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Be.5ættelse og forræderi
Vi har hele tiden fået at vide, at den massive indvandring ikke betød nogen fare for det danske folk eller for
det folkestyrede rets- og velfærdssamfund.
De fremmede ville gradvis indgå i samfundet og folket, blive »integreret« i det og endog »berige« det kulturelt og materielt, hævdedes det konstant. Det var »racistisk« eller »supernationalistisk« at rejse tvivl om de
fremmedes behov for og motiver til at kræve ophold i
Danmark eller om deres vilje til at indrette sig efter vore
love og vort samfundssystem.
Rushdie-sagen har afsløret dette ideologiske skønmaleri og vist os den uhyggelige sandhed bag hykleriets og
propagandaens smuldrende facade.
Bogbrændingerne rundt om i verden efterfulgtes af
ayatollaens dødsdom over den formastelige forfatter og
over alle, der hjalp ham til at udgive den bandlyste bog.
Tusinder af rasende muslimers demonstration i København viste, hvordan muslimer i Danmark i stort tal
bakker op om både det ene og det andet. Transparenter
krævede både bogforbud og behandling af forfatteren
som »en gal hund« - dem slår man som bekendt ned.
Og hvad var så danske politikeres reaktioner? Udadtil
yderst forsigtige, hvad enten frygtagtigheden skyldtes
angst for rabiate muslimske reaktioner eller bekymring
for eksporten af fetaost.
Den virkelig afslørende udtalelse i anledning af Khomeinis dødsdom over Rushdie og hans forlæggere også
på dansk territorium kom fra en af de ivrigste foregangsmænd for den danske fremmedpolitik, den tidligere socialdemokratiske justitsminister Ole Espersen. Han
sammenfattede det skete i den ene, aldeles afslørende
sætning: »Det er jo en besættelse i lille skala«.
Og det er jo netop virkeligheden. Fremmede muslimske ledere har tiltaget sig domsmyndighed i Danmark,
endog til ligesom en fremmed militær besættelsesmagt i
krigstid at afsige dødsdomme, og til at pålægge deres

repræsentanter eller besættelsestropper her i landet at
eksekvere dommen.
Besat, om end »i lille skala«. Det er altså, hvad en af
fremmedpolitikkens koryfæer erkender som resultatet
for Danmark af den politik, han og hans politiske meningsfæller af mange partier i en lang årrække har ført.
Igennem den politik har de påtwnget Danmark og det
danske folk en vældig besættelsesstyrke af fremmede her,
der kan optræde som håndlangere for de 800 millioner
muslimer i hele verden, hvis magt og ufejlbarlighed de
praler af at repræsentere.
Men aktivt at bidrage til, at ens land bliver besat af
fremmede, det regnes dog vist overalt for oplagt forræderi mod land og folk uanset hensigt og motiv.
Espersens udtalelse - eller måske fortalelse - afslører
således ikke blot, hvad det er for en tilstand af fremmed
besættelse vi på grund af vore politikeres handlinger er
inde ~ men også hvorledes den er blevet til i en handlingsgang, hvorved land og folk er blevet fomdt.
Det er værd at huske.
Sune DalgArd

Medlemsmøde i Århus
Århus-kredsen arrangerer et medlemsmøde, der finder sted onsdag den 19. april kl. 19.30 i Hotel Ansgar, BancgArdsplads 14,
8000 Arhus C.
Cand. oecon. Ebbe Vig vil tale om emnet:
Tal i fremmedpolitikken set i dansk og international belysning.
Tag familie og bekendte med. Der er fri adgang.

Grundlovsmøde ved Gentofte Hovedbibliotek
Atle Dea Damke Nlffll•01$ medlemmer indbydes havod ul G mand-, den 5. Juni 1989 kl. 16 pi p/rMn •"'1 Gear<>& Ho•"'1biblrotck.
AhlmanM AIM 6. 2900 Hellerup.
Ptofessor, jur. dr. Ole H•Blbalch vil tale ovei emniet:

»Orurtdk.wcn i u:ori cw praksis....
Medlemmerne opfordres tfl a1 iagc familie og sympatisører med,
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De fremmedes Danmark
- eller danskernes

Den engelske forfatter Salman R ushdies roman »The Satanic
Verses« har bragt nogle aspekter til virkelighedens overflade, som
enhver europæer med sin sunde fornuft i behold må tage alvorligt.
Vi er idag vidne til talrige demonstrationer og trusler fra muslimske mindretal i europæiske storbyer, der forsøger at knægte ytringsfriheden i gamle nationalstater med en kristen kulturbaggrund. Fra
et vestligfrihedssyner det i strid med god gæsteopførsel og burde få
konsekve~r i form af øjeblikkelig udvisning.
Trods dette er vi vidne til, al europæiske politikere, boghandlere,
pressefolk, o.m.a. i frygt og bæven vælger at stikke hovedet i busken,
i håb om at faren driver over.
Det bliver ikke tilfældet
Overalt i Europa findes der idag etniske mindretal af en størrelsesorden, der er i stand til at sætte politisk magt bag deres totalitære
livsopfattelse.
Det gælder også i Danmark.
Derfor er tiden nu inde til, at der kræves handling fra vore valgte
politikere på Christiansborg.
Det er påkrævet med klare tilkendegivelser. Vi har ikke brug for
forslag om en jævnere fordeling af de fremmede eller forslag om
busfordeling af fremmedsprogede skolebørn.
Det er og bliver skrivebordsteorier langt fra virkelighedens verden. Vi er færdige med det kapitel, hvor »frisindede« burgøjsergrundtvigianere sidder og laver indvandrerlove, hvis byrder bæres af
andre, Ishøj, Vesterbro, Gjellerup.
Der er derimod brug for krystalklare tilkendegivelser om, hvorvidt vore folkevalgte opfatter Danmark som en nationalstat -det vil
i princippet sige Danmark for danskerne - eller man opfatter Danmark som værende et indvandrerland, hvor alverden kan bosætte
sig.
I Den Danske Forening efterlyser vi klarhed og konsekvens i
dette for vort land og folk altafgørende spørgsmål.
Det haster.
v

Mørket
Fremtrædende politikere i næsten alle partier, som sanselest
repeterer dokumenterbart falske informationer.
Landsfædre, som hævder, at de vil aflive »myterne« om indvandringen, men som nægter at lade uvildige unde.rsøge, hvad der er
kendsgerninger, og hvad der er myter.
Løgne og allehånde beskyldninger, som slynges imod dem, der
ikke uden videre tager politikernes ord for gode varer.
Terror.
En veteran fra frihedskampen mod den tyske besættelsesmagt sat
på gaden af en boigmester, der er bange for den uro, som det, han vil
sige i borgrne.~terens bibliotek. kan skabe omkring samme. En
j uraprofessor må holde foredrag om ytringsfriheden på gaden med
en trussel om nedskydning hængende over hovedet.
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Hærværk. Røveri. Indbrud i post- og telefongangen. Blokade af
uønskede telefonnumre. Et politi, som intet gør for at hjælpe.
En ombudsmand, følelsesmæssigt blokeret af sin fortid i Flygtningehjælpen, uddeler næser til dem, der ikke følger Flygtningehjælpens ønsker.
Propaganda, fortielse og løgne til at skjule, hvad der foregår. Det
afgørende er ikke, hvad der faktisk sker, men hvad man kan få folk
til at cro, der sker. Det afgørende er ikke, hvad sandheden er, men
hvad man kan få folk til at tro er sandt.
Dette er Danmark i dag. Mørket har sænket sig over vort land.
Det har det, fordi de, der skulle værne demokratiet, har glemt
dettes egentlige mening. For disse falske demokrater drejer det sig
ikke om at fr.nde det standpunkt, som ud fra de foreliggende kendsgerninger er det mest rigtige. Det drejer sig om al få sin mening
igennem. Og til dette formål gælder alle kneb.
Demokratiet går tabt, når de, der skulle værne det, ikke længere
er i stand til at se, at der er noget at værne, fordi de er så fangne af
deres egne tanker, at de endog er ude af stand til at se muligheden af,
at de har uret. Derfor er den undertrykkelse af meninger Og infonnationer, som foregår, ikke blot udemokratisk. Den er annilernokratisk. Derfor har det, der foregår, meget vidtgående principielle
følger. Og derfor er det forstemmende at se undertrykkelsens bannerførere i sagen om Salman Rushdie tale for vore frihedsrettigheder.
Men vi vil leve videre trods mørket, 0g vi vil genvinde retten til at
tænke, tro Og tale frit. For vi bar prøvet det før.
Vi har også før prøvet at være uden beskyttelse. Af erfaringerne
fra dengang vil vi lære, hvordan vi beskytter os selv.

Bedraget
Vore politikere og myndigheder er ikke meget for at give Deres
landsmænd og vælgere saglig og pålidelig besked om resultaterne af
den fremmedpolitik, de fører.
Selv et så grundlæggende forhold som, hvor mange fremmede der
er sluppet iod i landet under den sidste snes års fremmedpolitik, eller
hvor mange flere der løbende år efter år kommer til, er det nærmest
umuligt at 1A noget nøjagtigt tal på.
Cand. oecon. Ebbe Vigs artikel inde i bladet viser, hvor galt det
står til, hvor håbløst det i virkeligheden er for menigmand - og vel i
øvrigt for de lærde også - at fmde rede i selv dettesimple grundforhold.
Men en ting stAr fast: Invasionen af vildt fremmede er større end
nogensinde. Kolonisationen af Danmark skrider frem med rivende
hast.
Efter doo gale 1983-udlændingelovs vanvidsldimaks i 1986, der
medførte tilløb til et folkeligt oprør og en begrænset stramning af
loven, lykkedes det politikerne og fremmedlobbyen at fremkalde et
!)6ykologisk antiklimaks. Man bildte folk ind, at nu var der på det
nærmeste lukket helt af for fremmede, at nu var der ikke mere at
skabe sig over.
Sandheden er tydeligvis den stik modsatte. Aldrig har den samlede tilstrømning fra fremmede dele af verden været større. Det
tragiske er blot, at den nu i modsætning til for et par år siden stort set
sker i stilhed, uden et stærkt folkeligt røre eller oprør.
Kan det lykkes at vække det danske folk til modstand, til kamp
for dets Danmark?
Eller var der kun plads i verden til Danmark i tusind år?

•

En overordentligt
kritisabel ombudsmand
flere af de såkaldte politiske iagttagere frem.
hævede risikoen ved, at Folketingets nye formand blev udpeget gennem et kampvalg. Det
kan da heller ikke afvises, at kampens rabere
havde andet end saglige motiver, da de kort
efter brugte deres tilfældige flertal i RelSudvalget
n1 at anfægte NinJl..Hansenl agtværdighed i
hans tidligere embede - Og denned hans værdighed til at beklæde det nye.
F.t uldent valg
Men det er den risiko for uædle sammenblandinger, der er overnl~ hvor politikere forsamles.
Laogt mere bekymrede burde de samme
politiske iaguagere væreover et andet og uldent
valg, FolketiJ1get har forciaget, nemlig valget i
1986 af flygtningeloveos frontkæmper H.
Gammeltoft-Hansen til ombudsmand.
Det vides, at Det Konservative Folkeparti
havde sine belænkeligheder ved denne kandi~ men partiet lagde dem slutteligt til side for
ikke udadtil at så større tvivl om GammeltoftHansens kvaliteter og upartiskhed, end store
kredse i befolkningen nærede i forvtjen.
Men denne selvsamme tvivl har ombudsmanden nu selv bestyrket og forøget definiti,1
ved letSindigt at levere ammunitionen (»overordentligt kritisabel« - erklæringen) til de i
sjælden grad ondsindede politiske overfald på
folketingsfonnanden.

En ulden samvittighed?
Her skal vi ikke komme nænnere ind på
,,ramilersagens« 6nesser eller Nino-Hansen\ helt
aktuelle vanskeligheder, men samle os om selve
den fundamenrale tvivl: spørgsmålet om ombudsmandens egnethed, hans såkaldte habilitet på det store og voksendeområde med
fremmedsager i det hele taget. et spørgsmål,
der rejste sig for alle indviede samme dag,
han lod sig vælge til folketingets og befolkningens fremtrædende tillidsmand.
I reglerne for ombudsmandsembedet berøres den eventualitet, at der i enkeltesager
kan væreomstændigheder, der vækker tvivl
om ombudsmandens fuldstændige upar·
tisk hed, og der henvises til, at han i så fald
bør rådspørge det folketingsudvalg. han sorterer under. Tamilersagen rejser umiddelbart dette problem, og Gammeltoft-Hansen
vil givetvis blive nødt til offentligt at svare
for sig angående denne enkeltsags-vinkel i
den kommende tid. Men af langt mere vidtrækkende betydning - omend i det store og

hele uomcalt - er som sagt spørgsmålet, om
den nuværende ombudsmand, med sin særlige fortid i flygtni11gekomplekset, er habil til
ae behandle fremmedsager overhovedet.
Der er elementer i ,>enkeltsagen« med tamile,ne, som peger også mod dette mere generelle
problem, og ombudsmanden har da også allerede, hårdt trængt offeotligt af pastor Søren
Krarup, følt sig tvunget til at fremsætte nogle
erklæringer desangående i Ekstrabladet af 6.
maJ1S.

Det hedder her, at man ikke bliver inhabil på grund af en generel tilknytning til et
bestemt, større sagsområde.
Habilitetsregle er strengere,
end ombudsmanden vi være ved
Det er en overraskende udtalelse fra ombudsmandens side. Det er simpelthen en
forkert udlægning af reglerne om interesse-

kollision.
Man skelner mellem på den ene side inhabilitet som følge af vedkommendes tilknytning til
enkelte, klart udskilte, konkrete sager - og på
den anden side manglende habilitet som følge af
et genere/tsarrunenstød af modstridende inter-

esser.
Det sidste foreligger, når interessekollisionen
udstrækker sig over en bestemt gruppe af sager
eller en sag af mere almen betydning. Som f.ex.
hele feltet for fremmedsager.
Derfor nytcer det ikke meget, at ombudsmanden blot - videre i Ekstrabladet 6/3 henviser til, at han har afstået fra at behandle
nogle relativt få konkrete sager, som han
tidligere har været involveret i, da han sad i
Flygtningenævnet. Han ser samtidig helt
bort fra den faktiske, generelle interessekollision, der foreligger, når han insisterer på at
ville behandle hele det fremmedsagsområde
iøvrigt, som han pOlemisk og heftigt militant
befattede sig med i årevis: først S-Om formand for Flygtningehjælpen; dernæst som
reel ophavsmand til den flygtningelov, der
endnu består i store træk uændret; og endelig, i Flygtningenævnet, som - ikke blot behandler af enkeltsager som sådanne - men
som dermed samtidig medvirkende ved den
fastlæggelse af praksis, der skal gøre en ny
lov fungerende og vejlede fremtidige sagsbehandlere.

Så lidet uvildig som nogen
Ombudsmanden har planlagt, avlet Og op-

draget dette barn. Han er så lidet uvildig som
nogen far, når ban følger dets vej blandt frem.
mede. Der er ikke en af de foregående ombudsmænd, der har været tilnærmelsesvis så
involveret - polemi-serende, politisere.ode, l
strid med befolkning og politikere • på de
områder, de varetog, inden de gik ind i
ombudsmandshvervet. Derfor er det også
forgæves, når den fhv. ombudsmand Lars
Nordskov-Nielsen nu offentligt henviser til,
at Gammeltoft-Hansen ikke står anderledes
end sine ombudsmands-forgængere. Tværtimod: Alene det, at Nordskov-Nielsen mener at skulle rykke til undsætning viser, at
den er helt gal med den fornødne, jævne
tillid i offentligheden til Gammeltoft-Hansens uvildighed. Den slags ambulancetjeneste må en egnet ombudsmand simpelthen
ikke have behov for.

ingen, der har bevaret sin sunde skepsis over
for autoriteterne, kan se denne mand som den
uvildige behandler af de ralrige Siridsanliggender, der vil udspringe af fremmedlovens administration.
Der er almindelig enighed blandt forvaltningsrettens teoretikere om, at reglerne angående begrebet generel interessekollision be(yder, at
en sagsbehandler, dommer m.v. må træde fuldstændig tilbage fra et sagsområde i dets helhed,
når vedkommende har involw:ret sig deri i den
grad, som Gammeltoft-Hansen har gjort det på
Oygtningelovens og -administrationens felt.
Man kan imidlertid ikke have en ombud,;.
mand, der har afskåret sig objektivt fra at
behandle et af de vigtigste sagsområder, vi
overhovedet kender fra rigets historie.
Der er derfor kun den udvej, at ombudsmanden selv afstår fra at lade sig genvælge af
Tmget til efteråret. eller at politikerne hjælper
ham mere ublidt ud af klemmen ved at uige
ensidigt afsked med ham.
Det er i forvejen meget sær1, at denne høje
tHlidsmand anser det for forendigt med sin
embeds(ørelse at have måttet erklære sig inhabil
i en række enkeltsager, ban har blandet sig i i
forvejen ude i administrationen. Det er allerede
en delvis erkendelse af afmagt, selvom erkendel5en af dennes fulde, sande omfang endnu
ikke har indfundet sig.
At den dog måske er ved at vokse langsomt
frem, antydes af, at Gammeltoft-Hansen i Ekstrabladet finder det nødvendigt også at påberå·
be sig, at hans dokumentation og argumentation i »tamile~en« besidder »overbevisende
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kraft<, (!), og at hans redegørelses saglige ka- som formand for Flygtningehjælpen), dr.
jur. H. Gammeltoft-Hansen udtalte i et inrakter ikke med rette kan drages i tvivl.
Man ville nok studse, hvis dommere og ad- terview med Berlingske Tidende den 5. okministratorer fandt det nødvendigt at frem- tober 1986: ar det kuo var en »lille hård
komme med den slag;selvanbefalinger o,•er for kerne<\ der modsatte sig eo »anstændig
flygtningepolitik« - ar man boo den store
offeotligheden. Og på ombudsmanden himself
gruppe
af blot »bekymrede« danskere ville
ville de næppe heller gøre et godt indtryk under
se bekymringen forsvinde eller mindskes,
en klagesag.
når »de rigtige tal og oplysninger« kom frem
-atdet»er meget tænkeligt, at politikerne på
Det er befolkningens tillid, der er pointen
Men iø,'ligt burde ombudsmanden - om sådanne områder er et skridt foran befolknogen - fremfor alt vide, at forvaltningsrel!CllS ningen« - men at den store folkelige opbakeksperter anser det for helt udeo be1ydning, om ning altså senere ville komme i trit med
der er en større eller mindre sandsynlighed for oplysningen.
Senere har Gammeltoft-Hansen ventet
usaglig behandling som følge afen sag;bebandpå
den folkelige opbakning. Og befolkninlers position og formodede indstilling - når der
gen
har ventet på tallene og' oplysningen.
blot kan påvises en tilknytning hos sagsbehandleren, der efter en almindelig målestok i befolk- Folkeopdrageren
ningen fratager ham habilitet man må, i den
Det, vi ser her, er en foregangsmand, indoffentlige sagsafgørelses tjenes'le, imødekomme

stillet på at opdrage andre til at følge efter,
uden gehør for jordbundne folkelige meninger - for ikke at tale om en lidt forsigtig
og realitetsbetonet administration eller minister. Den slags fænomener ser han som
udslag af manglende oplysning og forståelse
for verdenssamfundets forpligtelser. For som han også bar udtalt - en humanitær
flygtningepolitik »må ikke sælle statsinteresser over hensynet til den enkelte flygtning(<.
Det mere og mere påtrængende spørgsmål er nu, om Folketingets partier fortsat
vil sælle hensynet til ombudsmandens person og høje selvvurdering over hensynet til
den danske stats berettigede intuesser i, at
ombudsmandsinstitutionen igen må komme til at nyde befolkningens fundamentale
tillid, sådan som dansk tradition og forvaltningsret forstår dette begreb.

den tvivl, der altid vil og skal herske i et levedygtigt demokrati som modværge over for autOri-

tetStroen.
Dette har allerede langt tilbage i tiden været
slået fast i relSpltjelovens bestemmelser angåeode domstolene Den fjerneste mulighed for
mistillid må undgås, og eo dommer må vige sit
sæde, når der foreligge,' forhold, som er egnede
til at vække tvivl om hans fuldsiændijie upartiskhed - delle også uanset, om der for en
såkaldt nøb>tern betragtning (herunder naturligvis hans egen -) egentlig ikke skulle
kunne rejses usikkerhed om, at han faktisk
ville være i stand til at behandle og afgøre
det pågældende spørgsmål sagligt og uvildigt.
.
Den offentlige forvaltning har i nyeste tid
langsomt indstillet sig på at følge samme
retningslinier. Og netop ombudsmandsinstitutionen har i den henseende pisket på forvaltningen for at lære den sunde sæder!
Pinligt indtil det komiske
Det er derfor pinligt indtil det komiske, at
ombudsmanden, der skulle være foregangsmanden, forbilledet over alle forbilleder, er bandsat på at ville optræde som
upartisk sandhedsvidne på et sagsområde,
hvor han år ud og år ind har ført korstog
mod den ene halvdel af folketinget og mod
de 80% af befolkningen. I realiteten en politisk revolutionerende kraft mere end de fleste i Danmarkshistorien, der har villet tilstræbe denne status.
Man må ha ve befolkningen meget unsk yldt, når den ikke vil lade sig overtale til at
tro, at denne mand pludselig skulle være
gået i klooter på ombudsmandsinstitutiocen~ adresse på Strøget i København.
»El skridt foran befolkningen«

Det er på sin plads at minde om, hvad
da værendejuridisk professor (og medlem af
Flygtningenævnet, indtrådt her fra posten
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Fup-ægteskaber
I de seneste to numre har vi omtalt fupægteskaberne, nemlig udlændinges kneb til
at skaffe sig opholdstilladelse og indvandrerstatus her i landet ved proforma-ægteskab eller kortvarigt samlivsforhold med en
dansk statsborger eller en anden med fast
opholdsret. Vi har også afdækket myndighedernes, først og fremmest Justitsministeriets fuldstændige passivitet over for at foretage sig noget for ai dæmme op for delle
utiltalende og såvel nationalt som personligt
belastende misbrug af ægteskab og samliv.
Vi kan nu supplere med eksempler på,
hvordan systemet udnyttes lokalt til at sætte
de kommunale socialmyndigheder skakmat
i deres bestræbelser på at begræn~ belastningen af de sociale budgetter gennem en
stadig tiltagende indvandring fra 3. lande.
Socialdemokrat taler ud
I lokalbladet »Nordsjælland I« nr. 12 fra
18. marts 1989 refereres, hvordan Helsingørs socialdemokratiske socialudvalgsformand Steen Johansen har relletstærk kritik
mod en gruppe jugoolaviske »gæstearbejdere« for at udnytte det sociale system.
»I Helsingør kommune har vi 35-4-0
mennesker,som vi ikke kan styre, og som vi
ikke har skyggen afchance for at kontrollere
på grund af de gældende sammenføringsregler«, udtalte han ved et møde i den socialdemokratiske partiforening på Nordkysten.
»Når det kan lade sig gøre med disse
sammenføringsregler at tage ned til Jugoslavien og gifte sig tre-fire gange, og tage
tilbage til Helsingør med mennesker. hvis
eneste tilknytning til Danmark er det nyind-

gåede ægteskab, så står vi i kommunen med
mennesker, der intet kender til det danske
sprog eller til den danske kultur. Men alligevel skal vi bare udbetale bistandshjælp til
dem efter de gældende regler« .. . »Efter reglerne kan de jugoslaver bare hente en ny
ægtefælle. Og bagefter følger resten af familien. Efter de lovmæssige to år bliver parret
skilt, og så henter de nye ægtefæller i Jugoslavien. Eller måske flytter de endda fra
hinanden, før de to år er gået og bor så bare
sammen på papiret«.
Socialudvalgsformanden anså gruppens
udnyttelse afsystemet som ødelæggende også for andre gæstearbejdere og som egnet til
at skabe »de racistiske stemninger i samfundet«. Han påpegede også, at dissejugoolaver
slet ikke havde lyst til at lære det danske
sprog og ikke engang havde kultur nok til at
bo i en lejlighed.

Men Svend Auken lærer intet Man kan kun håbe på, at hans lukken op
for posen har gjort indtryk på den socialdemokratiske partiformand Svend Auken, der
deltog i mødet. Megen tiltro til det kan man
dog ikke have, når man tænker på, hvordan
Auken og den øvrige socialdemokratiske
partiledelse hidtil med hænder og fødder har
strittet imod enhver stramning af de vanvittige familiesammenføringsregler og har
mobbet enhver socialdemokratisk lokalpolitiker, der tillod sig at nævne de uhyrlige
resultater af dem - senest borgmester Per
Madsen fra Ishøj i anledning af hans udtalelser i det forrige nummer af »Danskeren«.
S.D.

..

Arbejdsgiverne
og gæstearbejderne

i 1969 »uden høring« af arbejdsmarkedsorgiinisationeme bestemte, at udlændinge, der ved
indrejsen var stemplet som »turi,;ter«, ikke
mere bare kunne opnå arbejdstilladelse efter
indrtjsen.

Naivitet og egeninteresse
Naiviteten er i øvrigt betydelig. I nr. 16
1970 forudsættes det, at de danske myndigheder uden videre kan bestemme, at gæstearbejderne »integreres« i det danske samfund. Forholdet til de danske arbejdere er også perfekt,
forstår man. selv om »tyrkerne ikke bader
uden tøj,~ og selv om muhammedanerne ikke
spiser svinekød. Men det er problemer, der
»Dee er mAskemegct {)fJSSende, at betegnel- europæiske lande, hedder det, vi ligger i kan klares på virksomhederne (nr. 11 1970).
sengæstearbejder ikke er blevelsærlig udbredt »bunden« (nr. 18 1973).
En rørende kronik om tyrkisk hverdag i en
i dansksprogbrug, for så snart de udenlandske
I nr. 9 1971 fortæller arbejdsgiverdirektø- dansk landsbyfindes i nr. 7 1971. »Vi har brug
arbejdere begyndte ae volde bt.,,;kæfligelscs- ren P. Schadc-Poulsen, at vi går nogle foruro- for at gøre kål på vort nationale kompleks
mæssige problemer, var dei så som så med ligende år i møde med en »kolossal« mangel over for tolerance og frisind«, som det siges.
gæstevenskabei. Mange mente tilsyneladende, på arbejdskraft. DermAderfor,siger ban, ikke
Arbejdsgiverforeningens medlemsblad rumat disse mennesker m:ltte man se ae slippe af lægges større og større hindringer i vtjcn for mer kort sagt en rystende dokumentation af,
medså hurtigt som muligt igen, n.år der nu var tilgangen. Og, fortæller han, gruppen af helt hvorledes den kortSigtede egeninteresse blev
ledig dansk arbejdskraft.
unge gæstearbejdere behøver man ikke gøre sat ovei den langsigtede fællesinteresse.
Men det øjeblikkelige bc$kæf/igelsespro- så meget for socialt. De er jo også lette at
blem løses ikke ved ae sende gæstearbejdeme komme af med, hvis der skulle opstå akut
udaf/andel, efterh:lnden som deres arbejdstil- arbejdsløshed. I nr. 9 1973 forudser samme
ladelser udløber. Inden for industri og hånd- direktøretøget behov for udenlandsk arbtjdskraft
værk er der i alt beskæftiget I 3.0<XJ ikke-fag- allerede i 1973.
lærtegæstearbejde.re, og det er kun en brøkdel
af disse, l1l1JJ1 kan nA at fJ sende ud af landet,
w bakses på plads
inden beskæftigelsen atter stiger så mege4 at
LO, som tydeligvis fra starten er både
der er behov for deres arbejdskraft igen ...
modvillig
og -mildt sagt - skeptisk over for de
De forholdsvis få gæstearbejdere, vi har her
i landet, er ti7syneladende faldet helt gode til i forklaringer, der gives, bakses efterhånden på
dei danskesamfund. De vilgerne blive her, og plads og nyttiggøres i tilforladelige »fælles«
de er villige til at påtage sig arbejde, som det udspil over for regeringen. Og de siddende
måske el/ers ville være svæn at skaffe dansk regeringers skiftende forsøg på at dæmme op
arbejdskral/ til. Da vi snan er ude af den for indstrømningen imødegås behændigt.
På Danmarks Lærerforenings kongres i
speciel/e sæsonledighed, og beskæftigelse11 i
Med beklagelse omtales i nr. 19 I970 et
øvrigt ventes at stige i løbet afindeværende Ar, regeringsindført foreløbigt fremmedarbejder- november 1988 drøftedes også spørgsmålet
mi det være rimeligt og klogt at se tiden an og stop med henvisning til ledighedstallene og om de fremmedsprogede elever. De delege,.
rede vedtog en resolution om, at kommuikke smide gæstearbejdeme og deres familier (muligvis) boligsituationen.
nerne må sørge for penge til, at ikke-danske
hovedkuls ud aflandet«.
Artiklerne i bladet omtaler overhovedet ik- elever undervises, så de bevarer respekten
Sådan hed det i lederen i Dansk Arbejdsgi- ke de mere langsigtede samfundsmæssige for deres forældres kultur (Berlingeren
verforenings medlemsblad »Arbejdsgiveren« problemer, Arbejdsgiverforeningens politik 10/11 88).
nr. 5 1972. Og i dag står vi så med en arbejds- må forventes at villeafføde. Der er kun et, som
I Aktuelt 11/1 1989 fik også Lars Engløshed, der nærmer sig 300.000 samt en »gæ- tæller, og det er at ia så mange gæstearbejdere berg, skoleudvalgsformand i København og
stearbejderbestand<\ der med familier må an- som muligt så hunigt som muligt.
socialdemokratisk EF-kandidat, øje på de
tages at overstige I00.000.
udenlandske elever i forbindelse med diArbtjdsgiverforeningens lobbyvirlcsomhed Rekruttering ))i porten«
skussionen om seminarienedlæggelserne.
Lederen viser noget om, hvordan dette har
I nr. 15 1970 skønner bladet, at der ved Blågård seminarium, bør ikke nedlægges sikunnet gå til. I slutningen af 60'eme og be- årsskiftet vil være omkring 40.000 gæstear- ger han. Det er det eneste seminarium, der
gyndelsen af ?O'erne udfoldede Arbejdsgiver- bejdere i landet -en u1gang på 15.000 på et år. uddanner lærere til fremmedsprogede eleforeningen en omfattende og meget opfmd- Bladet klager over, at ekspeditionstiden for ver.
som lobbyvirksomhed for at få flere gæstear- tildeling af arbejds-og opholdstilladelser er for
»Behovet for disse lærere er markant stibejdere til landet, og - da konjunkturerne lang, og over, at gæstearbejdemeoverhovedet gende, ikke mindst i København. De seneste
vendte - også for at få lov til at beholde dem, skal have arbejds- og opholdstilladelse inden tal fra efteråret vi.ser, at i seks af de købender var kommet. »Arbejdsgiveren« er igen og indrejsen! Størstedelen rekrutteres nemlig i havnske skoler er der over 50 pct. fremmedigen fyldt med beretninger om, hvor nødven- »porten<~ og det er urimelige, at de må rejse til sprogede elever. På Gasværksvejens Skole
dige disse gæstearbejdere er - f.eks. historier udlandet for at vente på arbejdstilladelsen (nr. er andelen oppe på to trediedele ! Yderligere
om fabrikker, der går i stå, hvis gæsterne ikke 11 1970).
fem af folkeskolerne i Københam har en
får lov til at blive. Vi har også meget få fremDenne forargelse afspejler sig også i nr. 9 andel mellem 40 og 50 pct. Og behovet for
medarbejdere sammenlignet med andre vest- 1973, hvor det fortælles, hvorledes rig.spolitiet to-sprogede lærere er accelererende«.

- eller hvordan det hele startede

•

Det daglige

brød-
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Fejlene fra 1983 er rettet nu, mener Niels Anker Kofoed

»Giv udlændingeloven en chance«
Interview ved Niels Lillelund
Udlændingeloven af 1983 var en
fejltagelse og ude af trit med befolkningen. Men med ændringen i 1986
er fejlene rettet, mener Niels Anker
Kofoed, der er medlem af Retsudvalget for Venstre og samtidig partiets spidskandidat til EF-valget. Interviewet blev til på baggrund af
hans kritik af reglerne om familiesammenføringer.
-Det er let at være idealist for andres
penge og på andres vegne. Den udlændingelov som et flertal i Folketinget vedtog i 1983
var et udslag af idealisme, der var uden
forbindelse med virkeligheden. Man ville
gerne gøre det så godt som muligt og frelse
så mange flygtninge som muligt, men man
glemte at overveje de problemer en så liberal lovgivning ville medføre.
Og man var længe om at opdage problemerne, for de opstår jo ikke der, hvor SF'erne bor. Der er ingen flygtninge og indvandrere i de velstillede kommuner nord for
København, og der er ingen fremmede børn
i klasserne i de friskoler, hvor p0litikernes
børn går. Problemerne opstod i de lokalsamfund, der pludselig fik besked på, at nu
skulle altså et vist antal flygtninge bo der.
Det skal jo give problemer.
Racisme

- Der er jo nogen, der mener, at sådanne
problemer er et udtryk for »racisme«, som
man ynder at kalde det.Hvad mener du om
det?
- Jamen, på en måde kan man jo sige, at
alle mennesker er racister. Eller sagt på en
anden måde - alle mennesker reagerer jo,
når de bliver præsenteret for fremmede
skikke og fremmede kulturer.
Jeg kender det da f.eks. fra Bornholm, det
lille lokalsamfund, hvor jeg kommer fra.
Hvis en københavner kommer til byen, så er
han fremmed, og han bliver ikke sådan bare
uden videre optaget i fællesskabet. Der kan
sagtens gå ti år fo,r en tilflytter regnes med
som indfødt. SMan er det alle steder, og det
er der ikke noget som helst underligt eller i
og for sig forkert i.
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Og når så de fremmede har en anden
hudfarve og skiller sig ud ved også at dyrke
en fremmed religion forstærkes naturligvis
den effekt. Med tiden vil de fremmede falde
ind i billedet, »integreres«, som det hedder,
og problemerne vil l05e sig selv.
Ghettodannelse
Men der er et stort problem i den forbindelse, nemlig den tendens til dannelse af
ghettoer, vi har set i Ishøj og i Gjellerup-planen. Når et så stort antal fremmede samles
på et bestemt sted, skal det jo skabe problemer. Problemer som dem, Per Madsen har
gjort opmærksom på. Der er for mig ingen
tvivl om, at han taler på befolkningens og
også på SocialdemokratietS vælgeres vegne i
denne sag. Derfor er det farligt at prøve at
ignorere ham. Problemet er reelt nok, når
f.eks. 80% af børnene i en skoleklasse er
fremmedsprogede.
- Men hvordan vil du løse det? Skal man
tvangsforflyttede fremmede?
-Nej, ikke ligefrem tvangsforfl}1te. Men
vi er nødt til at forhindre en lignende udvikling andre steder i landet. Det betyder, at vi
på et tidspunkt må sigestop for indvandring
til kommuner, der er ved at udvikle sig som
Ishøj. Det er forbandet ubehageligt, men vi
er nødt til det.
Siden 1864, i hvert fald, har vijo været et
homogent land, uden etniske minoriteter.
Derfor har det også væ(et så Jet at være
hellig og foratget over for andre lande, der
kæmpede med modsætninger inden for
grænserne. Nu har vi problemerne selv, så
nu er vi nødt til at indse, at det ER nogle
problemer, der skal løses, og at virkeligheden sjældent er lige så køn som de idealistiske teorier.
Jeg har lige været på rejse til Estland,
hvor befolkningen nærmest er delt i to. Der
har man fundet ud af, at to-sprogede skoler
simpelthen ikke duer. Man har een skole for
de russiske børn. een for de estiske.
Flygtninge og indvandrere
-Er en udvikling fra et homogent land til
en »multi-etnisk« kultur ønskelig?
- Nej, og der kommer vi heller aldrig hen.

Jeg mener, Den Danske Forening overdriver problemet.
Jeg har kritiseret reglerne om familiesammenføringer. Familie er ægtefælle og
børn. Det finder jeg er en rimelig definition.
Hvis man ønsker sine forældre ellersøskende her til landet, bør de herboende, som i
USA, selv garantere og betale for deres ophold.
Men det er jo vigtigt, at vi skelner mellem
flygtninge og indvandrere. Selvfølgeligskal
vi tage imod flygtninge i nød. Det er vi jo
også forpligtet til gennem diverse traktater
og erklæringer.
- Men det er jo ikke så underligt, at der
ikke skelnes mellem flygtninge og indvandrere. Med den såkaldte •>to-års-regel« er
det jo bestemt, at flygtninge ikke kan tvinges
til at tage hjem, når de har været her to år.
Dermed bliver flygtninge jo automatisk til
>>indvandrere(<?

-Jamen.jeg tror da egentlig slet ikke de er
interesseret i at blive her. Danmark er et
meget vanskeligt land at »begynde forfra« i.
Dansk er et meget vanskeligt sprog at lære.
Langt størstedelen - måske 75%- vil til USA
eller Canada, så snart de kan komme afsted
med det. Der er mulighederne langt større.
- 75%?
- Ja, så lad os sige, i hvert fald 2/ 3.
- Hvad bygger du det på? Jeg erindrer
ikke at have set nogle statistikker om det.
- Det er mit generelle indtryk.
Politikerne og folket
- Når du taler om »indvandrere« og samtidig indrømmer, at Danmark historisk set
er et homogent land, var det så ikke meget
rimeligt at spørge befolkningen, om den ønsker, at Danmark skal være et indvandrerland.
- Nu har vi jo selv bedt fremmedarbejderne om at komme i sin tid for at gøre det
arbejde, vi ikke selv ville udføre. Så kan
man ikke bare sende folk hjem, når man
ikke længere har brug for dem.
- De opholdstilladelser, der i sin tid blev
givet, var jo midlertidige og betinget af, at
der var arbejde til dem. Det var vilkår som
dem, danskere også er undergivet, når de

arbejder i udlandet. Hvorfor så pludselig
tale om »indvandrere«?
- Det er jo let at være bagklog. Jeg mener,
at beslutningen om at lade gæstearbejderne
blive i landet af humane grunde, var rigtig.
Man kan ikke sende folk hjem, der har boet
her 6-7 år. Skulle man endelig kritisere det
skete, kan man sige, at vi burde have sendt
gæstearbejderne hjem allerede efter et år og
så sendt bud efter nogle nye. På den måde
havde vi undgået problemet. Men det var jo
besværligt, også for virksomhederne, der så
skulle til at lære nye mennesker op i arbejdsgangen de enkelte steder.
- Har den førte politik opbakning i befolkningen, tror du?
- Som udlændingeloven ser ud nu, efter
stramningen,ja. 1983-loven havde det ikke,
og det er resultatet af den, vi slås med i dag.
Men folk trorjo stadig, at der kommer 5000
flygtninge om måneden, og det passer jo
ikke. Stramningen HAR virket, og nu mener jeg, vi skal give den nye lov en chance.
- Men hvis folk tror noget forkert, skyldes
det så ikke, at statistikken på området mildt
sagt er utilstrækkelig?

-Jo, jeg er heller ikke tilfreds med det
statistiske materiale.
- Hvorfor gør du så ikke noget ved det.
udtaler din kritik? Du har jo en fornem
talerstol til din rådighed. Har du ikke en
pligt til at kritisere?
- Nu har jeg jo også sagt noget. Min
undskyldning for ikke at have udtalt mig i
sagen tidligere er den, at jeg ikke har været
medlem så længe af retsudvalget, der jo behandler disse problemer. Tidligere har det
ikke været mit område, og som politik er i
dag, kan man ikke beskæftige sig med det
hele.
- Er du parat til at lade din påstand om
befolkningens opbakning afprøve ved en
folkeafstemning'?
- I Danmark har vi jo det princip. at en
folkeafstemning skal have benægtende karakter. Derfor menerjeg det er en dårlig ide,
ikke mindst i et så følelsesladet spørgsmål
som dette. Så skulle vi lave systemet om
f.eks. efter schweizisk model, og det er jeg
slet ikke sikker på ville fungere her i landet.
Jeg må sige som Erhard Jakobsen: Vælgerne er nu en gang de klogeste, og så må de

lade være med at vælge de dummeste til at
styre.
Nationalstatens skæbne
-StatSministeren har sagt og gentaget, at
nationalstatens tid er forbi. Hvad mener du?
Tror du det nationale går mod død og undergang?
- Jeg mener, at fyrsternes Europa er endegyldigt dødt. Vi har jo allerede i 1972
afgivet suverænitet, og det er klart. at vi

bewcger os mod el Europa uden grænser.
Det vil kræve en masse af os. Vi må
fomye vore systemer, bl.a. vore sociale ordninger. De er trætte og slidte. Men jeg er
sikker p,-1, vi magter opgaven.
Hvad angår dansk kultur, så tror jeg, den
vil stortrives i et forenet Europa. Det er jo
slet ikke sundt for et land, et folk og en
kultur at afsondre sig og være sig selv nok. I
mødet med alle de fremmede kulturer og
netop under presset fra syd, som uundgåeligt
vil opstå, tror jeg, at den danske kultur vil
blomstre og forny sig. Vi vil ekspandere og
live op, det er jeg overbevist om.

Pia Kjærsgaard er rystet over
politikernes hykleri i fremmedspørgsmålet

>>Politikerne er bange for medierne<<
Interview ved Niels Lillelund

~

'

I

Det er ingen hemmelighed, at
Fremskridtspartiet som det eneste
parti i Folketinget har været kritisk
over for den gældende udlændingelov, ligesom man var det over for
den forrige. Derfor fandt DANSKEREN det naturligt at tage en samtale med partiets politiske ordfører for
at høre nærmere om baggrunden for
partiets holdning, bl.a. til forholdet
mellem folket, politikerne og medierne, nationalstatens fremtid og
EF's indre marked.
- Jeg kan endnu huske den dag, jeg fik
beskeden om, at RetSudvalget ikke ville lade
vores forslag gå til tredjebehandling i salen.
Jeg var virkelig rystet. Det havde jeg alligevel ikke regnet med, og jeg har da ellers
oplevet en hel del i den retning.

Pia Kjærsgaard fortæller om den skæbne,
hendes partis forslag til folkeafstemning om
udlændingeloven fik. Og hun kan stadig
blive vred. når hun taler om det.
Der skete nemlig det usædvanlige - Pia
Kjærsgaard mener ikke at kunne erindre, at
det er sket før - at Retsudvalget, der havde
fået forslaget til diskussion, nægtede at Jade
det gå tilbage i salen til afstemning.
- Så bange, siger Pia Kjærsgaard, var de
altså for at skulle trykke på knappen og
stemme nej. Det er selvfølgelig lidt ubehageligt at skulle demonstrere sin uvilje mod
befolkningen på den måde, så man foretrak
den stille løsning og lod sagen strande i
RetSudvalget. Det var uanstændigt.
Hykleriet
Pia Kjærsgaard finder, at det er et typisk
eksempel på de øvrige partiers berøringsangst i denne sag.
- Vi har set det så sent som under den

sidste debat om kommunal stemmeret til
fremmedarbejdere og flygtninge. Man er
kortfattet og afvisende.
Usammenhængende indlæg præger debatten. De fleste tier bomstille. Og ingen tør
svare på de spørgsmål, jeg stillede. De borgerlige partier, som var imod loven om
kommunal stemmeret, da den blev vedtaget, de vil nu ikke være med til at afskaffe
den. De er hundeangste.
Og det er jo den angst, der medfører det
helt store hykleri (ra masser af borgerlige
politikeres side. De ved jo alt om, at der er
stemmer at hente i denne sag. De kender
befolkningens holdning. Så når de er ude i
forsamlingshusene, så sørger de for at tækkes de tilstedeværende ved at være kritiske
over for den gældende lovgivning og redder
sig nogle klapsalver ad den vej. Men når de
kommer tilbage til Christiansborg falder de
tilbage i folden og begynder igen at mene det
samme som alle de andre.
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Det er det hykleri, jeg aldrig har kunnet
forstå. Det er vel en del af politik, men jeg
kan virkelig ikke forstå, hvordan man kan få
sig selv til i åen grad at skifte standpunkt
efter forholdene.
Men de tør vel ikke andet. ..

Medierne
- Hvad er de bange for, tror du?
- De er føm og fremmest bange for at
blive hængst ud i pressen. Bange for at blive
tegnet med hale på og horn i panden ligesom
Søren Krarup blev det. Medierne står jo i
denne sag samlet og har gjort meget for at
forhindre en seriøs debat om fremmedspørgsmålet
- Tror du, situationen vender.
- Det tror jeg. Jeg synes, jeg fornemmer,
at de forskellige blade langsomt er ved at
bløde op. De skal jo også s:elge aviser. Så
når presset fra befolkningen bliver for voldsomt, så er de nødt til at åbneogså for andre
synspunkter end lige dem, der er gældende
på bjerget.
Det er en langsom proæs, men jeg tror,
den slår igennem til sidst. Politikerne er generelt ligeglade med, hvad befolkningen
mener, men de er bange for medierne. Når
medierne begynder at vende under trykket
fra befolkningen,ja, så vil vi garanteret også
se politikerne skifte hest, i hvert faid de
borgerlige, som i øjeblikket vender den vej,
vinden blæser.
Folkeafstemningen
- Hvis det sker, og du får afgørende indflydelse på udlændingeloven, hvad vil der så
helt konkret ske med den.
- Den vil blive strammet, det er 100%
sikkert. Føm ville vi sende den til folkeafstemning, og det er min vurdering, at 80%af
befolkningen er enige med os i denne sag, så
jeg er slet ikke i tvivl om resultatet -det er de
andre politikere jo heller ikke.

- Nej. Hvad angår de fremmedarbejdere,
som vi gav opholdstilladelse på betingelse
af, at der var arbejde til dem, så ser jeg ingen
grund til, at de skal opholde sig i Danmark.
Der er ikke længere arbejde til dem her, så
hvorfor skal vi forsørge dem.
Der er heller intet land, der vil kunne
bebrejde os det, hvis vi sender dem hjem; det
er ganske almindelig praksis, at opholdstilladelsen er afhængig af arbejdsudbuddet.
De må rejse hjem, ligesom de »flygtninge«, der udelukkende er kommet her for at
fl glæde af vore rigelige sociale ydelser og
vores velfærdssamfund i det hele taget.

Danskheden og de fremmede
- Mener du, at den statistik, der findes på
området, er tilstrækkelig?
- Nej, det er den jo slet ikke. Der er
tilsyneladende ingen, der ved, hvor mange
fremmede der opholder sig i Danmark, for
der laves simpelthen ingen ordentlige samlede opgørelser. Jeg har gjort mig det til en
regel, hvert år at spørge justitsministeren,
hvor mange flygtninge der findes her i landet, og svarene bærer præg af den mest
hårrejsende usikkerhed.
Endvidere er der jo det aspekt, at vi har
uddelt en mængde statsborgerskaber til
fremmede, der jo vedbliver at være fremmede med et fremmed sprog og en fremmed
kultur, men som forsvinder fra statistikken.
- Hvor mange fremmede mener du, der
findes i Danmark i dag?
- Ja, det har du nok et bedre bud på end
jeg. Menjegtørgodtspringe ud i det og sige
300.000. Det er mit bedsteskøn, og hvis der
er nogen, der vil anfægte det, så må de jo
fremlægge nogle tal og fortælle, hvordan de
er kommet frem til dem.
- Hvor mange kan vi rumme?
- Det vil jeg ikke sætte et tal på. Hvis det
drejer sig om fremmedarbejdere, så kan vi,
som arbejdsløshedssituationen eri dag, ikke

Flere informationsblade
Med forrige nummer af »Danskeren« udsendtes eksemplarer af to nye Informationsblade nr. 4 og 5. Oplaget af dem begge er nu
næsten udleveret. Vi har derfor foreløbig
ladet trykke et nyt oplag af nr. 5 »Falske
argumenter for indvandringen«.
Desuden har vi lavet et nyt Informationsblad nr. 6 »Skik følge eller land fly«. Det
behandler de konflikter og kultursammenstød, som særlig muslimske indvandrere
forårsager, og er naturligvis specielt aktuelt
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med de seneste begivenheder også herhjemme i Rushdie-sagen og de muslimske
indvandreres højrøstede trusler og krav om
afskaffelse af grundlovssikrede borgerlige
frihedsrettigheder.
Vi vedlægger eksemplarer og beder medlemmerne rekvirere så mange, som ·de kan
uddele. Henvendelse til sekretariatet eller
lokale kontaktpersoner.

•

rummenogen. Hvis det drejersigom»flygtninge«, der kun søger velstand, så har vi
heller ikke plads. Men hvis det drejer sig om
virkelige flygtninge fra et af vore nabolande,
så kan vi for en periode rumme en stor
gruppe mennesker. Det er ikke et spørgsmål
om antallet.
- Hvad er for dig det væsentligste aspekt
af fremmedspørgsmålet: det nationale/kulturelle eller det økonomiske?
- I den øjeblikkelige situation er det absolut det økonomiske. Vi kaster milliarder ud
på de fremmede, mens vi kæmper med en
astronomisk statsgæld. Det er fuldstændig
vanvittigt, og dette spørgsmål har en meget
høj prioritet for Fremskridtspartiet.
Men på længere sigt er det da indlysende,
at vi får nogle ganske alvorlige nationale
problemer. Vi risikerer et samfund præget af
religionskrig og kulturelle modsætninger, og
det er - altså på langt sigt - absolut et afgørende aspekt.
Nationalstaten og EF
- Tror du, at indvandringen er led i en
udvikling henimod nationa1Statens opløsning? Statsministeren har jo talt om nationalstatens endeligt.
- Det er mulig~ at nationalstaten opløses
engang, men det er i hvert fald noget, der
ligger langt ud i fremtiden. Jeg tror, det
ligger meget dybt i den danske befolkning at
holde på den nationale ret, og at det derfor
også ligger den danske mentalitet meget
fjernt at gå ind i f.eks. Europas Forenede
Stater.
- Men vi har jo sagt ja til det indre marked, har vi så ikke også sagt ja til et forenet
Europa.
- Nej. Vi må naturligvis være meget påpasselige i forbindelse med udviklingen i
EF. Jeg mener ikke, at vi med folkeafstemningen har sagt ja til åbne grænser. Vi har
sagt ja til fri udveksling af varer og tjenesteydelser, men når det kommer til personer,
må vi naturligvis sætte en grænse.
Vore sociale ydelser er som bekendt langt
højere end i de andre EF-lande, og vi risikerer naturligvis at blive fuldstændig overrendt. Med den stigende terrorisme, som
hærger Europa, ville det også være fuldstændig vanvittigt at fjerne grænsekontroilen.
I Fremskridtspartiet er vi kritiske tilhængere af EF, og det er klart, at vi vil følge
udviklingen meget nøje.

•

l

l
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Fra eventyrets by
Fra Oere steder i landet kommer der beretninger om eventyrlige udviklinger af
fremmedpolitikken på lokalt plan.
Fælles for dem er, hvordan der foretages
positiv - og kostbar - særbehandling af de
fremmede, tilsvarende udøves omvendt diskrimination mod danskerne - der betaler
gildet - og hvordan valgte politikere og velplacerede embed~mænd og »socialarbejdere,, udkaster fine og åh så næstekærlige men ofte aldeles lu hige - planer til de fremmedes behag. Samtidig forstår de at få alle
indvendinger skubbet af vejen eller bagatelliseret. Det gælder om at kunne få alle til at
se det vidunderlige eller i det mindste nødvendige ved del nye. De, der ikke kan det,
m;i så enten være uduelige eller utilladelig
dumme.
De danske bagmænd for denne lokale
fremmedpolitik optræder som de fremmede
bedrageriske vævere eller som de feje, forfjamskede øvrighedspersoner i »Kejserens
nye klæder«. Om kejseren selv ikke et ord.
Meget passende stammer alle de følgende
»eventyr og historier« fra H. C. Andersens
fødeby Odense. Desværre gælder om dem
digterens ord: »Det er ganske vist«. Her er
en lille fjer blot ikke blevet til fem høns. Den
gør sig som den er.

Flygtningesport

1
1

Den såkaldte »integration« af flygtninge
har mange former, som dog alle synes at
have det til fælles, at de skal betales af
danske skaueydere og derfor sker på bekostning af danskere, der er afhængige af de
b<---grænsede og svindende offentlige midler.
I Odense - og måske også i andre kommuner - har man nu fundet på, at Kommunen skal støne Oygtninges deltagelse i sporten ved medlemskabafbyenssportsklubber.
Bystyret har bevilget 158.000 kr. til dene
formål for perioden l/9-!988-31/5-1989.
Sportskonsulent Ron Burstein, der selv for
12 år siden er ind,•andret fra U.S.A., leder
åbenbart »projektet«, og kan oplyse, at »det
er svømning, bordtennis, gymnastik og
badminton, der hører til de mest populære
idrætsgrene blandt flygtninge«.
Amerikaneren har siden projektets start
taget kontakt til ca. 130 flygtninge, hvoraf
60 nu er begyndt på en eller anden »fritidsaktivitet«. Så kan man jo selv udregne gennemsnitsomkosrningen hidtil pr. »kontakt«
eller »akLivitet«.

Under læsningen af dette i »Kommune
Information« februar I989, udgivet af
Odense Kommune, kan man jo så mindes

de ustandselig gentagne påstande om, at
Oygtningc og indvandrere kun behandles
»på lige fod« med danskerne og ikke !Ar
mere i offentlige ydelser.

Vandgang i dølgsmål
»I en til Indenrigsministeren stilet skrivelse af 27. september 1988, som af Indenrigsministeriel den I4. oktober 1988 er sendt til
tilsynsrådet til foranstaltning, har De klaget
over, at Odense kommune har vedtaget at
stiile en kommunal svømmehal gratis til rådighed ~n time ugentlig for en gruppe kvindelige indvandrere. De spørger i denne forbindelse, til hvilken myndighed kristne
danske kvinder skal rette henvendelse med
krav om gratis benyttelse af kommunale
svømmehaller en time ugentlig, i hvilket
tidsrum indvandrere forbydes adgang under
påberåbelse af såvel religiooe som kulturelle
forskelle. De begrunder Deres klage med, at
princippet om ligelig behandling af borgerne bør være gældende uanset race, religion
og kulturel baggrund«.
Sådan hedder det i et højtideligt officielt
svar 14/2-1989 fra Tilsynsrådet for Fyns
Amt til tidligere folketingskandidat for Centrumdemokraterne Hans Klausen i Odense.
Noget svar på hovedspørgsmålet, om
danske kan opnå samme særreuigheder,
som bystyret uden videre har givet de muslimske indvandrerkvinder, leder man dog
forgæves efter i Tilsynsrådets svar - utvivlsomt af gode grunde. Spørgsmål kan jo være
så utilladelig dumme, al de slet ikke burde
stilles og da i hvert fald ikke besvares.
Kernen i sagen er, at Odense Kommune i
1987 efter ansøgning stilledesvømmehallen
i Vollsmose til eksklusiv rådighed for en
gruppe indvandrerkvinder en time om ugen
og aldeles gratis, men dog bestemt ikke uden
udgifter for Kommunen og dens danske
skatteydere. Kommunen skulle nemlig sørge for fornøden kvindelig bemanding af
svømmehallen og desuden anønne en instruktør over kultur- og fritidsvæsenets konto til særlige indsatser for flygtninge og indvandrere. Først i 1988 fandt man ud af, at
det vist var klogest at opkræve entre som i
den almindelige åbningstid - men altså ikke
for de større udgifter, som denne eksklusive
ordning måtte påføre »badevæsenet«.
Diskrimination mod de udelukkede
danskere? Nix, mente Justitsministeriet, der
i maj 1988 på Hans Klausens spørgsmål
herom svarede, at den omhandlede ordning
efter ministeriets opfauelse ikke strider mod

den gældende lovgivning om forbud mod
diskrimination. Både Kommunen og Tilsynsrådet tilsluttede sig naturligvis sporenstregs Justitsministeriets opfattelse. Man
kan jo så spekulere på, om ministeriets opfattelse ville have været den samme, hvis det
var indvandrerkvinderne, der var blevet
udelukket fra de almindelige åbningstider,
som danskerne åbenbart måtte nøjes med.
Når blot der betaltes entre af samme størrelse som i den offentlige åbningstid, fandt
Tilsynsrådet ikke, at det var brud på princippet om ligelig behandling af kommunens
borgere, at svømmehallen stilledes til rådighed udelukkende for en gruppe indvandrerkvinder i et bestemt tidsrum.
Spørgsmålet blafrer stadig i vinden,
hvordan det ville gå en gruppe danske kvinder, der ønskede svømmehallen stillet til
deres udelukkende rådighed i et bestel)ll
tidsrum mod sædvanlig entre og sådan, at
Kommunen skulle sørge for fornøden kvindelig bemanding og med en særlig instruktør aflønnet af kultur- og fritidsvæsenets
konto. Eller er det overhovedet et spørgsmål? l så fald vel kun et af eventyrets utilladelig dumme eller et af dem, der viser, at
spørgeren ikke duer i sit embede til at forstå
forskellen på ligelig behandling og diskrimination.

Danske skolebørn har at
indrette sig efter
muslimske spisevaner
Skolebespisningsordninger har med vekslende held været indført ved adskillige
kommunale skolevæsener. Det er vist ikke
aldeles nyt, at det stigende antal skolebørn
fra muslimske indvandrerfamilier i den forbindelse har voldt problemer på grund af
muslimernes tabu mod svinekød, der jo til
alle tider er indgået i normal dansk kostplan
og da ikke mindst i pålægget i skolemadpakker.
Fra 1987 indførte Odense kommunaie
skolevæsen en »madordning« for skolebørnene. Hensigten skulle bl.a. være »at give
eleverne et tilbud, der kan medføre ændrede
spisevaner«. Blandt de særlige hensyn ved
ordningen nævntes også ønsket om »neutralitet overfor »fremmede« spisevaner<•.
Efter et eksempel på kostplanen udtaltes
del da også: »Det fremgår heraf, at der ikke
indgår kødprodukter, som kan give problemer med fremmede spisevaner«. Eller
sagt på jævnt dansk: De danske skolebørn
havde kønt at indrette sig efter de muslimske
spisevaner med deres tabu over for ah svinekød.
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det næste, at han satte sig til at skrive til
Hvem er det, der skal integreres?
Sagen gav Hans Klausen anledning til et landbrugsminister Lauri!S Tømæs. Han
spurgte vor øverste ansvarlige for d_ansk
indlæg i Fyns Am!S Avis 27/1-1989:
landbrugs trivsel, om denne var enig 1, »at
»Såfremt en gruppe danskere kræver en det vil være til stor skade for dansk landbrug
kommunalt drevet svømmehal fuldstændig i almindelighed -og for danske svineavlere i
Muslimfri grundet kulturelle og religi05e særdeleshed, dersom man i samtlige danske
forskelle og samtidig i forbindelse med sko- kommuner forsøger al ændre folks kostvalebespisningen kræver at ALLE elever • ner fra barnsben af, ved at undlade brugen af
herunder også børn af muslimske indvan- svinek!'ld og pålæg fremstillet heraf i forbindrere - skal spise svinekød, ja da vil denne delse med de kommunale skolebespisningsgruppe omgående blive stemplet som væ- ordninger?«. Han henviste til den ordning,
rende både Nazister og Racister af såvel »som idag er gældende for Odense kommuindvandrerorganisationer, som de selvbe- nale Skolevæsen. Heraf fremgår det klart, at
staltede flygtningevenner!
man ønsker at ændre elevernes kostvaner
Derfor kunne det måske bidrage til en ved i skolebespisningsordningen at udelade
løsning af det misforhold, der hersker værts- produkter fremstillet af vore danske svinefolk og gæster imellem, dersom man fra avlere!«.
gæsternes side kunne fremkomme med en
Hvad svarede så samfunde!S høje varetablot nogenlunde troværdig forklaring på, ger af landbruge!S interesser til det? Foer
hvorfor man fra indvandrernes side selv øn- han i harnisk over, at danske skolebørn af
sker en forskelsbehandling (læs diskrimina- hensyn til et muslimsk madtabu ikke måtte
tion) af vær!Sfolk og indvandrere?
få en trevl afflæsket fra vore landbrug, ikke
I Odense er man nået så vidt, at befolk- engang i et sølle stykke pålæg? Slet ikke!
ningen nu spørger sig selv:
Hør blot fra svaret af 10/3-1989:
Hvor langt skal vi egentlig strække ~ i
»Det fremgår, at Odense Skolevæsen har
bestræbelser på at imødekomme vore gæs- valgt at udelukke kødprodukter fra madters ønsker - FØR vi selv føler at det er OS, ordningen for, at også børn med »fremmeder skal integreres i henhold til gæsternes de« spisevaner skal kunne benytte sig af
normer og vilkår - og ikke omvendt?«.
tilbudet om bespisning.
Efter en omtale af det eksklusive udlån af
Jeg tror næppe, at en sådan udeladelse af
Vollsmose svømmehallen, bl.a. om forhol- kødprodukter kan have særlig vidtgående
det m.h.t. obligatoriske danske sikkerheds- konsekvenser - hverken for dansk landbrug
krav om tilstedeværelse af livreddere m/k, eller for børnenes kostvaner, ogjeg har derfortsætter Hans Klausen:
for ingen indvendinger mod det initiativ,
»Alt imens disse undersøgelser står på, som Odense Skofevæsen har taget med
så er rådmanden for Odense magistrats 4. henblik på at forbedre skolebørnenes kostafd .• den konservative Søren Møller · efter vaner«.
anmodning fra CD i fuld sving med at finde
Forbedre kostvaner! Hvor dobbeltmoud af, hvorvidt offentliggjorte forlydender ralske skal vi egentlig være? Dansk landom at man i en af de kommunale skoler helt
har'afskaffet pålæg fremstillet af svinekød af brug eksporterer svinekød for milliardbeløb
hensyn til børn af herboende indvandrere, er til bl.a. U.S.A. og Japan. Tænker hr. landbrugsministeren ikke på d~ ulykker, ha~ er
i overensstemmelse med sandheden.
med
til at bringe over de stakkels amenkaViser det sig, at der er hold i disse forlynere
ogjapanere
ved på den måde at bidrage
dender, da melder sig så et nyt spørgsmål
til
at
forringe
deres
kostvaner?
oernJig: Hvad bliver så det næste?«
I et supplerende indlæg 3/2-1989 kunne Når landbruget går i fisk
Klausen oplyse, at svaret om skolebespi»Hvis ministeren for dansk landbrug virsningen nu forelå fra Odense kommunale kelig mener, at det er i sin skønneste orden,
skolevæsen:
at folkeskolen tager initiativ til at ændre
»Heraf fremgår det klart og tydelig~ at
folks kostvaner fra barnsben af· kostvaner,
ikke blot en - men samtlige skoler under hvor brug af svinekød og pålæg fremstillet
Odense kommunale Skolevæsen er omfat- heraf helt afskaffes af sundhedsmæssige årtet af skolebespisningsordningen, hvori sager • ja, så mener jeg ærligt talt, at de
»anvendelse af kød, som kan give problemer med fremmede spisevaner« ikke finder danske svineproducenter havde været bedre
tjent med, om der sad en landmand på den
sted!
pågældende ministerp0st fremfor en tidligeI byen, hvor man som bekendt stadigvæk re fiskeriforenings-formand«, svarer Hans
Æ.r oplagt til Eventyr« spørger man sig seh•: Klausen i Fyens Stifts Tidende 17/3-1989
Hvad bli'r det næste?«
og sammenfatter sin bedømmelse af hele
Landbrugsministeren: Hold bare op med sagen og behandlingen afden på højeste sted
således:
at spise svinekød
»Svaret bekræfter blot mine bange anelFor Hans Klausens vedkommende blev ·

IO
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ser, nernJig at vi nu er nået så vidt i vor
imødekommelsespolitik overfor indvandrere at det i princippet er gæsterne, der fast~ter menuen i værtens hjem og ikke som
før omvendt«.
Ja Odense forstår stadig at leve op til sit
ry so:O eventyrets by. For at un_d~å at blive

anset for en, »som ikke duede 1 s1t embede
eller også var utilladelig dum<~ gælder det
om at slutte op bag bedragerne og som
kejserens gamle minister og alle de an~re
honoratiores søge at skjule bedragenets
tomme væv og sin egen mangel på mandsmod med et »O, det er nydeligt! ganske
allerkjæreste !«. Og når processionen først er
i gang, er der jo ingen vej tilbage ~or de
ledere, der har ladet sig bedrage og I deres
selvoptagne forfængelighed søgt at d~ge
folket med ind i forblændelsen. Det hlle
barn kunne råbe: »Men han har jo ikke
noget på«. Skønt afsløret af den umyndiges
røst måtte kejseren dog fortsætte, som om
ingen ting var hændt, og tænke: »Nu må jeg
holde processionen ud! Og så holdt han sig
endnu stoltere, og kammerherrerne gik og
bar på slæbet, som slet ikke var«.
S.D.

Forårsoffensiv
Det er tvingende nødvendigt, at stigningstakten i medlemstallet stadig vokser. Derfor
må vi alle gøre en ekstra indsa!S. De nye
informationsblade er et godt stykke værktøj
til denne opgave.
I Århus gjorde vi et forsøg i midten af
februar. Foran et stort Supermarked uddelte
10 medlemmer ca. 250 konvolutter indeholdende to informationsbladesamt den lille folder. Vi brugte kun ca. 2 timer på denne
opgave, og folk (med et par enkelte undtagelser) modtog os meget ~itivL Foruden
denne aktion har vi i Århus husstandsomdelt tusinder af foldere, informationsblade
etc.
Har det givet resultater? Svaret er ja. En
organisation, der kalder sig Fællesinitiativet
Mod Racisme, har i dagspressen proklameret, at man i et par områder i Århus vil
omdele løbesedler for at bekæmpe (som
man kalder det) »de pro-racistiskegrupper«.
Oplysning er vores eneste våben - vi har
materialet • 0v DET SKAL BRUGES.
Et lille regnestykke. Hvis blot 1000 af
vore medlemmer hver især uddeler I 00 informat,onsblade, vil vort budskab nå
I00.000 mennesker og sikkert blive læst af
Oere. Alle kan være med.
Lad os komme i arbejdstøjet.
Flemming Hammerild

578.186 vildt fremmede år 2007 !
I »Danskeren« nr. 3 fra august 1988 oplystes. at befolkningstilvæksten af flygtnin,
ge/indvandrere i visse befolkningsgrupper
fra Afrika og Asien inkl. Tyrkiet i løbet af ni
år ville forøge disse grupper 2,5 gange og i
løbet af 19 år 7 gange.
Baggrunden for denne prognooe var en
undersøgelse foretaget i Norge af Statistisk
Centralbureau i Oslo. Ifølge undersøgelsen
kunne den årlige vækst beregnes til ca. I0%
for de nævnte befolkningsgrupper.
Befolkningstilvæksten af udenlandske
statsborgere er afhængig af 3 faktorer:
I) den fortsatte tilstrømning af flygtnin•
ge/indvandrerc
2) antal nyfødte børn
3) familiesammenføringsreglerne.
I Danmark er der imidlenid endnu ingen
ansvarlig myndighed, som har villet påtage
sig at beregne befolkningstilvæksten for de
nævnte grupper. Man undskylder sig med,
at der er alt for mange ukendte omstændigheder at tage i betragtning.
Men som altid før · tallene taler deres eget
tydelige sprog. I »Nyt fra Danmarks Stati-

stik« nr. 61 af I. marts 1989 afsløres det, at
vor prognose om befolkningstilvæksten er
korrekt, hvilket fremgår af følgende opstilling:
Antal udenlandske siacsborgere fra:
Tyrkiel . . .... ... .... .. .
Afrika ...... . .. ..... . .

As.en . ... ... ... .... .. .
Stsl5106C (ic;ær fra Libanon)

+ udenlandske statsborgere. fta
de nævnte områder, der i tiden

t/ 1
1980
14.086
4.1 12

26.on

13.638

32.276

5.502

965

4.800

32.80 I

68.650

1980-1988 ha, fåetdansk

scatsborgcrskab.

1/ t
1989

TOTAL

16.423

85.073

Der er således registreret en vækst på
(85.073 • 32.80 I) 52.272 personer fra de
nævnte områder i løbet af 9 år. Det svarer til
en tilvækst på 2,6 gange. Efter Danmarks
Statistiks tal kommer der lidt flere end efter
den norske model, vi anvendte.
Såfremt tilvæksten på I 0% for perioden
1980-1989 fortsætter, vil tilstrømningen af
udenlandske statsborgere fremover blive
eksplosiv.

Der er ingen grund til at antage, at til·
væksten bliver mindre, selv om indvandrin•
gen skulle formindskes, for alene antallet af
fødte børn og familiesammenføringerne vil
rigeligt kunne opveje en eventuel mindre
indvandring. Det fremgår af de offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik, at f.eks.
tyrkiske kvinder føder mindst 3 gange så
mange børn som kvinder fra de nordiske
lande.
Antallet af tyrkere, andre asiater og afrikanere, der pr. I. I. 1980 udgjorde 32.801,
vil ved udgangen af året 1998 • nitten år
ener • blive til 7 gange flere = 229.607.
Denne befolkningstilvækstprognose be,
kræfter samtidig - som vi redegjorde for i
»Danskeren«nr. 3 1988 -at antalletafudenlandskc statsborgere (med undtagelse af
Norden, EF-lande og Nordamerika), der pr.
l. 4. 1988 udgjorde 82.598, i løbet af andre
19 år - år 2007 - ligeledes vil blive 7 gange
større: 578. I 86 !
At mange af dem i mellemtiden er blevet
danske statsborgere, er eo helt anden histo·
rie.

Dag5prffiSen og indvandringen
Siden foråret 1988 har Den Danske Forening haft en undersøgelse i gang omkring
visse af de større dagblades behandling af·
indvandringsproblemet. Som led heri er de
pågældende blade systematisk blevet gennemgået for artikler og debatindlæg om dette emne. Undersøgelsen bygger tillige på en
vurdering aflæserindlæg, som er indsendt til
foreningen efter at være blevet afvist afbladredaktionerne.

*

Politiken fremtræder stærkt enøjet og påfaldende propagandistisk i indvandringslobbyens favør. Bladet giver indtryk af at
være underkastet en hårdhændet redaktionel censur. Det er meget svært at opnå spal·
teplads for selv højt kvalificerede læserindlæg, hvis de har en indvandringskritisk karakter. Bladets læsere kan ud fra de~ der
trykkes, næppe ha ve nogen realistisk forestilling om de faktiske forhold på indvandringsområdet· endsige om de strømninger,
som på denne baggrund gør sig gældende i
befolkningen.

Eksrrabladei er i perioden undergået en
betydelig udvikling. Fra at have været præget af hysteriske og løgnagtige indlæg om
Den Danske Forening og af en næsten helt
ensidig indvandringsvenlig holdning er billedet gradvis blevet mere nuanceret. Chef.
redaktøren bar oven i købet i bladets spalter
irettesat en af bladets journalister. I dag accepteres læserindlæg fra begge parter i debatten tilsyneladende temmelig frit, og det
journalistiske stof er bredt dækkende. Iøjnefaldende i denne udvikling er bl.a., at Søren
Krarup året igennem - efter at have brudt
med Jyllands-Posten - har fået en lang række artikler og indlæg optaget i bladet.

*

Berlingske Tidende er også inde i en udvikling. Dette blad har længe været talerør
for indvandringslobbyen og lagde med denne baggrund bl.a. navn til en af de mest
rystende propagandistiske kampagner, som
er set i nyere pressehistorie (»De nye danskere«). Billedet er imidlertid nu ved at

blive mere nuanceret, og læserindlæg a=pteres tilsyneladende også efterhånden nogenlunde ligeligt fra begge sider. Det gradvise kursskifte er muligt forårsaget af en kon•
frontation med bladetS kernelæsere, som har
beskyldt redaktionen for manipulation og
fortielse.

Weekendavisen, i samme bladhus, fastholder sin årelange, nærmest kulturradikale
holdning til fremmedpolitikken. På det seneste har f.ex. en kendt asiatisk indvandrer
laet optaget en serie hadefulde indlæg - tilsammen op mod i ' / 2 avisside - vendt mod
befolkningsflertallet og Den Danske Forening. Forsøg på imødegåelse er blevet aMst
af redaktionen. I det hele taget kommer
kritikere af fremmedpolitikken næsten aJ.
drig til orde i det på dette punkt sekteriske
organ. Rushdie-affæren syntes ganske vist at
udløse tilløb til lidt nytænkning hos især
kulturredaktionen. Men der er næppe udsigt
til en virkelig kulturdebat om fremmedpolitikken i et blad, der udviser en så mikroskopisk debatkultur.
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BT var - efter et par grove skæverter
-blevet åben for indvandringskritiskstofbå·
de på det journalistiske plan, og hvad læserindlæg angår. I dag synes denne åbenhed
imidlertid at være ved .at gå fløjten. Der
bringes ikke ret mange artikler om indvandringsproblemerne, og Den Danske Forening har en jævn strøm af klager over, at
læserindlæg ikke optages.

Jyllands-Posten har traditionelt været
åben for alle synspunkter. Den omstændighed, at bladet i en lang periode var næsten
eneste talerør for indvandringskritikerne,
synes imidlertid nu at haveoverbelaste! redaktionen med indlæg fra denne side. Bladet
er således blevet temmelig tillukket på det
seneste - antagelig ud fra en frygt for at blive
opfattet som domineret af indvandringskritiske røster.

ishy en meget pæn mand. Han er såret over
Rushdies bog, og han har ransaget sin sjæl
for at finde ud af hvorfor. Han er da kommet
til det resultat, siger han, at »det især er, fordi
jeg lægger megen va.,gt på respekten mellem
mennesker«.

Siger den pæne mand. Forr~en den
samme mand som i Ekstra-Bladet bekendte,
at han Stod bag terroren og volden mod Den
Danske Forenings møder, og han da virkelig havde tænkt sig at fortsætte, for han
nærede »ingen fine følelser« overfor grundAktuelts journalistiske stof hælder i indVenstrepressen
betjenes
skævt
af
Venstres
loven.
vandringsvenlig retning • om end der er
Nej, loven regner en Quraishy ikke, men
konstateret bemærkelsesværdige undtagel- Pressebureau. Det er åbenlyst, at dette buser. Omtalen af Den Danske Forening er reau er domineret af indvandringslobbyen han lægger megen vægt på respekten melhelt ensidig og rent propagandistisk. Visse og kredse, der i øvrigt står Venstre ijernt. Et lem mennesker. Så megen vægt, at han finder det i sin orden at gå voldeligt til angreb
indlæg fra indvandringskritiske kilder ae- · meget bemærkelsesværdigt forhold.
på dem, der efter hans opfattelse ikke lægger
cepteres • ofte dog først efter rykkere. Indvægten
de samme steder. Så megen vægt,
læg, der sætter bladet afgørende til vægs,
Vi vil som tidligere advare vore læser
faktisk,
at
heller ikke ytringsfriheden kan stå
holdes imidlertid ude. Læserne kan næppe imod på egen hånd at iværksætte aktioner
ud fra bladets dækning have en realistisk mod dette eller hint blad, f.eks. i form af uantastet hen, men skal være et privilegium
opfattelse af forholdene.
henvendelser til bladets annoncører. Der for dem, der »vil forene folk, ikke splitte
synes at have været iværksat en sådan aktion dem«, som Quraishy så fromt udtrykker det.
Men bag fromheden lurer tyranniet. For
imod et af de lige omtalte blade, og den ser
Information er ganske enøjet. Gennem oven i købet ud til at have haft en vis frem- det er klart, at Quraishys udgave af ytringssortering af læserindlæggene manipuleres gang. Men ud fra de~ vi nu ved, kan den friheden er af en noget anden karakter end
den, vore gJ"undlovsfædre indstiftede. Den
muligvis endog med læsernes opfattelse af, meget vel have ramt forkert.
hvad indvandringskritikerne står for. RushDet er vigtigt, at situationen i sådanne er kun frihed for dem, der mener det rigtige.
die-sagen synes dog momentant at have ry- tilfælde studeres grundigt forud, og at de evt. De forkerte, der bruger friheden forkert, kan
stet redaktionens ideologiskeskråsikkerhed påfølgende handlinger bliver nøje koordine- vente vold, trusler og terror. De forkerte kan
noget og bragt uorden i dens eller så faste ret og smidigt kan ændres alt efter forholde- ikke påregne lovens beskyttelse, de er fredverdensbillede.
ne og udviklingen. Men viljen til initiativer løse, hvor de går. For de hører jo til de
som det nævnte fortjener naturligvis i sig splinende.
Sådan herskede jo også ytringsfriheden i
selv stor påskønnelse.
Hitlers Tyskland. For de statsautoriserede
meninger var der ingen begrænsninger. Enhver havde jo sin frihed til at være nazis~ det
var kun de forkerte, der blev sendt i lejrene.
Således trivedes også folkets fulde frihed i
Stalins Rusland, hvor 50 millioner forkerte
mødte døden. Men de kunne jo have holdt
Til bevis og illustration af påstanden om balch ftk et modindlæg mod ham afvist (jf. sig i skindet og brugt friheden på den rette
indvandringsmodstanderes vanskeligheder Jyllands-Posten 4/ 4-89).
måde.
ved at komme til orde i pressen, selv med
Vi har i Danmark - indtil idealismen tog
Her er da Niels Lillelunds indlæg:
svar på andres provokerende indlæg, afmagten i politikken - hyldet princippet om
trykker vi i det følgende et par afviste styk»frihed for Loke såvel som for Thor«. Friker, hvisemner og niveau belyser,hvorledes
hed for Quraishy såvel som for Den Danske
oply~ning og debat om fremmedproblemet
Det kan til tider være forbundet med en Forening.
herigennem beskæres.
næsten fysisk lidelse at bivåne, hvordan den
Den fromme ide om ytringsfrihed med
Weekendavisen (Berlingske Hus) »har prisvindende del af pressen ser det som sin grænser er et dødsstød til dette princip. Det
med interesse læst« cand. phil. Niels Lille- opgave at promovere ethvert hykleri, når er den totalitære terrors indtog. Vi har erfalunds betragtninger i anledning af et indlæg i det blot er forbundet med forkyndelsen af ret det med den såkaldte »racisme«-parasamme blad, hvor den noksom bekendte mondæne meninger. At anholde det virker graf, der satteskel mellem tilladte og forbudpakistaner Bashy Quraishy fik god plads til erfaringsvis som at slå i en dyne eller tale til te meninger. Vi har mødt det overalt i histoat boltre sig med sine skiftende og ofte ind- en dør. Men gøres skal det alligevel, når rien, hvor de rigtige slog de forkerte ihjel.
Måske burde man overveje dette probyrdes modstridende påstande, der finder sagens alvor byder det.
Det gør den ofte, når formanden for no- blem og dets perspektiver. Også selvo'm det
optagelse i et stort antal blade. Weekendavisen måue »med beklagelse« returnere Lil- get, der hedder Pakistan Peoples Society, betød, at man et øjeblik måtte forlade den
lelunds ripost, for »desværre er presset af Bashy Quraishy, tager ordet, som det sker i humanistiske fraseologis lune fællesskab og
andet stof så voldsomt i øjeblikket, at vi Weekendavisen d. 10-3-1989. Denne ka- tænke lidt selv.
•
næppe kan få det 2nbragt inden for en rime- mæleon i den offentlige debat forstår til
Jyllands-Posten synes i længere tid at halig tidsramme«. Quraishy ftk således lov til fulde kunsten at skifte ham efter forholdene.
ve
afvist læserindlæg, der går ind på talforHans
indlæg
er
et
studie
i
tilpasning.
her at stå uantaste~ ligesom det skete i samDenne fredag i Weekendavisen er Qura- hold om indvandringens størrelse og økome blad i januar, da professor Ole Hassel-

*

*

*

*

*
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nomiske omkostnioger. Det sker med henvisning til, at bladet selv er ved at undersøge
disse forhold og senere vil bringe artikler
derom. Det kan jo være meget godt, men
fuogerer desværre i praksis som eo ret kraftig bremse på debatteo. Niels Schoubye i
København sendte i februar et indlæg til
bladet om Direktoratet for Udlændinges
årsberetning for 1988 med dens skræmmende høje indvandring.stal. I bladets svar
hed det: »De nævner selv, at vi ikke har
refereret beretningen i større omfang. Vi er
ved at få udarbejdet en artikel, der udfylder
dette savn, hvorfor vi foreslår, at De afventer denne redegørelse«.
Således var Niels Schoubyes forsøg på at
skabe opmærksomhed om Direktoratets
opsigtsvækkende, men af pressen gennemgående kun beskedent kommenterede beretning foreløbig effektivt stoppet Hans ind1:eg følger her:

at der i 1988 kom 4668 spootanflygtninge
til landet, hvilket er en stigning på 72% i fh.t.
1987, og at 3905 blev overgivet til Dansk
Flygtningehjælp.
Men tallene er sandsynligvis langt højere. Der blev nemlig samme år givet 7000
tilladelser til familiesammenføringer, hvoraf
1200 blev givet til flygtninge. Om de resterende 5800 personer hersker der stor usik.
ker hed, idet statistikken på dette område er
meget mangelfuld. Men af de modstridende
oplysninger fra Justitsministeriet er det ikke
urealistisk at antage, at en betydelig del af
disse personer henhører til samme kategori.
Mange af dem søger nemlig asyl, når de
kommer hertil.
Det virkelige tal på indrejste asylansøgere
ligger derfor mere sandsynligt på 6000·
10000. Til sammenligning kan oplyses, at
det højeste officielle tal herpå var 9300 i

Status over dansk

Hvad angår personer, hvis asylansøgninger har vist sig åbenbart grundløse, og som
er blevet afvist af både Direktoratet og
Flygtningenævnet, så behøver heller ikke de
at frygte udvisning. Enhver afgørelse kan
nemlig indklages for Ombudsmanden, ligesom asylansøgeren til enhver tid kan appellere sin sag til Justitsministeren eller forlange den genoptaget ved samtlige instanser •og
det indtil flere gange. Herom står der konkluderende i Direktoratet~ årsberetning:
»Alle disse forhold indebærer, at det er muligt for nogle asylansøgere at tilbringe flere
år i asylcentre, og at det i realiteten er et
meget lille antal asylansøgere, der udsendes

flygtningepolitik
Gang på gang hører man påstanden, at
Danmark nu er totalt lukket for flygtninge,
og at Danmark ved sin restriktive flygtningepolitik indtager en særstilling. Men
kendsgerningerne siger noget andet jf. de
oplysninger, som professor Hasselbalch
fremkom med 19. 2., og de tal, som man har
kunnet læse i J.p for nylig.
På den baggrund er Direktoratet for Udlændinge's netop offentliggjorte årsberetning interessant læsning. Heraf fremgår det,

1986.

af landet efter et endeligt afslag. I denne
forbindelse må det tilføjes, at der løbende er
et ikke ubetydeligt antal asylansøgere, der
efter afslag på asyl opnår opholdstilladelse
her i landet på et andet grundlag, typisk ved
ægteskag med en dansk statsborger eller
herboende udlænding«.
Sådan er situationen tre år efter at Folketinget vedtog stramningen af flygtningeloven.

Som lovgivningen er nu på flygtninge- og
indvandrerområdet har Danmark fraskrevet sig enhver ret til at foretage en politimæssig og social sondring blandt den voksende menneskestrøm, som søger hertil især
fra muslimske lande, og til at frasortere og
udelukke uønskede elementer som kriminelle, terrorister eller andre individer, som
man med I00%s sikkerhed ved aldrig vil
kunne tilpasse sig her, og som derfor vil
blive en belastning for samfundet.
Resultatet kan ses i kriminalstatistikken
og socialstatistikkerne. Man så det også, da
3000 indvandrere/flygtninge skrigende
drog gennem Københavns gader og krævede død over Salman Rusbdie. Modsætningen var den værdige demonstration på Rådhuspladsen, hvor 300 iranere protesterede
mod Khomeini-styrets grusomheder.
På den baggrund indeholder Direktoratets beretning rigeligt med stof til eftertanke,
og kan anbefales Justitsministeren - hvis han
ellers beskæftiger sig med Sådanne spørgsmål.

•

Afsporet befolkningsstatistik
Af cand. oecon. Ebbe Vig
En offentlig myndighed siger det
ene, den anden det andet om antallet
af fremmede. De modsiger hinanden
groft. Dette kaos kan ikke fortsætte.
Politikerne aner intet om de kendsgerninger, de skal bygge indvandringspolitikken på. I så henseende
er den danske situation enestående i
en international sammenhæng.
Omkring I/3 kunne det læses i forbindelse med Danmarks Statistiks offentliggørelse
af Nyt fra DS nr. 53 og nr. 61, at tilstrømningen af udenlandske statsborgere i 1988
har været aftagende. 11988-beretningen fra
Direktoratet for Udlændinge af7/ 2 står de-

ri mod at læse, at tilstrømningen har været så
stor som ingen sinde tidligere i det forløbne
år!

Nu er det jo de færreste, der kulegraver en
44 sider lang årsberetning (inkl. bilag) fra et
offentligt direktorat og sammenholder denne med oplysninger i en anden opgørelse fra
et andet offentligt organ. Nej, det er som
oftest en journalist, der i en ledig stund fanger, hvad der måtte foreligge her og nu, så
det bliver altså nok lidt tilfældigt, hvad der
af information ti!Oyder befolkningen og sikkert også politikerne.
Nogen har dog engang lært mig, at sysle·
maliske talmæssige iagnagelser i reglen anvendes med det formål, at der skal kunne
drages konsekvenser og træffes beslutninger

på et forsvarligt grundlag. Ved at benytte
statistik kan man f.eks. adskille diskussionen
om karakteren af de faktiske forhold fra
analysen, konklusionerne og eventuelle beslutninger. Mange diskussioner fører ingen
vegne p.g.a. manglende viden eller frelste
lorestillinger om de faktiske forhold.
Nu kan vi så begynde at diskutere, om der
er kommet nere eller færre udlændinge ind i
Danmark i det forløbne år. Så lang tid den
diskussion »svæver omkring« uden holdepunkter, kan de mere vitale dele af beslutningsprocessen ikke komme nogen vegne.
Er det godt, er det meningen??

»Danmarks Statistik« siger •
Nyt fra Danmarks Statistik nr. 53 fra
23/2 viser, at 7 .795 udlændinge indvandre-
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de netto til landet i 1988. Ser vi kun på
nettoindvandringen fra lande uden for EF,
De nordiske lande og Nordamerika, udgjorde strømmen i 1988 7.107. Nyt fra DS
nr. 61 fra I /3 viser, at antallet af udlændinge
med bopæl i Danmark voksede med 5.839
og tilsvarende udgjorde nettoindvandringen
fra de samme lande 6.431 personer med
bopæl i landet. Holder vi os til den sidste
opgørelse, er der sket et fald i tilstrømningen
i 1988 i forhold til 1987, og DS-opgørelsen
viser for de udvalgte lande, at 87 .381 personer fra disse fremmede kulturer pr. 1/1
1989 bor her. Hvad med dem, »der ikke bor
her«; det er et stort tal?
Direktoratet for Udlændinge siger Vil man kende lidt mere til virkeligheden,
er det en god ide at sammenholde opgørelser fra Danmarks Statistik med opgørelserne i 1988-beretningen fra Direktoratet for
Udlændinge (DnJ). De harmonerer ingenlunde med hinanden. En ting er, at DnJopgørelserne i vid udstrækning bygger på en
sags- og ac!ministratiousrutine, der mildest
talt er omfangsrig; noget andet er, at opgørelserne kun for en dels vedkommende er
personopdelte. Af beretningen kan der dog
fremfindes ting, der står i skærende modstrid
med DS-opgørelserne. Afslørende forklaringer findes der også, hvis man gårdybere i
materialet.
Citat side 10 i DfU-beretningen 1988: »I
1988 er der påny sket en betydeligstigning i
antallet af indrejste asylansøgere. I 1988 er
der indrejst ialt 4.668 asylansøgere, hvilket
svarer til en stigning på ca. 72 pct. i forhold
til året før<s Af disse havde 774 personer
dog på forhånd opnået opholdstilladelse i
Danmark ved f.eks. familiesammenføring.
Altså netto 3.894 indrejste asylansøgere.
Cirka 80 pct. af disse spontant indrejste forventes erfaringsmæssigt at opnå asyl; specielt når det drejer sig om palæstinensere og
folk fra Libanon, gives der almindeligvis
asyl (jfr. beretningen.~ side 15). Antal overførte til Dansk Flygtningehjælps integrationsprogram i 1988 udgjorde 3.905; antagelig fordi der var medregnet nogle fra
1987. Hertil kommer 6.641 ansøgninger,
der er indgivet til danske repræsentationer i
udlandet (en stigning på 35 pct. i forhold til
1987). Af disse sidste afvistes langt de fleste i
første omgang, fordi opholdsbetingelserne
ikke var opfyldt. Røde Kors og Dansk
Flygtningehjælp vejleder dog i, hvorledes
adgang til Danmark bedst opnås. Interessen
for uberettiget indrejse, ophold og forsørgelse er med andre ord tydelig.
Kaos
Som det ses, er der behandlet ca. 11.300
sager af denne karakter i 1988; men der
kommer meget mere til. Med den uhyre
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komplicerede regel-, sags- og administrationsrutine - der kan opfattes enten som et
værn mod tilstrømningen eller for den sags
skyld som det modsatte - mellem Direktoratet for Udlændinge, Dansk Flygtningehjælp,
Flygtningenævnet og Ombudsmanden, fører dette til (citat): »at det er muligt fornogle
asylansøgere at tilbringe flere år på asylcentrene, og at det i realiteten er et meget lille
antal asylansøgere, der udsendes af landet
efter endeligt afslag.
I denne forbindelse må det tilføjes, ar der
løbende er et ikke ubetydeligt antal asylansøgere, der efter afslag på asyl opnår oplioldstilladelse her i landet på et andet
grundlag, typisk ægteskab med en dansk
statsborger eller en herboende udlænding«.
Lad os blot sige ca. 4000 asylansøgere og
godkendte ansøgninger (eksklusive familiesammenføringer). Hertil kommer en række
andre kategorier, der er meget større - og
som slet ikke kommer med i opgørelsen
over personer. Antallet af godkendte familiesammenføringssager i 1988 udgjorde
6.996 godkendelser af sammenføringer med
ægtefælle eller samlever, med mindreårige
børn og med forældre. »Godkendelser« betyder sagsgodkendelser; der godkendes flere
personer på samme sag. Af disse 6.996 sager
vedrørte kun ca. 1.200 sammenføring med
herboende flygtning. Resten er sammenføringer med herboende udlænding eller
dansk statsborger. I de sidste tilfælde forudsættes i princippet egenforsørgelse, men Direktorater udtrykker praksissåledes i beretningen: »Direktoratet foretager kun en
egentlig undersøgelse af den herboendes
økonomiske forhold, b vis de allerede foreliggende oplysninger giver særliggrund dertil<<.

Det forvrængede billede
For at gøre billedet, det der kunne kaldes
et forvrænget billede, komplet, skal det bemærkes, at der i 1988 kom ca. 3.000 nye
danske statsborgerskaber istand og en ekstraindrejse p.g.a. familiemæssig eller lignende tilknytning (udover familiesammenføring), indrejse til midlertidige ophold ved
beskæftigelsesprojekter, til offentligt finansieret uddannelse og betalt studieophold iøvrigt. Familiesammenføringer med »danskblevne« og børn af herboende »<lanskblevne« indvandrere medregnes, såvidt det
fremgår, ikke i opgørelserne! Når disse
»danskblevne« og børn af »danskblevne« så
pr. kulturtradition henter ægtefæller m.v.
herop kan de nyankomne også få deres fa.
milieog pårørende til landet. Dette er, hvad
der sker, og det går meget hurtigt med at
gøre Danmark til en multietnisk (muslimsk
domineret) enklave, uden at det registreres
andre steder end i virkeligheden.

De 4.000 plus 6.996 (sidste tal ganget
med et eller andet tal - ??) i 1988 er, hvad
der registreres et enkelt sted i administrationen (under Justitsministeriet). Et andet sted
i administrationen, Danmarks Statistik (under Økonomiministeriet) registreres 6.431
nye personer fra lande uden for EF, De
nordiske lande og Nordamerika.
Indrejse på udvidede turistvisa og den
ulovlige indtrængen er voksende. Her hjælper danskere og herboende udlændinge med
til at gøre opholdet permanent, og f.eks.
også udlændingelovens§ 9 stk. I nr. 2, der
giver opholdstilladelse under forudsætning
af, at den pågældende samlever på fælles
bopæl i ægteskab eller andet fast samlivsforhold aflængere varighed med en i Danmark fastboende person (børn under 18 år
kan gennem administrative bestemmelser
fritages for opholdstilladelse). Udvisning,
der efter loven reguleres bl.a. af paragrafferne 22, 25 og 26, sker kun i meget begrænset
omfang, mest begrundet i gentagen kriminalitet efter kortere tids ophold.
Hvad med at beskrive virkeligheden?
Det blev fremhævet, at det er vigtigt at
hæfte sig ved statistikkens formål. Uden en
beskrivelse af virkeligheden på indvandrerområdet er det umuligt at lave beslutningsgrundlag for lovtiltag. Dette kunne jo ændres.
Først og fremmest er registreringsgrundlaget vidt forskelligt i de to sæt af opgørelser.
DS's udlændingestatistik bygger alene - såvidt det er oplyst - på personnumrene, der
først tildeles efter præasylfasen (hvor der
sagsbehandles) og flere uger ind i flygtningehjælpens indslusningsprogram. DnJ's
sagsstatistik tjener tilsyneladende formålet
at redegøre for en ressourcekrævende aktivitet - sidste år registredes skønsmæssigt 50.60.000 nye personer i forbindelse med Direktoratets sagsbehandling, oplyser man.
Enhederne i de to opgørelsestyper er ikke
fælles: familiesammenføringer hos DnJ opdeles ikke på nationalitet, udlændingestatus,
alder og køn, DS-opgørelserne sondres ikke
mellem indvandrere og flygtninge.

Ser vi på de problemer, en udlændingestatistik burde tjene til at afdække - det gør
den i andre lande - så må det erkendes, at
disse problemer ikke er formuleret her. Kritisk fagligt bør det anføres tillige, at entydige. adækvate og funktionelle begreber, som
er grundlæggende krav,savnes, og det betyder at prognose-arbejde slet ikke kan udføres forsvarligt; der savnesdelvis som følge af
de øvrige mangler fertilitets- og dødelighedsmål for de forskellige grupper.
Et isoleret dansk fænomen
Udlændingestatistikproblemet er tilsyneladende et isoleret dansk fænomen. Forestil-

lede man sig, ~c ansvarlige beslutningstagere
onenterede s,g ,, hvilken viden der er indhentet internationalt, ville del være muligt ae
tilrettelægge en slatislikudarbejdelse beslulningsorienteret Der foreligger en mængde
nye og nyere internationale studier på området. For eksempel har Del Nordiske Nobel lnstilut i Oslo udgivet værket: Population and World Economy in the 21st Century (Oxford 1982). Heri har en række inlernationalt virkelig anerkendte videnskabsmænd dokumenteret en mængde kendsgerninger.

Udenlandsk dokumentation
Det er f.ex. påvist, at hovtdproblemec
ikke er flugt, at indvandrernes ophold fra
officiel side fejlagtigt betragtes som midlertidigt; men at indvandrerne og deres fami'
lier forbliver i værlSlandet, ophobningerne
sker i ghettolignende boligområder af
ringe standard med det resultat, at der kan
skabes politisk ustabilitet. Det er kendsgerninger, at indvandrerne og deres børn mister
deres identitet, således at f.eks. anden generation af børn forbliver marginalgrupper i
forhold til den tabte og den nye kultur0 ogat
ledighed eller dårlige og usikre job er, hvad
der opnås, samtidig med at arbejdslønnen
og arbejdsvilkårene i almindelighed forringes i værlSlandet. Der er en klar sammenhæng mellem strømmen af officielt god·
kendte udlændinge og den illegale indtrængen. Det fremhæves, at dette problem er en
stor politisk opgave at tøfle.
Gjorde de ansvarlige sig blot nogle ar
disse kendsgerninger klare (og der er mange
flere), var der en chance for at befolkningsstatistikken igen kunne bringes på sporet og
bruges som et vigtigt redskab i del langsigtede perspektiv også. Som den er indrettet, er
den uegnet til formålet; nærmest overflødig i
indvandringspolitisk sammenhæng, uden at
den er mindre ressourcekrævende. Blot I
promille af udlændingeudgifterne var nok til
at bringe lys over beslutningsprocessen.

•

Foreningsnyt
Bogtilbud
Hvad med Danmark? Om indvandringspolitik, flygtningelovgivning, Dansk Flygtningehjælp (udgivet af Komiteen mod Flygtningeloven; Forlaget Kontrast, 1987.
183 sider).
Denne bog anmeldtes i »Danskeren« nr.
I , maj 1987, s. 13-14. Bogen giver i en

En del af vore modstandere fra fremmedlobbye_n har til stadighed vist, at de ikke
v,ger tilbage fra at tage de mere snavsede
eller voldelige metoder i brug, når det gælder om at skræmme os eller at hindre eller
genere vort virke.
For nylig konstateredes det ret tilfældigt,
al nummeroplysningen på fore$pørgsel
meddelte, at foreningens telefon havde
hemmeligt nummer. Interesserede havde
derfor vanskeligt ved at komme igennem til
sekretariatet. Vore forestillinger til KTAS
afslørede desuden, at den, der havde indtelefoneret denne nummerændring, også havde
afbesttlt vor optagelse i den kommende telefonbog · alt sammen uden at KTAS havde
fundet grund til at sikre sig rigtigheden ved
kontrolopringning.
Vi skulle nu - efter en hel del besvær •
have
fået forholdet bragt i orden men det
I nogle tilfælde har medlemmer ikke
viser,
at der er grund til stadig at være på
modtaget »Danskeren«. Da bladet ikke udvagt
over
kommer på bestemte datoer, opdager ved- mod os. for fremmedlobbyens aktiviteter
kommende måske ikke fejlen med det
Vi beder med.lemmerne underrette os
samme. Vi opfordrer derfor medlemmerne
til at være opmærksomme på problemet og i straks, hvis de konstaterer noget uregelmæshvert fald ved modtagelsen af et nyt num- sigt eller mistænkeligt ved foreningens telemer afbladet at undersøge, om de har mod- fo.n.

all

Postkontrol

udgives 3f Den DaiLske Forening, der blev s1if1e1 l8. mar(S l987
med det formål al bekæmpe fremmedgørelsen af Danm3rk.

Bladet er ligesom foreningen uden politisk tilknytning af nogen art
og har som opgave at sprede oplysning om fremmedspørgsmål og

1,·ære bindeleddet mellem medlemmerne.

Eftenryk tilladt med tydelig kildeangivelse.
Abonnement på blader koster 100 kr. Arlig og ,egnes ved henvendel-

l ndmeldelseskupon: se næste side.

Telefonsabotage

række bidrag af forskellige forfattere værdifuld oplysning om flere af de vigtigste forhold ved den danske indvandringspolitik.
Efter at bogen har været med på udsalget
i februar-marts 1989, har Den Danske Forening nu afkøbt forlaget restqplaget og kan
levere medlemmerne bogen for 20 kr. +
forsendelsesomkostninger, i 32 kr.
Indsæt bel0be1 på postgirokonto
4 54 75 51 eller send det til sekretariatet
mærket »Hvad med Danmark?«, hvorefter
bogen vil blive tilsendt. Ønskes der flere
eksemplarer, indbetales yderligere 20 kr. pr.
eksemplar.

DANSKEREN
se til foreningens adresse eller sekrew.riat.

taget det forrige nummer. Det p.t. nærmest
foregående var 1989 nr. I, som udsendtes
omkring I0. februar.
Hvis medlemmer ikke er sikre på at have
modtaget forrige nummer, bedes det meddelt sekretariatet, så vi kan sende nye eksemplarer af det manglende og i øvrigt danne
os et indtryk af problemets omfang.

Foreningens slyrefse:
Dr. phil. Sune Dalgård, rormand
(ansvarlig over for presseloven) tlf. 01551802
Ekspedient Ellen Ewers.. Lif.05361006
Muter Poul \linther Jensen, n~tform., tlf. 06151036
Cand. phil. Niels Lillelund, df. 06 t96717
Flw. ovenoldvagtmester G. Schj0nnann, tlf. 02405740
Ci\•ilingcniør Ma.x S1ubgaard, tlf. OL 62 37 30

Mag. an.. Kaj Yi:lhelmsen
Foreningens adresse:

Pos1boks 862, 2840 Holte
Sekretariat: Tove Ander~. tlf. 42425782
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Nye og fratrådte
lokale kontaktpersoner
I et ar de nærmest følgende numre ar
bladet er det hensigten at trykke en revideret
fonegnelse over foreningens lokale kontaktpersoner over hele landet.
Nedenfor anføres blot enkelte rettelser og
tilføjelser til den liste, der stod i »Danskeren« 1988 nr. 3, august 1988, s. 14.
Styrelsen eller redaktionen beder om at fA
meddelelse fra de lokale kredse, når der sker
ændringer blandt kontaktpersonerne, så vi
kan indrette os derefter og give besked til
medlemmerne gennem bladet.
Københavns amt. Nord
T11tnldc
Henning Petersen, Grønnevej 253 - 51,
2830 Virum. nr. 02857774.
Fracrådt
Steen Brynel, Doris Pedersen
Københavns amt. Nordvest
Tiltnldc
Karen Helge-Petersen, Engstedet 35, 3500
Værløse. nr. 02480152.
Fratnldt
Flemming L Olsen

Frederiksborg amt. Helsingør
Tiltttldt

Steen Uthaug, Esrumvej 51 B, 3000 Helsingør. nr. 02103430.
Roskilde amt. Roskilde
Tiltrådt

Harry Vinter, Åbakken 53, Ågerup 4000
Roskilde. nr. 02387593.
'
FratrAdt

Agnete Beyer, Johan Drost.
Fyns amt. Odense

Tiltrådt

Tage Abildgan, L. A. Ringsvej 143, 4.,
5230 Odense M. nr. 09179033.
Inge Pedersen, Bøgeparken 242, 3. tv., 5240
Odense NØ. nr. 09102553.

Til medlemmerne
i Jylland
For at aflaste vores sekretariat kan medlemmerne fremover rekvirere blade, foldere
og indbetalingskon også hos:
Flemming Hammerild
Fjældevænget 110, 821 OÅrhus V
nr. 06154252
(bedst mellem kl. 7 .00-10.00).

Sommerstævnet
8.-11. juni
Som meddelt i sidste nummer afbladet (s.
16) afholdes der et sommerstævne på Den
Jyske Idrætshøjskole ved Vejle i dagene 8.11. juni.
Programmet for stævnet var aftrykt i sidste nummer og omfatter bl.a. foredrag ar
Nina Bjørneboe, Sune Dalgård, Flemming
Hammerild, Ole Hasselbalch, Torfinn Hellandsvik, Søren Krarup, Niels Lillelund og
Gunnar Poulsen, og eventuelt flere. Der arbejdes således på at skaffe også en svensk
foredragsholder til at berette om udviklingen i Sverige.
Prisen for deltagelse i hele arrangementet
fra torsdag til søndag er 1.000 kr. med enkeltværelse og 900 kr. med dobbeltværelse.
Der er mulighed for kun at deltage i en
del af stævnet f.eks. fra fredag eftermiddag
for hhv. 700 kr. og 600 kr. eller for ikke at
overnatte på skolen, men kun deltage i møderne.
Tilmelding til sekretariatet inden 15. maj
1989. Tilmeldingsblanket nedenfor. Ved
tilmeldingen betales a conto J 50 kr. pr. deltager, som bedes vedlagt i check mærket
)>Sommerstævnecc.
Blanketten indsendes efter udfyldning til:
Den Danske Forening, Postboks 862, 2840
Holte.

TILMELDINGSBLANKET

Sommerstævne på Den Jyske Idrætshøjskole 8.-11. juni 1989
Jeg/vi ønsker at deltage fra den .................... juni til den .................... juni
Jeg/ vi ønsker dobbeltværelse ..................... .

Jeg/vi ønsker enkeltværelse . . ........... • ........ •
...... kl. .............................. til kl...............................

Jeg/vi ønsker at deltage følgende dage .... ...................................... .
men ønsker ikke at overnatte på skolen.
Navn: .... ... ...... . ....... . ....... .•....•.•.

Navn:

Adresse: ... . ....... ... ...... . ...... . ......... .

Adresse: . . .......................... . ...... . . .

Postnr./by:

Postnr./by: .................. • ......•........ •

INDMELDELSESKUPON
D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening

D

Navn: , . , ... , • , , ... , • , .... , • . , .... , , , , .... ,

Evt. stilling: ..........................•......

og indbetaler mit kontingent for 1989 (mindst 100 kr.)
til foreningens adresse eller på dens

Gade, vej m.m.: ....................... • ......

~
.~

postgirokonto 4547551.

Postnr. og -distrikt

1

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING, Pos1boks 862, 2840 Holte

i

t
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.________ _ _ ________________________________....J :!~

