning af flygtningeindsatsens om
fang og omkostninger i Danmark fører 
til, at vore politikere gang på gang laver 
her- og -nu-løsningeruden noget sagligt 
grundlag. Befolkningen misinformeres 
af altid sporadiske, usammenlignelige 
og ofte indbyrdes modstridende talop
lysninger i pressens overskrifter. 

Uanset indstilling til flygtningelovei
ler fremmedpolitik vil saglig informa
tion imidlertid fremme den demokra
tiske proces. I stedet for evindeligt at 
kaste »holdninger« i hovedet på hinan
den ville det være gavnligt, om saglig
heden - så langt det er muligt- kom til at 
denne grundlag for vor stillingtagen. 
Herved kan faren for mytedannelser 
både i den ene og den anden retning 
undgås. 

De talmæssige opgørelser og prog
noser for antal indvider inden for for
skellige kategorier, opdelt på foran
staltninger i de forskellige faser og på de 
tilsvarende udgiftsposter - dels i form af 
ressourceforbrug, dels i form af penge
overførsler· tindes slet ikke. 

Myndighederne: Intet samlet tal 
Efter tre års eksplosion i antallet af 

fremmede, der er kommet til Danmark, 
er der selv for vore politikere et yderst 
spinkelt talgrundlag at beslutte ud fra. 
Det eneste beslutningsgrundlag er fak· 
tisk stemningerne i institutioner. admi· 
nistration og befolkning. Den 6. juni 
1986 svarede Justitsministeriet skrift
ligt på en henvendelse: »Med hensyn til 
Deres spørgsmål om, hvor store de år· 
lige udgifter er til udlændinges ophold 
her i landet. kan justitsministeriet op
lyse, at der ikke forel igger noget samlet 
statistisk materiale til belysning heraf«. 
Dette er situationen endnu i dag. 

Men med en primær bestand af 
»fremmedarbejdere« i Danma rk fra 
tredjelande på henved 70.000 og en po
litiker-ønsket vækst i antallet af »flygt
ninge« på mindst 5.000 pr. år - iflg. 
statsministeren i maj i år 4 -6.000 • vil 
der i henhold til Socialdemokratiets 
indvandrerudvalg være - forsigtigt ud
regnet - 400.000 vildtfremmede i landet 
om blot 12 år. 

ADVARSEL 

Hvad bliver følgerne heraf - i de nær
mest kommende år og på lidt længere 
sigt - dels med henblik på den konstante 
»indslusning,, af fremmede hvert år, 
dels vedrørende de lige så konstant »ud
slusede« fremmede, der fra Flygtninge
hjælpen overgår til kommunerammer
ne med bistandshjælp etc. - og som vil 
udgøre en hastigt voksende folkegrup
pe og dermed økonomisk belastning. 

Statens udgifter til »indslusningen« 
(18 måneder) har vist stigende tendens 
og kan, efter et forsigtigt skøn baseret 
på sammenstykkede oplysninger fra ad
ministrationen. angives til mindst 
230.000 kr. pr. flygtning for perioden. 
Den danske srat skal, hvis den fasthol
der dette vanvid, skaffe 11/ 2-2 milliar
der kr. til indslusningen af de 6.000 nye 
indvandrere, socialministeren f.eks. 
venter i år. 

Efter statsfasen følger den kommu
nale fase. Her er de direkte udgifter til 
fremmedformålet yderst vanskeligt 
bedømmelige, og de indirekte udgifter, 
som er enorme, fortaber sig om muligt 
endnu mere i det administrative mørke. 

Hvad kommunerne har i vente 
Kan vi forsøge at kaste et lys ind i 

delle mørke? Det prøvede f.eks. Sune 
Dalgård med sit regnestykke i Jyllands
Posten den 3. juni '87, hvor han påviste, 
at ressourceindsatsen pr. tyrkerbarn i 
Århus' børneinstitutioner er ca. 21/ , 

gange større end for danske børn. 
Her vil jeg anvende en til formålet 

opstillet model til såkaldt statistisk es
timation af kommunernes forventede 
udgifter i de kommende år. 

Allerede i indslusningsfasen har man 
erfaret, at kun 3-7 pct. af indvandrerne 
får jobs eller kommer i erhvervspraktik 
i denne periode. Efter udslusningen 
mangler specifikke ledighedsopgørelser 
helt. Men for at danne sig et skøn kan 
man til en begyndelse se på arbejdsløs-

Redaktionen er blevet underrellel om, at nogle modta
gere af bladet umiddelbart efter fremkomsten af første nr. 
har fået tilsendt nynazistisk propagandamateriale. 

»Danskeren« og Den Danske Forening har naturligvis 
ingensomhelst forbindelse til eller sympati for disse 
kredse, hvis medlemmer tvæ:rtimod, iflg. vore love. ikke 
kan optages i foreningen. 

Medlemmernes opmærksomhed henledes derfor på, at 
der altså vil kunne forekomme forsøg på at undergrave 
foreningens virksomhed gennem distribution af materiale 
indrenet med henblik på at belaste os i modtagernes og 
offentlighedens øjne. 

Den Danske Forening modarbejdes imidlertid målret
tet af grupper, for hvem dens virke kommeroverordentlig 
ubelejligt. Denne mod-aktivitet antager alle tænkelige 
former - inden for og uden for lovens grænser. 

Hvor der målte ønskes nærmere information i forbin
delse med sådan chikane, kan henvendelse relles til 
foreningen (adresse og tlf.numre: ses. 15). 
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hed~tallene for de mere etablerede 
fremmedarbejdere, der kom ind i landet 
fra l 960erne. Deres ledighed udgjorde 
ved udgangen af 1986 i landsgennem
snit 30 pct. - mod det samlede lands
gennemsnit på knap 8 pct. for 
danskere. 

For de nye, dårligt integrerede ind
vandrere må man givetvis påregne en 
umådeligt meget højere arbejdsløshed 
( et sted mellem 30 og 97 pct.?). Til en 
mere velunderbygget prognose er det 
afgørende vigtigt at kende den såkaldte 
erhvervsfrekvens hos fremmedgrupper
ne, d.v.s. den andel, der faktisk kan stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet, idet 
en meget stor del vil komme hertil via 
»familiesammenføringer• og udgøres 
af kvinder, ældre og mindreårige. Til 
gengæld kommer disse sidste under
grupper så ind i anden udgiftskrævende 
sammenhæng. 

Kan følgende modsiges? 
Her er netop ikke mindst aldersfor

delingen, herunder antallet af institu
tions- og skolesøgende børn, afgørende 
vigtigt for udgiftsbudgetteringen. Så
danne oplysninger har myndighederne 
heller ikke formået at tilvejebringe. 

Men for alligevel at kunne give et 
tilnærmelsesvist overblik over de reg
ninger, kommunerne kan vente i de 
kommende år (her bortset fra statsre
fusionen), har jeg opstillet følgendemo
del, der bygger på forskellige forudsæt
ninger og kun omfatter nogle ganske få, 
men betydelige poster. Disse poster kan 
konstrueres, ved simpel forholdstalsbe
regning, ud fra de få, spredte budget
oplysninger, der foreligger for offent
ligheden fra Bolig-, Social-, Arbejds- og 
Undervisningsministerierne samt fra 
Dansk Flygtningehjælp. 

Lad os f.eks. se på de poster, der viser 
den kommunale udgiftsstigning pr. år 
pr. 5.000som udsluses til kommunernes 
ansvar: 

150 socialrådgivere, løn m.v. 30 mil!. 
kr. + indskud til lejligheder. å henved 
15.000 kr., ca. 63 mil!. kr. - Specialar
bejdskurser og arbejdsformidlingsind
sats 30 mil!. + 650 pladser under de 
videregående uddannelser a 47.000 kr .. 
31 mill. kr.+ Bistandshjælp og husleje. 
baseret på gennemsnitligt 2 voksne og 
to børn (bl.a. via familiesammenfø
ring), skønnet ud fra Flygtningehjæl
pens egne meddelelser om taksthøjder. 
576 mill. kr. Desuden kommer til bør
neinstitutionspladser 450 mill. kr., bl.a. 
byggende på de særlige, ekstra persona
lekrav ved disse pladser, (ved gennem
snitligt 50 pct. højere end for danske 
børn). Endelig er der de ekstraordinære 
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Antal overflyttede til kommunerne pr. år 

Kommunale udg. 
i m illiarder kr. 

I. år 
2. år 
J. år 
4. år 
5. år 

I 
5.000 
(incl. 2 børn 
pr. fam.) 

1,8 
3.6 
4,8 
6,0 
7,2 

•kommunale modtageudgifter« - både 
til voksne og børn - som afholdes i 
udslusningens første to år - ajourført 
skøn: 600 mill. kr. pr. år. 

(Posten »videregående uddannelser• 
henhører under statens udgifter, men er 
som en af de få poster, der forelig
ger oplysninger om, medtaget af prak
tiske grunde her i stedet for uoder 
statSudgifterne, da den kun vedrører 
"udslusningsfasen«). 

År for år for år ... 
Disse poster giver tilsammen udgifts

stigninger pr. år på 1,8 milliard på de 
samlede kommunale budgetter - stam
mende alene fra een årgang på 5.000 
fremmede. Fra og med det tredje år, 
d .v.s. efter de to •modtage-år«, vil den 
angivne stigningstakt, årgangen repræ
senterer, dog •kun« være 1,2 milliard 
kr. 

Vi lader modellen gennemløbe for
skellige forudsætninger - herunder, at 
udslusningen pr. år kan dreje sig om 
6.000, således som socialministeren an
tyder - idet dog en fast forudsætning 
hele vejen igennem er, at alle de udslu
sede enten selv er arbejdsløse eller sen
der en dansker på bistanden (skal en 
sådan dansker have a-kasse-dagpenge, 
bliver udgiften for statskassen langt 
større). Forudsat er desuden. at model
len bruges i en statisk sammenhæng, for 
så vidt som de befolknings- og arbejds
markedsmæssige forhold antages at væ
re uændrede gennem perioden. (Se 
oven.si. tabeQ. 

Da statens udgifter til indslusningen 
af 6.000 fremmede som før nævnt udgør 
I 1/ 2-2 milliard kr. pr. år, udgør sam

fundets samlede udgifter for dette antal 
indvandrere 5-7 milliarder kr. i det 2. år 
(1989) - og dette uden, at der tages 
hensyn til den aktuelle ophobning af ca. 
I0.000 fremmede under Dansk Flygt
ningehjælp. 

Il 
6.000 
(incl. I barn 
pr. fam.) 

1.6 
3.1 
4,2 
SJ 
6.4 

111 
6.000 
(incl. 4 børn 
pr. fam.) 

2.7 
5.4 
6.5 
8.0 
9.5 

15 milliarder i 1989? 
Skal denne ophobning tages med i 

betragtning, bliver kommunaludgifter
ne i de første to år fordoblet i forhold til 
tabellens beløb; derefter vil stigningen 
fortsætte som anført. Det er klart, at vi 
herefter har at gøre med samlede sam
fundsudgifter af denne art, som allerede 
det andet år - under kolonne Ill's for
udsætninger - vil være på højde med 
Danmarks forsvarsbudget. 
Hele processen har savnet planlægning 
og forudseenhed, fordi beslutningskon
sekvenserne ikke er blevet indset af vore 
politikere. De småting, der her frem
drages, er kun toppen af isbjerget, og 
når selv Socialdemokratiets indvand
rerudvalg forudser et antal indvandrere 
på 400.000 om 12 år i sin rapport (som 
ikke er direkte tilgængelig), kan jeg an
føre som blot et kuriosum, at dette 
forudsætter et dertil svarende ekstra bo
ligareal på mindst 5,6 millioner kva
dratmeter. Ser vi på disse ressourcers 
alternative anvendelse, er det relevant 
at udregne, hvad disse kvadratmeter 
repræsenterer i afskrivning og forrent
ning på årsbasis, og efter gængs øko
nomisk beregning er alternativ - ( eller 
•offer«-) omkostningen pr. år mindst 2 
milliarder kr. 

* * * 
Dette er blot det samfundsøkono

miske tab på grund af boligbeslaglæg
gelsen. De øvrige, langt væsentligere 
poster tør jeg ikke her regne på. Poster 
vedrørende træk på sundhedssektor og 
institutioner iøvrigt er således ikke 
medtaget. Men man mere end aner de 
uhyggelige perspektiver. 

D 



Prøvestenen -
tamilernes hjemvenden 
Af Sune Da/gård 

Udlændingeloven af 1983 åbnede 
Danmark for en invasion i årene 1984-
86 af titusinder af såkaldte Oygtnin
ge fra fremmede verdensdele. 

mænd, og kan altså med megen ret 
anses for at være deres egentlige fædre
land, hvorfra deres nærmere eller fjer- . 
nere forfædre er kommet. 

De smarteste og mest velstående 
Faktisk synes da også langt den 

største del af de tamiler, som i de seneste 
år har forladt Sri Lanka, at have slået 
sig ned blandt deres landsmænd i Tamil 
Nadu, som i øvrigt stærkt har støttet 

oprørsbevægelsen i øens nordlige og 
østlige egne. Men en del af de bort
dragne • antagelig de smarteste og mest 
velstående - var åbenbart ikke tilfredse 
med de fattige forhold i deres sydin
diske broder- eller fædreland og øjnede 
muligheder for at udnytte situationen 
til at udvandre til langt rigere græs
gange i Vesteuropa eller Nordamerika. 
Udvandringsagenter i Indien eller Sri 
Lanka var mere end villige til mod fede 
honorarer at hjælpe dem med forfal
skede pas og visa, med færdigpakkede 
Oyrejser, med instruktion om, hvordan 
de skulle manipulere indvandringsmyn
dighederne i ankomstlandene osv. 

Strømmen mod Vesteuropa af ta
milske »Oygtninge« vendte sig i første 
omgang ikke mindst mod et af de 
kendteste smørhuller - Svejts. Efter
hånden som de først foretrukne ste-

' 

Det store Oertal af de indstrømmede 
opnåede faktisk at få asyl eller fortsat 
ophold i Danmark på det danske folks 
bekostning. Det gjorde de på trods af, 
at deres påstande om at være forfulgte i 
de Oeste tilfælde var aldeles ukontrol
lable, at en stor del af dem kom fra 
områder og lande, hvor de i forvejen 
havde bragt sig i sikkerhed, og at 
grunden til deres bortrejse i vidt omfang 
ikke var personlig forfølgelse, men 
borgerkrig og indre opløsning i deres 
hjemland eller simpelthen ønsket om 
lettere og rigere leveforhold. ingen af 
disse grunde gav efter FNs Oygtninge
konvention - det altid påberåbte 
grundlag for vore forpligtelser - basis 
for Oygtningestatus. 

Feje politikere ... 

Indstrømningen i 1984 af især iranere 
- og i 1985 især libanesere og palæ
stinensere - gav allerede bevis på, 
hvorledes den nye invitationslov tiltrak 
titusinder af vildt fremmede menne
sker, som uden om deres kulturbe
slægtede nabolande og hen over et 
større antal mere nærliggende euro
pæiske lande Oøj adskillige tusinde 
kilometer for at kræve sig optaget i et 
lille, i forvejen tæt befolket land, der i 
enhver henseende var aldeles fremmed 
for alt, hvad de repræsenterede. 

Den groteske tamil-invasion 
Det mest groteske udslag af disse års 

fremmedpolitik blev dog invasionen af 
tamiler, som efter ankomsten af mindre 
fortroppe i 1984-85 satte ind for fuld 
kraft i 1986. I nogle år havde det indisk
hinduiske mindretal på Sri Lanka(Cey
lon) - nemlig de ca. 3 millioner tamiler -
ligget i en borgerkrigslignende strid 
med øens Oertal, de over IO millioner 
buddhistiske singalesere. Det bidrog til, 
at en del af tamilerne valgte at forlade 
øen. Det· kunne heller ikke være svært 
for dem at finde ly og sikkerhed i 
nærheden, for mindre end 100 km 
derfra ligger den sydindiske delstat 
Tamil Nadu. Den bebos og beherskes af 
omkring 40 millioner tamiler, der så at 
sige er Sri Lankatamilemes lands-

I et indlæg i Holstebro Dagblad om frem
medpolitikken advarer handelslærer Kar
sten H. Nielsen, Skjern, regeringens po
litikere før valget: 

Hvis denne regerning, firkløverrege
ringen, som har min sympati, absolut 
vil tabe det kommende valg, skal den 
blot fortsætte med at tale om noget 
andet end det, folk taler om. 

Hvad taler folk så om? 
De taler om indvandring, Oygtninge 

og gæstearbejdere, og de er dybt be
kymrede. Jeg tror da nok. at problemet 
stort set er løst med den seneste frem
medlov, men det tror folk ikke. Mange 
ved, at loven skal genbehandles til ef
teråret, ogde frygter, at politikerne igen 
vil åbne for alle sluser. 

Hvorfor taler folk så ikke med deres 
politikere om det? 

Det gør de ikke, fordi de ikke tør. De 
er bange for at blive kaldt racister. De 
har jo erfaret, hvordan feje politikere 
lod dem i stikken, da invasionen var på 
sit højeste. Politikerne overlod fejt de
batten til professionelle debattører, 
som lynhurtigt fik lukket munden på 
alle undtagen en tapper lille skare. 

Hvorfor tør folk så tale til mig om 
det? 

Det tør de, fordi jeg har ytret mig 
offentligt om problemet på tryk. Jeg tør 
nemlig. 

Det tør Pia Kjærsgaard også. Derfor 
er der stor risiko for, at mange vil stem
me på Fremskridtspartiet. 

Det tør pastor Søren Krarup og fol
kene omkring ham også. Hvis de stiller 
op til valget, vil det virke som en tænd
stik til en krudttønde. Søren Krarup er 
den jævne danskers talsmand, det er 
ikke bare noget, han selv siger. Ham tør 
folk betro sig til, det tavse Oertal er ikke 
altid tavst. 

Jo, tavst over for politikerne i det 
spørgsmål, og det er politikernes egen 
skyld. 

Jeg ønsker, det skal gå de »etable
rede« partier godt, og jeg ønsker fir
kløverets fortsættelse. Jeg er konserva
tiv tillidsmand og har indtrængende 
bedt mit parti tage bladet fra munden. 
Men det er akkurat ligeså tavst som de 
andre blade i firkløveret. Hvad ligner 
det? Det ligner først og fremmest fej
hed. Muligvis er det kun fejhed. Hvad 
vil de gøre, hvis et desperat Socialde
mokrati gør omkring på en tallerken og 
siger, hele miseren er de borgerlige par
tiers skyld? 

Nå, jeg har gjort,hvadjeg kunne. Det 
vil være ærgerligt, hvis firkløverets sta
bilitet bliver afløst af politisk kaos. Men 
det er ikke min skyld. Jeg har af al magt 
forsøgt at vække de borgerlige politike
re, men må sige med Grundtvig: For
gæves det er med liden magt at ville mod 
bjerg opspringe. 

De må tage skade for hjemgæld. 

D 
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der fik nok af spøgen og strammede 
deres indrejsebestemmelser, dirigeredes 
trafikken imidlertid andetsteds hen - og 
i 1986 ikke mindst mod det Danmark, 
der så belejligt havde åbnet sine grænser 
for enhver, der kunne sige: >•asyl". 

Strømmen mod Danmark 
Nu skulle man jo tro, at de danske 

myndigheder i hvert fald i et så oplagt 
tilfælde af misbrug af flygtningebe
grebet havde sagt fra og nægtet at give 
asyl og ophold i Danmark til disse 
agentur-ekspederede fidusmagere, der 
ikke var tilfredse med at slå sig ned i 
deres eget fædreland og kulturområde. 
Men præcis det modsatte skete. 

Efter at Flygtningenævnet i slutnin
gen af 1984 havde givet asyl til tamiler i 
et par prøvesager, udviklede det sig i 
praksis til, at tamiler fra Sri Lanka var 
sikret generel flygtningeanerkendelse i 
Danmark, så det i foråret 1986 kunne 
oplyses, at ingen tamiler hidtil var 
blevet nægtet asyl (Berl. Tid. 9/5-86). 

Resultatet var en omfattende ind
strømning af tamiler, navnlig i 1986, så 
der inden udgangen af 1986 så vidt vides 
var kommet op mod 3.00-0 af dem ind i 
landet. Hvor mange der siden i kraft af 
familiesammenføringsregler er kom
met, står hen i det uvisse. 

Hjemsendelse 
Hvis der skal være mening i be

grebet »politisk flygtning«, må det vel 
forudsættes, at »flygtningene« vender 
tilbage til deres hjemlande, når de ikke 
(længere) er i nogen reel fare for 
forfølgelse. Tamilerne i Vesteuropa 
giver en særlig aktuel anledning til at se 
på tilbagesendelsesproblemet. 

Diskrimination -
Fortalt af en kvindelig leder på en 

større dansk arbejdsplads: 
På den fabrik, hvor jeg arbejder, har 

vi mange muslimske mænd. og de 
nægter at modtage ordrer fra en kvin
de. Det sinker arbejdet unødigt, at der 
skal være så meget diskussion. At jeg 
først skal t ilkalde en mand og give ham 
ordren, så han kan lade den gå videre til 
den muslimske arbejder, er en uhold
bar situation. Jeg ved da godt, hvad 
formålet er. Det er at genere kvinderne 
væk fra ledende poster, og måske til 
sidst helt væk fra arbejdsmarkedet. 
Men jeg giver mig ikke. Så må jeg tåle at 
blive kaldt racist, hvilket jeg ofte får at 
vide af de muslimske arbejdere, når jeg 
insisterer på. at de skal udfore den 
ordre, jeg giver dem. D 
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Svejts går i spidsen 
Som omtalt i »Danskeren« nr. l, maj 

1987 s. 15 har Svejts, som tidligere 
havde modtaget et stort antal tamiler 
(ca. 4.000), taget problemet op. I marts 
1987 fik den svejtsiske justitsminister 
ved forhandlinger i London bekræftet, 
at forholdene i den sydlige del af Sri 
Lanka måtte anses for så sikre, at 
tamiler fra Sri Lanka uden betænke
ligheder kunne vende tilbage dertil. 

Den svejtsiske regering har derefter 
taget konsekvensen heraf. I et interview 
i det svejtsiske blad "sonntags Blick -
Aktuell« 12. juli 1987 med den svejt
siske regerings delegerede i flygtninge
sager, Peter Arbenz, oplyser denne, at 
der allerede dagligt afrejser tamiler til 
Sri Lanka, og at regeringen der har 
garanteret, at alle, som ikke direkte har 
været impliceret i terroristisk virksom
hed, vil blive modtaget. Svejts plan
lægger nu en mere systematisk tilba
gesendelse af tamilske asylsøgere. Fore
løbig har over 1.000 af dem fået besked 
om. at de i foråret 1988 skal forlade 
Svejts, der vil bistå dem med deres 
tilbagevenden til Sri Lanka og over
våge deres genoptagelse i samfundet 
der. 

Det svejtsiske skridt er taget, mens 
borgerkrigstilstandene på Sri Lanka 
endnu herskede, ud fra den betragt
ning, at de faktisk kun udgjorde en 
meget begrænset risiko for de enkelte 
indbyggeres liv og lemmer, og at »flygt
ningene« i hvert fald i almindelighed 
næppe var udsat for større risiko end 
deres millioner af landsmænd, som var 
forblevet på øen. 

fredsaftale for Sri Lanka 
Men i mellemtiden er der sket den 

afgørende udvikling. at der mellem 
regeringerne i Indien og på Sri Lanka -
efter kraftig indisk armvridning på den 
svagere nabo -er indgået en aftale om at 
genoprette freden på øen ved at af
v:tebne oprørerne i de nordlige og østlige 
egne og at give den overvejende tamil
ske befolkning der udstrakt selvstyre. 
Trods modstand mod aftalen og forsin
kelser i afvæbningen synes ordningen 
faktisk at have medført ophør af kamp
handlingerne og fred i de tamilske 
områder. 

De påståede årsager til tamil-flugten 
fra Sri Lanka er altså fjernet. 

Så er det tid til hjemrejse 
Dermed må tidspunktet være kom

met, hvor det også i Danmark kræves. at 
de tamiler, der i stort tal strømmede ind 
i landet fra 1984 og påstod at være 
flygtninge fra krigsbegivenheder og 
singalesisk forfølgelse på Sri Lanka. 
vender hjem eller i hvert fald forlader 

Danmark. De har jo nemlig ikke læn
gere behov for asyl her. 

Den indtrådte situation er udtrykke
ligt forudset i udlændingeloven, hvis § 
20 bl.a. bestemmer, at hvis der er •givet 
opholdstilladelse til en udlænding, der 
er kommet hertil som led i en omfat
tende indstrømning af flygtninge, kan 
tilladelsen inddrages, såfremt ... de om
stændigheder. der begrundede opholds
tilladelsen, klart er bortfaldet«. 

De omstændigheder, som de danske 
myndigheder begrundede deres tilde
ling af asyl til tamilerne med, er nu efter 
det foreliggende ganske klart bortfal
det. Desuden har det jo hele tiden været 
hævdet, at tamilerne ikke var indvand
rere, men ægte flygtninge, der allerhelst 
ville vende hjem. så snart forholdene 
tillod det. 

Ren logik 
Derfor må det nu ubetinget kræves 

og fastholdes. at der omgående tages 
skridt til, at alle de tamiler, der er 
kommet hertil som led i den omfattende 
indstrømning siden 1983, vender til
bage til det land, hvor de kom fra og 
hører hjemme. Det er en simpel følge af 
de grunde. de selv og vore myndigheder 
har givet det danske folk for asyltil
delingen, og af den politik, som også 
Dansk Flygtningehjælp hele tiden har 
hævdet at stå for, senest bekræftet af 
dens informationschef Finn Slumstrup 
med erklæringen: »Det er vort håb - og 
i mindst lige så høj grad flygtningenes 
håb - at de en dag vil kunne vende 
frivilligt tilbage til det fædreland, de har 
måttet flygte fra« (B.T. 9/4-87). 

Lad os høre jubelen 
Nu er det på tide at holde inde med al 

udenomssnak og tage konsekvensen af 
påstanden om, at der virkelig var tale 
om ægte flygtninge og ikke om bekvem
melighedsflygtninge eller indvandrere. 
Lad os høre jubelen ved det glade 
budskab om, at de nu kan vende hjem 
til fredeliggjorte forhold og tamilsk 
selvstyre. Lad os se dem alle kappes om 
hurtigst muligt at gensederes fædreland 
og genforenes med deres landsmænd, 
på samme måde som i 1945 de dan
ske flygtninge i Sverige, der så ofte 
henvises til af fortalerne for frem
medpolitikken. 

Hjemsendelse af tamilerne er prøve
stenen på, om der overhovedet er nogen 
ærlighed i den argumentation, flygtnin
gepolitikkens fortalere så ofte har frem
ført, eller om det hele i virkeligheden 
blot var et dække over støtte til ind
vandring og fremmedgørelse - og et slør 
over »flygtningenes« og deres danske 
talsmænds og hjælperes fælles materiel
le interesser. 

i 
l 
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Vore 
frihedsrettigheder 
er truet 

Flygminge-lobbyen har monopoliseret meningsdannelsen. -
Det har åbenbart lammet myndighedernes vilje til at beskytte 
bl.a. den grundlovsgaranterede mødefrihed. - Tiden er inde til 
at bruge visse af modstandsbevægelsens erfaringer. 

Som omtalt i sidste nr. af Danskeren 
blev foreningens stiftelsesmøde udsat 
for grove overgreb fra en kreds af 
såkaldte demonstranter. 

Til trods for, at der var tale om et 
lukket, privat arrangement, anmeldtes 
to demonstrationer mod mødet. De 
havde fra starten karakter af et forsøg 
på at skræmme mødedeltagerne bort. 
og da dette ikke lykkedes, gik man over 
til håndgribeligheder. knuste ruder i 
mødelokalet og kastede kanonslag, en 
rørbombe og røggasbomber. 

Aktionen var velorganiseret. Bl.a. 
rådede demonstrationsledelsen over 
bærbare radioer, på hvilke de kunne 
aflytte det, som foregik på politiets 
radiokanal. 

Politiet foretog sig intet alvorligt for 
at stoppe udfoldelserne. 

Det fremgik ikke af aviserne dagen 
efter, at demonstrationerne i meget~'>tor 
udstrækning bestod af udlændinge, og 
at den blev bistået af hætteklædte BZer. 

Demonstranterne angav bl.a. at re
præsentere »Flygtninge under Jorden«, 
altså personer, der trods de meget 
liberale betingelser, som gælder for at 
opnå asyl, dog har fået afslået deres 
asylansøgninger, og som herefter har 
gemt sig for ikke at blive sendt hjem. 

Justitsministeriet: ingen interesse 
Foreningen har klaget til justitsmi

nisteren og bl.a. undret sig over, at 
politiet ikke fandt anledning til at 
pågribe og identificere de involverede. 
Ministeren har imidlertid svaret und
vigende og anfører iøvrigt, at ministe-

riet ikke kan påtage at udtale sig 1il en 
privat forening om vore grundlovs
mæssigc frihedsrenigheder. 

Der er ingen udsigl 1il, al forenings
ledelsen ved at holde fas! i denne sag 
kan tvinge myndighederne 1il at be
skytte os. 

Det ligger ganske klart, at Den 
Danske Forening er oppe imod el 
magtfuld! apparat, som har haft held til 
at monopolisere meningsdannelsen. 

Frit slag for organiseret kriminalitet 
Enhver indgriben fra politiets side 

over for el tilfælde af organiserer kri
minalitet, som det vi her har set, ville 
blive udskreget af flygtninge-lobbyen 
som helt uacceptabel. »Flygtningehjæl
pen« råder over milliardbeløb og over 
en lang række opinionsdannere, der 
helt eller delvis henter indtægt fra 
denne side. Disse jonglører og deres 
eftersnakkere vil naturligvis vide at 
udlægge det, der sker i vort samfund, på 
en måde, som ikke skader "FJygtnin
gehjælpen«s interesser. 

Af,igende journalister forflyttes 
Store økonomiske interesser i udlan

det er også involveret. Politiets under
søgelser har således klarlagt, at de 
såkaldte flygtningebagmænd kan 1jene 
mellem 3.000 og 5.000 dollars på at få 
indsluset en asylsøger i Danmark, 
hvadenten han nu er flygtning eller ej. 

Det er kommet så vidt, al journa
lister, som er begyndt at grave i flygt
ningesagen og derved har fundet oplys
ninger frem, hvis offentliggørelse ville 

belaste den officielle flygtningepolitik, 
er blevet forflyttet til andet arbejde. 
Dette er endog forekommet på aviser, 
som sædvanligvis antages at have en 
liberal profil. 

Den Danske Forening giver ikke op 
Man kan naturligvis af alt dette og af 

den chikane, der udøves over for de 
personer, der har engageret sig mod 
fremmedpolitikken i den offentlige de
bat, drage den konklusion, at det er 
nødvendigt at gennemføre foreningens 
informationsvirksomhed på specielle 
måder. Foreningen råder i rigeligt mål 
over erfaringer fra modstandsbevægel
sens tid mht., hvorledes en sådan 
opgave kan løses effektivt, uden at de, 
der formidler informationerne, kan 
identificeres. 

Der er da også på visse områder 
allerede truffet sikkerhedsforanstalt
ninger, som ikke harmonerer med op
fattelsen af, hvad der skulle være nød
vendigt i er frit samfund. 

Der er imidlertid ingen anledning til 
at ændre foreningens arbejdsform i 
dens helhed, herunder mødevirksom
heden. Foreningen tæller allerede et så 
ston antal medlemmer, at det vil være 
umuligt at chikanere dem alle sammen. 
Det vil også være umuligt at afbryde de 
informa1ionskanaler, som er skabt. 

Man kan vel iøvrigt tro på, at 
voldelige overfald på andres private 
møder i det lange løb ikke kan undgå at 
påvirke opfattelsen af, hvad det er, Den 
Danske Forening er oppe imod. 

Det er derfor sandsynligt, at de 
kredse, som srod bag begivenhederne 
omkring foreningens stiftelsesmøde, vil 
betænke sig, førend de handler på 
samme måde igen. 

Læg pres på presseJJ . 
For at påvirke den offentlige mening 

er det imidlertid vigtigt, at foreningens 
medlemmer overalt, hvor de kommer 
frem, fortæller hvad der virkelig er sket. 

I dag fortæller pressen • generelt set -
ikke det, som bør fortælles. 

Læg pres på pressen ved at fortælle 
sandheden. Sørg for, at det bliver 
uholdbart for avisredaktionerne at bli
ve ved med at skubbe så væsentlige 
informationer om, hvad der foregår i 
vort samfund, ind under gulvtæppet. 

D 
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Kom til Norge, min far 
Af Carsten B. Hansteen, Oslo 

I modsætning til, hvad tilfældet er for 
de Oeste lande i Vesteuropa, har de 
norske myndigheder aldrig forsøgt at 
indføre udenlandsk arbejdskraft til lan
det. 

Så sent som i 1970 boede der kun 
16.600 udlændinge i Norge, hvoraf ca. 
halvdelen kom fra vore nordiske nabo
lande. Fra den såkaldte tredjeverden 
var der på dette tidspunkt mindre end 
l.000 personer bosat i landet. 

Ført bag lyset 
Året efter blev dette billede radikalt 

ændret. Den økonomiske og sociale ud
vikling i Vesteuropa havde ført til ind
vandringsforbud i de Oeste lande i den
ne region, og dermed blev Norge ,,op
daget•. 

Et ston antal pakistanske ,,turister« 
strømmede ind i forårsmånederne 1971. 
Passagertrafikken mellem Norge og Pa
kistan havde indtil dette tidspunkt væ
ret minimal, og der var således ingen 
visumpligt for pakistanere. 

Det blev snart klan, at »turisterne« 
var arbejdssøgende, og de pengesum
mer, de havde måttet dokumentere over 
for paskontrollen at være i besiddelse 
af, viste sig i et stort antal tilfælde at 
være udlånt af formidlingsagenter, ho
vedsagelig i Vesttyskland. Pengene 
blev, efter at paskontrollen var passe
ret, returneret til långiveren. Det er så
ledes hævet over tvivl, at næsten alle 
disse »turister« kom med det klare for
sæt at føre myndighederne bag lyset. 

Humanil2r hjælp 
bliver til indvandring 

I hundredvis drev disse mennesker 
rundt i Oslos gader, tilsyneladende på 
sultegrænsen. Aviserne tog sagen op. 
»Dagbladet« • som nærmest er et norsk 
sidestykke til »Ekstrabladet« -førte an i 
agitationen for at komme »turisterne« 
til undsætning. 

Resultatet blev, at daværende kom
munal- og arbejdsminister Odvar 
Nordli - som tydeligvis ikke forstod 
rækkevidden af sine beslutninger - gav 
dispensation fra de gældende regler om, 
at udlændinge var henvist til at søge 
opholds- og arbejdstilladelse »udefra« . 
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Over for offentligheden blev dette 
fremstillet nærmest som en social og 
humanitær førstehjælpsaktion. Det, 
som faktisk skete, var at de, som nu 
havde fået etableret sig i Norge, dan
nede et brohoved for fortsat indvand
ring. 

De etablerede pakistanere var kvikke 
til at formidle yderligere indvandring 
fra deres hjemland. Efter samme møn
ster indtraf der samtidig en stærk stig
ning i indvandringen fra Indien, Tyrkiet 
og nordafrikanske lande, med det resul
tat at myndighederne mistede over
blikket og så sig nødsaget til - ikke 
mindst efter pres fra norsk LO - at 
indføre et indvandringsstop fra 1975. 

Dette indvandringsstop var imidler
tid udhulet allerede fra begyndelsen, 
idet det åbnede for familiesammenførin
ger - i Norge - for dem, som havde fået 
bevilget opholdstilladelse via den nævn
te »improviserede førstehjælp«. 

Nu blev deres kvinder, børn og bar
nevogne et markant indslag i gadebil
ledet. Det, som var sket, var at nye 
nationale minoriteter var blevet etab
leret i Norge. 

ingen spurgte den norske befolkning 
Udviklingen her skete • i lighed med 

den danske - hen over hovedet på lan
dets egne indbyggere. 

Indvandringsstoppet afsløredes som 
en papirbestemmelse. Antallet er øget 
år for år, og de fremmede har vist en 
utrolig opfindsomhed med falsknerier 
og andre forsøg på at tiltvinge sig ad
gang. 

Det står også ganske klan, at de Oeste 
af de »Oygtninge«/asylsøgere, som i et 
eksplosivt øgende antal er strømmet ind 
i Norge efter de øvrige europæiske lan
des seneste restriktioner, er arbejdssø
gende, der vil omgå de gældende ind
vandringsbestemmelser. På samme må
de som de første indvandrere hjælpes 
efterfølgerne af mellemmænd både i og 
uden for landet. (Myndighederne ven
ter i år ca. en halv snes tusinde asyl
søgere). 

I dag er enhver prognose og enhver 
modtagelseskapacitet sprængt. Resul-

tatet er en fortløbende milliardudskriv
ning fra statskassen - som for øvrigt 
mangler de mest elementære midler til 
at dække de behov, nordmænd har rets
krav på. 

Allerede i 1972 viste en op'inionsun
dersøgelse, at befolkningens Oertal var 
imod indvandringen. Senere måli nger 
har bekræftet dette. 

Politikerne dirigeres 
af et mindretal 

Situationen i dag er den, at norske 
medier og et meget aktivt politisk mind
retal på yderste venstrenøj, samt selv
bestaltede pressionsgrupper, dirigerer 
holdningsløse norske politikere, som 
endnu ikke har vovet at møde deres 
vælgere ansigt til ansigt og fortælle nær
mere, hvad de allerede har gjort og 
agter at gøre i fremtiden. 

Oplysninger om specialydelser og 
sæ rrettigheder for fremmedkulturelle 
indvandrere - som nægter at acceptere 
forholdene i Norge, som de er, og som 
landets egne borgere må acceptere dem 
· er blevet fortiet og tilbageholdt. 

Heller ikke nordmændenes fremtid 
som etnisk og kulturel gruppe er blevet 
diskuteret. Skal de retningslinier, po
litikerne nu synes at arbejde efter, til
lades at fortsætte, vil nordmænd i løbet 
af to-tre generationer være i mindretal i 
det land, de ikke har taget fra nogen. 

Man kan f.eks. notere sig, at i ud
kastet til ny fremmcdlov, som skal be
handles af Stortinget i efteråret 1987, 
foreslås i rammealvor og uden hjemmel 
i folkeretten at indføre en for Norge 
selvpålagt forpligtelse til at giveenhver, 
som kan udtale ordet »asyl«, retsligt 
krav på adgang til riget. 

Det ynkeligste kapitel 
i norsk presses historie 

Spredte og strengt rationerede læser
breve, som allernådigst har fået lov at 
passere den redaktionelle censur, har 
efterlyst grundige oplysninger. Resulta
tet har blot været, at læserbrevsforfat
terne er blevet mødt med skældsordet 
)>racister•c. Medierne - der i dette 
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spørgsmål, i forhold til ytringsfriheden, 
har skrevet det ynkeligste kapitel i 
norsk presses historie - har derefter ud
videt denne racismekampagne ved at 
trække forbindelseslinier til nazisme/ 
fascisme og således prøvet at sætte et 
mindreværds-stempel på et skeptisk fol
keflertal. Dette har nok skræmt mange 
til tavshed. 

Krav fra indvandrere og indvand
ringstilhængere om arbejds- og ytrings
forbud for dem, der vil standse manipu
lationen fra den skinhellige alliance 
mellem medier, pressionsgrupper og 
svage politikere, viser dog tydeligt, 
hvem der snarere kunne siges at repræ
sentere fascistiske tilbøjeligheder. 

Holdningspå,·irkning 
Regeringen taler med to tunger. Ju

stitsminister Helen Bøsterud forsøger 

at berolige folkestemningen ved at love 
tilstramninger med henblik på uberet
tigede asylansøgninger, mens socialmi
nister Tove Strand Gerhardsen - på 
grund af opinionsundersøgelser, der vi
ser den fortsatte modstand over for ind
vandring - bevilger penge til holdnings
kampagner for at fa folk til at mene 
noget andet, end det de mener. Hun 
ønsker sig tydeligvis et nyt folk. 

Kommunalminister W. Engeseth gri
ber ligeledes via statskassen ned i skat
teydernes lommer og bevilger penge til 
et såkaldt Antiracistisk Center - et cen
ter, der synes at være Mao-kommunis
ternes forlængede arm. 

Dette center tordner i sin statsstøt
tede publikation mod alle indvand
ringsrestriktioner, hvilket blot er en an
den metode til propaganda for ube
grænset indvandring. Til dette formål 
forbeholder centret sig fuld ytringsfri-

hed - hvad det a ltså vil nægte anderledes 
tænkende. Det har fuld velsignelse og 
støtte fra medieverdenen. 

En modbevægelse er sat ind 
Der har i nogen tid kunnet bemærkes 

en tiltagende knurren på græsrodspla
net mod den foreliggende situation og 
mod de perspektiver, der tegner sig af 
fremtiden. 

Spredte lokale aktioner ser ud til 
at samle sig i en landsomfattende 
bevægelse. 

Man er også blevet opmærksom på 
Søren Krarups djærve aktion i efteråret 
1986, der viste, at vore danske naboer er 
nedsyltet i de samme problemer. 

Men heller ikke om dette har norske 
medier fortalt. 

0 

Nationalstaten må 
beskyttes mod omverdenen 
Af redaktør, cand. polit. Bjørn Svensson. 

Bjørn Svensson har tegnet sin stærke 
profil i den offentlige debat siden 1930-
erne. Hans nationale engagement har 
fundet udtryk i en række bøger og 
aO,andlinger. 1950-56 var han chef for 
dagbladet Dannevirke i Haderslev, fra 
1960 til 1979 leder af den sønderjyske 
regionalradio. 

»Danskeren" har bedt mig uddybe 
betragtninger, jeg i dagspressen har 
fremført om betydningen af at bevare 
Danmark som en nationalstat. Det vil 
jeg gerne. Jeg gør det så meget hellere, 
som store dele af dagspressen jo er 
lukket for en seriøs debat vedrørende 
disse problemer. 

Som et afskrækkende eksempel må 
jeg fremholde Weekendavisen. Til trods 
for, at dette blad gerne vil fremtræde 
som et meningsdanner-organ, under
trykker det synspunkter, som det ikke 
bryder sig om, i hvert fald når det drejer 
sig om nationalstaten i relation til 
flygtningespørgsmålet. 

Den 19. juni 1987 bragte Weekend
avisen en ledende artikel, skrevet af 
chefredaktør Tøger Scidcnfaden, der 
advarede imod at klynge sig for stærkt 
til ønsket om at bevare Danmark som 
en nationalstat. I forhold til de borger
lige frihedsrettigheder og respekten for 
det enkelte menneske, der er værdier af 
universel gyldighed, »kan nationalsta
ten ikke være den højeste målestok for, 
hvad der er ret og uret«, skrev bladet. 

Nationalstatens værdier 
Det er en besynderlig betragtning. 

Der er jo ingen. der har drømt om at 
gøre nationalstaten til målestok for 
noget som helst. 

Den er et mål i sig selv. National
staten har været målet for det danske 
folk siden Helstatens sprængning i 
1864. Men nu bryder Weekendavisen 
med beskyttelsen af nationalstaten: 

»Nationalstaten - Danmark - er den 
faktiske ramme om vores liv, og der 
knytter sig naturlige følelser af hen
givenhed til den. Men den må aldrig 

blive grobund for chauvinisme, ego
isme og selvtilstrækkelighed. Det er en 
misforståelse at tro, at det værdifulde i 
Danmark skulle bero på en særlig 
egenart, der kræver beskyttelse mod 
omverdenen«. 

Weekendavisen protesterede imod 
stramningen af flygtningeloven: 

»Når de lukkede grænser burde være 
åbne", er det ikke blot af hensyn til de 
nødstedte flygtninge, men også fordi de 
kan »berige vores indestængte, selv
tilstrækkelige subkultur«. 

Til det værdifulde, som de indestæng
te danskere trods alt har skabt, hører 
efter bladets opfattelse, at vi har »et af 
.de mest stabile, tilfredse, demokra
tiske og fredelige samfund, verden og 
verdenshistorien kan opvisecc. 

Mærkværdigvis har bladets lederskri
bent ikke opdaget, at disse goder 
hænger nøje sammen med, at Danmark 
er en nationalstat, der er friholdt for de 
spændinger, de nationale, sociale, race
mæssige, religiøse, sproglige og alment
kulturelle konfrontationer, som skaber 
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kriserne i de urolige samfund og der
med også fremkalder de Oygtninge
str0mme1 der oversvømmer den øvrige 
verden. 

Jamen er det at have et af de bedste 
samfund, verdenshistorien kan opvise, 
da ikke en værdi, der kræver beskyttelse 
mod omverdenen? Er det ikke et rime
ligt ønske at kunne opretholde Dan
mark som en nationalstat uden større 
indvandring, end landet smertefrit kan 
integrere? 

Mangelfuld debat "i pressen 
Disse spørgsmål kan man ikke kom

me til at diskutere i Weekendavisen. Jeg 
sendte bladet et indlæg, hvori jeg dels 
kom ind på spørgsmålet om national
statens bevarelse, dels kritiserede ju
stitsministerens optræden i Bonde Niel
sen-Bækgaard-sagerne. Egenmægtigt 
klippede redaktionen alt om national
staten fra og nøjedes med at bringe min 
kritik af justitsministeren. Overfor min 
protest svarede chefredaktøren, at man 
havde bragt kritiken af justitsminis
teren, fordi det var det væsentlige! 

Da Weekendavisen selv havde truk
ket nationalstatsproblemet frem i sin 
·leder, må det derved være kendeteg
net som væsentligt. Ganske bortset fra, 
at redaktionen på utilladelig vis har 
forgrebet sig på min ophavsret ved at 
bringe mit indlæg i en reduceret form, 
jeg ikke kunne acceptere, er det således 
dokumenteret, at selv et udpræget me
ningsdannerorgan som Weekendavisen 
mener at kunne undertrykke opposi
tionen imod de ophøjede redaktionelle 
meninger, når det gælder Oygtninge
spørgsmålet. Det er stadig mere eller 
mindre tabu i en række blade. Derfor er 
der god grund til gennem »Danskeren« 
at få suppleret den mangelfulde debat i 
dagspressen. 
De forhenværende grænse,·ogtere -

De to slesvigske krige, der resul
terede i Helstatens sprængning i 1864, 
åbnede danske øjne for det værdifulde i 
at have en nationalstat. Da mulighe
derne bød sig for at genvinde gammelt 
dansk land, blev ønsket om at hjælpe 
nest mulige dansksindede ind under 
dansk styre holdt nede af frygten for at 
få for mange tyske med. Da de tyske 
Oygtninge fra det nazistiske sammen
brud væltede ind i Danmark, spærrede 
vi dem inde i pigtrådslejre for at hindre 
alle tilløb til integration, og det blev en 
vigtig udenrigspolitisk opgave hurtigst 
muligt at returnere dem til Tyskland, 
selv om det var til en fattiggård. I 1972 
stemte mange imod Danmarks indmel
delse i EF, og mange andre, der stemte 
for, gjorde det uden tvivl med store 

l O DANSKEREN· NR. 2 • SEPTEMBER 1987 

betænkeligheder. For mit eget vedkom
mende havde jeg ved folkeafstemnin
gen i 1963 stemt for de radikal-social
demokratiske jordlove, bestemt ikke 
fordi jeg syntes om dem, men jeg anså 
dem for at være nødvendige til værn om 
den danske nationalstat. 

1 1972 stemte jeg for EF. Om mine 
begrundelser og mine betænkeligheder 
kan man læse i Snoghøj Folkehøj
skoles årsskrift 1978 (•Norden og Eu
ropa«), Jeg troede ikke på et realistisk 
alternativ til EF, blandt andet fordi: 
"de, der var ivrigst imod at gå ind i EF, 
efter mit skøn også ville være de mest 
ivrige til at nægte at tage konsekven
sen af den indspændte livrem, og sam
tidig de sidste til at være vagtsomme 
deltagere i det nationale arbejde, der 
skulle være vort værn«. 

Paradokset 
Det paradoksale er, at det for en stor 

del er de grupperinger, der i 1920 var 
imod en sydligere grænse, i 1945 var 
negative overfor udviklingen i Syd
slesvig og i 1972 protesterede imod 
indmeldelsen i EF - altså hele tiden har 
ønsket grænsen lukket om national
staten - som nu dominerer, når det 
gælder om at åbne grænserne for Oygt
ningene. 

Helt uforståeligt er det, at tilhæn
gerne af den åbne grænse ikke nøjes 
med at appellere til den humanitære 
omsorg for de nødstedte, men tillige 
føler sig inspireret til at nedvurdere den 
nationalstat, som siden 1864 har været 
det danske idealbillede. Det er jo ikke 
blot Weekendavisen, som pludselig har 
fået åndenød i den indestængte danske 
luft. 

Tidligere programchef i DR og frem
trædende højskolemand Harald Eng
berg-Pedersen har i Politikens kronik 
den 24. maj 1987 peget på tre farer for 
den danske nationalstat. Farligst regner 
han den engelsk-amerikanske kultur
invasion. Næstfarligst er EF. Som den 
tredie fare anerkender han indvand
rerne fra tredielande, omend den fore
løbig er så lille, at han næsten ikke kan 
øjne den. 

Alles lige adgang til alle lande 
Det interessante er Engberg-Peder

sens fremtidsperspektiv. Om et halvt 
århundrede har Vesteuropa stadig kun 
4-00 mil!. indbyggere, mener han, men 
samtidig er de fire milliarder i tredie
landene vokset til det dobbelte, og han 
forudser, at millioner vil komme strøm
mende til de efterhånden relativt un
derbefolkede i-lande "som fremmed
arbejdere, som Oygtninge eller som en 
uopløselig blanding af begge dele«. 

Engberg-Pcdcrsens spørgsmål er så: 
"Hvem slipper godt fra at gøre sin 
verden til en pindsvinestilling og kon
centrere sin energi om at sige nej til at 
dele den med andre?«. 

Svaret ligger i spørgsmålet. Nemlig: 
ingen vil slippe godt fra det. Eng
berg-Pedersens løsning er enkel. Det 
gælder for Europa om at kende sin 
besøgelsestid og åbne sine grænser i 
tide. Det bliver ikke sagt ligeud, men 
må være underforstået, at så kan man 
lettere integrere indvandrerne, end hvis 
man udskyder den løsning længst mu
ligt. 

Engberg-Pedersen taler altså ikke 
længere blot om Oygtninge, men om en 
omfordeli ng, der i sin konsekvens vil 
give alle memzesker lige adgang til alle 
lande. Han siger kun ja til en dansk 
nationalstat i fremtiden, .. hvis det bety
der. at vi vil tale dansk, i ordets hele 
mening, også med folk, der kommer fra 
verdens ende for at slå sig ned mellem 
os«. De folk altså, som folketings
medlem HanneSeverinsen s.å skurrende 
fordomsfrit kalder "de nye danskere«. 

Ved dansk tale forstår Engbcrg-Pe
dersen Grundtvigs målsætning om et 
fædreland med lige værdighed i borg og 
hytle. 

Grundtvig havde nu også en anden 
målsætning, og den lukker Engberg
Pedersen øjnene for. Grundtvig skrev: 

.. Til et folk de alle høre, 
som sig regne selv dertil, 
har for modersmålet øre, 
har for fædrelandet ild. 
Resten selv som dragedukker 
sig fra folket udelukker, 
lyser selv sig ud af æt, 
nægter selv sig indfødsret«. 

Vi svigter de virkeligt nødlidende 
Til dansk tradition hører hjælpsom

hed overfor nødstedte folk. 

Men der kan hjælpes hundrede gange 
så mange mennesker i deres hjemland, 
som det koster at gennemføre et misfor
stået integreringsarbejde med Oygtnin
ge her i landet. Hvis 1redielandene med 
den hjælp, Vesteuropa formår at give 
dem, ikke evner at afpasse deres børne
tal efter deres ernæringsmuligheder, 
kan intet hjælpe dem. De vesteuro
pæiske lande kan ikke være forpligtede 
til at ødelægge derc.s egne samfunds· 
forhold, fordi tredielandene holder fast 
ved en selvødelæggende udvikling. 

Svaret på Engberg-Pedersens frem
tidsperspektiv gælder til en vis grad 
også spørgsmålet i dag. Vi kan ikke 
være forpligtede til at se bort fra vore 
egne interesser, fordi man ikke kan enes 
i udlandet, og for de millioner, der ofres 
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på en ofte uønsket og meningstom 
integration, kunne vi hjælpe det mange
dobbelte antal mennesker i nød udenfor 
vore grænser. 

Ikke-forfulgte flygtninge 
Flygtn ingebegrebet er blevet temme

lig udflydende efterhånden. Oprindelig 
var en politisk flygtning en person, der 
på grund af sin politiske overbevisn ing 
eller sine politiske handlinger ville være 
udsat for alvorlig fare ved at forblive i 
hjemlandet. Allerede i 1930'crne varder 
en tilbøjelighed til at udvide begrebet. 
så det og.så omfattede folk. der blev 
forfulgt på grund af deres race eller 
religion . I løbet af de sidste år er 
begrebet blevet yderligere udvidet for 
ikke at sige udvandet. 

Den 13. august 1987 bragte Det fri 
Ak1uelt et interview med Sami Khai
zaran. der er aktivitetsmedarbejder for 
Dansk Flygtningehjælp i Helsingør. 
Bladet præsenterer ham således: »Sami 
er selv flygtning. Han er palæstinenser 
og flygtet fra Libanon på grund af 
krigen. Han var tvunget til at forlade 
landet, fordi han ellers var blevet 
indkaldt som soldat, og han ønskerikke 
at deltage i krigen. Han har været 
igennem en del lande, båd~ arabiske og 
vestlige, og det har givet ham et godt 
indblik i den vestlige kultur«. 

Man kan have megen sympati for 
Samis indstilling til krig, men hverken 
den eller hans rundrejse kvalificerer 
ham til at blive modiaget af Danmark 
som politisk flygtning. 

Ægte flygtninge er at ynke. men de 
der er flygtet på grund af de dårlige 
forhold i hjemlandet og ikke, fordi deer 
blevet forfulgt på grund af deres per
sonlige situation, har ikke været mere 
livstrue! end de sultende millioner i u
landene. Forskellen kan ligge i, at de 
flygtende har haft større overskud af 
initiativ og kræfter, eller blot lettere 
adgang til at rejse. 

Den kaotiske situation for de nød
stedte millioner burde opfordre til en 
international konference om proble
merne. Ifølge Berlingske Tidende den 
3. august 1987 vurderer Dansk Flygt
ningehjælp, at indføringen afflygtninge 
i det danske samfund i år beløber sig til 
947 mill. kr.. hvortil kommer kom· 
munernes bistandshjælp. der anslås til 
535 millioner. 

Denne halvanden milliard kroner 
kunne være anvendt til fordel for flere, 
hvis den internationale kanalisering 
havde været i orden. 

Ordentlig behandling 
Men lad det være understreget: De 

flygtninge, der er kommet til Dan-

ma rk , skal - uanset diskussionen om 
den økonomiske side af sagen - have en 
ordentlig behandling. De er medmen
nesker og skal ikke nedvurderes med 
bemærkninger om. at de yngler som 
rotter. De skal heller ikke afhuma
niscres. fordi deres religion kræver 
andre slagtemetoder end vore. Jeg 
bryder mig ikke om· de rituelle slagte· 
former, men jeg kan heller ikke lide 
jagt. Jeg kan ikke lide sobindslcr, 
burhøns og tremmekalve: fra min barn
dom har slagtning af høns stået for mig 
som noget uhyggeligt, jeg bryder mig i 
det hele taget ikke om slagtning, men 
tager den til efterretning som en nød· 
vendighed, og jeg tror ikke, at dyr. der 
føres til slagtning, oplever den store 
forskel på vejen til de forskellige former 
for aflivn ing. Vor1 ståsted giver os ikke 
ret til at fordømme andres ritualer. 

Det gør ondt hver gang man læser om 
hærværk og overfald på fremmede. Vi 
har altid regnet sligt for udansk. Nu ser 
alle. at den danske fordømmelse af 
racediskrimination i udlandet blot var 
udslag af en snæversynet bedreværds
følelse. der hangsammen med, at vi var 
fritaget for de racemodsætninger, man 
havde i udlandet. Det kan være en 
ulempe ved nationalstaten, at man 
kommer til at savne forståelse for 
andres problemer, men den manglende 
lydhørhed overfor f.eks. USA's van• 
skeligheder med befolkningsgrupper
nes samliv har iøvrigt navnlig været at 
linde hos den venstrefløj, der i dag har 
svært ved at forstå de problemer, 
indvandrerne skaber i Danmark. Det er 
måske derfor snarere et minus ved 
venstrefløjen end ved nationalstaten. 

Indfødsret contra gæsteret 
USA er traditionelt et indvandrer

land. I England er der politikere. der ser 
det som et mål at gøre landet til »el ægte 
Ilerraceland« . Holland har som gam
mel kolonimagt måttet tage imod man
ge indvandrere. 

Men Danmark er i den situation, at 
det siden 1864 har været en national
stat. Det er en lykkelig situation, som vi 
ikke bør lade os skubbe ud af, hverken 
af flygtninge eller af dem, der har 
alSkrcvct nationalstaten. 

Ekspeditionssekretær i Arbejdsmini
steriet, cand. jur. Alfred Toft kon
staterer i en kronik i Information, at 
»den rene danskheds dage er talteu. 
Han ser fremtiden i en øget tilgang af 
flygtninge og fremmedarbejdere. som 
man bør byde velkommen »som dem, 
der efterhånden skal føre landet vide
re«. 

Professor./. <irsumegaard Christensen 
rynker i Weekendavisen på næsen ad 

•et indelukket nationalt fællesskab som 
det danske«, og professorkollegaen 
Johs. Sløk frakender os i Jyllands· 
Posten vor odelsret til landet: »Hvem 
har givet os dette land til ejendom'/« • 
»Måske er det lige så vanvittigt at sige, 
at man ejer sit fædreland, at danskerne 
»ejere< Danmark~ at »dette land er vort« 
- »Hvis nogen vil smide os ud, lave 
radikalt om på alting. så har vi en slags 
pligt til at sige nej og sætte os til 
modværge. Men ellers er det sikkert 
klogt at tage imod folk, og hvis der af 
den grund bliver konflikt og kaos, så er 
det notorisk os selv og ikke de frem
mede, der laver den« • »Skal de for
skruede ideer om »national kultur• og 
»historisk arv(( nødvendigvis sætte en
hver viden og enhver omtanke ud af 
kraft?«. 

Det korteste svar på disse tankere!· 
ninger er givet med Grundtvigs for
kyndelse: 

»Indfødsret for dansk alene, gæsteret 
for alt på jord!«. 

D 

Sløret -
Fortalt i radioens PI af en dansk 

kvinde. onsdag den I I. august 1987: 
»Jeg blev ansat på en arabisk- isla

misk skole i København for at under
vise de muslimske børn i dansk. Da jeg 
begyndte, stillede man fire krav til mig: 
Jeg måtte ikke bære make-up, ikke være 
udfordrende klædt og ikke ryge eller 
drikke i timerne. Da jeg ikke ejer make
up, ikke er udfordrende klædt i for
vejen og ikke kunnedrømme om at ryge 
eller drik ke for øjnene af børn i en 
skole, selv om det så var danske børn, 
det drejede sig om, var det ikke svært at 
love at overholde de fire ting. 

Men allerede dagen efter bad man 
mig om at deltage i Salath (den mus
limske bøn). Jeg svarede, at det ville jeg 
ikke, da jeg ikke var muslim. 

Da jeg havde undervist en lille uge på 
skolen, blev jeg bedt om at bære slør, 
hvilket jeg nægtede. Jeg blev indkaldt til 
et møde med skolens bestyrelse og 
fortalte, at jeg ikke havde kæmpet for 
den danske kvindes frihed i 15 år for at 
ende med slør. Jeg blev spurgt, om jeg 
ikke havde respekt for deres religion. 
»Jo(,, svarede jeg. »men har I ingen 
respekt for min?«. Jeg blev selvfølge
lig smidt ud og fik i øvrigt aldrig min 
løn~<. 
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Det er synd for 
mennesker - Af Nina Bjørneboe 

Kolde spekulanter i godgørenhed gør deres egne 
landsmænd fattige for at kunne begunstige de fremmede. 

Det er synd for menneskene. Sådan 
har Strindberg i •Ett Dromspel• for
muleret den gudløse humanismes ho
vedtese, og lad os bare antage den og gå 
ud fra den. 

De mennesker, det er synd for i dette 
og andre af Strindbergs dramaer, er de 
komplicerede indivirlualister, der lever 
under samme tag i en uløselig had
kærlighedskonflikt. Manden og kvin
den kan ikke holde hinanden ud, men 
de kan heller ikke undvære hinan
den. Altså bliver de sammen og gør 
helvede hedt for hinanden. Grunden til, 
at det er synd for dem, er at finde inden i 
dem selv. I virkeligheden er det halvt 
om halvt hver især deres egen skyld, at 
det er synd for dem. 

Denne individuelle konflikt mellem 
en mand og en kvinde er der ikke meget 
perspektiv i, samfundsmæssigt set. Der 
er jo ikke rigtig noget at gøre ved den. 
Hvis de ikkeselv kan finde ud af den,er 
der heller ingen andre, der kan. •Det er 
synd for menneskene• er dermed blot 
en afmægtig konstatering. 

Det er ikke til at holde ud. 
Hvis man derimod retter tesen ud

efter og så at sige gør den anonym og 
kollektiv, bliver den med eet kon
struktiv og appellerende til vesterlæn
dingenes hvileløse ånd, der altid higer 
og søger efter noget-at rive i, noget der 
kan organiseres og systematiseres, så vi 
kan få løst problemet. Det er synd for 
menneskene - det må der gøres noget 
ved! 

De:n medfødte løgnagtighed 
Men menneskene er et diffust og 

mangeartet kollektiv, og i den bestem
te flertalsform ligger der ligesom en 
religiøs undertone, måske et levn fra 
den hedengangne kristendom? Lad os 
derfor omforme Strindbergs deklara
tion, så den bliver ubestemt: 

Det er synd for mennesker! 
Der var den! Nu kan vi begynde at 

gøre noget. Foretagsomheden kender 
ingen grænser, og medfølelsen vokser 
og vokser. 

Lad det være sagt her, at humani
tarismen - som enhver anden isme -

12 DANSK EREN , NR. 2 • SEP'rnM6ER 19"7 

naturligvis har sin relative berettigelse 
her i verden. I sin oprindelse var den 
ikke bare en køn og klædelig ide, men 
udsprang tillige af krigs og efterkrigs 
konkrete nødvendigheder og af nøden i 
den iredje verden. 

Men systematiseret til et altgennem
syrende politisk og holdningsmæssigt 
princip bliver humanitarismen dræben
de på grund af sin medfødte løgn
agtighed: den vil ikke kendes ved sin 
egen grænse, og det anser den endog for 
sin dyd. Men derved bliver den selvisk 
og despotisk, bliver til en spekula
tion i det humanitære image. Dette 
stadium må vistnok siges at være nået 
for adskillige år siden på internatio
nalt plan, selv om vi herhjemme først 
rigtig er blevet opmærksomme på fæ
nomenet i forbindelse med de seneste 
års flygtningepolitik og debatten om· 
kring den. 

Det er vel nu en snes år siden, at Hans 
Magnus Enzensberger skrev et bidende 
satirisk hørespil om opbygningen, væk
sten og den kunstigt oppustede og 
sindrigt vedligeholdte prestige i en 
fiktiv international ikke-regeringsorga
nisation under FNs auspicier. Høre
spillet blev også udsendt i Danmarks 
Radio • fremragende instrueret og spil
let, en uforglemmelig, rystende ople
v~lse · og det burde faktisk genud
sendes lige her og nu og tvangsaflyttes 
af bestyrelsen i Dansk Flygtningehjælp 
med en efterfølgende diskussion med 
Søren Krarup. 

Skrue uden ende 
Det er synd for mennesker! Overalt 

hvor vi ser hen, er det synd for 
mennesker, men især i den tredje ver
den: deres spædbørn dør, deres enker 
bliver brændt, deres hellige køer må 
ikke spises, og deres fattige dør som 
tiggere på gaden. Vi sender medicin, 
maskiner, penge og fødevarer ud til 
dem. Vi sender eksperter og instruerer 
de lokale håndværkere, teknikere og 
pædagoger. Vi hjælper bønderne med at 
rydde junglen, så de kan dyrke mere 
jord op, vi rejser fabrikker, så de kan 

forarbejde deres råvarer på stedet. 
Hjælp til selvhjælp hedder det, og 
efterhånden begynder der virkelig at 
ske noget Spædbørnene overlever, og 
de voksne lever længere, junglen bliver 
ryddet, land bliver dyrket, fabrikker 
arbejder, flere kan spise sig mætte. Men 
stadig er det synd for mennesker, for 
nu er de blevet for mange derude, og 
swrbyerne vokser til uhyrlige størrel
ser. Stadig vil folk ikkegiveslip på deres 
frygtelige religioner, der holder dem 
nede i fordomme og uvidenhed. Kunne 
de bare blive kristne allesammen, så var 
de nemmere at udvikle! Men når vi selv 
nærmest har opgivet kristendommen, 
kan vi vel ikke forlange, at de skal 
antage den, kan vi? Nu slås de folk mod 
folk og stamme mod stamme, tro mod 
tro, og et milliontal af den overskuds
befolkning, vi har skabt med vores 
medicin- og fødevarehjælp og fødsels
kontrol, bliver fordrevet fra deres hjem
steder og ved hverken ud eller ind, hvis 
ikke de møder en smart flygtninge
agent, en såkaldt »slæber•, der for gode 
ord og navnlig betaling fragter dem til 
Vesteuropa. 

Indvandrernes tragedie 
Stadig er det synd for mennesker- for 

dem, der lever videre derude i armod og 
utryghed, for dem der dør, for dem, der 
frister en kummerlig tilværelse i primi
tive flygtningelejre på ubestemt tid, og 
ikke mindst for dem, der er kommet ind 
i vores gæstfri land som fremmed
arbejdere, flygtninge og •flygtninge« 
samt deres pårørende. De skal integre
res, have bolig, understøttelse og helst 
også arbejde, børnene skal i skole, og 
hele familien skal tilpasse sig den 
danske mentalitet og lære det danske 
sprog. Snart viser det sig, at ingen af 
delene kao lade sig gøre, bortset fra 
bistandshjælpen. Det er synd, især for 
konen, der bliver holdt fast i et tra
ditionelt, kvindeundertrykkende fami
liemønster. Hun bør ud i arbejde, så 
hun kan blive fri ligesom sine danske 
medsøstre, der stæser rundt med tungen 
ud af halsen for at nå det hele hver dag. 
Men hvis hun bliver fri og moderne, er 
det også synd for hende, for nu får hun 
problemer med manden. Ham er det 
lige så meget synd for; han kan godt gå i 
stykker på det, for der, hvor han 
kommer fra, er mandens værdighed 
uløseligt knyttet til, at det er manden, 
der tjener brødet. Børnene? Dem er det 
mest synd for. Hvad enten de bliver 
tilpasset Danmark og fremmedgjort for 
deres forældre, eller de bliver holdt 
afsondret i deres families sprog og 
kulturmønster og dermed forbliver 
fremmede i Danmark, er børnene dem, 



det er mest synd for, foruden kvin
derne og mændene. 

Den falske glorie af godhed 
Det er med andre ord stadig lige synd 

for mennesker. og således skal træet 
kendes på sine frugter. Den humanitære 
etik er løgnagtig. fordi den er ubestem
melig og upersonlig. Dens image af 
menneskelig godhed for de svage og 
lidende er et falskneri. for den har intet 
andet at give. end hvad den tager fra 
andre. 

Det er den falske glorie af godhed, 
der kendetegner den humanitære etik til 
forskel fra en jævn human etik. Kri
tikeren Harald Nielsen har i sit essay 
•Om humanisme• ( 1947) erklæret, at en 
brændt tysker, set fra et humant syns
punkt, er en lige så stor ulykke som en 
brændt jøde. Det var et synspunkt, der 
ikke var egnet til at vække gehør kun to 
år efter krigen; men senere har den 
amerikansk-jødiske forfatter Kurt 
Vonnegut i »Slagtehus 5• givet de 
brændte tyskere fra bombardementet af 
Dresden en human oprejsning post 
mortem. Fra et humant synspunkt er 
den ene umenneskelighed nemlig lige så 
umenneskelig som den anden, og om
vendt det ene folk lige så værdigt til at 
leve som det andet. 

Vore egne fattige lades i stikken 
Med den humanitære etik forholder 

det sig anderledes. Den sætter skel 
mel.lem folk. forvaltes af professionelle 
og ambitiøse organisatorer, der vinder 
magt og prestige ved at underkende 
deres eget folk og give positiv særbe
handling til fremmede hen over hovedet 
på det. Om danskerne som folk over
lever eller går til grunde i en meningsløs 
folkeblanding, der bliver påtvunget 
dem i humanitetens navn, er fuld
stændig ligegyldigt for de politiske og 
organisatoriske ledere, der har solgt 
deres sjæl til humanitarismen. 

En lignende holdning er gængs i de 
øvrige vesteuropæiske lande, og resul
tatet er allerede synligt - mest i Eng
land, hvor problemerne er mest på
trængende, men i stigende grad også 
hos os: 

Fattiggøreisen af Vesteuropas fattige 
ikke blot økonomisk, men under

visningsmæssig!, boligmæssigt og kul
turelt - er et tydeligt træk i en række 
storbyer i dag. Uanede ressourcer af 
offentlige penge og offentlig arbejds
kraft kastes over i det tidkrævende og 
tildels ørkesløse arbejde med at etable
re, integrere og assimilere millioner af 
fremmedartede immigranter fra den 

Mr. Honeyf ord 
Af fhv. Grønlandsminister Tom Høyem 

Byen Bradford i England har 27 mos
keer, 60.000 asiater, 30.000 arbejds
løse. 85 pet. af rektor Honeyfords ele
ver var asiater. Da han mente, dette ikke 
gavnede undervisningen af den engelske 
mindretalsgruppe biandt børnene, blev 
han offer for en intens hadkampagne og 
er i dag førtidspensioneret. Stof til 
eftertanke, også i Danmark? (Artiklen 
har før været trykt i Jyllands-Posten 
18/10 -86). 

Gennem to år voksede sagen til 
dramatiske højder. Racist skreg det 
halve England - en ærlig og modig 
mand råbte den anden halvdel. Mr. 
Honeyford var mediecentrum. Honey
ford-sagen førte til engelsk selvransa
gelse: har vi valgt den rigtige immi
grationspolitik? Kan muslimer og krist-

ne integreres? Er ordet racist andet end 
et skældsord? 

Selve Honeyford-sagen er slut, men 
ikke debatten. Jeg talte med Mr. Ho
neyford i England i oktober i år, og jeg 
har læst to års skildring af sagen i The 
Guardian; på mange måder en søster
avis til Politiken. I bakspejlet giver 
sagsforløbet elementær dramatisk 
spænding - og perspektiv til aktuel 
dansk flygtningediskussion. I England 
er Mr. Honeyfords navn stadig frem
kalder af stærke følelser. 

Drummond-skolen 
Maj 1984 fortæller The Guardian, at 

en gruppe forældre og elever marche
rede gennem Bradford by for at aflevere 
en liste med 600 protestunderskrifter 
mod Drummond grundskoles rektor, 
Mr. Honeyford. Bradford er en pro
vinsby i Midtengland, Yorkshire. 

tredje verden, medens landenes egne 
fattige mere og mere lades i stikken. Det 
er hele den folkelige bundflade i Eng
land, Vesttyskland, Frankrig, Holland, 
Sverige og Danmark, der undermineres 
i disse år, drænes for alle håb og 
udsigter for en værdig fremtid. Dem er 
der ingen humanitær prestige i at 
interessere sig for, men kun foragt til 
overs for, efter at intelligensreserven på 
bunden stort set er blevet suget op i 
uddannelsessystemet gennem de sidste 
tyve år. Hvis en af de afmægtiges 
landsmænd tillader sig at gøre op
mærksom på den nød, Danmarks fat
tige bliver stedt i som følge af de 
fremmedes krav på positiv særbehand
ling, risikerer ban at blive lynchet. 

Det er tragisk og uværdigt for det 
danske folk, at vore ledere med den ene 
hånd flot og veldædigt lader milliar
derne rulle til et meningsløst og kost
bart folkeblandingseksperiment - og 
med den anden hånd vil løse Dan
marks fattigdomsproblem med en al
misse på JO mil!. kr. til vore egnefattige. 
Til deling altså. 

Denne selvmodsigelse er kompromit
terende for den humanitære etik, der 
har skabt den. Omsorg og menneske
foragt i eet. 

Blandt indbyggerne er 13 pct. immi
granter - asiater - først og fremmest fra 
Pakistan og Indien. Byen har mange 
muslimske moskeer. Borgmesteren var 
i 1984 selv immigrant. Asiaternes 
stemmer var vigtige i lokalvalgene. 

Drummondskolen har 450 elever, 
hvoraf 85 pct. er asiater. Det er sagens 
kerne. 
Den ret nyudnævnte rektor Honeyford 
skrev en pædagogisk artikel i et ret 
højreorienteret tidsskrift, Salisbury Re
view. Synspunktet var, at multietnisk 
uddannelse skader de engelske/hvide 
elever, når disse er i mindretal. Brad
fords skoledirektør holder møde med 
de vrede asiatiske forældre, men vil ikke 
gribe ind mod rektor. Han nøjes med 
nogle pæne ord om ytringsfrihed, som 
både er en ret, men også en ret som skal 
bruges med omtanke. Men der går 
alligevel straks partipolitik i sagen. 
Labour i kommunalbestyrelsen i Brad
ford fastslår, at Mr. Honeyford er 
uacceptabel. Man holder møder og 
prøver at få denne lokale strid til at gå i 
sig selv igen. 

Det engelske mindreta.l 
Oktober 1984 er sagen vokset .. Sko

leledelsen afviser at afskedige Mr. Ho-
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neyford trods forældrekrav. Et storm· 
fuldt møde gennemgår en rapport om 
situationen på skolen. 17 medlemmer af 
skoleledelsen udvandrer i protest over, 
at Mr. Honeyford deltager i mødet. 
Udenfor raser demonstranter. Et kon
servativt kommunalbestyrelsesmedlem 
antyder støtte til Mr. Honeyford. 

Februar /985 bryder det løs for alvor. 
Mr. Honeyford har skrevet en ny artikel 
om multietnisk uddannelse. Labour 
kræver ham fyret. Han har tilsidesat 
alle advarsler · og han angriber direkte 
den skolepolitik, som kommunalbe
styrelsen har vedtaget. Intet 9arti har 
flertal i kommunalbestyrelsen, men 
undervisningsudvalgets formand er 
konservativ. Han udbeder sig en for
klaring. Artiklen var skrevet og sendt 
før udvalgets krav om at se Honeyford· 
artikler før offentliggørelsen, siger rek
tor. Artiklen gentager, at integrations
politikken med fælles undervisning går 
ud over det hvide mindretal, og at den 
politik er marxistisk inspireret. 

»Racisme•< 
Marts 1985 beder forældre til 238 

børn om, at disse flyttes fra Honeyfords 
Drummondskole til en anden skole i 
Bradford. En forældregruppe trænger 
ind på skolen for kritisk at • følge 
skoledagen. Systematiske skolemejker 
iværksættes. Alternative »skoler for en 
dag« etableres rundt i byen. De asia
tiske restauranter giver gratis måltider 
til de protesterende, som starter »For
ældrenes aktionsgruppe«. Mr. Honey
ford afviser beskyldninger for racisme. 
For første gang bakkes han aktivt op af 
en anden forældregruppe. Både hvide 
og asiater! 

Nu begynder offentligheden for alvor 
at høre Mr. Honeyfords synspunkter: 
»Forpligtelsen over for en britisk ud
dannelse er en følge af ønsket om at 
blive britiske borgere. Bevarelsen af 
egen kultur er uvedkommende for en 
offentlig engelsk skole«. Mr. Honey
ford vil ikke acceptere, at de muslimske 
piger bærer traditionel klædedragt un
der gymnastikundervisningen, og han 
vil ikke acceptere mange måneders 
fravær, mens eleverne besøger Indien, 
Bangladesh eller Pakistan. Mr. Honey
fords sprog forarger, når han siger, at 
»gensidig kulturel berigelse« er et ud
tryk for asiaternes ret til i »øresønderri
vende kakafoni« natten igennem at 
ødelægge naboens helbred. En gruppe 
skolekonsulenter gennemgår skolen og 
fastslår, at rektor har mistet forældre
nes tillid. Førtidspensionering er et 
tilbagevendende begreb i debatten. 
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Skældsord og rådne æg 
Bradford kommunalbestyrelses ud

dannelsesudvalg beslutter efter afstem
ningen, at man ikke har tillid til Mr. 
Honeyford. Han må suspenderes, mens 
sagen behandles på højere niveau. Et 
offentligt møde ender med skældsord 
og rådne æg mod Mr. Honeyford. Otte 
stemmer med Labour i spidsen går ind 
for suspension, syv stemmer med de 
konservative er imod. »Fyr ham«, råber 
tilhørerne. Mr. Honeyford fastslår, at 
hvide engelske børn i 18 af døgnets 24 
timer lever, taler, spiser og går klædt 
som en del af et asiatisk samfund - et 
kulturmord. »Jeg troede, at jeg i vort 
land kunne udtrykke min mening uden 
at blive centrum for en langvarig had
kampagne. Nu synes situationen håb
løs«, siger Mr" Honeyford. Suspensio
nen af den 51-årige rektor er en kends
gerning, men nu går hans faglige rektor
forening ind i sagen og appellerer 
afgørelsen. 

Sagen for parlamentet 
I april 1985 må undervisningsmi

nisteren redegøre for Honeyford-sagen 
i det engelske parlament (Underhuset). 
Han kan ændre den lokale afgørelse, 
men vil først undersøge sagen nøjere. 

Offentligheden orienteres stærkere 
om Bradfords uddannelsespolitik. Tid
ligere transporteredes asiaterne rundt 
til forskellige skoler i bus, så de nem
mere kunne integreres. Nu ønsker man 
derimod ikke længereassimilation, men 
gensidig respekt, et multikulturelt sam
fund. Man siger velkommen til for
skellen. Sådan lød politikernes visioner, 
da man stoppede bustransporterne. Mr. 
Honeyford siger: i al den støj og al det 
raseri om racisme og multietnisk ud
dannelse har man glemt de hvide 
elevers rettigheder. Det er almindelig 
fornuft, at når en skole har en overvæl
dende majoritet af elever, der har 
engelsk som andet sprog- og det gælder 
også de asiatiske børn, som er født i 
England - vil det gå ud over de engelske 
børn. Niveauet må nødvendigvis blive 
ringere. De asiatiske hjems ambitioner 
og værdier på uddannelsesområdet 
mangler enten helt eller er totalt ander
ledes end engelske forældres. Man kan 
ikke skjule, at asiatiske børn klarer sig 
meget ringere ved prøver og eksaminer. 
Det kan ikke bortforklares med ord om 
andre værdier end skolekundskaber, 
for de engelske elever bliver ofrene. 

Tumulter 
Juni 1985 medførte en ny høring 

blandt Bradfords skoleledelse. Et la
bourmedlem udleverede hemmeligt
stemplede papirer, tumulterne var 

voldsomme, og kun 11 af 18 medlem
mer deltog. Resten fandt, at høringen 
var en farce. 

Høringens resultat bliver dog, at Mr. 
Honeyford genindsættes i sit embede. 
Mr. Honeyford udtaler, at han føler sig 
retfærdiggjort og håber, at mareridtet 
er overscået. Han pålægges at genskabe 
tilliden hos forældrene. Det vil han 
gerne, men hvordan kommer man i 
samtale med gadens parlament,spørger 
han. 

England er delt i to dele. Mr. Ho
neyford er en afskyelig racist og pro
vokatør, eller Mr. Honeyforderen helt, 
en martyr, som tør sige, hvad det tavse 
flertal tænker. Lederskribenter maner 
til besindighed. Han er ingen af delene, 
mener The Guardian, men "England 
må huske, at fordi man råber racist efter 
en person, er han ikke nødvendigvis 
skyldig, uanset hvor meget hoben råber 
og skriger«. 

Bradfords lokale myndigheder ac
cepterer, at Mr. Honeyford genind
sættes i embedet, men imens har hans 
faglige organisation indbrag• hele sagen 
for Højesteret. 

Diskuteres overalt i England 
September 1985 besluttede Højeste

ret, at Mr. Honeyford skal genindsættes 
i sit rektorembede med fulde rettig
heder. Bradford kommunalbestyrelse 
kan dog appellere afgørelsen. Labour
folk mener, at nu ophører alle mu
ligheder for kommunalt selvstyre, mens 
Mr. Honeyfords fagforening glæder sig 
over en principiel sejr. Mr. Honeyford 
erk.lærer, at han og hans kone vil fejre 
dagen med en stille middag. The Guar
dian er ikke tilfreds. Lederskribenten 
glæder sig over, at skældsordet racist 
ikke automatisk medfører, at en person 
fyres, men avi.:;en mener dog. at Honey
ford bør nyttes til en anden skole for at 
undgå fornyet uro og ballade. Overalt i 
England diskuteres forholdet mellem 
de centrale og de lokale myndigheder 
ved fastlæggelsen af undervisningspoli
tikken. De asiatiske ledere i Bradford 
truer med nye skolestrejker, hvis Mr. 
Honeyford kommer tilbage til Drum
mondskolen. Forældrene diskuterer 
mulighederne for at etablere en alterna
tiv skole. Men Bradfords skolemyndig
heder følger afgørelsen. 16. september 
1985 var Honeyford tilbage på Drum
mondskolen. Efter seks måneders sus
pension mødte han kl. syv om morge
nen, mens det endnu var halvmørkt i 
Bradford. Kun få demonstranter tog 
mod ham. Op ad dagen voksede prote
sterne. Skolen omringedes af vrede 
forældre og elever med plakater: »ra-



cist•(, ;l,Honeyford out« og » Vi har 
mgen tillid til Honeyford«. Halvdelen 
af skolens nu 530 elever blev væk fra 
skolen denne første dag. Men modde
monsrranter med •tvelkommen tilbage, 
Honeyford« dukkede op - også blandt 
asiatiske forældre. Labours talsmand i 
kommunalbestyrelsen fas ts log, a t han 
personligt ville være med i en ny 
kampagne for at få fjernet Mr. Honey
ford. Bradfords myndigheder fastslog, 
at der er s ko lepligt i England, og a t 
forældre ville få bøder, hvis man fortsat 
holdt børnene hjem me. 

Dagen efter blev endnu flere elever 
hjemme. Der kom kun 181. Til gengæld 
afløstes slagordene af vold og slagsmål
specielt med overfald på de asiatiske 
forældre, som støttede Mr. Honeyford. 
Dagen efter var der kun 148 elever. 
Slagsmål og vold blev værre. For første 

gang blandede Bradfords borgmester, 
pak istaneren Mr. Ajeeb, sig i sagen. 
Han frygtede for relationerne mellem 
racerne/de etniske grupper i hele byen. 
Han mente, at »Mr. Honeyford må 
indse, at vort samfund ikke ønsker 
ham«. 

Forældrenes aktionskomite skiftede 
taktik. Børnene kom igen i skole -
foreløbig en prøvetid på to uger, sagde 
lederen af aktionerne, mens kommu
nalbestyrelsen få r tid til at fyre Mr. 
Honeyford. Men eleverne havde løbe· 
sedler med i skole. Teksten var bl.a. 
»Elever, I er med i en historisk kamp for 
at fjerne Ray Honeyford, jeres rektor. 
Hvorfor? Fordi han har forulempet 
jeres religion og jeres kultur. Han har 
forulempet jeres forældre. Derfor har I 
været i strej ke. På mandag er I i skole 
igen, men kampen fortsætter. I spiller 

en rolle. Respekter jeres lærere, dem har 
vi intet imod. Men hvis I ser Mr. 
Honeyford, så lad ham forstå jeres 
mening. Ud med Honeyford«. 

Blandt eleverne runddeltes løbesed
ler med »Honeyford out« og med 
o rdspil på fornavnet Ray, »RAYcist« . 

Død eller levende 

Oktober 1985 står det store slag. 
16.000 muslimske skolebørn i Bradford 
opfordres til at blive hjemme som våben 
i kampen mod Mr. Honeyford. Det er 
20 pct. af a lle elever i Bradford. Alle 
asiater i Bradford strejker samme dag. 
Der er 27 muslimske moskeer i Brad
ford. Deres ledelse udsender en band
bulle: »Mr. Honeyford har offentligt 
ved flere lejligheder angrebet, forulem
pet og ringeagtet muslimernes religion, 
kultur og hjemlande«. På Drummond-
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skolen selv gik det stærkt. Skolens 
ledelse havde nyt valg. Det betød en 
styrkelse af Mr. Honeyford. Men nu 
deltog kun ca. 100 af 530 elever i 
undervisningen. Hver dag var der tu
multer, vold og demonstrationer uden 
for skolen, når elever hindredes i at gå i 
skole. Plakater fremstillede Mr. Ho
neyford som djævelen selv og udlovede 
en belønning på 5000 !: »død eller 
levende«. 

November 1985. Bradfords appelsag 
fik medhold: byen havde ret til at 
afskedige Honeyford. Det engelske par
lament var i oprør og delte sig efter 
partilinierne. Konservative støttede 
Mr. Honeyford, Labour angreb. Fag
foreningen ønskede principsagen helt 
til tops, nemlig i det engelske overhus. 
Efter byvalget i Bradford var stillingen i 
kommunalbestyrelsen: 43 konservati
ve, 41 Labour og seks liberale. Honey
ford fik ret til at få sagen ført for The 
House of Lords. 

Vold 
Nu starter imidlertid rygterne om, at 

Honeyford ikke kan tage presset læn
gere. Smadrede ruder, vold, trusler, 
racistbeskyldninger, demonstrationer
ne, hadet er ved at gøre sin gerning. 

29. november 1985 kommer Mr. Ho· 
neyfords brev: »Jeg er genstand for 
konstante angreb og beskyldninger, 
også når jeg forsøger at gøre min pligt. 
Skolen må konstant beskyttes af poli
tiet. Jeg er alvorligt bekymret for mine 
elevers og mine kollegers situation. Jeg 
ønsker at understrege, at jeg personligt 
er villig til og i stand til at fortsætte 
kampen«. Men han fortsætter med at 
sige, at hnns familie og specielt hans 
kone har måttet bære så voldsomme 
menneskelige omkostninger, at det ikke 
kan forsvares at fortsætte. Han føler sig 
tvunget til at skrive dette brev, hvor han 
opgiver kampen. Reaktionerne er stær
ke. De konservative siger, at »de ven-

sireorienterede trotskister har vundet•. 
December 1985 kommer afslutnin

gen. Mr. Honeyford accepterer før
tidspension på særdeles gode økono
miske vilkår. l ,8 million kroner. Men 
penge kompenserer ikke. Jeg ønskede 
at beholde mit job. Nu kan jeg ikke 
længere være lærer, men jeg vil prøve at 
skrive, selv om det ikke er min ud
dannelse. Men det kunne ikke fortsætte. 
Jeg og specielt min kone led så meget 
under kampen, at den måtte standse. 

Efterhistorien er kort. Fagforeningen 
smed 16 af sine medlemmer ud, fordi de 
havde deltaget i aktionerne mod Mr. 
Honeyford. Hans stilling måtte slås op 
flere gange, før der kom ansøgere. 16. 
april 1986 startede en ny leder på 
Bradfords Drumll\E>nd Middle School. 
Hans navn er Leslie Hall, og han er 52 
år - ligesom Mr. Honeyford. 

I offentligheden er sagen ik ke slut. På 
en kort rejse i England nævnte jeg sagen 
for 23 englændere i alle Jag. Direktører, 
politikere, universitetsfolk, hotelfolk, 
taxachauffører. Alle reagerede straks 
og uden forbehold: Mr. Honeyford 
turde sige, hvad vi tænker. 

Den kamp taber vi -
Jeg talte også med Mr. Honeyford og 

hans kone, som nu bor i Manchester. 
Naturligvis er jeg ikke racist, sagde han. 
Jeg frygter, at Englands immigrations
politik udvikler sig til en kamp mellem 
muslimer og kristne. Den kamp taber 
vi, fordi vor kultur er meget mindre 
militant. I min skole var de engelske 
børn en minoritet. Dem kæmpede jeg 
for. Men den kamp fremkalder gloser 
som racist, imperialist. Derimod synes 
mange at acceptere minoritetsskoler for 
muslimer og andre, men hos mig var de 
engelske børn minoriteten, og deres 
identitet var truet. Kampen startede 
som et professionelt uddannelses
spørgsmål • men fik langtrækkende 
perspektiver. Netop nu har jeg travlt 

med at skrive artikler og at færdiggøre 
en bog. Jeg har aldrig været i Skandina
vien~ men hvis min historie kan være 
med til at løfte jeres debat op over 

, slagordenes positioner, vil det glæde 
mig. Jeg er politisk ikkesærlig højreori
enteret1 men kampen biev en kamp 
mellem venstrefløjen, som førte lig
hedsprincipper og idealisme i marken, 
og en højrefløj, som overdrev fædre
landskærligheden. 

21. oktober 1985 skrev The Guardian 
en væsentlig artikel om hele kampen. 
.. Mr. Honeyford kan ikke brutalt af
vises som »racist« . .. hykleriet er vold
somt, Labour førte an i kampen mod 
Honeyford, men over en øl på pubben 
var de førende i racistiske udtalelser ... 
understrømmen er Bradfords mus
limske mafia, som kæmper for at 
fastholde deres unge på trods af den 
vestlige indflydelse - socialistisk pro
gressivitet, gode racerelationer indgår 
via det yderste politiske venstre en 
yderst uhellig alliance med moskestyret 
okkultisme, fjendskab mod fælles un
dervisning, gamle kønsroller og mod
stand mod seksualundervisning, kvin
defrigørelse, sundhedsuddannelse, 
blandet gymnastik, blandet svømning, 
blandet teaterundervisning, kristen
domsundervisning . .. men sagens kerne 
har ikke meget at gøre med ondskab ... 
Bradford kæmper for at assimilere 27 
moskeer og 60.000 asiater, hvoraf 
40.000 er muslimer, i en by, der i for
vejen har 30.000 arbejdsløse«. 

Højre og venst re kunne bruge Mr. 
Honeyford. Gammeldags skyldfølelse 
og bevidste muslimske fremstød, ra
cisme eller martyrskæbne, den politiske 
overklasse og det tavse flertal. Alt det er 
til stede i Honeyford-sagen fra Brad
ford, Yorkshire, England. 

Lad enhve:· dømme, om vi i Seem 
eller på Gasværksvejens skole i Kø
benhavn eller i Godthåb skal sige •Mr. 
Honeyford, I presurne«. 
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