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Voldsom stigning
i antallet af
fremmedsprogede
børn i folkeskolen
I København er hver 7. elev
fremmedsproget
Antallet af fremmedsprogede elever i fol·
keskolen stiger med raketagtig hastighed. I
løbet af 1987 blev antallet af fremmed·
sprogede børn - altså børn af fremmedar·
bejdere og flygtninge - forøget med 21,5 pct.
Herefter er 2,55 pct af folkeskolens elever
fremmedsprogede. Der er i alt 16.305 frem·
medsprogede elever i Danmark, men de er
meget ulige fordelt, idet de fleste findes i de to
største byer, København og Århus.
I de københavnske folkeskoler er situati·
onen ved at være kritisk. Mere end hver
syvende elev i de københavnske folkeskoler er
børn af fremmedarbejdere eller flygtninge.
Ifølge en statistik fra Direktoratet for Folke·
skolen fra november i fjor viser det sig, at de
fremmedsprogede elever fordeler sig ujævnt
på de forske llige klassetrin. Der er flest i de
yngste klasser. Der forudses en stigning i
tilgangen af fremmedarbejderbørn og flygt·
ningebørn i de kommende år.
Køben havns kommunale skolevæsens be·
retning for skoleåret 1986·87 oplyser, at de
fremmedsprogede elever nu udgør 14, 1 pct af
samtlige elever mod 12, 1 pct året før.
Hovedparten af de nyankomne børn kom·

mer direkte fra hjemlandet til familiesam·
menføring med deres forældre, der er kommet
hertil som fremmedarbejdere. Der er relativt få
flygtningebørn blandt de fremmedsprogede.
Fremmedarbejderbørnene fordeler sig med
1.031 fra Pakistan, 7 48 fra Tyrkiet, 587 fra
Jugoslavien og 470 fra arabisktalende lande,
fortrinsvis Marokko.
Er situationen i København kritisk, er den i
Århus-forstaden Gjellerup særdeles alvorlig.
Halvdelen af børnene i førskolealderen er børn
af fremmedarbejdere eller flygtn inge og altså
fremmedsprogede. Århus kommune har an·
modet børnehaveleder Ole Kragh om at
komme med forslag til, hvordan problemerne
kan løses. Han siger til Jyllands-Posten
mandag den 21. marts, at man hidtil har satset
på, at børnene »skulle lære vores sprog ved at
omgås danske børn, men situationen er efter·
hånden det, at der ikke er nogen danske børn
at lære af«. Han tilføjer, at det desværre ser ud
til, at problemerne nærmest vokser, fordi
fremmedarbejderne og flygtningene selv
søger til Gjellerup fra andre dele af landet,
selvom Århus kommune og Dansk Flygt·
ningehjælp stort set ikke placerer flere flygt·
ninge i området. Udlændingene søger selv til
Århus, fordi de ønsker at bo i en større by, og
fordi de har fornemmelse af, at uddannelsen er
bedre i de store byer. Og når de henvender sig
til Brabrand Boligforening, der på det nær·
meste er identisk med Gjellerup-byen, rykker
de højt op i køen af boligsøgende. Bolig·
foreningen har nemlig sat medlemsnumrene
ud af kraft. I en ny prioriteringsliste giver man
enlige forsørgere førsteret. Dernæst kommer
familier med lav indkomst og mange børn - og
det er ofte fremmedarbejder· og flygtninge·
familier. Det er unge familier i fødedygtig alder,
så antallet af fremmedsprogede børn vil stige i
de kommende år. Fra 1981 til oktober 1987 er
der kommet 300 pct flere fremmedsprogede
børn i Gjellerup.

Danskeren og vi andre
Der er bred enighed om målene i Den Danske
Foren ing. Men om midlerne er enigheden måske
knap så stor. Naturligvis er alle danske parat til at
redde Danmark - men det skal nu helst ske på
hans egen måde.
Og når man nu har en forening, hvorfor får man
så ikke et fint medlemskort tilsendt - i plastik?
O.s.v., o.s.v. Jovist, når man har betalt sit kon·
tinge ni, så må styrelsen sørge for resten. Hvorfor
gør styrelsen ikke dit, og hvorfor gør den ikke
dat?
Uenigheden er dog nok ikke så dybtgående,
som det kan se ud. Mange ideer og forslag har vi
allerede haft i styrelsen - men de kan ikke føres
ud i livet, før vi er flere. Og så er der jo også
økonomien at tage hensyn til. Brevportoen til
udsendelse af vort blad er dyrere end bladet. Vi
udsendte det hellere end gerne hyppigere, men
magter det endnu ikke. Vi må derfor overvej e
stofmængde og aktualitet m.v. og skuffe en
masse indsendere af indlæg.
Vi har nu valgt at opkræve årets kontingent pr.
april. Styrelsen har vedtaget at kontingentet for
1988 fastsættes uændret til 100 kr. Beløbet
bedes venligst indbetalt på vedlagte ind betalingskort.
De af vore medlemmer, der allerede har ind·
betalt kontingent, opfordrer vi til at tegne et nyt
medlem og lade den pågældende benytte ind·
betalingskortet. Eventuelle bidrag ud over kon·
tingente! modtages med tak.
Og så må vi bede om, at man kan nøjes med en
girokvittering som medlemskort.

På kollisionskurs
Dansk Flygtn ingehjælps talsmænd har i de
sidste måneder haft travlt med at påpege den
fare, der kan ligge i de fåtallige nynazisters
virksomhed over for de fremmede. Det er naturligvis udmærket. Men mens disse to yderfløje i
dansk flygtningepolitik - flygtn ingehjælpen og
nynazisterne - slår hinanden i hovederne til stor
glæde for pressen vil det måske være rimeligt at
huske, at ingen af dem tegner den danske
befol kning. Tværtimod ser det ud til, at flertallet af
befol kningen er på linie med Den Danske
Foren ing, der er skeptisk over for flygtninge· og
indvandrerpolitikken. Politikerne har ikke befolk·
ni ngens opbakning i denne sag, og deres skræk
for en folkeafstemning om flygtning ene er derfor
særdeles forståelig. Folketingsflertallets hold·
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ning støttes imid lertid af det ensidige propaganda-i nstrument, som Dansk Flygtningehjælp
er blevet til. Hvor længe skal det blive ved?
Organ isationen er parat t il at hjælpe flygtninge
uden for landets grænser, og hertil har den
befolkn ingens støtte. Men organisationen tager
sig også af at flytte flygtninge til Danmark, og her
har den befolkningen imod sig. Men flere flygtninge giver jo flere statsmidler til Dansk Flygtningehjælp. Suge røret i statskassen skal be·
vares.
Dansk Flygtningehjælp er på kollisionskurs
med den overvejende del af befol kningen. Der er'
nu en åbenlys risiko for, at det, den· gør uden for
landets grænser, belastes på grund af den
modvilje, der opbygges i befolkningen på grund
af det, Dansk Flygtningehjælp foretager sig på
den hjeml ige scene.

Boykot?
De fleste, der køber en avis, regner med, at den
er nogenlunde alsidig, og at de altså i den finder
et bredt udsnit af forskellige informationer og
men inger.
På flygtninge· og indvandrerpolitikkens om·
råde er der dog nok mange, som undrer sig over,
al det, der serveres for læserne, gang på gang
bærer præg af at være halvkvædet vise.
Dette skyldes naturligvis ikke, at journalisterne
og redaktørerne er dumme eller dårlige ti l deres
arbejde og ude af stand til at finde det, som andre
med beskedne midler kan finde. Det skyldes
simpelt hen, at de har besluttet sig til, at der er
noget, som ikke skal trykkes.
Sådant er uværdigt for dagspressen i et frit
samfund. Og det er ødelæggende for folkestyret
og for vort land. Bladenes censur er så meget
desto mere kritisabel derved, at de fremmer en
pol itik, som ikke kan gøres om igen, hvis - eller
rettere når - politikerne engang kommer på
bedre tanker. Hvis der føres en politik f.eks. på det
økonomiske område, som viser sig at være
uheldig, kan man rette op på forholdene næste år.
En indvand ri ngspolitik, som fører til, at vi pl ud·
selig står med et stort antal indvandrere, er det
derimod svært, måske umu ligt, at råde bod på
senere.
En bladledelse har ingen respekt for læsere,
der fortæller, at bladets redaktionelle linie er
humbug. Derimod har den med 100% sikkerhed
respekt'for en læser- og annonceboykot.
Læs nærmere inde i bladet.

Lokale kredse
oprettes over
hele landet
Landsmøde vil blive holdt i juni

des ca. 18 møder inden udgangen al
april måned.
Når alle møderne således lorhå·
bentlig er gennemført over hele
landet inden 1. maj og lokalrepræ·
sentanter eller kontaktpersoner ud·
peget overalt, er det dernæs! planen
at indbyde alle de udpegede til at
mødes med hi nanden og med
Foreningens styrel se og Ko miteen
på et centralt sted i landet. Dette
landsmøde tænkes afholdt i be·
gyndelsen al juni. Der vil med det
første blive udsendt indbydelse til
alle lokalrepræsentanterne til at
deltage i mødet.
For det fremtidige arbejde er det al
stor betydning, at der ved denne
lejlighed kan foregå en bred og åben
debat om de muligheder og former,
der findes for sty relsens og de lokale
kredses indsats, og om fordelingen
al opgaver og midler mellem de
centrale og de lokale dele al or-

Allerede ved stiftelsen af Den arrangerede et møde i Rønne på
Danske Forening i foråret 1987 var Bornholm til 15. april. De fleste af
ledelsen i København klar over, at møderne var ret velbesøgte, og de
man hurtigst muligt måtte søge at resulterede i, at der bortset fra et
skabe en lokal organisation over enkelt sted overalt straks udpege·
hele landet for den nye forening. des kontaktpersoner, som var villige
Kræf terne var blot ikke tilstrække· til at stå off entligt frem som Forelige til med det samme at virkeliggøre ningens og Komi teens repræsendette. Først måtte der samles en tanter i deres område og som dem,
medlemskreds af rimelig størrelse Foreningens medlemmer kunne
rundt om i landet, og til det formål holde sig til i dens anliggender.
Så snart møderne vest for Store ganisationen.
skulle medlemsbladet »Danskeren«
Der opfo rdres derfor indtræn·
Bælt
og på Lolland-Falster var af
bringes i gang. Disse opgaver kræ·
vede så meget arbejde, at organi - vejen, fortsattes arbejdet på Sjæl· gende til, at så mange som overseringen på lokalt plan foreløbig land. Ved et møde 2 1. marts i Ka· hovedet muligt af de lokale repræ·
måtte vente. Det blev efterår, inden lundborg gav Poul Vinther J ensen sentanter deltager i dette første
stafetten vi dere til Sune Dalgård, fællesmøde for hele landet. Program
man var rede til at tage fat.
I mellemtiden stod det klart, at som derpå har fortsat møderækken i for mødet vil blive udsendt snarest
Komiteen mod Flygtningeloven, som Storkøbenhavn og de sjællandske muligt.
Sune Da/gård
var startet i sept ember 1986 af Søren købstæder, hvor der i alt skulle hol·
Krarup, fandt det nødvendigt at
fortsætte sit arbejde. I november
1987 besluttede den at blive ved,
men under navnet Komi teen mod
Indvandrerpol itikken. Desuden ville
den søge at få oprettet lokalkomiteer
eller lokale forbindelser over hele
landet. For at undgå dobbelt arbejde
og parallel organisation ti lbød Komiteen Den Danske Forening et
samarbejde, så den lokale organi·
sation ku.nne blive et fælles anliggende. Foreningen tog straks imod
dette tilbud, og det bestemtes, at
Sune Dalgård i København og Poul
l shøjs borgmester, Per Madsen (S), sagde han til Jyllands·Posten blandt
Vinther Jensen I Århus skulle tage
sig af at få de lokale kredse i gang. blev overdænget med blomster og andet:
»Erfaringerfra andre lande viser, at
I første række måtte opgaven være takkebreve Ira vælgerne i kom·
ti
pct indvandrere generelt må
munen
dagen
efter
afstemningen
i
at arrangere møder for alle Den
Danske Forenings medlemmer over byrådet, hvor et stort flertal bakkede regnes for maksimum i en kommune,
hele Danmark. Ved disse møder op bag borgmesteren. Ved den hvis man Ikke vil risikere problemer.
skulle medlemmerne have lejlighed vejledende afstemni ng sagde de Faktisk har indvandrere fra Indien og
til at drøfte situationen i deres lo· »nej« til at tilstræbe/anbefale, at der Pakistan, som selv har boet i Stor·
kalområde, navn lig hvordan arbejdet tilflytter endnu flere mennesker af britannien, gjort os opmærksom
kunne organiseres, og til at udpege fremmed herkomst til Ishøj. Efter herpå«.
70 pakistanere og tyrkere med
lokale repræsentanter som bindeled afstemni ngen fortsætter byrådets
13 år gamle besl utning om at bede ophold i Ishøj var sidste år på f erie i
til Foreningens styrelse og til Ko·
miteen og som igangsættere af boligselskaberne begrænse antallet hjemlandet for at hente en ægte·
al fo lk af fremmed herkomst til to fælle, og i samme periode kom
lokale initiativer og aktiviteter.
Møderækken startede og gen· tam ilier pr. opgang, så højst 1O pc! af yderligere 40 indvandrerbørn til
nemførtes først i Jylland og på Fyn, indbyggerne bliver fremmede. I dag kommunen som led i familiesam·
hvor Poul Vinther J ensen fra 27. er der 12,5 pct. svarende til ca 2.500. menføring. Borgmesteren skønner,
januar til 18. marts holdt i alt 22 Kommunen har 20.500 indbyggere. at der er behov for oprettelse af tre·
Per Madsen udtalte sig om sagen i fire nye klasser, der underviser i
møder. Desuden holdt han 4. marts
et møde i Nykøbing på Falster og både fjernsynet og pressen. Således dansk for udlændinge.

Blev overdænget
med blomster
og breve

Stor opbakning af Per Madsen, Ishøj
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Folkeafstemning
om flygtningene
blev igen udskudt
Folketinget vil ikke høre vælgerne
Heller ikke denne gang blev der
gennemført en folkeafstemning om
Folketingets flygtningepolitik. Folke·
tinget havde en stærkt følelsesladet
debat om flygtningepolitikken den
19. februar, idet Fremskridtspartiet
havde foreslået en vejledende fol·
keafstem ning med spørgsmålet
»skal dansk flyg tningepolitik skær·
pes?«. Forslaget blev afvist at de
øvrige partier, men under debatten
kom det frem, at de konservative ville
have den nuværende flygtn ingelov
sendt til folkeafstemning, hvis So·
cialdemokratiet sammen med et
flertal gennemførte lempelser.
Torben Lund (S) afviste lempelser,
og Grethe Fenger Møller (Kons.)
glædede sig over den klare besked
fra Socialdemokratiet om, at partiet
ikke ønsker flygtningeloven lempet.
Samtidig fjernede hun også det
konservative løfte om en folkeaf·
stemning.

I en artikel i Jyllands·Posten forud
for folketingsdebatten havde Grethe
Fenger Møller fastslået, at hvis et
folketingsflertal ville ønske flygt·
ningeloven lempet, burde befolk·
ningen have lejlighed til at tage
stilling. Hun skrev: »Så tror jeg
nemlig, at folketingsflertallet er så
langt væk fra befolkningens ønsker,
at det af hensyn til demokratiet vil
være helt afgørende at få fastslået,
hvilken holdning flertallet har«.
Fol ketingsmedlem Svend Heise!·
berg (V) erklærede i en artikel i
J yllands·Posten 7. februar, at der
burde være flere folkeafstemninger.
»Danskerne skal have mulighed for
at sige, hvad de mener om u·
landsstotten, flygtningeloven og
strengere straffe for grov vold«, skrev
han. Han fortsatte: »Det grænser til
vælgerforagt, at danske politikere
gang på gang vedtager love, som et
stort flertal af vælgerne er imod.
Politikerne er helt ude af trit med,
hvad befolkningen mener«.
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Justitsminister Erik Ninn· Hansen
har i øvrigt i et svar til Pia Kjærsgaard
(Z) oplyst, at Danmark pr. 1. januar I år
husede mindst 20.000 flygtninge.
Det svarer til en flygtning for hver
257 indbyggere. Pr. 1. januar 1987
havde ca. 18.300 fået asyl her·
hjemme, og i løbet af 1987 fik yder·
llgere ca. 3.800 opholdstilladelse.
Svaret berører ikke hele frem·
medarbejder-problemet. De nyeste
tal fra Direktoratet for Udlændinge
viser, at ant allet af udlændinge med
opholdstilladelse steg med godt
10.000 i 1987, så der nu er 82.530
udlændinge. Udlændi nge fra EF·
lande udgør en fjerdedel. TIi tallet
skal yderligere lægges omkring
50.000 statsborgere fra andre nor·
diske lande. Blandt de 82.530 ud·
lændinge er Tyrkiet topscorer på
listen med 14.614 personer, hvortil
kommer 8.·9.000 børn.
Hertil kommer, at Folketinget i en
lind strøm skaber nye danskere ved
at bevilge dansk statsborgerskab til

fremmedarbejdere og flygtninge, der
har opholdt sig i landet i nogle år. Ved
den sidste afstemning i marts om ind·
fødsret til et antal udlændinge
protest erede
Fremskridtspartiet
mod tre indstillede, som er dømt for
voldeligt overfald og røveri. Men de
er nu danske statsborgere - for alle
andre end Fremskridtspartiet synes,
at det var en god ide at optage de tre
dømte som fu ldgyldige medlemmer
af det danske samfu nd.
Folketingets behandli ng af disse·
sager gav anledning· til adskillige
læserbreve i avi serne: Således skrev
læge Bengt Andersen, Holte, i
Jyllands·Posten blandt andet:
- Mens politikerne bestandigt på·
lagde vælgerne at spare, så skaffede
de os med denne strøm af flygtninge
ekstraudgifter i milliardklassen. Det
er ikke for meget sagt, at politikerne
og vælgerne i denne sag og i mange
andre lige så vigtige sager - i den
grad er på koll isionskurs, så fol·
keafstemninger ikke blot er nyttige,
men synes stadigt mere nødvendige,
hvis ikke kløften mellem politikere og
vælgere skal blive helt uoverstigel ig.
Og i samme blad skrev Alice
Mathi esen, Sprogøvej 28, Esbjerg,
den 12. februar blandt· andet:
- Vi er mange, der har tigget og
bedt om folkeafstemning angående
flygtni ngeloven, men vi er blevet
hånet og skældt ud. J eg forstår ikke,
hvorfor man er så bange for at høre
folket i dette spørgsmål, men visse
partier i Folketinget vil med garanti
vende det døve øre til, som de har
gjort i årevis. Tænk, hvis det blev vist
sort på hvidt, at man måske regerer
imod 80% af det danske folks ønsker.

Drabsmand
dømt
Den 30-årige iraker, der en okto·
bernat i fjor dræbte den 25·årige
politibetjent Steen Kleist Carlsen i
det indre København, blev ved Østre
Landsret idømt otte års fængsel.
Anklageren, Peter Varming, fremhævede under sagen, at der ikke havde
været tale om nødværge, og at han
havde svært ved at se formildende
omstændigheder. Det er heller ikke
en sag, der drejer sig om vold med
døden til følge. Steen Klei st Carl·
sen bfev ikke dræbt, fordi han var
udsat for vold med døden til følge,
men han blev dræbt, fordi han fik
hugget en dolk i brystet.
Det oplystes under retssagen, at
den 30·årige iraker I otte år har været
på flugt som desertør fra den irakiske

hær. Han lider af et stort pille· og
alkoholmisbrug og føler sig ofte
depressiv.
Lægelige
rapporter
fastslog imidlertid, at han ikke var
sindssyg i drabsøjeblikket.
Retssagen gav anledning til
mange komment arer. Således skrev
Marlene Nielsen, HolstebroveJ 51,
Herning, i Jyllands·Posten blandt
andet: »Som sidste nyt er en person
blevet idømt ot te års fængsel for at
have dræbt en politibetjent. Kun otte
år for at dræbe en af dem, som lige
netop er til for at forhindre krimi·
nali tet. Jeg synes, at dommerne for
eftertiden skulle t ænke lidt mere
over landsrettens motto: »Med lov
skal man land bygge•.

Stigende antal af de
illegale flygtninge
Hillerød-lejlighed var forfalskningscenter
Antallet af illegale flygtninge i
Danmark - personer, der er smuglet
ind eller er kommet på forfalskede
papirer - er steget stærkt eft er den
beskedne stramni ng af udlændin·
geloven i oktober 1986. Pol itiet
anslår, at hver tiende spontane
asylsøger i Danmark har sneget sig
illegalt ind i landet. Det svarer til
omkring 2·300 asylsøgere sidste år.
Og alene sidste år blev 850 udlæn·
dinge anholdt underforsøg på illegal
indrejse. Når de påståede flygtninge
først kontakter myndighederne efter
ankomsten til f.eks. København kan
de lægge et slør over rejseruten og
dermed undgå den returnering, som
ellers er foreskrevet efter reglerne,
når den påståede flygtning kommer
fra et sikkert land som f.eks. Vest·
tyskland.
Kriminalpolitiet afslørede sidste år
en lejlighed f Hillerød, der viste s ig at
være centrum for papirforfalskninger
og snedigt gennemtænkte mulig·
heder for illegal indrejse i Danmark. I
lejligheden blev anholdt fire iranere,
heriblandt den tilsyneladende ho·
vedmand Mahmoud.
I Dansk Pol iti nr. 2 1988 redegør
kriminalassistent Helge Knak Jep·
sen, Hillerød. for den omfattende
sag. Han skriver blandt andet:
»Det er konstateret, at iranernes
illegale indrejse i Danmark ved
Mahmouds h jælp er sket siden
flygtningelovens skærpelse og lo·
retaget på følgende måde:
En herboende iraner med asyl
afleverer sit danske fremmedpas
enten frivilligt eller på grund af gæld
• til Mahmoud. Han blander derpå en
afstøbningsmasse op af pulver, som
normalt benyttes af tandteknikere til
fremstilling af kunstige ganer. Denne
masse hældes ud over passets foto
således, at det dækker tørstem plet i
billedet, og når massen er tør, fjernes
den fra passet, og man har et
prægestempel. Billedet udtages
derpå af passet, og et andet billede af
den iraner, der nu skal Indrejse i
Danmark, lægges over skabelonen
med prægestemplet, og ved at
strege på bagsiden af dette foto med

en kugl epen tremtræder præge·
stemplet i det nye billede. Dette
bi llede limes derpå ind i passet, og
der i sættes en ny ring i foto.

Melde sig som asylansøger
Mahmoud rejser derpå til Syrien
medbringende dette frem medpas og
modtager der betaling for forfalsk·
nlng og rejsebillet til den pågæl·
dende iraner. Iraneren udstyres med
et forfalsket iransk pas med visum til
Cypern, og han udrejser derpå med
fly til Cypern ved hjælp af dette
iranske pas, men I flyet Inddrages
passet af en agent.
Ved indrejsen i Cypern benytter
iraneren derpå det danske frem·
medpas, som ligeledes senere be·
nyttes tilden fortsatte rejse med fly til
enten Stockholm eller Danmark vi a
Schweiz.

Fra Stockholm rejses uantastet
med tog til Danmark.

I København modtages de pågæl·
dende af en person, der inddrager
det danske fremmedpas og fører
personerne til en lejlighed i en by i
nærheden af København.
Nogle dage efter bliver den på·
gældende bragt til fotografen, og
derpå modtager den pågældende et
forfalsket iransk kørekort isat sit foto,
og han får besked på at melde sig
som asylsøger til det danske politi.
Det er konstateret, at der siden
lovens skærpelse er indrejst 135
iranere, der kun har legitimeret sig
ved hjælp af iransk kørekort.
18 af disse kørekort er konstateret
ægte, medens 4 er konstateret
falske. Resten af kørekortene er efter
opnåel se af asyl udleveret til de
pågældende, og det har ikke været
muligt at kontrollere disse kørekorts
ægthed«.
De fire foretagsomme iranere blev
stillet for retten. Mahmoud blev den
2. november 1987 idømt fængsel i 1
år. En anden iraner blev idømt
fængsel i 40 dage betinget. og han er
udvist til den 1. juli 1992, en tredje fik
fængsel i 3 måneder, betinget, med
en prøvetid på to år. og den sidstes
sag er endnu ikke afgjort, men han
blev løsladt den 13. august i fjor.

;.a.

Den målsøgende forargelse
- eller historien om grisemærket
I sidste nr. af bladet fortalte vi, at
tyrki ske postkunder havde gjort ind·
sigelse mod det såkaldte grisefri·
mærke, og at det var blevet taget
tilbage af postvæsenet.Oplysningen
herom fik vi ved at spørge på post·
kontoret. I øvrigt har historien om
muslimernes indsigelse været bragt
flere steder - således I BT 10.
december 1987 og i Dansk Filate·
listisk Tidsskrift.
Dette var det dog ikke alle, der
vidste. Kristeligt Dagblad kastede
sig derfor omgående over Danske·
ren. Den 2. februar hævdede dette
blad, at det var os, der havde op·

fundet historien. Også andetsteds,
således i et læserbrev i Jyllands·
Posten, flød det over med forargelse
over vor notits. Den var, som det hed,
opspind fra vor side opfundet med
det formål at vise, at danskerne ikke
er herre i eget hus.
Ak ja, Forargelsen ligger på lur el·
ter os, parat til spring for dog om mu·
ligt at gribe os i noget, der kan skæl·
des ud over.
Postvæsenet? Generaldirektøren
har trukket væsenet ud af ildlinien.
Det har ikke ladet sig påvirke af pres
fra nogen, siges det. Hvad skulle de
ellers have gjort?
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Kommentarer til
et flygtningeår
Opfordring til at tænke sig om
Nogle ungdomslederes planer
om at prøve at få gjort 1988 til
»flygtningenes år« har medført
mange reaktioner. Danskeren
har modtaget disse indlæg om
organisationers godgørenhed.

Netop en ven,
du ikke kender
Danske ungdomsorganisationer
vil gøre 1988 til et flygtn ingeår.
Danmarks ungdom deles i 2 lejre.
Mange unge danskere, ikke kun
grønjakker og nazister, er mod·
standere af flygtningenes tilstede·
værelse og den måde, de behandles
på med fortrinsrettigheder.
De unge idealisters motto: »En
f lygtning er en ven, du ikke kender«.
Netop, du kender ham ikke. Er du
sikker på, at han også er din ven, den
dag han ikke længere har brug for din
hjælp? Den dag da han efter en
fornem og ganske gratis uddannelse
er kommet ind pådanskeområderog
har fået indflydelse. Den dag, da han
har fået politisk indflydelse. Er du så
sikker på, at han ikke skubber dig til
side med ordene:»Takfordin hjælp,
som jeg ikke længere har brug for«.
Husk, at blodet altid er tykkere end
vand. Din »ven« foretrækker sine
egne . Intet tilovers for den naive
danske »ven«. I et læserbrev: »Dan·
skerne risikerer at blive frem med·
arbejdere i deres eget land«.
Tre unge piger, alle under ud·
dannelse, inviterede mig til et møde
for at diskutere flygtningeprobl emet.
De var meget positivt indstillet
over for flygtningene og udtalte, at
Danmark burde modtage mange
flere flygtninge og gøre meget mere
for dem. Deres eneste begrundelse:
»Vi har det så godt, vi er så privi·
legerede, og vore egne problemer er
kun så små«. Jeg prøvede at frem·
hæve nogle af de for mig alvorlige
problemer, som Danmark slås med arbejdsløshed, boligmangel, stor
gæld m.m. Jeg blev fejet af bordet
med lige nævnte begrundelse. det er
jo kun så små problemer, som vi
sagtens kan klare. Jeg forsøgte mig
også med lidt fortid blandt andet
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besættelsesårene. Fejet af bordet
med ordene »Nå, ja, det var den·
gang«. Sluttelig spurgte jeg pigerne,
hvem der såvel økonomisk som
menneskel igt skulle betale for deres
store godgørenhed. J eg måtte selv
besvare mit spørgsmål: »Det skal I
selv og jeres efterkommere«. Tre par
forbavsede øjne. Fremtiden havde
man ikke tænkt på. De levede i
•Nuet«. Vi har det så godt o.s.v.
Er det på en sådan rosenrød sky,
du svæver, unge danske idealist.
Kom så hellere ned på jorden.Tænk
Dig om, tænk DANSK og tænk på alle
dine mange danske kammerater og
på dine mange landsmænd, der ikke
kan sige: »Vi har det så godt, vi er så
privilegerede, og vore problemer er
kun så små«.
Pas på, at du ikke kommer til at
gøre mere skade end gavn. Du har
mange modtandere, og en dag siger
det måske •Bang«.
Ellen Larsen
fhv. dommer
Dragør

Når »kun« 13 organisationer er
med, skyldes dette ikke modvi lje,
siger P. Palshø'). De er alle med til at
støtte. KO. oplyser, at de forskellige
organisationer betaler deres kon·
tingent tit DUF, der så skaffer
midlerne til kampagnen. Er det ikke
10 millioner fra Folketinget - dvs. fra
Dem og mig. Og mon ikke midlerne vil
blive stillet rundhåndet til rådighed,
så at den enkelte organisation får
noget tilovers til egne formål. Hvil·
ket ansvarligt bestyrelsesmedlem i
en ungdomsorganisation tør sige nej,
til sådanne supergode mennesker.
Og ikke mindst når hr. Palshøj oplyste: »Kampagnen er helt nat urlig
for OUF, når man tænker på, at DUF
blevstiftet under Anden Verdenskrig
som en reaktion imod fascismen«.
Med andre ord : Er man ikke enig med
os. er man en slags fascist

Hr. Palshøj, som næppe på samm e
tid kan huske meget om krigen og
samtid ig til høre ungdommen, har
dog åbenbart tilegnet sig lav·
niveauet i moderne dansk debal. Det
lover
hverken
godt
for
»kampagnen« eller forfremtiden. Det
gælder jo om altid at nævne fasci sme
i samme åndedræt som kritikerne af
indvandringspolitikken, der skal
gøre Danmark til en multietnisk tierfolket kommune inden for EF. Vi må
ikke fiske mere, end vi får lov til og
ikke producere mere mælk end de
andre. Industrien skal de andre nok
tage sig af.
Men rent principielt rejser sagen et
alvorligt spørgsmål: Med hvilken ret
optræder organi sationer på deres
med lemmers vegne i sager, der ikke
Organisationers
er deres formål? Naturl igvi ser sagen
godgørenhed
særlig grel, når man vil tryne ung·
En række ungdomsorganisationer dom men, hvis arbejdspladser, ud·
vi l gøre 1988 tii.tlygtningenes år« for
dannelsesmu ligheder og boliger
at støtte og int egrere flygtninge i
supergode mennesker som de her·
Danmark (Kr. Oagbl. 28.10.87). rer Baunsgård og Espersen har
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) vil tiltænkt desertører fra Iran og smarte
i samarbejde med TRETIEN »med· tamiler. som finder Danmark er et rart
lemsorganisationer« gennemføre et
land. At man samtidig sætter Dan·
»Flygtnlngeår«. Sådanne år gl em·
mark i gæld på vegne af U·lande som
mes dog gerne hurtigt. Hvor mange
Indien vil naturligt kræve forståelse
husker FN's »år« for både kvinder og
hos ungdommen, der skal afdrage
gam le bygninger?
gælden i en »kampagne« for inteSeks af ungdomsorganisatlonerne gration af flygtninge. Man undgår
er politiske. Man kan så gætte, hvor ikke det indtryk, at en profession af
stor uafhængighed de unge men· ædle indsamlere nu vil vise os deres
nesker kan t illade sig med henblik på formåen. Nu skal den danske be·
deres fremtid I partiet, men desuden tolkning »lære lektien«.
deltager HK's Ungdom og LandsMan følger her Folketingets ek·
organisationen af Elever. Dertil kom- sempel. Mange godtroende skatte·
mer »ungdomsorganisationer« un·
ydere, som har opsparet midler
der Dansk Blindesamfund, Dansk måske med tanken om at testa·
Røde Kors og Samvirkende lnva- mentere dem t il godgørende formål,
lideorgani sationer. Endelig KFUM, mister dem nu gennem øget skat på
KFUK og Det danske Spejderkorps. fast ejendom. De penge overføres nu

af ædle folketingsmænd, som ved
bedre, blandt andet til »familiesammenføringer«. Til de ægte flygtninge
bliver der så ingen plads. Der er
allerede brug for boliger til 60.000
udenlandske personer siger kommuna lforeningens forma nd.

G. Hesse/ho/1

Araberne i
demonstration
De mange påståede flygtninge fra
Mellemøst en, som har fået ophold i
Danmark, demonstrerer nu også om
rent mellemøstlige problemer i den
danske hovedstad. En stor demonstration i mi dten af marts med
deltagelse af ca. 1600 mennesker,
ttølge politiet hovedsagelig arabere,
demonstrerede mod Israel og ti l
fordel for palæstinenserne. Demonstrationen fik et ·væsentligt mere
voldeligt indhold, end vi er vant til på
vore breddegrader. En c ivilklædt
betjent blev ramt af en trækølle og
måtte fyre et advarselsskud op i
luften, der opstod slagsmål mellem
nogle af demonstranterne og nogle
af g rønthandlerne på Israels plads,
hvor demonstrationen sluttede, og
en 24-årig irakerblev stu kket i kravebenet med en kniv ud for Linnesgade

2.

Bøder til blad
Redaktøren og en Journalist på det
ret upåagtede månedsblad Press er
hver blevet idømt 20 dagbøder på
100 kr. Dommen er anket til Østre
Landsret af de døm te. Årsagen var, at
en journalist på bladet havde
maskeret sig som iransk flygtning,
udstyret med iranske papirer, da han
landede med et Lufthansafly i Kastrup den 17. februar sidste år. Hans
formål var at finde ud af, hvordan det
danske politi tog mod flygtninge.

Udelukker
udlændinge
Fremskri dtspartiet i Løkken-Vrå
har gennem en ændring af sine
vedtægt er bestemt, at kun danske
statsborgere kan være medlem af
den lokale partiforening, oplyser
Jyllands-Posten. Partiets landsformand afviser, at partiet på landsplan
har planer om at indføre en til·
svarende best emmelse.

Flygtningefamilie
får bistandshjælp
på 20.000 kr. mdl.
Chokerende tal fra Brøndbyerne
Borgmester Kjeld Rasmussen,
Brøndby, har i et brev til social·
minister Mimi Stilling Jacobsen og
indenrigsminister Thor Pedersen
stillet krav om, at den nye bistands·
lov, der trådte i kraft 1. juli 1987,
tages af bordet.
Borgmesteren peger på, at mi ndst
20 Brøndby-familier ikke kan have
interesse i at komme i arbejde, og
han fremlægger desuden doku·
mentation for, at en palæstine nsisk

flygtningefamilie modtager 20.000
kr. skattefrit om måneden. Dette
eksempel gen nemgås af borgmesteren, der skriver (her gengivet
efter Folkebladet):
En palæstinensisk flygtning er
indkvarteret i Brøndby kommune.
Den pågældende har de rettigheder,
som en flygtni ng har. - Herom intet at
sige.
I kraft af familiesammenføring får
den pågældende sin hustru og 7
børn til Danmark.
Hustruen gør gældende. at hun
Ikke er flygtning, og at hun ikke

ønsker at være flygtning, fordi hun
ønsker at kunne t age tilbage ti l
Libanon.
Hjælpen til den pågældende er
med g rundydelse, boligtillæg, børnetillæg af en sådan størrel sesorden, at
hun i alt får 19.976,- kr. i bistandshjælp pr. måned.
Hun får mere end 2 gange dagpengeloft på 11.194.- kr., fordi hun får
udmålt hjælp i henhold til § 42 (der
omhandler mulighed for mere end 2
gange dagpengeloft, såfremt den
pågældende er under uddannelse,
og det får al le flygtninge, I det omfang
de modtager danskundervisning!).
19.976,- kr. pr. måned i nettohjælp
er mere, end hvad en departementschef får udbetalt netto pr. måned.
19.976,- kr. netto pr. måned svarer
til en bruttoløn på mere end 600.000
kr.
Det er en urimelig situation, som
ingen kan forstå. Det er en s ituation,
som familien ikke har bedt om, men
som fol keting og regeringen har
ansvar for, mener Kjeld Rasmussen.

Udveksling med tamiler
Vi danske bruger mange af vore
lånte penge på ferier i udlandet og
studier der. Og med den kommende
feriesæson og regeringens sparetrang på vore vegne kan der være
grund til at mindes en episode fra
sidste år.

I »Rødt og Rimeligt« fortalte i fjor
Henrik H. Jørgensen: »Fransk terrorlovgivning koster dansk skole
23.000 kr.«.
Da 25 elever fra Hjortshøj produktionshøjskole skulle på en studierejse til Portugal, kunne otte
ekstra klassekammerat er ikke påregne visum til gennemrejse af
Frankrig, fordi de ikke havde dansk
pas. De var tamiler, der havde foretrukket Danmark som nærmeste

tilflugtssted fremfor ophold hos
stammefrænder i Indien på den
anden side af strædet, der skiller fra
Sri Lanka.
Rejsen var led i et udvekslingsprogram under EF-kommissionens 5.
direktorat, som finansierede en del
af rejsen. Men man fandt det, forståeligt nok, ikke formålstjenligt at
betale flybillet til tamilske elever.
Hvorefter skolen betalte 23.000 kr.
for flyveturen.
Skolens forstander kunne ikke
forstå, hvad det eu ropæiske fællesmarked er godt for, når et EF-land
ikke tager et dansk fremmedpas for
gode varer. Der er dog måske nogle,
der har svært ved at forstå, hvad
tamiler har at gøre med dansk-portugisisk studieudveksling.
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Strømmen er ved at vende
Rapport fra et strøm-skifte i (},agens Danmark
·J

l
Af pastor
Søren Krarup
Seem
Jeg havde holdt foredrag i dom·
kirken aftenen før og overnattet på et
hotel over for banegården, 09 da jeg
skulle med et morgentog hjem fra
Aalborg, kom jeg tidligt ind i bane·
gårdshallen. For t idligt, for der var
tyve minutter til mit tog gik.Jeg købte
en morgenavis og kiggede i den
forbindelse på kioskens udstilling af
bøger. Kriminalromaner, nogle bil·
ligbøger og Politikens H vem·Hvad·
Hvor for 1988. Jeg tog den ned af
hylden og bladrede lidt i den. Be·
givenheder fra året 1987, stræk·
kende sig tilbage til efteråret 1986.
»BZ·barrikader i Ayesgade, Gredal
forlader Farvandsdirektoratet•
men hvad var det: »Søren Krarup og
Flygtning 86«. To sider om borger·
krigen om flygtn ingeloven og Dansk
Flygt ningehjælp.
Jeg købte Hvem·Hvad·Hvor og
læste den Journalistiske fremstilling
af, hvad der skete i september·
oktober 1986. Åh nej, det var den
vanlige fremstilling, som den præ·
steres af danske medier, præget af
from forargelse og indpakket perfidi
mod den ug udel ige præst, som ikke
vil være »god• mod mennesker i nød,
passende illustreret med en tegning
af Jens Hage fra Berlingske Tidende,
hvor jeg optræder med lang hale som
Satan selv eller som en ækel rotte
(tænk, hvis det var en flygtning eller
en neger eller en jøde, Jens Hage
havde tognet på denne måde!). Den
tendentiøse reportage, der gjorde
borgmester Thorkild Simonsen ti l
helten og mig til skurken, sluttede
således:
»Da stormen omsider løjede af,
havde Krarups private indsamling
indbragt 400.000 kr. til hans nyop·
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rettede Komite mod Flygtningeloven.
Indsam lingen Flygtning 86, der trods Krarups agitation - intet havde
haft med intern dansk flygtninge·
pelitik at gøre, indbragte rekord·
summen 50,7 mio. kr.«.
Siddende i intercity·toget på vej
mod syd kunne jeg konstatere, at
disse få sætninger rummede tre
grove bommerter. Vores indsamling
indbragte ca. 620.000 kr. Flygtning
86 havde uimodsigeligt haft med
intern dansk flygtningepolitik at
gøre, idet den også havde drejet sig
om Dansk Flygtningehjælps status i
Danmark. Og Flygtning 86 havde kun
indsamlet ca. 30 mio. kr. trods den
kompakte og koncentrerede pro·
paganda i alle officielle medier, ef·
tersom resten af beløbet var er·
hvervsreklame 09 regeringsydelse.
Nej, vi er ikke elskede i vore medier
og skal ikke gøre regning på fairplay.
Politikens Hus, som producerer
Hvem·Hvad·Hvor, er ikke just blandt
vore varmeste støtter. Jeg kom til at
tænke på Politikens fødselsdagsomtale et par måneder tidligere, da
jeg fyldte 50. Malin Lindgren skrev
her om min •ukristelige hadefulde
polem ik• 09 spurgte patetisk, »hvor
har han deponeret det kristne kær·
lighedsbud?«. Den teologiske kyn·
dighed og kompetence er udtalt på
Politikens redaktion. Det er redak·
tlonen slet ikke i tvivl om. Politikens
hus med samt alle toneangivende
medier repræsenterer den aller·
kri steligste kærlighed og praktiserer
næst ekærlighedsbuddet rent og
purt, og vi andre rotter med lang hal e
er følgelig blevet stødt ud I det
sorteste mørke og gjort til tolke·
fjender og undermennesker, hvem
intet hensyn bør vises, og som ikke
har krav på den ringeste sag lighed
og fairplay. Det kunne jeg endnu en
gang konstatere i Hvem-Hvad-Hvor
1988.

Jeg puttede bogen i min mappe.og
hengav mig til lødigere læsning på
vejen ned gennem Jylland.
Men aftenen før havde· der været
op mod 400 mennesker til fore·
draget, og stemningen her og i den
danske befolkning som helhed er der
jo ikke tvivl om. Kære læsere,
strømmen er ved at vende! Det har
taget et par år. Det er ikke sket
endel igt endnu. Vi må fortsat væbne
os med tålmod og udholdenhed. Men
selv for vore medier lader vi rkelig·
heden sig ikke længere benægte, og
langsomt, ganske langsomt vil også
vore medier begynde at erkende
sandheden om dansk indvandrer-og
flygtningepolitik. Selv Politikens Hus
09 Danmarks Radio kommer ikke
uden om det.
Begivenhederne i Ishøj og Farum
er strømpile. Kommentarerne hertil
er også strømpi le. Nu lyder der
alligevel andre toner i pressens vur·
dering af disse oprør mod en uan·
svarlig, ja selvmorderisk indvan·
drerpolitik. Folkets protester mod
det officielle Danmarks uansvarlig·
hed lader s ig ikke overhøre mere. Det
ses tydeligt i formiddagspressens
reaktion på Ishøj og Farum. BT og
Ekstrabladet sælges i løssalg, ikke i
abonnement, 09 derfor kon:,mer den
ændrede holdning først til syne her.
De skal jo sælges til manden på
gaden. Hvad befolkningen vil og
mener, rører formi ddagspressen på
økonomi en. Der er endn u svage
fortsættelser af forargelsen fra
efteråret 1986, men tendensen er
ikke til at tage fejl af: Langsomt
bevæger den offentlige mening sig
hen imod at se det afgørende pro·
bl em i øjnene og kræve en dansk
lovg ivning og politik, der tager
hensyn til det danske folks ønske om
at være herre I eget hus og indrette
sin tilværelse på danske .og ikke
fremmede præmisser.
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Næste gang, Jens Hage laver en
tegning af mig i Berlingske Tidende,
tror jeg ligefrem, at halen er væk...
Tab kun ikke modet, kære dan·
skere, for der er slet ikke grund til
det! Tingene går nu i den rigtige
retning. J eg har hele tiden sam·
menlignet oprøret mod indvandrerpol itikken og Dansk Flygtningehjælp
med modstandsbevægel sen under
besættelsen, og i dette perspektiver
vi nu ved at nærme os 29. august
1943. Der er naturligvis stadig væk
dem, der taler varmt for en uændret
samarbejdspolitik - læs indvandrer·
og flygtningepolitik. Lobbyen omkring Dansk Flygtn ingeh jælp er
fortsat stærk. Dens magt har mange
forgreninger til presse og politikere.
Men lobbyen bliver svagere for hver
dag, der går, og sna,t vil en Nils Ufer
på Informati on være den standhaftige tinsoldat, der lukker øjne og øren
for virkeligheden. Den slags forste·
ninger undgår man selvsagt ikke.
Han har sat sit omdømme og sin
karriere i pant på, at Danmark skal
forvandles ti l et indvandrerland, hvor
det danske folks int eresse og vilje
trædes under fode. J eg gætter på, at
han sigter lige mod Cavl ing-prisen
for sine propagandistiske reportager
fra Ishøj. Han kan såmænd også godt
ende med at få den. Men om ganske
få år vi l en sådan evt. uddeling være
omgivet med et skær af det pinlige,
som man fra toneangivende side vil

gøre alt for at bringe I total glemsel sådan som det er gået med ud·
delingen af Cavling-prisen til M i·
chael sen og Thøgersen, som en
gang blev anset for at opspore
»sa ndheden(( om Bonde Nielsen.

Hvad var det, Abraham Lincoln
sagde:»Man kan bedrage hele folket
et stykke tid. Man kan bedrage en del
af folket hele tiden. Men man kan
ikke bedrage hele folket hele tiden.
Indvandrer· og flygtningepolitik·
ken har været et bedrag af det
danske folk, den har forrådt folkets
eksistens, og for hver dag er der flere
og flere danskere, som forstår det.

Familiesammenføringens
urigtige påstande
afsløres af gen-teknik
Familiesammenføringsbestem·
melserne medførte, at nogle ind·
vandrere i europæiske lande ikke
alene fik deres egne børn til
værtslandet, men også påtog sig
faderskabet for nevøer, niecer og
andre for at få dem ind i de nye lande.
Men i England er de tider forbi, hvor
indvandrere fra eksotiske himmel·
strøg kunne bilde myndig hederne
ind, at de havde endnu en søn eller
datter, som de ønskede til landet.
Fam iliesammenførlngsreglerne for
fremmedarbejdere, flygtninge og
indvandrere fra oversøiske Commonwealth-lande er så liberale, at de
fremmede famil ier eksploderede en
overgang. Også i Danmark har der
været tvivlstilfælde, men det synes
som om, myndighederne har givet op,
så den såkaldte familiesammenføring i fremmedarbejder- og flygt·
ningefamilier synes at gå fuld·
stændlg ukontrolleret herhjemme.
Men i England behøver ingen mere
at være i tvivl om, hvem der er barnets
far (eller mor for den sags skyld). Det
kan fastslås med sikkerhed for et
beløb på ca. 1.400 kr. Cellmark
Diagnostics i Abingdon, Oxf ordshire.
som er et datterselskab af ICI , palen·
terede sidste år en ny metode •DNA·
fingerprint,, som med 100 pct sik·
kerhed kan identificere genstren·
gene i hvert enkelt menneske. Retsmyndighederne i Storbri tannien
regner det for en sikker metode.
Med eet slag kan der sættes
punktum for en indvandrersag, en
mord· eller voldtægtssag, når DNA·
aftrykkene fremlægges i retten.
Cellmark har foreløbig haft langt over
2.000 sager, hvoraf de 90 pct var
faderskabs- eller indvandrersager.

Desuden 20 mordsager. Langt de
fleste af sagerne er britiske, men der
har også været op mod en snes
udenlandske sager.
En af disse er dansk. Cellmark har
anvendt teknologien på en lille
klump sæd fra en dansk voldtægts·
forbryder og morder. Prøven er analyseret - og den venter nu kun på at
blive sammenlignet med en prøve
mere fra gerningsmanden - når
politiet får fat i ham. DNA-prøverne
kan foretages fra blod, hår, sæd eller
væv. Når gen-teknologien for alvor
holder sit indtog i danske retssale,
håber politiet, at det må oprette et
DNA-register på linje med det nuværende fingeraftryks-register.
Den engelske metode i gen-tek·
ni kken er som nævnt patenteret, så
flere steder • også i Danmark arbejdes der på at finde en alternativ
teknologi. Den danske forskning
foregår på Retsgenetisk Institut ved
Københavns
Universitet
under
Retsmedicinsk Institut.
Det vil føre for vidt at gennemgå
DNA-teknologien. men princippet er,
at forskerne er i stand til at udskille
det enkelte menneskes genetiske
særpræg i form al stregkoder, som
kan minde lidt om mærkningen af
varerne i et supermarked.

I betragtning af den - synes det uhæmmede til strømning af påstå·
ede familiemedlemmer til herbo·
ende fremmedarbejdere og flygtninge, vi l en udstrakt dansk anven·
delse af DNA-teknologien blive hi 1st
velkommen.

f.a.

;I
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Socialdemokratiet
vil nu stille
større krav til
fremmedarbejdere
Hårdt arbejde i udlændingekomiteen
Arbejdet i Socialdemokratiets ud·
lændingekomite er ved at tage form,
oplyser soci aldemokratiets Nyheds·
tjeneste i sine Politiske Breve nr. 5af
19. marts 1988. Vi gengiver her dele
af nyhedsbrevet. Vi undlader ikke at
gøre opmærksom på, at ordet
»indvandrer« burde være ændret til
•fremmedarbejder•. Disse menne·
sker kom jo i sin tid her til landet som
fremmedarbejdere, hvad de fortsat
må betragtes som. At nogle politi·
kere si denhen - uden befolkningens
sanktion - er begyndt at gøre dem til
indvandrere, er en tilsn igelse.
Det hedder i det socialdemokra·
tiske nyhedsbrev blandt andet:
»Det første forslag, som er ud·
sprunget af udlændingekomiteen,
kommer til behandling umiddelbart
efter påske. Forslaget går ud på, at
Folketinget afsætter 1o mio. kr. til en
landsdækkende
oplysningskam·
pagne. I forvejen er der tilslutning fra
SF, og også CD og de kristelige har
vist sig posi tive over for initiativet.
Naturligvis er Ishøj-sagen (Per
Madsens afstemning i byrådet om at
sætte stop for flere Indvandrere og
flygtninge til Ishøj kommune) blevet
diskuteret på komiteens sidste
møde. Mange partifæller har bakket
op bag Per Madsen i problematikken
bag hans udtalelser - men ikke om
måden, ordene er faldet på. Ud·
lænd ingekomi teens formand, borg·
mester Ove Dalsgaard, sagde i den
forbindelse: »Hvis jeg var i partiledelsen, så ville jeg klart og tydeligt
sige, at det ikke er Socialdemo·
kratiets holdning. Jeg mener ikke, at
partiet står for Per Madsens udta·
lelse«.
Bortset fra ordvalget har både
Svend Auken, Ritt Bjerregaard og
Birt e Weiss gjort opmærksom på, at
de ikke betragter Per Madsen som
raci st - men at de tværtimod bakker
Per Madsen op i, at der må stilles en
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række krav til indvandrerne, hvis
integrationsproblemerne skal løses.
Og på det punkt er der enighed.
Indvandrer-repræsentanterne, som
sidder i udlændingekomiteen, har
selv peget på en række bestem·
melser, som de mener må skærpes,
hvis danskere og udlændinge skal
kunne trives sammen.
Et af de krav, man taler om, er
kravet om obl igatorisk dansk·
undervisning. Flygtninge er i øje·
blikket bedre stillet end indvandrere,
der bliver familiesammenførte. Det er
nemlig kun flygtningene, der får
tilbud om et integrationsprogram og
om dansk-undervi sni ng.
Det har ikke alene betydet lnte·
grationsproblemer, men også pro·
blamer mellem de mandlige og de
· kvindelige Indvandrere. Blandt andet
har det været med til at holde
kvinderne i hjemmet, fordi det mest
har været mændene, der gennem
deres arbejde har lært dansk. Den
sproglige barriere er den største
forhindring for forståelse mellem
nati onaliteterne, derfor har komite·
en besluttet, at børnene skal lære
dansk så hurtigt som muligt, også i
asylfasen skal de tilbydes dansk·
undervisning.
SU (Stat ens Uddannelsesstøtte)
er sværere at opnå for indvandrere
end for flygtninge. De sidstnævnte
kan få SU, så snart de har en op·
holdstilladelse, mens indvandrerne
kan opnå dispensation, når de har
opholdt sig i Danmark i 2 år og har
haft fast arbejde i den periode. Den
forskel gør, at færre indvandrere går i
gang med en uddannelse - og det vil
udlændingekomiteen se nærmere
på.
Udlændingekomiteen vil også gå
ind for et krav om, at man mindst skal
være fyldt 18 år for at blive ført
sammen med sin ægtefælle i Dan·
mark. I blandt andet Tyrkiet er

ægteskabsalderen 15 år med for·
ældrenes samtykke.
Reglerne om dobbelt statsbor·
gerskab, der tvinger tyrkere her i
landet til at betale 50.000 kr. til deres
hjemland for at blive fritaget for
militær tjeneste, ser komiteen også
på.
Et af de mest påtrængende pro·
blemer er stadig at undgå ghet·
toiseringen af indvandrere/flygtninge i bestemte kommuner, og selv
om man forsøger at lave en for·
delingsmodel for kommunerne, vi l
der fortsat ske en koncentration af
indvandrere i de kommuner, der
allerede i dag har en stor procent del
udlændinge. Desuden er der en stor
gruppe af dårligt stillede danskere i
de områder, hvor der bor mange
indvandrere, og det gør integrati·
onen ekstra vanskelig. Endn u en
grund til en bedre fordelingspolitik.
Komiteen har konstateret, at der i
de øvri ge nordiske lande er sat langt
flere aktiviteter i gang end i Dan·
mark. Det er derfor ydeligere et
argument for at gennemføre den
foreslåede landskampagne.
Regeringen og Socialdemokratiet
har arbejdet på en aftale, der sikrer,
at asylansøgere ikke sendes tilbage
til et »farligt« land. men FN har
foreløbig sagt nej til at udarbejde
faci tlister til Danmark over de »sikre«
lande, man kan sende asylansøgere
af forskellig nationalitet tilbage til. I
Socialdemokratiet havde man givet
udtryk for ønsket om, at FN burde
indd rages i vurderingen af enkelt·
sager med asylansøgere, der dukker
op ved g rænsen, men i øjeblikket står
forhandlingerne stille«.

Folkekravet
M inister for økonomisk samord·
ning, Erhardt Jacobsen, har givet
udtryk for den opfattel se, at det er
befolkningens krav, der har medført,
at Danmark har et af de hårdeste
skattetryk i verden. Dette har fået
formanden for CO i Glostrup, Ove
Bjerregaard Madsen, til i Berlingske
Tidende 31. marts at fremdrage en
lang række forhold, hvor der kan
konstateres usikkerhed med hensyn
til folkekravets styrke. Om indvan·
drerpolitikken spørger han: Var et
folkekrav årsag til masselndvan·
dringen i midten af firserne?

•

Flygtninge i tusindvis
skal have lejlighed
trods voksende
boligkø

Samtidig arbejder Socialdemokra·
tiet, SF og De Radikale på at få
gennemført en lov, der tvinger også
de private udlejere til at lade flygt·
ninge bo i en del af deres lejligheder.
Regeringen stiller sig afvisende,
ford i den ønsker frivill ighed, og også
Landsforeningen for Ejere af Ud·
lejningsejendomme mener, at de
private udlejere fortsat bør have krav
på selv at bestemme, hvem der skal
bo i deres lejligheder. Således siger
formanden for landsforeningen,
Henning Vagn J ensen, til Jyllands·
Posten 6. januar:

Flygtningene vil have moderne boliger

Flygtningene
vil have bad
i lejligheden

•

Boligkøen er stadig voksende.
Kartoffelkurens og skat tereformens
økonomiske stramning har medført
et voldsomt pres på lejeboliger.
Lejernes Landsorganisation har
regnet ud, at der i øjeblikket står
220.000 boligsøgende på ventelist e
hos 27 store og mellemstore bo·
ligselskaber, der dækker en tredje·
del af alle almennyttige boligsel·
skaber landet over.
De almennyttige boligselskaber
råder over ca. 400.000 boliger på
landsplan, og i det private udlej·
ningsbyggerl er der omkring
200.000 boliger. Ventetiden på at
komme ind i en almennyttig bolig er
nu i gennemsnit 3·9 år, men man
finder nemt højere tal. I Københavns·
om rådet kan ventetiden gå op til 15·
20 år.
Samtidig er parcelhusbyggeriet
praktisk talt gået i stå. Boligminister
Flemming Kofod-Svendsen har gi vet
udtryk for, at han ikke rigtig tror på
tallene og har bedt Amst skommu·
nemes og Kommunernes Forsk·
ningsinstitut om at lave en grundig

undersøgelse. Men Lejernes LO
fastholder rigtigheden i sine tal.
I lyset af denne næsten katastro·
fale boligsituation bfandt danskerne
virker det grotesk, at politikerne
stadig sluser masser af påståede
flygtninge ind i landet. Efter at have
gennemgået det såkaldte integra·
tionsprogram skal de have social ·
hjælp - og boliger. Boligm inisterief
har fremstillet et kunstgreb for at
camouflere flygtningenes fortrinsstilling over for den boligsøgende
danske befolkning. Der er afsat en
samlet ekstra kvote på 1.000 almennyttige boliger og 500 ungdomsbo·
tiger til landets komm uner. Det skal
forhindre lokal vrede over, at flygt·
ninge kommer forrest i boligkøen.
Ligesom drengen i eventyret om
»Kejserens nye klæder« kunne
hulheden i kvoteordningen påvi ses
ved at pege på, at hvis der virkelig er
midler til ekstra almennyttigt boligbyggeri, var det måske rimeligt, at
disse ekstra midler kom den danske
befolkning til gode, så de ikke skal
vente 10· 15 år på en bolig.

»Mange udlejerevil hellere have en
dansker boende end f.eks. en li·
baneser med en helt fremmed kultur.
Og det er helt grot esk, at de an·
svarlige pol itikere nu vil til at oppriori tere flygtninge fremfor dan·
skere«. Henning Vagn Jensen tilfø·
jer, at »erfaringerne har vist, at flygt·
ninge helst vil bo i moderne socialt
boligbyggeri. De føler sig diskrimi·
neret, hvis de bliver anvist f.eks. en
ældre bolig uden bad«.
Om boligproblemerne I Farum
hævdede H. Niebe, Løgstørgade 32,
København Ø, følgende i Kristeligt
Dagblad onsdag den 30. marts i et
læserindlæg:
»Jeg synes, at Farums viceborg·
mester skylder KD's læsere at for·
tælle, at en af de »sociale begiven·
heder«, der gjorde det nødvendigt at
skaffe flygtningefamilier boliger ud
over kvoten, var en libanesisk flygt·
ning, hvis to koner ikke kunne enes,
og han fik derfor en ekstra lejlighed
tit sin d isposition - foran 57 træn·
gende danske familier«.
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Foreningsanliggender

Fra postkassen
Opfordringen i sidste nummer af
Danskeren har ikke været virk·
ningsløs. I de sidste måneder har
foreningen fået en stigende strøm af
breve fra medlemmerne. Vi skammer
os ikke ved at slge, at strømmen også
har været så stor, at det ikke har
været muligt at svare alle. Derfor
bringes en samlet tak her.
Mange af brevene har indeholdt
beretninger, der er meget forstern·
mende. De drejer s ig om begiven·
heder, som har det til fælles, at de
som regel aldrig er blevet omtalt i
dagspressen. Der er beskrivelser af
alt muligt mellem grove forbrydelser
og almindelig mangel på god op·
førsel blandt dem, der er blevet kaldt
vore nye landsmænd.
Brevene ville for så vidt tjene til at
illustrere behovet for, at Danmark
ikke blot blåøjet t ager imod alt, hvad
der kommer udefra. Hvis vi trykker
dem, vil vi imidlertid også blive
beskyldt for at drive hetz. Vi har
derfor valgt at opbevare brevene og
bruge oplysningerne som dokumen·
tation over for dem, der nægter at tro
på, at der sker det, som faktisk sker.
Vi vil derfor fortsat være taknemme·
lige for at modtage oplysninger. Men
husk at dokumentere begivenhe·
derne så nøjagtigt som muligt, så·
ledes at vi kan bevise over for andre,
at der ikke blot ertale om løse rygter.

Styrelsen
Styrelsen har været hårdt belastet
med arbejde i de senere måneder på
grund af den store Interesse for
foreningens arbejde. Som led i en
styrkelse af arbejdet er ankerman·
den for oprettelsen af lokalkredsene
i provinsen, murer Poul Vinth er
Jensen derfor blevet optaget som
styrelsesmedlem.

telse af foreningens virksomhed,
uden at alle kan se, hvor meget der
står på kontoen.
Lovene er derfor blevet justeret på
visse punkt er. De nye love er optrykt I
Danskerens særnummer, april 1988.

Økonomien
Flere har spurgt, hvorvidt foreni n·
gen kan yde tilskud til lokale ar·
rangementer. Kontingentet er imid·
lertid så lavt, at det kun dækker
foreningens mest nødvend ige funk·
!ioner. Vi har samtid ig etableringsomkostninger at trækkes med. Der
skal derfor ganske særlige grunde til,
førend der kan opnås tilskud til lokale
initiativer. Dette vil næppe ændre sig
I en umiddelbar fremtid. I de enkelte
lokalområder bør man derfor selv
skaffe sig de nødvendige midler,
f.eks. fra entreindtægter ved mødearrangementer o.lign.

Støtteannoncer
Nogen har spurgt, om det er muligt
at indrykke betalteannoncer i bladet.
Det er det - desværre - Ikke for
øjeblikket. Skulle vi optage sådanne
annoncer, ville vi løbe ind i en momsforpligtelse med deraf følgende
ekstra belastning af vor administration. Det kan vi ikke klare - endnu.
Nogle medlemmer har også
spurgt, om de måtte få lov til i lo·
kalbladene at indrykke annoncer
med opfordring til indmeldelse i
foreningen. Det kan de godt. Men
annoncen skal så godkendes af sty·
relsen. Vi henstiller, at medlem·
merne ikke på egen hånd indrykker
annoncer af denne arf uden nær·
mere aftale. Der kan let indsnige sig
noget i en annonce, som vil belaste
vort omdømme, og medierne leder
som bekendt med lys og lygte for at
finde et eller andet, de kan bebrejde
os. Vi kan imidlertid umiddelbart
anbefale, at der indrykkes en annonce af følgende indhold:

'

»STOP folkevandringen«
Hvorfor voksede antallet al tyrkere
her i/andet med 150% på 13 år trods
arbejdsløshed? Hvorforer udgifterne
på indvandringsområdet nu 13 mil·
liarder årligt?
Danmark er ikke noget Indvandrings/and.

Folketingsvalget
Vore medlemmer er naturligvis
interesserede i at få at vide, hvordan
de forskellige folketingskandidater
stiller sig til indvandringspolitikken.
Foreningen har derfor udarbejdet
en forespørgsel til samtlige nu·
værende folketingsmedlemmer. Re·
sultatet af spørgerunden vil blive
trykt, således at medlemmerne vil
kunne få det på sekretari atet ca. en
uge før valget mod betali ng af ko·
pierings·prisen. Man kan så stille de
lokale folketingskandidater det
samme spørgsmål. Bestilling foregår
pr. telefon.

Lovene

Medlemskab

Det har vist sig, at foreningens love
ikke virker eft er hensigten på et par
punkter. Blandt andet har sydsles·
vi gere med tysk statsborgerskab
været afskåret fra medlemskab. Der
har også vist sig et behov for at
kunne oprette fonde til understøt·

Fra forskellig side er der kommet
forespørgsler om, hvorvidt jødiske
medborgere og flygtninge af den
»gammeldags« slags kan opnå
medlemskab i foreningen. Naturlig·
vis kan de det. Vi har allerede
sådanne medlemmer. Spørgsmål af
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denne art viser, hvilket held, de, der
søger at mistænkeliggøre os, har haft
med deres forehavende.

DEN DANSKE FORENING søger at
modvirke fremmedgørelsen al Dan·
mark. Foreningen arbejder for at
skalle befolkningen den information.
som Ikke bringes al aviser, radio og
TV. Det er ikke god tone at sætte
spørgsmålstegn ved det, der sker. Vi
gør det alligevel. Vi mener, at
hensynet til vore børn må gå først.
Hjælp os med at blive ved med at
stille politikerne de spørgsmål, de
for længst selv burde have stillet.
Indmeldelse kan ske ved betaling al
kontingent 100 kr. til postboks 862.
2840 Holte. Giro 4 54 75 51.
(Styrelsesmedlemmernes navne /
navn på lokalkredsens repræsen·
tant.....)

Pjecer
Foreningen har udarbejdet en ny
folder til støtte for hvervning af
medlemmer. Den kan rekvireres på
sekretariatet.
Der er også udarbejdet en folder,

'

som vil blive tilsendt alle ny-ind·
meldte. Den indeholder stort set det
samme, som stod i artiklen »Et års
virke« i sidste nr. af Danskeren.

Efterlysning!
De n Danske Forening modtager
en del materiale fra anonyme afsendere. Som eksempel kan næv·
nes, at vi er blevet orienteret om
indholdet af et fortroligt møde sidste
år mellem fagbevægelsen og So·
cialdemokratiet om fremmedpolitik·
ken.
Når afsenderen ikke meddeler os
sin identitet.opstår der imidlertid det
problem, at vi ikke ved, om det til·

sendte forudsættes offentliggjort i
DANSKEREN. Der kan ogsåopstå et
problem med at få bekræftet oplys·
ni ngernes ægthed. Vi må jo være
forberedt på, at nogen kan være
interesseret i at få os til at løbe med
•en halv vind« for derefter at kunne
»afsføre1<os.
Derfor. Hold ikke identiteten skjult
for os. Hvis indsenderen ønsker at
være anonym, kan der eventuelt
tages kont akt med en af foreningens
tilli dsmænd, som så kan formidle det
fornødne. Men det er vigtigt for os at
kunne komme i forbindelse med
dem, der henvender sig til os.

Pressen og indvandringspolitikken
Det er ikke nemt at forstå de be·
slutninger, der træffes på avi s·
redaktionerne. i radio og TV, når der
vælges stof. De, der læser Dan·
skeren, har for længst opdaget, at
der er mange oplysninger, som Ikke
kommer frem i den almindelige
presse, eller som man i hvertfald skal
læse mellem linierne.
Det er ikke godt heller, når re·
daktionerne sætter sig på læsernes
meninger og simpelt hen undlader at
trykke indlæg, som er kritiske over
for den politik, der føres for øjeblik·
ket. Og helt galt er det, når et blad
bruger de spalter, som burde have
været anvendt til at holde befolk·
ningen orden tligt informeret, til at
skælde den ud og rakke ned på dem
som forsøger at få de savnede
oplysninger frem til offentligheden
ad anden vej.
Den Danske Forening har kend·
skab til et stort antal tilfælde, hvor
pressens valg af stof til offentlig·
gørelse er så skævt, at der umuligt
kan være tale om tilfældigheder. Vi
mener ikke, at vore synspunkter bør
favoriseres. Men vi mener, at skæv-

hederne nu har taget overhånd.
Hvis pressen ikke løfter den op·
gave, der ligger i at give befolkningen
alsidig information, lever pressen
ikke op til sine forpligtelser. Hvordan
skulle befolkning og poli tikere kunne
træffe rigtige beslutninger, hvis det
skal foregå til en konstant bag·
grundsmusik af mi sinformation?
Hvordan kan vi være sikre på, at der
træffes de rigtige beslutninger på
flygtninge· og indvandringspoliti k·

kens område, når det hører til und·
tageisen, at et blad bringer alle op:
lysn Inger og ikke blot dem, der
godkendes af indvandrerlobbyen?
Foren ingen har derfor besluttet at
iværksætte et arbejde for at finde ud
af, hvilke blade der lever op til
pressens opgave på Indvandrings·
politikkens område, og hvilke der
ikke gør. Vi har således i værksat en
systematisk gennemlæsning og registrering af alt, hvad der kommer I en
række af de større blade. Men
herudover må vi bede vore med·
lemmer hjælpe os.
Send os alle indlæg, der afvises fra
redaktionerne. Vi vil så blad for blad
registrere, hvad det er, der foregår.
Send os også klare eksempler på,
hvordan vi og vore meningsfæller
mistænkeliggøres i pressen. Husk at
dokumentere forløbet så grundigt, at
vi kan se, hvem der har gjort hvad,
hvornår, og med hvilket påskud.

Nogen vil naturligvis spørge, hvad
vi kan bruge alt det til. Svaret er
enkelt: Til at fortælle medlemmerne,
hvor pålidelig deres avis er. Med·
lemmerne vil så selv kunne gøre
deres overvejelser og handle derudfra. Oplysningerne vil også inte·
ressere mange af de sympatisører,
foreningen har i erhvervslivet. Disse
er med til at bestemme, hvor annoncer placeres. Vi ved, at der skal
små ting til at flytte annoncer.
Mærk venligst konvolutter med
sådanne oplysninger med »Boykot·
gruppen«.

Injuriesager
og retshjælp
Alle ved, at de, der modsætter sig
den åbne indvandringspolitik, ud·
sættes for ubehageligheder i form af
bagtalelse, mistænkeliggørelse og
injurierende omtale.
Det er vanskeligt at stoppe dem,
der føler sig kaldet til at fremhæve
deres egen høje moralske standard
ved at sætte rygter i omløb om os.
Men vi har mulighed for at stoppe
dem, der injurierer os og vore meningsfæller offentligt. Det kan vi gøre
ved domstolenes hjælp.
Dommere synes ikke om injuriesager. Men hvis meningsdannelsen
skal have nogenlunde rimelige vilkår,
er det nødvendigt, at der nu sker
noget for at lægge bånd på de værste
udskejelser.
De medlemmer, der føler, at de bør
støtt e dem, som træder frem mod
indvandringspolitikken og derfor
udsættes for injurier, kan indbetale
et beløb til foreningen. Mærk ind·
betalingen
»Retshjæpsfonden«.
Pengene vil så blive brugt til at betale
advokatomkostninger m.v. til dem,
der injurieres, og som er villige til at
rejse sag. Betingelsen vil blot være,
at de beløb, sagsøgeren måtte få
tilkendt ved retten, tilgår rets·
hjælpsfornden til støtte for det videre
arbejde.
Vi kan naturligvis ikke sagsøge
alle, der injurierer og bagvasker os
og vore medlemmer. Men de skal
vide, at fredningstiden er forbi. De
skal også vide, at det er os. der be·
stemmer nøjagtigt hvor og hvornår,
sagsanlægget kommer.
Vi har allerede startet de første
sager op - vort lokalmøde i Køben·
havn 18. april blev som bekendt kaldt
»racistisk« i flere aviser.

Røveri
opklaret
Politiet menes nu at have opklaret
det store røveri af 630.000 kr. fra
Privatbanken på Valby Langgade i
København Islutningen af december
i fjor. Politiet har anholdt to c hilenske
flygtninge, der opholdt sig i en bil, i
hvilken politiet fandt over en halv
million af de røvede kroner. Den for·
modede hovedmand, en 38-årig
chilensk flygtning, er anholdt i Ar·
gentlna og vi l blive søgt udleveret.
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En folkeafstemning
er folkets nødværge
Mas sive læserbrevs-protester
En massiv læserbrev-strøm, der
udtrykker modstand mod folketingsflertallets hovedløse flygtningepoli·
tik,, er svær at gengive ganske kort.
Det har navnlig vakt utilfredshed, at
der heller ikke denne gang bl iver tale
om en folkeafstemni ng om flygt·
ni ngepolil ikken. I Jyllands-Posten
27. marts skrev J. Steenberg Ras·
mussen, Tåstrup, at en folkeafstem·
ning måtte anses for at være det
danske folks simple nødværge mod
sine beg rebsforvirrede politikeres
gerninger.
Han går ind for en folkeafstemning
og skriver blandt andet: Skal en
folkeafstemning have nogen som
helst mening, må den foregå på et
spørgsmål i lighed med følgende:
»Ønsker De, at folketing, amter og
kommuner skal fratages muligheden
for at udskrive skatter til finansiering
af U·landshjælp, flygtningehjælp og i
princippet alle andre former for
omkostninger på udlændinge inden
for og uden for det danske rige, d.e.
Danmark,, Færøerne og Grønland,
således at det fremtidig overlades til
de enkelte danskeres eget skøn. om
de vil yde bidrag til disse formål eller
ej?«
Palle Krog, Ønsbækvej 41, Skød·
strup, peger i Jyllands·Posten 30.
marts på, at udgifterne til de frem·
mede nu er oppe på 12· 14 milliarder
kroner årligt. Han fortsætter:
»Der burde også rejses en Jolke·
stemning mod, at flygtninge, ind·
vandrere m.fl. opnår valgret og er
valgbare til amts· og byråd efter tre
års ophold her i landet. Det bør være
et ufravigeligt krav, at man er dansk
statsborger eller statsborger i et
andet nordisk land for at være
valgbar eller have valgret til amts· og
byråd«.
Også de 1O mil I. kr" som agtes
anvendt til en propagandakam·
pagne over for den danske befolk·
ni ng, er blevet genstand for be·
mærkninger. Således skriver Ulla
Meldgaard, Fasanvej 37, Viborg, i
Jyllands-Posten blandt andet:
»De 10 mio.kr.,somS · SF vil bruge
til at få kontrol med den offentlige
mening, er også en form for misbrug,
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da det jo er skatteyderne, der skal
betale.

Forhåbentlig overlever vi både det
ene og det andet, men går vi til
grunde, kan vi takke det folketing,
der ikke evnede/ønskede at skabe
en lovgivning, som på samme tid
kunne tage hånd om flygtninge,
indføre et effektivt indvandrerstop
og sikre det danske folks ret til at
forbl ive et samlet folk«.
Og Svend Nielsen, Østtoften 8,
Egå, skriver i samme blad blandt
andet:
»S og SF søger nu bevilget 10 mio.
kr. ti l bekæmpelse af den spirende
raci sme i befolkningen. ingen er vel i
tvivl om, at det, som skal bekæmpes,
er befolkningens bekymring over og
utilfredshed med landets flygtninge·
politik. Den flygtninge· og indvan·
drerpol itik, hvis omfang jo netop er
årsagen til den spirende racisme,
som er den betegnelse, hvormed
. visse kredse mener at kunne kom·
promittere enhver, som tager ti l orde
mod flygtningepolitikken.
Jeg foreslår: Spar 1O milloner til
fornuftige formål, begræns ind·
vandringen, modtagelse af flygt·
ninge og familiesammenføringer ti l
1983-niveauet, da vil den spirende
racisme være bekæmpet, og enorme
beløb kan overføres blandt andet til
vort sundhedsvæsen, således at vi
kan undgå at skulle tage stilling til,
hvil ke landsmænd vi har råd til at
operere, og hvem der må dø, for at vi
kan holde fremmede i live«.
Om samme emne skrev fhv.
dommer Ellen Larsen, Dragør, i
Berlingske Tidende blandt andet:
»Fru Birte Weiss vil give 1O mil·
!ioner danske skattekroner til un·
dervisning af danskere, der skal lære
at omgås de fremmede statsborgere.
Hån og dybeste foragt for den meget
store del af den danske befolkning,
der tænker og føler dansk. Brug de
mange penge til gode danske formål,
thi sådanne er der myriader af«.
Boligproblemerne er en væsentlig
faktor, der gang på gang drages frem.
Således skriver Kirsten Fogt, Ole

Wormsvej 11, Holstebro, i Jyllands·
Posten blandt andet:
»Vores boligminister leder med lys
og lygte efter boliger til flygtninge/indvandrere.
Ru ndt om på vore hospitaler fører
færdigbehandlede gamle menne·
sker en kummerlig tilværelse - i
måneder, ja år · i venteposition til en
plejehjemsplads eller beskyttet bo·
lig.
Man kunne jo passende starte
med at sørge for bolig til disse vore
gam le medborgere, så de kan få en
anstændig tilværelse og livsafslutni ng.
I øvrigt vil Jeg foreslå, at man
indstiller familiesammenføringerne,
så længe vi hverken har boliger nok
til landets egne borgere - eller til de
udlændinge, der allerede befinder
sig i Oanmarkt(.
Og B. Lykkegaard, Kirkevænge! 5,
Tranbjerg, skriver i samme blad
blandt andet:
»Så længe vi har ca. 30.000 bo·
ligsøgende danskere i boligselska·
berne, er der ikke noget at sige til, at
mange danskere synes, at vi bør
indskrænke vores godgørenhed •
måske endda for lånte penge.
Når de fastansatte inden for flygt·
ningeorgan isationerne vil fortælle
os, hvor glade vi burde være for
flygtningene, kan Jeg ikke lade være
med at tænke på, at det jo er deres
levebrød, og at det jo ikke kun er
deres egne penge, de vil gøre godt
med«.
I samme blad skriver Poul Hau,
FalkeveJ 29, Randers, blandt andet,
»at opholdstilladelse bør kun gives
for et år ad gangen. Familiesammen·
føring må forudsætte, at kvalificeret
person har varigt job, så familien kan
forsørge sig selv. Uddannelse og
ældreforsorg g ives efter danske
normer. Ønskes anden uddannel se
eller forsorg, henvises til hjemlan·
dene, eller at grupperne selv fi·
nansierer særønsker.
Af delingsbestyrelser i almennyt·
ligt boligbyggeri bør have indflydelse
på, hvem ledige lejligheder tildeles,
dels for at bevare et miljø, dels for
ligeslilling med beboere i privat villa
eller udlejn ingsejendom«.
Og Hanne Niebe, Løgstørgade 32,
København, skriver i samme blad
blandt andet:
»Prøv også at spørge folk, der bliver
skubbet bagud i køen til boliger,
uddannelser og arbejdspladser, om
de føler sig beriget på nogen måde•.
Endelig vil det være rimeligt at
afslutte med et uddrag af et læserbrev i Jyllands-Posten fra Gerda
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Schultz, Colbjørnsensvej 10, Næ·
rum, der blandt andet skriver:
»Vore folkevalgte synes helt at
have glemt, at de er valgt til at
varetage Danmarks interesser. Vi har
ikke givet dem mandat til at åbne
landet for en indvandring, hvis konsekvenser ingen kan overskuec<.

Farum opgav
afstemning
En afstemning i Farum kommune
om ja eller nej til flere flygtninge i
kommu nen blev afblæst, efter at
Farums borgmester Peter Brixtofte

(V) havde været på besøg hos in·
denrigsminister Thor Pedersen (V).
Regeringen bebudede et lovforslag,
der skal hjælpe kommuner, som er
gæstfri over for flygtninge. Peter
Brixtofte sagde efter mødet, at man
har fået opfyldt alt det, der var
formålet med afstemningen. De
nuværende planer vil betyde, at for
1989 sparer vi fem mill. kr. i Farum
kommune, sagde han.
Til gengæld fastholdt den konservative
viceborgmester
P.E.
Gustafson, Farum, at en afstemning
burde gennemføres. De mange
flygtninge og fremmedarbejdere
betyder, at vore borgere skal betale
over en halv procent mere i skat. Det
er helt urimeligt, sagde han.

Den første periode
Den Danske Forenings virke 1987-88
Af dr. med
Johs. Clemmesen

j

Lovene for Den Danske Forening
af 18. marts 1987 foreskriver i § 6 en
årlig beretni ng til medlemmerne om
styrelsens virksom hed:
- Det er næppe almindelig kendt, at
foreningens tidligste møde fandt
sted allerede 7. oktober 1986 på
Hotel Admiral, København, hvor
dommer Ellen Larsen og overtold·
vagtmester Georg Sch jørmann.
havde sammenkaldt ca. 20 forfattere
af indlæg i dagspressen om ind·
vandringsproblemer. Der fulgte et
par små g ruppemøder 30. oktober og
21. november 1986, et større møde i
Brønshøj 14. januar 1987 og et
gruppemøde 1O. februar 1987 til
forberedelse at det stiftende møde i
Virumhallen 18. marts. Her blev man
forsinket af et indslag at vold, nyt i
saglig dansk debat: Demonstrationer, rudeknusning og indkast at en
røgbombe.
Mødet, afvikledes imidlertid i fuld·
stændig indre ro og gav mandat til
dannelsen af en tværpolitisk orga-

nisation med det formål at modvirke
fremmedgørelsen af Danmark. Sty·
relsen konstituerede sig 25. marts
1987.
Vi havde selvsagt fra tørste færd
sympati for pastor Krarups Komite
mod Flygtn ingeloven (senere: »mod
Indvandringspolitikken«), om end
vort mål var at danne en større
sammenslutn ing. Flygtningelovens
kaotiske virkninger var kun alt for
iøjnefaldende, selvom myndighe·
derne ikke ville vedgå deres ad·
ministrative fej l. Foreningens første
skridt måtte derfor være at tilstræbe
en saglig drøftelse at indvandringen
trods en mærkværdig ensidig
presses beskyldninger for -racis·
me«, »hetz« o.l.

Den formelt ansvarlige styrelse
supplerede sig tidligt med støtte fra
forskellige praktisk arbejdende
medlemmer af foreningen, hvis
identitet af forskell ige grunde øn·
skes beskyttet.
Blandt dem fik en journalistisk
ti llidsmand, med beundringsværdig
energi og fagligt initiativ, de første
numre af DANSKEREN udgivet. Her
teg nedes foreningens s ituation og
opgaver med bred solid dokumentation. Samtidig uddelte vi et stort
antal foldere om opgaver og må:.
Indtegningen af medlemmer er
siden tiltaget støt og regelmæssigt

og synes at bekræfte nytten af en
rolig og solid opbygning af en
velbegrundet
offentlig
mening.
Faren ved hastværk, hvis man i
Danmark skal ændre en forkert ku rs,
er indlysende for enhver, der som
voksen har oplevet udviklingen
1940-4 1.
De omtalte foldere suppleredes
med annoncer. i forbindelse med et
vælgermøde 4. august 1987 afholdt
uden demonstration i Markmands·
gade, København S. Da Kom it een
imod indvandringspolitikken havde
besøg af mr. Ray Honeylord tidligere
rektor i Bradford, Yorkshire, blev
denne indbudt til foredrag om ud·
viklingen af et tierfolket samfund
(»multietnisk•). Dette blev holdt i
Virumhallen 13. oktober 1987.
Foredraget forelå oversat på de
større bladredaktioner og hos en
række myndigheder. Dette hindrede
dog ikke, at foredragsholderen i et
dagblad blev stemplet som tilhæn·
ger al apartheid, uagtet det fremgik
at loredraget, at han er en mod·
stander deraf.
Optøjerne og hærværket omkring
dette sagl ige foredrag er refereret i
Danskeren nr. 1/88. Mere end lunken indignation var ikke at spore i
pressen.
Honeyford' s rundsendte sobre og
klare sociolog iske foredrag synes
dog at have vist en del besindige
mennesker uhyrligheden af at
imødegå en sådan saglig redegørelse med vold. Der synes efter·
hånden hos folk at være en gryende
forst åelse af nødvendigheden af en
mere værdig debatform i masse·
medierne. Disse søger dog stadig at
miskreditere folk, der søger klarhed
over det offentliges engagement i
supergode menneskers drøm om at
gøre Danmark til social kontor for
hele verden. Ligeledes søger man at
bibringe foreningen et lide ry ved
systematisk at omtale den samdidig
med det latterlige danske nazist·
parti, der synes fremdraget af
ubemærketheden alene med dette
formål.
Ti l lignende »oplysningsarbejde«
blandt ungdommen ventes bevilling
af 1O mio. kr. i den nærmeste fremtid.
På vor si de spores en voksende
utålmodighed. Man vil have, at der
»sker noget<•.
Lovende er i denne forbindelse et
stort og uegennyttigt samarbejde
etableret siden nytår med Komiteen
imod Indvandringspolitikken om
organisering af lokalkredse af foreningen.
Der er altså sket så meget, som
man kunne håbe på i Den Danske
Forenings første år.
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Radio Islam
i Sverige
bekender kulør
Hitler havde ikke haft andet valg end at
udrydde jøderne, erklærede nonne i
islamisk radio
Blandt Sveriges forskellige nær·
radiostationer findes der også en
»Radio Islam«, der fortrinsvis ud·
mærker sig ved at sende oplysninger
og musik til muslimske indvandrere.
I de seneste par måneder har
»Radio Islam« dog påtaget sig en
mere politisk opgave, idet radio·
stationen udsender rendyrket antl·
jødisk propaganda til alle, der gider
lytte.
Det gad den fromme søster Ma·
rianne fra Alsike kloster. Søster
Marianne var en svensk folkehelt·
Inde, der offentligt havde vendt sig
mod den svenske regerings flygt·
ningepol itik og åbent indrømmede,
at hun skjulte flygtninge, hvilket
foranledigede flere ransagelser af
hendes klost er.
Søster Mariannes budskab om
næstekærlighed og barm hjertighed
nåede den svenske regerings ører
og afstedkom en invitation til Folk·
partiets kristne møde i JOnkOplng i
april i år, hvor søster Marianne ku nne

få lejlighed til at fortælle nærmere
om sine synspunkter.
Inden da inviterede »Radio Islam«
søsteren i studiet til at forkynde sit
budskab.
Det kom dog til at lyde lidt anderledes end de fleste svenskere
brød sig om.
»Jøderne har fået det der med
til intetgørelse på hjernen«, udtalte
nonnen og forklarede udtrykkeligt, at
Hitler ikke havde haft andet valg end
at udrydde jøderne!
Udtalelserne vakte enorm opsigt i
svensk presse. Og søster Mari annes
invitation til at deltage og tale ved
Folkpartiets kristne møde blev om·
gående tilbagekaldt.
Svensk TV 1's nyhedsredaktion
»Aktuelt« aflagde »Radio Islam« et
besøg og spurgte, om radiostationen
havde tænkt sig at standse den anti·
jødiske kampagne.
»Radio l slam«'s muslimske med·
arbejder svarede, at Jøderne ikke
kunne tåle at blive kritiseret, og at der

straks blev ballade hvis nogen sagde
noget om Israel. På oplysningerne
om, at det ikke var det, journalisten
havde spurgt om, men derimod om
»Radio Islam« havde tænkt sig at
fortsætte sine anti·Jødlske udtalel·
ser, blev svaret et klart »ja«.
Der er dog et lyspunkt midt i den
mørke historie: Endelig har musli·
merne bekendt kulør og afsløret
deres ærinde!
eah·

Uvilje mod
Islam

Den danske befolknings opfattelse
af og indstilling til Islam er Ikke den
bedste.
Gallup Instituttet har stillet et
udsn it af befolkningen følgende
spørgsmål : Hvis Islam skulle blive
væsentligt mere udbredt, tror De så,
dette ville være til gavn for verden, ti l
skade for verden eller ville det være
uden forskel?
Svaret er optrykt i Berlingske Ti·
den de den 10. april, hvori det hedder:
%
Til gavn . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . 1
Til skade
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ingen forskel . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Ved ikke .. .. .. . . .. . .
19

lait

100

Som man ser, finder ingen, eller
praktisk talt ingen (1%) noget godt i
den islamiske tro, skriver Gallup.
Derimod finder to tredjedele (65%),
at den er direkte skadelig. Den
danske befolkning står således
fremmed og fjendtligt over for isla·
mis men, og dette kan ikke undgå at
være en del af årsagen til, at et
absolut flertal af den danske befolk·
ning fortsat vender sig imod flygt·
ningepolitikken.

Folkebevægelsen mod EF og
indvandringen
Medlemmer af Den Danske For·
ening, som tillige er medlemmer af
Folkebevægelsen mod EF har fået
en overraskelse her i vinter.Sammen
med Folkebevægelsens blad Notat
har de nem lig modiaget en sær·
udgave af »Indvandreren«. Heri in·
viteres der til medlemskab i en ny
organisation oprettet med det formål
at give information om indvandrer·
nes torhold. Den kendte TV-værtTom
McEwan sponsorer på et billede i
særudgaven den nye forening i sel-
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skab med »alverdens børn«, som det
hedder.
Særudgaven annoncerer i øvrigt
med en række kendte navne, som
allerede har meldt sig ind: Preben
Wilhjelm, Ebba Strange, Sebastian,
Thorkild Simonsen, Hanne Reintoft,
Camilla Plum, Ebbe Kløvedal Reich,
Jesper Klein, Hermod Lannung,
Anker Jørgensen. Mette Fugl, Erik
Clausen, Bjørn Elmquist, Bernhard
Baunsgaard m.fl., kort sagt alle. der

gerne vil være »progressive«. Der
inviteres også til stiftelsesfest med
mavedans og •multikulturel« musik.
og der afholdes en lodtrækning mel·
lem de nyindmeldte, hvor man bl.a. vil
kunne vinde en rejse til Pakistan
eller en håndbog mod racisme.
Vi er dybt forundrede, og glæder os
til at se, hvorledes Folkebevægel·
sens medlemmervil reagere på dette
nye ted i bevægelsens aktiviteter.

