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Sæt en grænse
i har vænnet os til så meget.
V
Vi har vænnet os til, at der forbruges pengemidler i vort
humanitære system, som kunne have været anvendt, så de
kom langt flere til gode. Og til at fremmede med tvivlsomme
behov sættes forud for de af vore landsmænd, som er i åbenlys
nød.
Vi har også vænnet os til, at der i Danmark kan forekomme
bombesprængninger. At folk terroriseres, fordi de tilhører en
bestemt folkegruppe eller har en bestemt mening. At politiet
gang på gang kan finde livsfarlige våben - ja endog sprængstoffer midt i fredelige beboelseskvarterer.
vad er det, der er galt?
Der er det galt, at der ikke bliver sat en grænse. Der
bliver ingen grænse sat for, hvem der lukkes ind i vort land.
Og der bliver ingen grænse sat for, hvad moralen tillader.
Vi er trætte af, at der ikke bliver sat grænser for, hvad det
samfund, som vi kalder vort, skal udsættes for.
Vi er trætte af politikere, der erstatter fasthed og viden med
ordspind og skældsord imod dem, som ikke straks vil følge
den første den bedste modestrømning.
Vi er trætte af ledere, der ikke kan tage sig sammen til at
forsvarede idealer, de er sat til at vogte, den dag de skal lægge
ryg til et forsvar i praksis.
Vi er trætte af embedsmænd og ombudsmænd, som ikke
respekterer de regler, de er sat til at administrere, blot fordi det
i nogle kystbaneideologers øjne er kontroversielt eller umoderne.

H

Vi er trætte af dovne og feje journalister, der ikke evner at
leve op til en demokratisk presses mest indlysende forpligtelser, når samfundet kommer under tryk.
Vi er trætte af alle dem, som har opnået positioner, magt og
høje lønninger ved at præsentere sig som forsvarere for værdier, hvis indhold de end ikke er i stand til at forstå, når der er
brug for det.
land kan overleve, hvis dets ledere og opinionsdannere
Ier ntet
mister evnen til at forstå og efterleve de principper, landet
bygget op på. I så fald vil et hvilket som helst lille vindpust
kunne blæse landet omkuld.
Derfor er vi nødt til at besinde os på, at vor opgave rækker
videre end til det, vi hidtil har beskæftiget os med, nemlig den
kollek1ive indvandring. Vi er nødt til også at fastholde vore
politikere m.fl. på pligten til at respek1ere de kulturelle og
åndelige værdier, vor tilværelse som nation bygger på. Vi er
nødt til at kurere sygdommen og kan ikke nøjes med at
bekæmpe symptomerne.
i håber, at medlemmerne vil forstå denne udvidelse af
V
vort aktivitetsfelt, og at de vil medvirke til at rette op på
det moralske forfald, som gør sig gældende i landets ledende
kredse. Hold dem, der har ansvaret for vort samfund, fast på
deres pligter. Og hvis de ikke forstår, hvad pligt er i en kritisk
situation, så træng dem ud til det mørke, hvor landssvigtere
rettelig hører hjemme.
Sæt en grænse!

Udvidet formålsbestemmelse:
§ J. Navn og formål.

Den Danske forening er stiftet den 18. marts 1987. Foreningens
hjemsted er København.
Foreningens formål er
- på folkestyrets grund, uafhængig af økonomiske og politiske
interesser, at sikredansk kultur, sprog og levevis i en verden, der
trues af kaos, overbefolkning, vold og fanatisme;
- at advare mod den opløsning af vor kulturelle og folkelige

enhed,som forvoldes af overdreven tilstrømning fra overbefolkningstruede lande;
- at hindre nedbrydelseaf vort land som hjemsted for det danske
folk.
Foreningens formål søges opnået ved afholdelse af informerende møder, udsendelse af blade og skrifter samt ved anden
påvirkning af de politiske beslutningsprocesser. Ved etablering af
lokalkredse arbejdes der på lokalt plan efter de af styrelsen
fastlagte retningslinier for varetagelsen af foreningens formål.
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Det uetiske
Venstres Birthe Rønn Hornbech, som ellers deler Den Danske
Forenings opfattelse af, at masseindvandringen skal stoppes, er
meget vred på foreningen. I Jyllands-Posten 8/3 forarges hun
således over, at hun er blevet ringet op af foreningens økonom Ebbe
Vig, som ønskede at diskutere tallene for indvandringen med hende
for åben skærm. Hun fortæller, at Ebbe Vig var næsten truende(!).
Samtidig gengiver hun de~ hun kalder foreningens »dokumenterede
sandheder ... såsom at de fleste udlændinge er forbrydere, at ingen af
dem gider bestille noget, at de nasser på systemet og bare skal smides
ud«. Det forlyder i øvrigt, at hun på møder landet over fortæller, at
foreningens talberegninger er »uetiske<<
Vi forstår naturligvis udmærket, at en politiker, der ønsker at slå
sig op på modstand mod indvandringspolitikken, har behov for at
vise, hvor moderat hun er. Men hvorfor skal vi være ofre for denne
ambition?
Hvordan kan Birthe Rønn Hornbech løbe rundt og fortælle, at vi
har sagt noget, som vi aldrig har sagt - såsom de ovennævnte
»sandheder«? Hvordan kan man fortælle, at Ebbe Vigs tal er »uetiske« uden at ville diskutere dem med Vig?
Hvordan kan tal overhovedet være uetiske?
Er det etisk at regne på, om vi hellereskal investere i et størreantal
hofteoperationer end i en hjerteoperation, når der nu ikke er penge
til alt? Eiler er det etisk at regne på hvad staten sparer ved at lade folk
selv betale deres livsnødvendige medicin, og at kalkulere, hvor
mange af de 14.000 årlige tvangsauktionsramte familier der er råd til
at hjælpe?
Men uetisk at bemærke, at en afrikansk flygtning kan underholdes i Afrika for 30 øre om dagen, medens en tamilsk »fiygtninge«familie på syv hos os har kunnet oppebære 22. 700 kr. om måneden
efter skat? Eller at pege på, at tyrkerne, som ved indvandringsstoppet i 1973 udgjorde 6.000, med udgangen af 1989 var blevet til
27.929 (foruden de naturaliserede!) og at disse mennesker koster
penge, eftersom vi har arbejdsløshed?
Nej, fru Rønn Hornbech, det er ikke uetisk, selv om det er
ubehageligt.
Derimod er det uetisk at læsse yderligere byrder på dem, som
prøver at opbygge det nødvendige organiserede modspil til det
vanvittige misbrug, blot for derved selv at tage nogle billige stik
hjem!

»Politiken«, nationen og
evnen til at skelne
Dagbladet Politiken har længe bortcensureret oplysninger, som
er vitale for bedømmelsen af Danmarks fremtidsudsigter. Bladet
bevæger sig dermed i en retning, hvor man før eller siden må spørge,
hvad kravet om national loyalitet indebærer.
De holdninger, der bærer denne censur, er imidlertid i god
overensstemmelse med traditionerne på bladet. Her, hvor man mere
end noget andet sted sætter sig til dommer over, hvad god tone

2

DANSKEREN • NR. 2 • Al'RIL 1990

tilsiger, har der også førhen været vanskeligheder ved at skelne
mellem godt og skidt i principielle nationale anliggender.
Da de tyske bombemaskiner således brummede hen over de
københavnske hustage den 9. april 1940 om morgenen, kunne
Politikens abonnenter i bladets lederspalte læse, hvor forargeligt det
var, at englænderne og franskmændene havde ud.lagt miner i de
norske farvande til værn mod tyske flådebevægelser. Uha, understreger lederskribenten, hvilke muligheder vil dette ikke give den
tyske propaganda? Han kunneganske vist, da han skrev det den 8.
om af\enen, ikke vide, hvad der ville ske næste morgen. Og på
Politiken er der visse ting, det ikke er god tone at forudse.
En del afabonnenterne fik morgenkaffen galt i halsen, da de læste
lederen til akkompagnement af bombemaskinernes larm. De sagde
deres abonnement op.
Den 28/4 1940 kunne Politikens lederskribent dernæst fortælle,
at det var Vestmagternes holdning, der havde sat begivenhederne i
skred i Norden: »Churchill er en farlig mand«, konkluderer han. Og
det havde den tyske censur i hvert fald ikke tvunget ham til.
Det var dengang.
Hvor længe mon Politiken vil holde dødmandskursen under
indvandringens besættelse?

Løgnen i Eleva2ren
23. februar var professor Ole Hasselbalch i krydsild i TV2's
Eleva2ren. Tema: Indvandringen. Modstanderne var den noksom
bekendte Bashy Quraishy - og intervieweren Michael Meyerheim.
Nogle undrede sig nok over, at hr. Meyerheim kunne fortælle, at
han samme morgen havde talt med Danmarks Statistik og der fået
oplysninger, der var i modstrid med Hasselbalchs oplysninger om
tallene. Over for Hasselbalchs udsagn om, at Danmarks Statistiks tal
ikke er gode nok til, at man kan lægge ordentlige befolkningsprognoser, svarede Meyerheim således, at »det mener Danmarks Statistik altså« (at de er).
Meyerheim talte ikke sandt.
Danmarks Statistik har derfor også i brev af 14/3 90 gjort ham
opmærksom på, at institutionen ikke har sagt noget sådant.
Men 3 millionerseere får naturligvis ikke at vide, at intervieweren
talte usandt. Det gør kun læserne af Danskeren.

»Sagen er ikke moden«
Det er ofte det svar, politikere giver under hånden, når man beder
dem om et initiativ til at standse masseindvandringen.
Men hvornår bliver den moden?
Når der er så mange fremmede, at det alligevel er for sent?
Eller når så mange vælgere gør ophævelser, at det politisk bliver
for farligt længere at lade stå til?
Alle vore medlemmer og sympatisører kan medvirke til at gøre
sagen moden. Ved at blive ved med atstme politikerne de unævnelige spørgsmål: Hvad koster dette lige her, lige nu, lige i vores
kommune? Hvem af vore landsmænd skal sættes til side, for at vore
gæster kan få? Hvilke projekter er der ikke råd til, fordi der skal være
plads til endnu flere familiesammenførte og fupflygtninge? Hvor
meget mere vil det hele koste i de nærmestkommende år, når
udgifterne til »flygtninge« udelukkende skal afholdes af kommunerne?
Sagen er moden, når vore medlemmer og sympatisører selv gør
den moden.
Og den bliver ikke moden et øjeblik før!
Hvor mange henvendelser har lige netop De, kære læser, rettet til
Deres politikere?

•
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Den islamiske stat
Den ortodokse islamiske model
for, hvordan samfundet skal indrettes, er ganske anderledes end vor.
Professor, jur. dr. Ole Hasselbalch
prøver her at give en skitse af den.
Artiklen har været sendt til Politiken
som kronik, men blev afvist af redaktionen.
Alle lande organiseres ud fra et sæt af
forestillinger om, hvordan staten bør indrettes og styres, og hvad forholdet skal være
mellem samfund og individ - det man kan
kalde en »statstanke« eller »forfatningsfilosofi«. Denne vil normalt blive udtrykt i landetS grundlov.
Vor grundlov - og de fleste vestlige bygger f.eks. på tanken om, at magten skal
fordeles på tre forskellige instanser. Vi har
den lovgivende magt, som ligger bos Folketinget, den udøvende magt, som ligger hos
regeringen (under medvirken af administrationsapparatet), og den dømmende magt,
som er hos domstolene. Grundloven bygger
også på princippet om, at individet har en
omfattende personlig frihed. Denne ordning
er så indgroet i vor forestillingsverden, at vi
er tilbøjelige til at tage den både som en
selvfølge og som den eneste mulige.
Det er den ikke. Den iranske revolution
bragte blandt meget andet også en genoplivning af den islamiske statStanke (ikke blot
den iransk/shiitiske), som er helt anderledes. Denne model var i mange år blevet
trængt tilbage til fordel for vestlige og andre
forfatningsmodeller. Med revolutionen - og
den islamiske genopvækkelse også i andre
lande - vendte udviklingen imidlertid, og en
»re-islamisering« kom på dagsordenen i
mange af de stater, der hylder Islam.

Koranen står over staten
Den islamiske forfatningsordning hviler
på tanken om, at al autoritet er hos Allah.
Allah er almægtig, allestedsnærværende og
har og;sj den øverste autoritet i jordiske anliggender.
Sin vilje har Allah, mener muslimerne,
udtrykt i Koranen med dennes forskrifter
om, hvad der er godt, og hvad der er ondt.
Disse forskrifter er overgivet til mennesket i
form af åbenbaringer til profeterne, senest
Muhammed, som fuldstændiggjorde trossætningerne og førte dem i pennen i samlet
form - i modsætning til Bibelen direkte dikteret af Gud (Allah)!
De regulerer end videre langt mere, end
hvad der reguleres gennem loven hos os.
F.eks. bestemmer de, hvilke bønner musli-

men skal fremsige, hvad han må spise, hans
personlige hygiejne osv. - kort sagt hele den
jordiske tilværelse.
Dette indebærer flere ting.
Det indebærer f.eks., at relSsystemet i
princippet er uforanderligt. Der kan ikke
skabes ny ret. Opstår et nyt problem, som
påkalder sig en retlig regulering, må man
prøve at finde ud af, hvilken retSstilling Koranen allerede i forvejen forudsætter skal
være gældende.
Endvidere indebærer det, at en lang række af de forhold, vi oplever som hørende
under privatlivet, således at den enkelte selv
kan bestemme frit, er reguleret ovenfra for
muslimen.

Ulydighed mod staten kan
være den troendes pligt
Endelig medfører det en lydigbedsforpligtelse, som er ganske anderledes end vor.
Med det skitserede udgangspunkt må muslimens vigtigste pligt således være lydigheden over for Allah, dvs. Koranen. Dernæst
følger pligten til lydighed over for Muhammed - hvis gerninger er blevet nedskrevet
som forbillede i de såkaldte sunnaer. Og
først til sidst kommer pligten til lydighed
over for verdslige myndigheder - og vel at
mærke de myndigheder, som har fået beføjelsen til at føre trossætningerne ud i livet.
Det følger af denne overbevisning også, at
jordiske myndigheder ikke skal adlydes,
medmindre de er i overensstemmelse med
Koranen.
Rent praktisk har det islamiske !llnkesæt i
sin rendyrkede form den konsekvens, at
muslimen kun kan leve således, som han
skal, hvis han bor i et samfund, sorn hylder
den muslimske statSform. Derfor må fundamentalistiske muslimer nødvendigvis arbejde for at skabe deres egne stater, opbygget på grundlag af den islamiske statStanke.
Hvor dette lykkes, anses der ifølge disse
fundamentalister opstået et »fredens land«.
Hvor det derimod ikke lykkes, består »krigens land«. I dette mørkets rige har muslimen kun to muligheder, nemlig enten kamp
for at indføre den muslimske samfundsmodel, eller emigration til et sandt muslimsk
samfund. Men det er fundamentalistens
pligt at prøve at udvide fredens land mest
muligt. Dette indebærer bl.a., at han skal
forøge antallet af rettroende i forhold til
antallet af vantro - ved overtalelse og propaganda, ved børnefødsler, ved neutralisering af modvillige enkeltpersoner eller - om
nødvendigt - ved »hellig krig«.
Muslimens loyalitet er aliså i henhold til
fundamentalistisk tankegang ikke knyttet til

et bestemt land eller territorium men derimod til et religiØ<St ideal. Det vil heraf også
forstås, hvorfor princippet »frihed, lighed og
broderskab« aldrig- for fundamentalisterne
- kan gælde i forhold til ikke-muslimer.
Ingen egentHg lovgivende
magt ud over Koranen
På det juridiske plan kan den fundamentalistiske islamiske stat siges at hvile på tre
søjler, nemlig I) rnuslimerne2) det islamiske retSsystem og 3) det islamiske samfunds
leder (kalif). Ideen er nærmere følgende:
Eftersom Allah står over alt, må den islamiske stat nødvendigvis sikre islamisk ret,
dvs. Koranen, som det øverste retSgrundlag.
Dea islamiske stat må endvidere have en
leder til at føredette islamiske retSsystem ud
i livet. Koranen siger ikke noget om, hvorledes denne leder skal udpeges - hvad dette
angår, må man derfor handle, som omstændighederne tilsiger. Men da loven følger allerede af Koranen, har lederen ingen lovgivende magt, han kan højst udfærdige retsforskrifter i henhold til Koranen.
Lederens magt er altså udøvelse af Allahs
magt. Følgelig er det kun i konsekvens af
lederens løfte om at regere samfundet efter
Allahs love, at muslimen skylder ham lydighed. Skulle der opstå uenighed om,
hvorvidt han har misforvaltet disse love, må
sagen pådømmes af en islamisk dommer på
grundlag af Koranen. Og hvis lederen ikke
efterlever dommen, er enhver muslim berettiget til at gøre oprør imod ham.
Alt dette indebærer, at den højeste myndighed i et islamisk samfund hverken er hos
et statsoverhoved, et parlament - eller hos
folket. En islamisk stat kender også kun to
maglOrganer i samfundet, nemlig den udøvende og den dømmende magt. Den tredie,
som vestlig forfatningsftlosofi foreskriver,
nemlig den lovgivende, findes reelt ikke. For
de beføjelser, som hos os tilkommer lovgivningsmagten, er udøvet af Allah og udtrykt i
Koraoen.
Forskellene mellem vestlig
og islamisk statsteori
Set på mere generelt plan er der altSå 3
forskelle imellem en (fundamentalistisk)
islamisk og en vestlig stat:
For det første styres den islamiske stat i
henhold til Allahs love og ikke ved love
udsprunget af menneskelig ræsonneren og
overvejelse.
For det andet: Mens en vestlig stat har
karakter af et suverænt, dvs. selvstyrende,
samfund knyttet til et bestemt territorium, er
en islamisk stat derimod ikke suveræn, så
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vidt som den jo til enhver tid er underkastet
Allahs lov. Og medens en vestlig stat tradi·
tionelt består af en befolkning, der er knyttet
sammen af et fælles sprog og en etnisk samhørighed, så er den islamiske stat bundet
sammen af den fælles tro.
For det tredie er den islamiske stat ikke
pr. definition knyttet til et bestemt(del)territorium. For den geografisk begrænsede
islamiskestat er kun en midlertidig platform
på vejen til et verdensomspændende islamisk rige.
Det er i lyset af disse forhold, man skal se
de vanskeligheder, som regeringerne i de
islamiske verdensdele står ~ når de forsøger
at opbygge moderne samfund.
Konsekvensen for
indvandrernes holdning
Det er også heri, man skal søge årsagen
til, at mange indvandrere i Danmark ikke
vil »integreres«. Ligeledes ligger heri årsagen til, at de måske ikke altid lever op til de
krav om loyalitet over for det danske samfund, som vi stiller til dem. Det skyldes ikke,
at de bevidst handler illoyalt, men derimod
at loyalitetspligten ifølge deres tankeverden
bar en anden indreming end vor. De er
loyale over for det muslim.5kesamfund, som
rækker ind i vort Og deue muslimske samfund kan de ikke sæue til side til fordel for
vort uden at krænkederes vigtigste troosætning.

Nyt statsborgerskab
betyder intet
Den omstændighed, at de måtte have opnået dansk statsborgerskab, ændrer intet i
dette, eftersom statsborgerskabets pligter altid er underordnet troen. Der er nemlig ikke
som i henhold til den kristne trosopfattelse
tale om, at man skal give kejseren, hvad
kejserens er, og Gud hvad Guds er.
Samtidig vil det kunne forstås, at den
ortodokse muslim ikke kan føle nogen naturlig forpligtelse over for vore love. For de
udspringer jo ikke af den højeste lov, altså
Koranen. Ja, de menneskeskabte love bar
oven i købet efler deres oprindelse et skær af
gudsbespottelse. For de er menneskers
værk, og mennesket kan ikke sæue sig i
Guds (Allahs) sted. Helt uløselig bliver naturligvis denne konflikt, såfremt den menneskeskabte lovs foreskrifter ikke harmonerer
med forskrirteme i Guds (Allahs) lov, altså
Koranen.
Som det vil kunne forstås, bærer Islam i
sig træk, som kræver, at samfundet indrettes
på en måde, der er meget forskellig fra vor
nuværende samfundsordning. Og den omsiggribende fundamentalisme sørger for, at
mange muslimer, der hidtil måske har taget
lidt let på denne side ar sagen, falder til føje.

*
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Muslimsk takt og tone
Affhv. dommer Ellen Larsen, Dragør
Med stor interesse og forventning modtog
jeg invitation til et interview i »Amagerbladet«. Emnet skulle være opførelsen af den
muslimske moske på Amager Fælled, og jeg
fik stillet i udsigt at træffe en muslim, hr. A.
af pakistansk familie. Jeg mødte veloplagt
til aftalt tid, og umiddelbart efter ankom en
ung mand. Jeg blev straks klar over, at det
var min »modstander<~ hvorfor jeg vendte
mig mod ham for at præsentere mig og med
fremstrakt højre hånd at sige pænt »Goddag,,. Til min store forbavselse blev min
fremstrakte hånd afvist med en bemærkning
om, at »jeg (vi) ikke giver hånd til en kvinde« Jeg følte, som havde jeg fået en våd
klud slynget i ansigtet. I retssalen på dommersædet har jeg lært selvbeherskelsens
kunst, og jeg fik straks ansigtet lagt i de glatte
og professionelle folder, men indvendig glø-
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dede jeg af raseri. Jeg følte mig såret, fornærmet, dybt krænket og ydmyget. Ved sin
afvisning havde Ajo givet udtryk for, at ban
ikke regnede mig, en kvinde, for det skidt
han træder på.
For mig en pinlig oplevelse. Det var første gang i mit lange liv (77 år), at jeg er
blevet afvist, når jeg for at vise velment
venlighed og høflighed har rakt hånden
frem. Jeg har modtaget kongelige håndtryk,
men også et ligeså kærkomment håndtryk af
en sølle tyveknægt, der med et kejtet buk
ville sige tak for en betinget dom.
Det var mit første møde med en muslim,
men så sandelig også det sidste. Min indvendige harme og vrede blev endnu større,
da jeg fik at vide, at A. har fået dansk
statsborgerskab. A. er altså et godt eksempel
på, at en muslim uanset, at han er blevet

»dansker« (papirdansker) ikke har til hensigt at efterleve dansk skik og brug end ikke
simpel dansk høflighed. I et glimt så jeg
Islams sande ansigt og natur. En gestus nok
så kortvarig kan sige mere end mange ord,
men kan måske også betragtes som udfordring in casu til alle danskedanskere overalt
i Danmark. Handsken er kastet.
A. oplyste, at han er i færd med en fornem
og kostbar dansk uddannelse (civilingeniør). Han får SU. Han har intetarbejde ved
siden af studiet Når han er færdig, vil han
rejse til Pakistan for der at anvende den
fornemme danske uddannelse, der er betalt
med danske skattekroner. Han kvitterer
med hån mod mig og mod alledanske kvinder.

•

•

Glemsel og uvidenhed
Tyrkiets ambassadør i Danmark, Onur
Oymen, bryder sig ikke om dansk folkelig
kritik af moske-projektet i København, det
såkaldte islamiske kulturcenter. Han vil illg.
Jyllands-Posten »gerne lægge /Agp,l rasende
læserbrevsskribenter« og forklarer, at Tyrkiet »har religiøse medarbejdere i Danmark,
som lærer tyrkerne at være tolerante over
for andre religioner. Det er et vigtigt element
; Islam«. (Jyll.-P. 8/4).
Den tyrkiske ambassadør kan dog, sammen med os andre, passende mindes, at det i
1990 er 75 år siden, den tyrkiske regering
lagde låg på sine kristne, anneniske undersåtter ved at dræbe halvdelen og fordrive
næsten hele resten. Det var et af de største
folkedrab, historien kender - dokumenteret
ved talrige øjenvidner og indberetninger fra
udenlandske diplomater. Af 2 millioner armeniere myrdedes, eller »forsvandt« totalt,
mindst I million i følge nøgterne kilder. Ved
en folketælling i 1960 fandt man da også
kun 53.000 med armenisk som hovedsprog
- deraf i det ældgamle armeniske kerneområde syd for Ararat kun 2 (to!). (Se kirkehistorikeren Henning Lehmann: Armenien,
kultur og historie. Forlaget Centrum, 1984.
- Bogen refererer bl.a. til »Minority Rights
Group Report No. 32«, London 1976).
Med denne ugerning i 1915 havde Tyrkiet fjernet det folk, der først af alle antog
kristendommen som nationalreligion: kort
efter år 300.

Armeoierne var kommet til Ararat-regionen allerede i det 7. århundrede før Kristus og klarede at holde sig mere eller mindre selvstændige gennem 1.500 år, omend
trængt af stormagter. Men den mest aggressive og konsekvente indvandring, historien
kender fra kulturområder, den islamiske,
satte punktum. Da tyrkerne trængte fra
Centralasien ind i Armenien og det ligeledes
kristne Lilleasien fra det 11. årh., var massakren 1915 så at sige forudbestemt for et
folk, der ikke ville opgive sin sjæl.

Truslen fra syd

førsteklasses bog. Og det er selvsagt ingen
tilfældighed. Som man ku.nne læse Hitlers
hensigter i »Mein Kampf«, står n:uhamedanernes i Koranen«.

Forfatteren Salman Rushdie, der er britfak statsborger, men som ikke desto mindre
er blevet dødsdømt af iranske muslimledere
for at have skrevet en bog, de ikke kunne
lide, har efter et års nødtvungent ophold
»under jorden« offentliggjort en artikel om
ytringsfriheden og om de totalitære religioners og ideologiers trusler mod den.
Rushdies artikel kommenteres i Århus
Stiftstidende 14/2 90 af forfatteren Jørgen
Thorgaard. Han slutter sin bedømmelse
med følgende situationsvurdering:
»Muhamedanerne! Hvad i himlens (!)
navn bilder de sig ind? Nu, hvor der ikke
længere er grund til at rette frygtens søgelys
mod øst, skulle vi dreje det mod syd. Mod
Islam.
Som rummer mange boliger, bestemt også smukke og inspirerende. Men hvorfra der
altså kan kreeres et sådant blodigt massehysteri mod en mand, som bare har skrevet en

Ambassadør Oymen mangler derfor meget at forklare. Hans ord står ikke til troende. Armeoierne,ja deer altså praktisk taget
væk, de sidste rester kyst ind i nogle kroge. I
J974 klagede de i desperation til USA's
udenrigsministerium over grov forskelsbehandling af deres religion og kultur. Så vidt
vides er der aldrig gjort noget ved det. Gennem århundreder har Tyrkiet som andre
islam-stater pålagt kristne og jøder tunge
særskatter, i nogle perioder mere rigoristisk
end i andre. Kan ambassadøren belyse de
senere årtiers tyrkiske forvaltningspraksis i
den retning? Vil ambassadøren melde klar
bane for oprettelsen af et kristent kulturcenter i lstanbul, støttet af europæiske regeringer? Er der frit slag for vestlige kirkers mission i Tyrkiet? Vil den tyrkiske regering
forære byggegrunde til hundreder af millioner kr. til disse formål?

Tyrkisk stil
»Mellem 25 pct. og 30 pct. af Tyrkiets
indtægter af fremmed valuta kom i midten
af 80'eme fra tyrkiske Statsborgere bosat i
udlandet Måske er det derfor, de tyrkiske
politikere har en meget klar politik på området. Den lyder i korthed således:
Alle tyrkiske statsborgere, der bosætter
sig i udlandet, skal forblive tyrkiske statsborgere. I førstegeneration. I anden generation. I tredje generation. Fjerde, femte, sjette
og så fremdeles.
Den tyrkiske regering når bl.a. målet ved
at vedtage love om, at tyrkere ikke kan
fravælge deres tyrkiske statsborgerskab. Det
gælder også, selv om de hellere vil være
danske, hollandske eller tyske statsborgere.

Men ambassadøren vil nok lægge låget på
og i diplomatisk tavshed nøjes med at glæde
sig ved den københavnske overborgmester,
der på sin side glæder sig over, at moskeen
vil »give København et image som en åben,
tværkulturel by« (JyU.-P. 8/4).
Overborgmesteren må vide næsten lige så
lidt om tyrkerne og historien som »Berlingske Tidende«s kulturredaktør, der for et par
år siden skrev eo stor artikel om, at Julemanden var en 1600 år gammel tyrker fra
Lilleasien. Det havde redaktøren fået fortalt
af en kulturkollega i Tyrkiets ambassade!
Og han gik hjem, og ban skrev det ned, og
det blev trykt i avisen. Men hvor skulle de
kulturførende lag i det Berlingske Hus også
vide fra, at Sankt Nikolaus = Santa Claus
= »Julemanden« var en kristen helgen i det
4. årh., hjemmehørende i et græsk/romersk/kristent Lilleasien, der i endnu 700
år ikke skulle se skyggen af en tyrker eller
krumsabel? Det forudsætter den interesse
og åbenhed for fremmede og deres baggrund, som de opinionsdannende kredse
bebrejder befolkningen, at den ikke ejer,
men som er så eklatant fraværende netop
bos dem selv, at det fremstår som tyk uvidenhed. Derfor kan tyrkerambassaden vedblivende sende sine lyse budskaber ud, velvidende, at de bliver modtaget med blanke
barneøjne i bystyre og presse. Også ambassadør Oymen's lille and.

•

Der er også indført specielle regler om
værnepligt for unge af tyrkisk familie, bosat
i Danmark eller i andre af de nordvest-<luropæiske værtslande. Over 600 unge havde
indtil efteråret 1987 indbetalt hver 15.000
DM (næsten 60.000 kr.) til den tyrkiske
regerings konto i Handelsbanken. lndbetalingemeeret led i de specielle væmepligtsregler for unge tyrkere bosat i udlandet.
Målet når den tyrkiske regering også ved
at sende religiøse ledere til Danmark. I efteråret 86 kom der således mellem I 2 og I6.
I nogle af de vesttyske delstater er tyrkiske,
religiøse ledere blevet ansat som lærere i de
offentligeskolevæsener. Det er mig bekendt
ikke hidtil sket i Danmark. Men det er måske som et led i en byttehandel, at Bertel
Haarder i 1989 kan skaffe så ualmindelig
flotte vilkår for danske lærere, der vil arbejde i Tyrkiet?«
Viceskoledirekte,r i Greve kommune Yvonne Svend·
sen i E.ksuaBtad<t 14/ll 1989.
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>>Aktivisternes<< drejebog
Forudsætningen for, at den »antiracistiske« kampagne lader sig køre, er, at udtrykket »racisme« en tid lang er brugt af de
ledende aktivister igen og igen om alt, som
indebærer en kritik af fremmed indtrængen.
Ordet overtages hurtigt af sympatisører og
tilhængere. Efterhånden vil også andre begynde at bruge det i denne nye betydning.
Det er let nok at få dem til det, for mange
regner med derved på en billig måde at
kunne markere et moderigtigt ikke-racistisk
sindelag. Man er vel »tjekket«!

Racister søges
Gradvis oparbejdes på den måde en opfattelse af, at »racisme og fremmedhad« truer, og at man skal passe på »en voksende
nynazisme(<. For hvor der er racisme er der

selvfølgelig også nazisme.
Der etableres grupper, som har til formål
at modvirke disse fænomener. Mange vil
slutte sig til dem, eftersom dette jo er ganske
uproblematisk - ja oven i købet både smart
og en god gerning.
Sådanne gruppers virksomhed kan også
forvente sympati og i al fald passiv medvirken fra de kredse, der har interesse i at holde
modstand mod den gældende indvandringsp0litik nede. Og de kan tiltrække store pengebidrag.

Hvordan man narrer pressen
Men >>antiracister« er intet værd uden
»racister«- helst mange og tydeligt udpegede. Derfor udpeges, gennem sympatisører,
»racister« m.v. - naturligvis på steder, hvor

udenforstående bedst kan bringes til at tro,
at de ftndes. Gennem sympatiserende journalister (der har forbløffende frit slag på
redaktionerne) farves de udpegede mål i
publikums bevidsthed - førstgennem omtale, som blot forudsæller, at der er noget om
snakke.n.
Efterhånden vil også udenforsråendejournalister glide ind i denne bane. De har ikke
sat sig særligt ind i sagen og har ikke viden til
med styrke at kunnehævde, at antydningerne er svindel.
Antydningerne får derved dominans i
mediebilledet og vil efterhånden bekræfte
sig selv og glide over i direkte beskyldninger
- hvis ikke de bremses gennem injuriesøgsmål. Hvis de udpegede »racister,, ikke har
råd til at rejse injuriesag, er de automatisk
racister - i folks omdømme.
»En løgn bliver troet roere, jo større den
er«.
Adolf Hitler
Geogivcc efter H. Rau:.chning: »Mine Samtalet
med Hitler«.

Efter sikkert forlydende skal en stor »multikulturel ungdomsmarch« finde sted i
dagene 9. - 23. september. Turen går fra Frederikshavn til hovedstaden. Undervejs
bliver der »aktiviteter«, som det hedder i de kredse. Førerne af de kommende
marchkolonner har allerede fået instruks ved »seminarer« landet over, så de kan
holde rækkerne sluttet, bannerne højt og gaden fri, når det går løs.
Målet er, som det bl.a. fremgår af lokalavise.n Århus Vest, at gøre den danske
befolkning klar over de »muligheder«, der står den åben gennem de mange importerede kulturenklaver. "Vi mA /ære at udn}~te de dynamiske muligheder, der ligger i at
være flere kulturersamlet pA et sted<~ siger førerkredsen - i den sædvanlige kommandotone, der lyder fra sådanne kanter.
Man skulle tro, de kunne holde vandrelysten nede, indtil mindet har lagt sig om de
2.000 muhamedaneres march gennem hovedstaden med dødstrusler og løftede
knytnæver. Men de kan ligeså lidt bolde sig i ro som andre provinsielt fremmedbegejstrede i tidens løb med gode roarchben og små hoveder.
Et usikkert forlydende vil vide, at pressechef Finn Slumstrup, Dansk Flygtningehjælp, af høflighedsgrunde vil modtage de marcherende på rådhuspladsen i København - enten ved Politikens hus, ved nedgangen til den underjordiske. Eller måske
ved Den lille Hornblæser. Men det er altså kun et forlydende.
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Gennem sympatiserende journalister
fremstilles »demonstrationerne« efterfølgende således, at det ikke fremgår, hvor
inspirationskilden til aktionerne ligger. Det
er billedet af idealistiske mennesker, der er
blevet forargede over al denne racisme og
fremmedhad og nazisme, som vises.

De uskyldigt udseende »antiracistiske«
facadeorganisationer prøver nu at fil f.eks.
politikere og fagforeningsrepræsentanter til
at medvirke. Med avisartiklerne om de på- Pæne borgere skal ikke nyde noget
Gennem disse fremstillinger får politikere
ståede racister som legitimation prøver man
og
fremtidige lokaleudlejere også det indat fremprovokere en afstandtagen til dem
blandt sådanne opinionsdannere. Lykkes tryk, at der altid er ballade og uro om sådet, bruges deres udtalelser som selvstændig danne møder - der må jo så være noget om
dokumentation for påstandenes sandhed. snakken.
Dette kan tiltrække nye folk, der udtaler sig
tilsvarende. Løgnen begynder så at sige at
Vi spekulerede i, at folk tror, der sjældent
formere sig selv.
går røg af en brand, uden at der har været
ild i den.

Fremmedlegionen på march
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Fra løgnens fase til voldens
Herefter forsøger man at skabe »aktioner«. De disponible kræfter sættes f.eks. ind
over for dem, der vil leje lokaler ud til de
udpegede »racister«. Hvem kan vide, hvad
den forargede befolkning kan finde på over
for sådan en lokaleudlejer? Lidt hærværk
hjælper eventuelt de tøvende på gled. Udtalelser m.v. fra udenforstående og uvidende
p0litikere, der er hoppet med på vognen,
bruges flittigt.
»Racisternes« møder angribes eventuelt
åbenlyst. De mere idealistiske medløbere i
»demonstrationerne« får naturligvis ikke at
vide. at det bl.a. er gamle modstandsfolk, de
angriber. Og de opgejles til at synes, at det er
forkert overhovedet at høre på talerne og
sætte sig iod i »racisternes« materiale.

A1eksandr Kai.nacheev. SO\jetisk afhoppe( i »In~

side a Russian f.mbas;y...

Og pæne borgere lægger afstand til Den
Danske Forening for ikke at blive rodet ind i
noget. »Racisterne« isoleres i meningsdannelsen - håber man.
Ud af alt dette opnås:
I. en fastlåsning af politikere i et skrækkompleks, så de ikke tør pille ved den åbne
dørs politik og
2. et antal mennesker, som er blevet indfanget gennem aktiviteterne, og som gradvis
kan medinddrages i andet politisk arbejde til
gavn for den yderste venstrefløj.
Velbekomme!
Opskriften er gengivet bl.a. efter erfaring
indhentet gennem venstreOøjs,,afhoppere«
og infiltration i de »antiracistiske« grupper.

•

•

Den hellige alliance
En iagttager med indgående kend- men også middel til at skabe en position på
skab til medierne har observeret føl- bladet (eller i radio/TV).
Det har adskillige smarte advokater opgende.
daget. Og har med en veludviklet sans for
På enhver større dagbladsredaktion vil
der altid være nogen som ønsker at gøre sig
gældende gennem et image som eksponent
for de svage og forurettede her i verden, det
kan jo altid være en modvægtoverforeventuelle professionellemangler. Medarbejdere
af denne kategori ifører sig derfor et »progressivt« klædebon og vil til enhver tid stå
på spring, når der byder sig en lejlighed til at
bevidne sin duelighed som udkigspost overfor uretfærdigheder, der måtte ramme værgeløse minoriteter. For enhver journalist er
det at kunne opnå konkrete resultater af sit
arbejde ikke alene en faglig tilfredsstillelse,

taktiske og psykologiske omstændigheder
forstået at etablere fast forbindelse medjournalister af denne observans. Når en sådan
advokat f.eks. har måttet trække det korte
strå i en eller anden kontrovers med Direktoratet for Udlændinge og/eller Justitsministeriet, er det videre forløb helt forudsigeligt.
Han tager kontakt med den eller de medarbejdere, om hvem han ved, at de står på
spring for at indlægge sig fortjeneste ved at
få omstødt en myndighedsafgørelse i en
konkret sag, der appellerer til menneskelig
medfølelse, hvilket jo kan gøres med stor
virkning i asyl- og familiesammenføringssager. Den fortsatte procedure er lige ud ad

Advokater lukrerer
af de fremmede

•

I Danmark er det iøjnefaldende, hvorledes en del advokater optræder som talsmænd for de fremmede og derigennem for
indvandringspolitikken. Det sker ikkealene
fagligt ved advokatbistand over for offentlige myndigheder eller domstole, men ofte
også ved agitation i medierne med sigte på at
påvirke opinionen til fordel for enkelte
klienter eller for asylsøgere og indvandrere
gruppevis eller generelt.
Det er vanskeligt at se bon fra, at de
advokater, der har specialiseret sig i disse
fremmedsager, har en åbenbar og betydelig
personlig økonomisk interesse i tilgangen af
fremmede klienter gennem den førte flygtninge- og indvandrerpolitik. Og deres gode
indtægter fra dette klientel hidrører jo vel at
mærke i alt væsentligt ikke fra de fremmede
selv, men udredes af danske offentlige kasser, altså af det danske folk.
Hvor store tal det drejer sig om for Danmarks vedkommende får vi desværre- som
om så meget andet vedrørende kolonisationen af Danmark - ikke nærmere oplysninger om. Så meget mere interessante bliver
nogle nyheder om tilsvarende forhold i
Norge, der jo for det meste viser en udvikling, som forbløffende ligner den i Danmark.

I det norske hovedstadsområde Oslo og
Akersbus er antallet af sager med offentligt
betalt advokat i de to seneste år steget med
300% fra ca. 2.500 i 1987 til ca. I0.000 i
1989. Det blev til en udgift på 24,4 millioner kr. i 1989. Ca. 70% herafskyldtes fremmedsager!
Forsøg fra centralt hold på at begrænse
disse udgifter ved en mere effektiv kontrol
har vist sig vanskelige eller virkningsløse.
Der findes nemlig ingen faste normer; systemet bygger på skøn og tillid. Fra nytår
1990 betaler det offentlige 420 norske kr. i
timen som salær.
I det norske justitsministerium erkendes,
at der er en del advokater, der udfører den
slags sager i det meste af deres arbejdstid.
Flere steder i Norge er det fremmedsagerne (asylsøgere), som står for hovedparten
af den stærke vækst. I den slags sager foretages der ingen trang,sprøvning, men der gives uden videre fri retshjælp. For nordmændene selv er der derimod kun gratis advokathjælp til folk med meget beskedne indkomster, mens andre må betale selv.
(Kilde: Telemark Arbeiderblad 1/2 90).

•

landevejen. Journalisten kender sine politiske pappenheimere, begge parter er interesseret i at udstille deres varme menneskelige
følelser, samspillet er i gang, advokaten
rumler med Ombudsmanden, den sages-og
forudsætningsløse avislæser udsættes for en
ensidig, suggestiv på virkning, og slutresultatet - at myndighedernes afgørelse i de fleste
af sådanne tilfælde underkendes - bliver
acoepteret af offentligheden. Og journalisten kan sole sig i sin bedrift.
Den dermed på redaktionen og blandt
fagfæller erhvervede prestige giver position,
bliver ligefrem et eksempel til efterfølgelse,
men bidrager samtidig til at hæmme - for
ikke at sige umuliggøre - intern kritik af en
ofte veltilrettelagt manipulation.
Observatøren

Automatik
Efter de gældende retsregler må det antages, at asyl i Danmark kun kan gives
fremmede efter en omhyggelig undersøgelse
og vurdering af de individuelle forhold hos
hver enkelt asylsøger.
Allerede for flere år siden kunne man
fi}lde oplysninger, der afslørede, at dette i
praksis slet ikke var tilfældet, efter at den
omfattende indstrømning af asylsøgere tog
fan med ændringen af udlændingeloven i
1983.
I 1986 sagdes det således åbent, at der i
praksis generelt blev givet asyl til tamiler,
blot det var fastslået eller antoges, at de kom
fra Sri Lanka.
I april J990 kunne det læses i pressen, at
Danmark nu vil forsøge at bremse strømmen af statsløse palæstinensere fra Libanon,
der søger politisk asyl i Danmark. Direktør
Fr. Schydt i Direktoratet for Udlændinge
oplyser derom:
"Vi blev klar over, at Danmark var det
eneste land, som næsten automatisk gav asyl
til de statsløse palæstinensere. Nu behandler
vi ansøgningerne individuelt, og det har i
nogle tilfælde betydet afslag«.
Dette kan vel vanskeligt opfattes som andet end en klar indrømmelse af, at der hidtil
i realiteten ikke er foretaget nogen individuel behandling af disse sager. Det forklares
ikke, hvordan dette kan forenes med gældende retsregler.
Det pågældende dagblad tilføjer - vel
nærmest overflødigt - den oplysning, at folketingsmedlemmer for Socialdemokratiet
og SF rejser sagen i spørgsmål til retsudvalget og justitsministeren - ikke for at kræve
forklaring på hjemmelen for den hidtidige
praksis, men for at sikre palæstinenserne
mulighed for at blive i Danmark!
(Kilde: JylL-Post. 7/4 90).
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Samfundsplanlægning
uden sagkundskab

Afadjunkt Ingeborg Astrali

Adjunkt Ingeborg Åstrali, der har
skrevet denne artikel, er en af Norges
mest kendte debattører imod fremmedpolitikken. Hendes artikel her
drejer sig om en side af masseindvandringen, som kun sjældent har
været berørt, nemlig virkningerne
for miljø, sociale vilkår, naturbelastning etc. af en fortsat befolkningsvækst. Dette problem gælder i sine
grundtræk alle lande, som udsættes
for den nye folkevandring. Artiklen
er derfor ikke mindre gyldig for
Danmark end for Norge.

følger en mulig nedgang i befolkningstallet
vil få.
Den ensidige interesse for en enkelt af de
mulige følger, nemlig en ændret aldersfordeling, har medført, at andre følger er blevet
glemt Det drejer sig bl.a. om formindsket
investeringsbehov og mindre pres på vore
knappe goder. Lige så vigtig er måske også
den kendsgerning, atjo flere vi er,jo større
er forureningen.
Racisme-snak kvæler forskning

selvmord, og man må finde andre metoder
til at få bugt med overbefolkning, stridigheder og nød.
I forhold til det dyrkbare areal er Norges
befolkning i dag mere end stor nok. Ud fra
en samlet vurdering ar de naturlige hjælpekilder er Norge på relte vej, hvis vi ikke
bliver flere eller i en periode sænker folketAJlet for at give naturen et pusterum til at
komme sig igen.
Mennesker, som ikke kan lade en grøn
dal, en rindende elv eller et mægtigt fjeld
ligge uberørt, tænker i kortsigtet profit og
bidrager til at grave menneskehedens grav,
både materielt og kulturelt. Affolkning ar
marginalområder giver i en kortere periode
problemer for dem, der bliver tilbage, men
naturens hjælpekilder forbliver intakte - til
mulig brug engang i fremtiden, når et naturligt behov melder sig.

Deue belyste nationaløkonomen, dr. phitos. Tore Thonstad i el interessant foredrag,
han holdt allerede i 1983. (Hele foredraget
kan læses i •Sosialøkonomen« nr. 7/1984).
Måske kom hans tankevækkende synspunkter nogle år for tidligt til at sælle gang i
en debat og vilje til at forske på deue områNorge gik udaf 1980'erne med den efter- de.
hånden velkendte meddelelse fra Statistisk
Den hårde linje i medierne- hvor der har
Sentralbyrå (Norges Statistik) om for lave været frit slag for beskyldninger om racisti- Ingen brug for indvandret arbejdskraft
norske fødselstal. I kølvandet af disse med- ske motiver hos alle, som tager forbehold
Et produktionssystem, der gøres afhændelelser bar vi i de seneste år fået en debat og mod øget indvandring - har antagelig også gigt af en stadig voksende befolkning for at
en forskning, der ensidigt peger på indvan- lagt sin klamme hånd over norsk forskning frembringe økonomisk overskud, er ikke
dring som løsning på dette påståede pro- på dette felt. Denne nedgøring har også egnet i et samfund, der ønsker at overleve.
dræbt den politiske vilje til i tide at bevilge
Knaphed på arbejdskraft bør i stedet for
blem.
Det er nemlig et pJsrifer problem. Vi ved midler til en fri forskning uden fordomme. at afhjælpes ved hjælp af indvandrere anSenvirkningeme af en fejlslagen sam- spore til en bevidst udvikling af højteknolofaktisk meget lidt om, i hvilken grad siilsta.nd eller nedgang i befolkningsmængden fundsplanlægning er altid kaiastrofale, hvil- gi for at frigøre arbejdskraft, som i dag fastvil få skadelige virkninger for vor fremgang ket Østeuropa i dag er et slående eksempel holdes i skadelige, rutineprægede og uintersom samfund.
på. Det haster med ar bringe »glasnost« ind i essantearbejdsoperationer. Hvorfor kæmpe
vort forskningsmiljø på dette område og for arbejdspladser, hvor teknikken kan gøre
Moderigtige forskere
give begrebet »vækst« et indhold, som giver arbejdet hurtigere og bedre, dersom samSagkundskab kendetegnes ved evne og muligheder for at blive herre over miljøfor- fundet skriger efter arbejdskraft på områder,
vilje til uhildet at udrede alle muligheder for urening og knaphed på ressourcer. Der vil hvor mennesket ikke kan erstattes af maskiderefter at vælge kurs. En planlægning af ved år 2000 være noget grundlæggende for- ner? Forudsat at samfundet bevidst høster
vor fremtid ind i næste århundrede, som kert i en samfundsplanlægning, der grunder den økonomiske gevinst ved højteknologi,
tager nødvendigt hensyn til miljø og brug af sig på befolkningsvækst for at sikre økono- kan man tilbyde ordentlige løn- og arbejdsnaturforråd, kræver en nytænkning, hvor misk fremgang.
forhold i f.eks. sundhedssektoren -og der vil
man forlader den politisk betingede, »movære arbejdskraft nok.
derigtige« forskning. Den har hidtil kun haft Overbefolkning ødelægger jorden
til opgave at udrede, hvor stor indvandrinMorgendagens samfund behøver nytænk- Arbejde til gamle og unge
gen må være for at sikre os den vækst, vi ning af en helt anden art end hidtil set, hvis
Et samfund med konstant overskud ar
finder nødvendig. Vi gåruden videre ud fra, vi skal kunne overleve på anstændig vis. I arbejdskraft slår desuden hos mange grupat vi må have en befolkningsforøgelse for at kraft ar vor intelligens er vi blevet den største per benene væk under selve grundlaget for
nå en sådan vækst
forureningskilde, ressourceforbruger og li- et meningsfyldt liv. Hvad med alle de raske ældre? I stedet for at skabe en bingoI de kommende tiår må der stilles midler gevægtsforstyrrer, jorden har fosuet.
Stilstand eller nedgang i folketalle! i Nor- generation bør der skaffes dem arbejdsoptil rådighed for en fri og uafhængig forsk·
ning, der kan bringe de nødvendige kends- ge er ingen kaiasuofe. Tværtimod. Det åb- gaver, der passer til deres alder og ydeevne,
gerninger til veje fra lande, som faktisk bar ner mulighed for at genvinde den ligevægt i så de kan blive ved med at være aktive og
haft stilstand eller nedgang i deres befolk- naturen, som giver mennesket håb. Pres fra raske medspillere i samfundet. Fra min
ningsmængde. Denne viden må så ses i overbefolkede verdensdele kan alligevel ik- barndom mindes jeg den gamle, der gradvis
sammenhæng med de stigende muligheder, ke bekæmpes med befolkningsforøgelse in- trappede ned for til sidst at holde riverne i
som moderne teknisk udviklingåbner, før vi den for vore egne grænser. Dertil er millio- stand. Selv i livets sidste fase var han ikke
kan fastslå, hvilke økonomiske og sociale nerne for mange. Det ville være økologisk overflødig.
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Skolen har længe tjent som opbevaringsanstalt for ungdomsgenerationer, som ikke
fik lov til at komme til i livets skole af
mangel på arbejdspladser. Lærerne har længe forskanset sig bag deres katedre i kampen
for at bevare et skolesystem, som for længst
har overlevet sig selv.
Maskinparker og nye metoder er i en så
rivende udvikling, at oplæringen bliver forhistorisk næsten uanset bevillinger. Vi uddanner kandidater til gårsdagens samfund.
Skolen for livet
Det er på tide at stille spørgsmålene: På
hvilke områder kan børn og unge lære lige
så godt i arbejdslivet? På hvilke områder
kan de lære bedre? Og på hvilke områder er
traditionel skoleundervisning nødvendig,
meningsfuld og mest rationel? Hvordan kan
pædagogerne bedst komme til nytte i et
system, som bør udvikle lærlingetanken fra
grundskolen og op til universitetsniveau?
En meningsfyldt deltagelse i arbejdslivet
så tidligt som muligt giver børn og unge
mulighed for at genvinde følelsen af samhørighed, selvrespekt og ansvarsfølelse over
for det samfund, de skal leve i. Kvaliteter,

som er blevet borte for store grupper af
unge, som er drevet bort fra det.
Studiegælden efter endt uddannelse vil
tynge mindre, fordi man gradvis øger sin
egen indtægt, mens man lærer. Dermed kan
»De Oeste af børnene i vort område har
unge sættes i stand til at stifte familie og få de kun kontakt med Danmark i de timer, de er
børn, samfundet har brug for, uden at have i skole. Derefter fortsætter de til moders,.
et gældsspøgelse hængende over hovedet målsundervisning og Koranskole og går
som en evig bremse.
hjem til et lille Tyrkiet, Pakistan eller MaEn lang, traditionel skoleundervisning rokko<(.
må ikke blive et falsk kvalitetsstempel, som
Jørgen Kreiner og Rita Riedd, afg.. skoleoævnsforskal borge for et højtudviklet samfund - mænd på Atsgades og Gaswerk.wcjens $lr:oler, og Erlk
eller endnu værre: Et mål i sig selv. I kam- Rosgaard, Læ.rer og tillidsmand på OebJeoscblligersgapen mod narkotika og kriminalitet kan in- dcs skole; il<rUngske T"ideode 2/4 1990.
gen kunstige midler måle sig med naturens
egen medicin: At være ønsket og uundværlig for samfundet.

Virkelighedsbeskrivelse

Fra dyreriget er det velkendt, at naturens
egne mekanismer sørger for, at der fødes få
eller ingen unger, når næringsgrundlaget er
for magert.Kvinder har også instinkter. Når
unge er en mangel vare, tvinges samfundet til
at tage vare på dem, stille krav 111 dem og
give dem opvækstmuligheder, vi kan være
bekendt. Så vil norske kvinder nok igen
føde de børn, Norge har brug for.

En dyr dreng

En annonoe i Dagbladet, Holstebro,
kundgjorde 6/12 1989:

Støtte-/hjemmehos-pædagog
S-Ocialforvaltningen søger snarest en støtte-/bjeromehos-pædagog, 38 timer ugentlig
i 3 mdr., til at indgå i støtteforanstaltninger
111 en 5-årig tamilsk dreng. (Etc.)

Højkommissærens anfægtelser
FN bar fået ny flygtningehøjkommissær.
Det er den tidligere norske udenrigsminister
Thorvald Stoltenberg, der tiltrådte posten
ved nytår. I Dagens Nyheter 18. marts siger
Stoltenberg i et interview nogle ret bemærkelsesværdige ting:
»Hvis de rige lande stadig tager imod
økonomisk motiverede flygtninge, vil vi ikke fremtidig få plads til politiske flygtninge«,
men presset på grænserne er så stærkt, at
modtagerlandene ikke kan klare proceduren med at afgøre, hvem der er kommet af
politiske og hvem af økonomiske grunde,
fremhæver Stoltenberg. Han peger nærmere
på Sverige og Norge og erklærer, at størstedelen af de der ankommende faktisk errejst
hjemmefra blot for at få det materielt bedre.
Og alligevel, tilføjer han, får de jo politisk
asyl. (Danmark kan roligt tage den til sig! red.).
De tvivlsomme flyg1ninge

Stoltenberg peger i øvrigt på, at de, der
forlader hjemlandet for vindings skyld, endda som regel ikke har hørt til u-landenes
rigtigtfattige. Desoleklart økonomisk motiverede »flygtninge« - og man kan gennemskue mange af dem - bør der tages hårdt fat
på, hårdere end i øjeblikket, siger han.
Af hele, tvivlsomme flygtningegrupper,
især tvivlsomme under en nordisk himmel,
nævner den nye flygtningehøjkommissær
de tyrkiske bulgarer. Han udtaler sig med

åbenbar forståelse om den tilstrammede
holdning, Sverige indtager over for de der
ankomne bulgar1yrkere. Og så gør han, til
understøttelse herfor, en særligt bemærkelsesværdig tilføjelse: Næsten halvdelen
af 300.000 fra denne folkegruppe, som
gik over grænsen til Tyrkiet under de seneste uroligheder, er nu vendt hjem til Bulgarien - »og dermed går jeg ud fra, at situationen i Bulgarien er nogenlunde tilfredssllllende«.

modtage fa udvalgte og bygge om dem i
luksus - mens resten slås om skrællerne i
FN's lejre - bliver ligeledes berørt i interviewet i Dagens Nyheter. Stoltenberg siger
sammenfattende: »Jeg har 240 kr. til hver
Oygtning (aflejrenes ca. 15 mill.)- Sverige
har 142.000 kr. til hver afsine«. Han vedføjer ganske vist et ønske om, at flygtninge i
Sverige og Norge får samme boligstandard,
uddannelse etc. etc. som landenes egne. Sådan bør en god kommissær naturligvis konkludere, selv på tværs af egne, ytrede præmisser. Men meget, meget slap dog ud (betænkelig nær sandheden!) i denne kaminpassiar med FN's nye mand.

Nyt i tamil-sagen?
Det er klart, at Stoltenberg, under omstændighederne, mener også politisk tilfredsstillende. Og der synes dermed fra højeste sted angivet en retningslinie af speciel
interesse for os i Danmark. Vi har ikke så
meget et bulgartyrker-problem som et tamilditto, men også tamiler vender i tusindtal
tilbage til deres hjemsteder i Sri Lanka fra
Ougtlyet i Sydindien, deres etniske bagland.
Det sigende i denne strømkæntring afvises
Redaktionen af Danskeren har brug for
imidlertid arrogant af vor hjemlige flygtningelobby. Men det lader altså til, at den omfattende renskrivning af manuskripter på
her ikke er på linie med, hvad den nye maskine.
Hvis et stabilt medlem m/k med egen
11ygtningehøjkommissær betragter som et
principielt udmærket kriterium for hjem- (almindelig) skrivemaskine vil bistå hermed
- ulønnet som foreningens medarbejdere i
sendelse.
øvrigt - modtager redaktionen meget gerne
De rige tager fra de fattige
henvendelser. Det kan ske til den ansvarsDen graverende sociale, globale skæv- havende på tlf. 31551802.
hed, som de rige lande skaber ved selv at

Ulønnet
maskinskriver søges
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EF og os
I de sidste numre af bladet har vi i stigende grad følt at
måtte tage fat på nogle udviklinger i EF - navnlig med
udspring i fremmedinvasionen i de fleste af medlemslandenesom forekom os højst foruroligende. Jens To/dstrups artikel i
sidste nummer udvidede betænkelighederne til selve den
»union« af EF-landene, som der er talt og skrevet meget om,
og som på det seneste har fået en stigende aktualitet i den

politiske debat, også i Danmark. Toldstrups indlæg har fremkaldtetmodindlægfraErikMidtgaard.Detaftrykkesnedenfor. Vi har givet Toldstrup adgang til et kort svar i tilslutning
til Midtgaards indlæg. Fra Ib Christensen, der er dansk medlem af EF-parlamentet for Folkebevægelsen mod EF, er der
senere modtaget en reaktion på Toldstrups artikel. Også den
aftrykkes i det følgende, og vi runder af med en kommentar.
Red.

Hvad skal vi med kortslutninger og forvridninger!
Der er tilløb til, at DANSKEREN er på På hvilke punkter? Jeg har ikke mærket
vej ind i EF-modstandernes ræk.ker. Det noget til det! Har Jens Toldsirup? Det forekommer mig så »luftig« snak, at det næsten
sker i så fald på et falsk grundlag.
For eksempel skriver redaktionw (febru- er uden realitetsindhold.
»Vi bilder os ind, at vi med 16 mandater i
ar 1990): »Hvis EF vil gøre sig til redskab
for ikke-europæiske folks kolonisering af et hundredtalligt Europaparlament kan gøre
Europa og undertrykkelse af al folkelig os gældende og sikre vor frihed, selvstænmodstand herimod, er der virkelig grund til dighed og kultur,« skriver han. Ja, det tror
at råbe vagt i gevær over for al unionssnak jeg faktisk at vi kan - men ikke ved brug af
og alle forsøg på at overføre yderligere dele kortslutninger og forvredne argumenter!
Det er, som om Jens Toldstrup ser EF-samaf dansk selvbestemmelse til Bryssel.«
Hvis man gør sig selv den tjeneste at arbejdet som et spørgsmål om flertalsmagt
holde hovedet koldt, kan man sige sig selv, alene. Men denne opfattelse bekræftes ikke
at der, som der skal protesteres imod, er EF's af EF's historie til dato, og desuden har EF
oplæg til den fælles fremmedpolitik, og ikke et par indbyggede mekanismer (vetoreteller
nødvendigvis hverken det EF, vi kender i nødvendig enstemmighed) til værn mod, at
dag, eller selve unionstanken. Her begår et flertal skulle kunne tilsidesætte hensynet
redaktionen altså en kortslutning! Thi den til mindretal. Det system har fungeret helt
samme form for»logik« kunne bruges til at fint hidtil, skønt det ofte har ført til situatioadvare mod vort eget danske samfund på ner, hvor det truede med sammenbrud i
grund afdets faktiske fremmedpolitik! Men forhandlingerne.
I drømmer jo ikke om at kassere Danmark,
Jens Toldstrup vM også godt, at EF's
fordi det fører en naiv fremmedpolitik!
»fader«, franskmanden Jean Monnet, varen
Jens Toldstrup skriver om Østeuropa god, pragmatisk demokrat, og at de mænd,
følgende: »Hvad disse lande ønsker, er jo som hjalp med at lancere og virkeliggøre
frihed og selvbestemmelse, akkurat det tanken, var ligesågodedemokrater - mænd
samme, som vi er i færd med at sætte over som Winston Churchill, Robert Schuman,
styr.« Hertil er at bemærke, at flere af disse Paul Hwri Spaak og Konrad Adenauer.
landejo allerede har ytret ønske om associe- Toldsirup ved også godt, at det ikke var
ring med eller medlemskab af EF, som de demagogisk ideologi eller imperialistiske
følgelig tydeligvis ikke ser som en trussel drømme, som motiverede disse mænd, men
mod deres frihed og selvbestemmelse. Her ønsket om at forebygge nye europæiske
kan vi altså konstatere den forvridning af borgerkrige ved at organisere et tæt og fair
logikken, som altid optræder, når EF-mod- europæisk samarbejde, som samtidig sikrestandere taler om »frihed og selvbestemmel- de alle europæiske landes frihed. Grunden
se«; denne forvridning optrådte allerede i blev lagt med Kul- og Stålunionen og senere
det indledende redaktionelle citat.
udbygget med NATO og EF.
En »selvstændig« finger er en meningsEF-modstanden er som bekendt overveløshed; fingeren har kun mening som del af jende en kommunistisk id~; Folkebevægelet menneske. Et »selvstændigt« Danmark er sens repræsentant i Europaparlamentet i
en meningsløshed på lignende måde; et dag er kommunist. Den var led i den tidligeDanmark løsrevet fra Europa er lige så me- re sovjetiske propaganda-strategi. Men i dag
ningsløst som en finger løsrevet fra et men- er Sovjetunionen ikke mere EF-fjendtlig, så
neske.
hvorfor dog traske i hælene på et spøgelse
Vi er ved at sætte vor frihed og selvbe· fra fortiden! Set vfølgelig er det nyttigt at
stemmelse over styr, mener Jens Toldstrup. kritisere opbygningen af EF og den fælles
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politik, når der er sagligt belæg herfor, som
der tydeligviser med hensyn til fremmedpolitikken. Og der er adskilligt at advare imod;
men kritikken vil ikke være konstruktiv,
hvis den bygger på logiske kortslutninger og
forvridninger, og hvis den taber af syne det
helt afgørende positive i EF-samarbejdet: at
det helt fra begyndelsen har været motiveret
af ønsket om at undgå flere europæiske borgerkrige ved at skabesolide, stabile rammer
for detøkonomiskeogpolitiskesamarbejde,
som er det eneste alternativ til militære konflikter. Derreer for os»europæere«den dag i
dag det faktum, som får EF-modstandernes
bekymringer til at tage sig ud som den blindes absurde forsøg på at vise de seende
vejen.
Med venlig hilsen
Erik Midtgaard

Svar fra Toldstrup
Tak fordi De sendte mig Erik Midtgaards
manuskript for at give mig lejlighed til en
kommentar.
Med den flittige anvendelse af ord som:
Kortslutning, forvridning, luftig snak og
konstateringen »et selvstændigt Danmark er
en meningsløshed« finder jeg indlægget er et
stykke interessant journalistik.
Det er en besynderlig tanke, at vort kære
gamle fædreland i nogle tusind år har været
en meningsløshed.
Det er også besynderligt, at Erik Midtgaard ikke bar mærket noget til, at vi er ved
at sætte vor selvbestemmelse over styr.
Jeg har forrestw lige hørt i radioavisen, at
EF-kommissionen har bestemt, at æbler
skal være nogle millimeter større for at kunne eksporteres.
At EF-modstanden overvejende skulle
være en kommunistisk ide, kan jeg ikke
akceptere. Jeg var modstander nogle år før

·,

•

Danmark tilsluttede sig EF, og jeg tror ikke
nogen vil mistænke mig for at være kommunist.
forresten har jeg aldrig haft noget med
folkebevægelsen mod EF at gøre.
Men jeg vil gerne takke Erik Midtgaard
for indlægget. Det var som nævnt interessant
Tokistrup

Folkebevægelsen
•
siger
neJ•
»Selv de erklærede EF-modstandere i
folkebevægelsen har ydmygt bøjet sig for
det, som man anser for en uomstødelig
kendsgerning«, skriver Jens Toldstrop i
Danskeren nr. I, februar 1990.
»det« er tilsyneladende den økonomiskmonetære union. I den anledning skal jeg
fastslå, at folkebevægelsen kategorisk vender sig imod såvel denne union som den
kommende europæiske, politiske union.
Står det til os, bliver Danmark hverken
medlem af den ene eller den anden union.
Når Danmark har afværget medlemskabet af unionen, er tiden inde til at drøfte
selve EF-medlemskabet. Her er det fortsat
folkebevægelsens mål at få afløst EF-medlemskabet med et medlemskab af EFTA og
en frihandelsaftale med EF. Jfr. vort valggrundlag.
Ib Christensen

EF og
grænserne

••
,

Som bekendt vil EF fra 1993 have al
grænsekontrol mellem medlemslandene afskaffet.
Kloge hoveder har for længst forudset, at
det giver fri march over grænserne for narkotika, forbrydere - og indvandrere og
»flygtninge« fra andre EF-lande.
For at afbøde de uheldige virkninger noget har man talt om at skabe fælles regler på
disse områder - uden i øvrigt at oplyse,
hvordan det skulle hjælpe de mest udsatte
lande.
Gradvis har EF-organerne formindsket
kravene til de sikringsforanstaltninger, der
taltes om. Senest har nu EF-kommissionen i
et notat fastholdt kravet om de åbne grænser, men i realiteten opgivet hovedparten af
de påtænkte afbødningsforanstaltninger.
Kun de allermest uafviselige harmoniseringer skal gennemføres. De eksisterende forskelle mellem de enkelte medlemslande er
simpelthen for store til at overvindes.
Om det gloende indvandringsproblem

Redaktionens bemærkninger
Som flere gange påpeget tager vi ikke
stilling til EF som sådan eller til det danske
medlemskab af EF, men nok til udviklinger
i EF, der støtter fremmedes kolonisering af
Europa og Danmark eller kræver ændring
af de principper og rettigheder, som vort
politiske system er bygget på, og som er
nedfældet i vor grundlov.
Vi har svært ved at følge Erik Midtgaard
i, at det skulle være en logisk kortslutning
eller forvridning at advare mod sådanne udviklinger eller at påpege, at Danmarks eneste værn imod dem eventuelt kan være at gå
imod en yderligere overførsel af danske politiske afgørelser til EF i form af en »union«,
hvis Danmark i kraft af en sådan kan påtvinges forholdsregler som dem, der er skildret her i bladet på grundlag af EF's egne
·officielle dokumenter. Men vi forstår, at også Midtgaard er modstander af de oplæg i
EF, der her er tale om, og vi finder det
væsentligt, at vi alle - uanset vor generelle
holdning til EF - kan samles om i hvert fald
af al vor magt at modvirke, at disse oplæg
bliver til realiteter.
Ib Cbriscensen har - som også alle de
øvrige danske medlemmer af EF-parlamentet - personlig fået tilsendt de numre af

Danskeren, hvori disse EF-oplæg har været
udførligt behandlet. Det er derfor meget
overraskende og skuffende, at han i sit indlæg - som han kalder en »berigtigelse« - ser
sig i stand til fuldstændig at lade disse oplæg
uomtalte og blot tager principiel afstand fra
alle unionstankerne. Han adskiller sig dog
ikke herved fra sine 15 danske kolleger i
parlamentet. Så vidt det er os bekendt, har
ikke en eneste af vore EF-parlamentarikere
fundet sig foranlediget til kort og godt at
meddele i parlamentet, at forslagene kolliderer med såvel den danske grundlov som
grundfæstede vestlige frihedsidealer, eller til
i det mindste at underrette det danske folk deres vælgere - om, hvad det er, EF her er
ved at koge sammen, eller at redegøre for
deres holdningertil det. Vi ville havefundet
det væsentlig mere interessant og nærliggende, om både Ib Christensen og alle hans
kolleger havde klargjort deres stilling i så
henseende.
Vi venter stadig på deres ytringer herom
og åbner gerne vore spalter for at bolde vore
læsere underrettet om dette vitale spørgsmål, som alle andre synes at være enige om
at fortie og undertrykke.

lover kommissionen en rapport i løbet af
foråret - hvad det så skal hjælpe. Langt om
længe tør man åbenbart nu nævne problemet med den nye tids »Oygtninge«, der ikke
er politisk eller religioot forfulgte ofre, men
udvandrere fra fattigere eller uroplagedc
områder, der simpelthen søger en lettere,
sikrere og økonomisk rigere tilværelse.

Men hvad man vil gøre ved det, er ganske
usikkert.
Er det også uklart, hvad de danske politikere vil gøre for at beskytte Danmark mod
syndfloden?Tavsheden ruger. Hvordan råber man dem op? Er det kun selvtægt og
vold, de bøjer sig for?
(Kilde: Politiken 30/3 90).

•

Kvindesamfund
eller blindesamfund?
l sidste nummer af Danskeren (s. 13)
fandtes et stykke, der handlede om Dansk
Kvindesamfunds proklamerede mål for
I990'erne og om disse måls åbenbare uforligelighed med visse hårde kendsgerninger
om indvandrerkvinders vilkår.
Af lutter korrekthed og høflighed sendte
redaktionen et eksemplar afbladet til Dansk
Kvindesamfund, som man formodede kunne være interesseret i at se, hvad der blev
skrevet om det.
Vi k1mne åbenbart have sparet os både
portoen og uleJligheden. Bladet kom nemlig

omgående retur med en følgeskrivelse på
Kvindesamfundets brevpapir og underskrevet af en fritidskonsulent, der meddelte den
knusende dom: » Vi gør samtidig opmærksom på, at vi ikke ønsker at modtage hverken blade eller andet materiale fra Dem for
fremtiden«.
Tænke- og læsevægringen har således
fortsat gode kår i Danmark, og strudsens
lille trick finder efterlignere også i de bedste
kredse, når det gælder om ikke at se, hvad
der sker omkring en.

•
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Tabte sager - og vundne
Hvor står politikerne, når vort
demokrati trues? Hvad gemmer der
sig under »Antiracistemes« tilforladelige overflade? Disse spørgsmål
har fået fornyet aktualitet.
)•Nazi·møde<-; ))nej til nazister«, ))racister
blev bremset« og mere af samme slags hed
det gang på gang i dagbladet Land og Folk i
efteråret 1988. På samme tidspunkt blev
Den Danske Forenings møder systematisk
overfaldet af »antiracister,~ BZ-ere og andre
»aktivister«. Maling, spytklatter, brosten og
meget andet regnede ned over deltagerne,
når de efter at være blevet sat på gaden af
lokaleejere, der også blev truede og påvirket
gennem løgne om foreningen, afholdt møderne som anmeldte demonstrationer i fri
luft
I Gentofte forviste borgmesteren, den
konservative Birthe Philip, en gammel
norsk modstandsmand, Jan Høeg, fra hovedbiblioteket til gaden. Tilsvarende skete i de
københavnske medborgerhuse, hvor f.eks.
et foredrag om ytringsfriheden måtte holdes
på gaden.
Hvorfor?
»Sagen«, der erstatter de tabte sager
Det har altid været et godt gammelt kneb
at skaffe sig en »sag«, når en bevægelse
savner tilslutning. Noget, der kan skabe
opmærksomhed, som kan præsenteres som
et retfærdigt formål, og som derfor egner sig
til at tiltrække f.e.ks. unge.
Sådan tilslutningsavner den mere rabiate
venstrefløj i dag. Alle v&l, hvad situationen
er efter opbruddet i Østeuropa. Derfor er
der et påtrængende behov for en »sag«. Og
hvad er da bedre end den »antiracistiske«
sag? Den er retfærdig. Den tiltrækker store
pengebeløb i offentlig og privat understøttelse. Og frem for alt lader den sig køre.
Den kommunistiske propaganda brugte i
årevis ))racismen« som tema. Igen og igen
blev påstandene om »racisme« og »fremmedhad« hamret ind i de vestlige medier og
politikere. Følgelig er opfattelsen af, hvad
racisme overhovedet er, gået i skred. Det er
lykkedes at få p0litikereog opinionsdannere
til at eftersnakke slagordene i forsøget på at
fremstille sig selv som retfærdige. Gradvis er
ordets betydning i den folkelige opfattelse
blevet bøjet væk fra den oprindelige, som
dækker tro på egen »races« overlegenhed. I
stedet er naturlig national og fornuftsbetonet modstand imod indvandring fra de
overbefolkede lande blevet gjort til »racisme«, og ligeledes enhver protest mod tilde-
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Da »Land og Folk« krøb til korset
Afgørelsen i retssagen mod bladet
Efter »Land og Folk«s anmodning i sidste øjeblik inden det afgørende retsmøde
afgjordes sagen 8. marts 1990 ved et forlig. Det siger bl.a.:
»De sagsøgte bringer inden 14 dage fra dato en beklagelse i dagbladet »Land og
Folk« med overskrift og tekst som det til forligsteksten vedhæftede, der er en
bestanddel af parternes forlig.

•••
De sagsøgte betaler in solidum inden førnævnte frist til sagsøger en godtgørelse i
henhold til erstatningsansvarslovens§ 26 på kr. 15.000 samt betalersagsomko.stninger med kr. 15.000.
Den ovenstående forligstekst rummer følgende:
»Land og Folk beklager over for Den Danske Forening

I Land og Foll<s udgaver den 2., 7., 8. og 27. september 1988 bragte vi i fire
forskellige artikler omtale afDen Danske Forenings medlemmer og m.ødeaktivitecer.
I artiklerne er Den Danske Forening og dens medlemmer karakteriserede som
nazistiske og racistiske.
Den Danske Forening har pA dette grundlag anlagt sag mod Land og Folk, som i
forbindelse med en forligsmæssig afslutning afden anlagte sag beklager den nævnte
omtale og erkender, at bladet ikke bar haft noget holdepunkt for som sket at
karakterisere Den Danske Forening eller denne forenings medlemmer som nazistiske
eller racistiske«.
ling af urimelige ressourcer til fremmede.
Det positive at ville værne sit land er blevet
til det negative »racisme«.
Hermed er der skabt et vældigt brækjern
for import af social uro til gavn for »verdensrevolutionens« sag. En madding til at
fange ubefæstede sjæle. Noget de kan fylkes
om.
Hvis man altså bare kan finde nogle »racister<< og >>nazister<<.

Forvandlingsnummeret
Og når der ingen rigtige racister og nazi.
ster er, kan man jo f.eks. lade, som om Den
Danske Forening udgør det manglende.
Hvad skulle kunne forhindre dette, når nu
medierne ikkefortæller, hvad foreningen er,
men tværtimod forudsætningsvis eller direkte støtter og eftersnakker kampagnemagerne?
Derfor blev veteranen fra den norske frihedskamp, Jan Høeg sat på gaden af en
konservativ borgmester,som ikkekunnestå
fast, da det virkelig gjaldt Jan Høeg, hvis far
faldt, da Stalin forsøgte at indlemme Finland. Medstifter af det første norske illegale
blad under besættelsen. Deltager i efterre1ningsarbejde i allieret tjeneste og med til at
organisere nedkastninger af materiel til
»Hjemmefronten« (den norske modstandsbevægelse). Våbeninstruktør for den, chef
for militære modstandsgrupper i skovdi-

strikterne uden for Oslo. Hårdt slidt under
løsningen af nogle af de vanskeligste opgaver i de fem forbandede år. I dag pensioneret
med krigspension i anledning af de skader,
han pådrog sig.
Foran Gentofte bibliotek udnævnt til nazist.
Fordi der var brug for en »sag«.
Fordi det var ligegyldigt med Jan Høeg
og hans baggrund.
Fordi en borgmester ikke kunne kende
forskel på ret og vrang.
Fordi pressen tav om, hvad der virkelig
foregik eller endog understøttede kampagnemagernes billede.
De røde nazister
Og Jan Høeg var ikke det eneste offer i
denne groteske heksesabbat. Foran biblioteket sås flere af dem, der som han havde
deltaget i kampen mod desp0tiet. dengang
forsvaret for idealerne krævede mere end
ord. De ville heller ikke ou bøje sig. Imellem dem var f.eks. en ældre dame. Overspyttet og udråbt til ,,feltmadras«. Den
mand, hun aldrig nåede at få et liv sammen
med, ligger begravet blandt andre faldne
frihedskæmpere i Ryvangen. Og der var en
ældre pOlsk flygtning. Undsluppet til Danmark efter at være invalideret af Gestapos
tortur. Foran bibliotekets lukkede dør igen

I

mishandlet - nu af »antiracister«. Kastet ind
i en mur.
Igen og igen disse optrin, der levende
illustrerer vore politiske lederes og vor presses svigt i en afgørende stund. Kun ænset af
dem, der selv var til stede. For i denne sag
blevikkeanvendt nogen opsøgende journalistik. Her var ingen løftede redaktionelle
pegefingre. Her var ingen anledning for
myndighederne til at hævde loven. logen
anledning til at indlede politimæssige efterforskninger med henblik på afstraffelse af
voldsmændene og mødestormeme - vor
tids fascister.

p

Intet.

•Land og Folk• klædt af
I marts måue Land og Folk så stå til
regnskab for sin andel i begivenhederne. På
den måde, det nu var muligt at holde bladet
til regnskab for noget, der ikke kan gøres op
i kroner og øre. Ved en injuriesag i Københavns Byret. Her skulle bladet konfronteres
med nogle af sine ofre. Med polakken. Med
en forhenværende KZ-fange, der ifølge de af
bladet opgejlede mennesker »skulle have
været skudt under krigen«. Med foreningens
formand, der blev sat fast af Gestapo for
illegal virksomhed. Og med andre.
Stillet over for alt dette lagde bladet
30.000 kr. på skranken for at slippe ud af
sagen. Oprulningen af begivenhederne i et
åbent retsmøde truede med at trække en
kataSLrofe ned over hovedet på både bladet
og det parti, det står for.

n
J

Hvordan kan så få tyrannisere
så mange så meget?
Men spillet kører videre andetsteds. Fra
februar 1990 er aktionerne mod foreningens
møder genoptaget og nu over hele landet.
Anført af rødnazister, der nu mangler en
»sag«. Igen under politikernes efte-rsnakkeri
og i ly af den frie presses manglende frie vilje
til at løfte en af sine vigtigste opgaver overhovedet. Selv tidligere anstændige aviser
hjælper aktivt eller passivt med til at begrænse den ytrings- og informationsfrihed,
der er deres egen livsbetingelse. Og som er
udelelig. Redaktionerne har ladet sig lamme
-som kaninen af slangen - af den forholdsvis meget lille gruppe af røde journalist-indpiskere. Man står hu åbenbart over for det
triste fænomen, som fascismens fædre- med
begejstring - fremdrog for over I00 år siden:
At en ganske lille gruppe af tilstrækkelig
beslutsomme mennesker kan tilrive sig magten i et samfund, der sløvt tager sin eksistens
for givet.
Aldrig
Men vi bøjer os aldrig for ondskabens
frontkæmpere.
Aldrig.

/

"Afll't\ CZAC.•, !o'ti~'4.."
,ÆN1trv~1:,~11,~$#,~A,
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Ikke al »antiracistisk« reortage ender godt for reporteren!

Hverken de yngre, der prøver at tænke sig
om, inden de accepterer hvad som helst, der
tilbydes, som sund åndelig føde.
Eller de ældre, som har prøvet det hele
før. Jerntanterne.
Vi flytter os ikke en tomme. Vi står fast,
samler kræfter, organiserer. Genskaber det
værn om anstændigheden og vore demokra-

tiske værdier.som andre fejt og sløvt er i fuld
gang med at opgive.
Og vi forsker videre i »aktivisternes«
baggrund. For der er også andre end dem på
den yderste ventrefløj, som har interesser i
det, der sker. Til det vil vi senere vende
tilbage...

•

En hurtig, menneskevenlig
bemærkning ...
Det var, hvad byrådsmedlem Henrik
Møller i Helsingør fremkom med, da han
6/4 1989 så noget af Den Danske Forenings materiale ligge omdelt til byrådets
medlemmer. »Det er ren racisme«, skyndte
han sig at sige - inden han havde læst det
Det er jo altid rart at fremstå som menneskevenlig antiracist.
Bemærkningen blev naturligvis refereret i
lokalbladet og indberettet af medlemmerne
i området. Derfor varede det menneskevenlige byrådsmedlems hygge kun kort. Vil De
venligst feje op efter Dem, skrev foreningen
til Henrik Møller.
Men som del ofte går, når mennesker har
gjort noget dumt, blev der ikke fejet op. I

stedet fastholdt, udenomsforklarede og vævede hr. Møller. Og så blev der anlagt sag.
Nu er dommen faldet. Udtrykket er uberettiget og injurierende. Udtalelsen kendes
død og magtesløs. Sagsøgte skal betale
5.000 kr. efler erstatningsansvarsloven, fastslog dommeren.
Sådan kan det gå, når man for at fremstille sig selv som ren og rigtig og antiracistisk udpeger nracister(< der, hvor der ingen
er.
Hvad enten man nu er løgnens ophavsmand eller blot dens naive eftersnakker og
viderebringer.
(Kilde: Helsingør Civilrets dom af 12/2
90, sag BS 1498/1989).
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Værnet om vore værdier
De såkaldte »antiracister« føler jeg mig
Den gamle norske modstandshøjt
løftet over. Det rører mig overhovedet
mand Jan Høeg har givet nogle komikke,
de siger og gør. Jeg ved jo, hvem
mentarer til Danskeren i anledning de er,hvad
og hvad de står for. Men det er dybt
af Land og Folk-sagen.
skuffende at opleve politikernes svigt i en

- Hvorfor er du gået med i dette utaknemmelige arbejde, Jan Høeg?
Det er ikke et spørgsmål om at gå med.
Det er et spørgsmål om fortsættelse af det,
jeg altid har gjort. Hvis man vil værne sit
land, må man også forstå, at forsvaret kan
ha ve forskellig skikkelse til forskellige tider.
Nogen vil måske føle, at vi reagerer overdrevent på en beskeden trussel. Det er ford~
de kun tæller kolonisatorerne efter deres
øjeblikkelige antal. Men de problemer, vi
har med det lille antal, afspejler de problemer, som vil melde sig med det store tal, vi
kan se vil komme, hvis der ikke bliver gjort
noget At ville forsvare sit land er også gennem fremsyn at villesikre det imod ulykker,
der kan forudses.
- Hvordan føler du modt11ge/sen af det,
du gør?

situation, hvor signalerne er nøjagtig de
samme som i trediverne - og udsigterne lige
så dystre. Vi må vist desværre erkende, at
vort demokrati er degenereret
- Tror du, der kan gøres noget ved det?
Ja, selvfølgelig kan der gøres noget ved
det. Man kan sige nej, sige fra. Gøre som
Churchill gjorde. Hvad ville vi have været
uden Churchill? Vi har en pligttil at sige fra
og gå til modstand påny.

- Er folk da ikke ogsA degenererede?
Nej, afgjort nej. Ånden er helt anderledes
på tinge end i befolkningen. På tinge er
ånden præget af åndelig indavl. Det finder
man ikke i befolkningen.
- Hvorforstod du fast på at tale under de
vilkår, du blev budt ved foreningens møde i
Gentofte?

Jeg forstår ikke spørgsmålet. Jeg kunne
jo ikke have gjort andet. Hvis man vil sige
oej til det, der sker, må man praktiseredette
nej. Og det indebærer naturligvis også et nej
til dem, der ikke forstår, hvad demokrati er.
Gentofteborgmesteren skulle gå hjem og
skamme sig. Gå hjem, Birthe Philip og tænk
over, hvor ynkelig din stillingtagen var.
Tænk over, hvad det vil føre til, hvis alle
opførte sig på den måde! Hvor havde du
været, hvis vi havde båret 05 sådan ad, da
det var Hitler, som pressede sig på?
- Hvor ender alt dette?
Vi vinder. Men jeg spørger iøvrigt ikke
om, hvem der vinder, før jeg beslutter mig
til, hvem jeg skal støtte. !april 1940 var det
højst usikkert, hvem der ville vinde. Man
tænker sig grundigt om og beslutter sig for
det, som er rigtigt, og så holder man på,
ligesom under krigen, uanset konsekvenserne.

•

Kommunalpolitisk grundlovsforagt
De seneste måneder har desværre bragt
flere uhyggelige eksempler på, at kommunalpolitikere bar ladet sig rive med af den
rødnazistiske hetz mod især Den Danske
Forening, men også mod andre danskere,
der samler sig imod indvandrings- og kolonisationspolitikken.
I Fredericia fordrev byrådet ved en offentlig erklæring og ved faktisk pression mod
ledelsen af hotel »Landsoldaten« en kreds af
danske, der agtede at holde stiftende møde
der for et politisk parti imod indvandringspolitikken. Kommunalpolitikerne henviste
komisk nok til byens historiske »tolerance«
over for fremmede. Men »tolerancen(( var

altså sluppet op, da det gjaldt danske landsmænd, der såmænd bare ønskede at gøre
brug af den forsamlingsfrihed, som grundloven tilsiger alle danske borgere.
Den Danske Forening havde intet med
denne politiske kreds eller med det planlagte
møde i Fredericia at gøre. Men foreningen
fik den samme grundlovsforagt at mærke
nogen tid senere, da den ville holde et møde
i Ra11ders.
Med dobbelt tunge

Her var det borgmesteren selv, der gav
rollen som ridderen af Randers bro. Den
bekymrede og omsorgsfulde borgmester
Keld Hilttel følte det skam - efter henven-
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delse fra bl.a. en tyrk - som sin »pligt« at
kontakte ledelsen af hotel »Randers«, hvor
mødet skulle holdes. Og selv om ban påstod
at gøre det »som privatperson«, forstod hotellet da nok et vink med en vognstang og
brød sin klareaftale om lokaleleje. Borgmesteren fortalte hotellet om, hvad Den
Danske Forening »står for«, og da det udtrykkeligt påpeges, at han gjorde det også i
sin egenskab af medlem af »folkebevægelsen mod Nazisme«, kan man jo gætte på,
hvilken karakter hans belæring af hotelledelsen har haft!
Episoden får sin særlig bittersøde smag,
når man husker, at Randers-borgmesterens
kun gennemsigtigt indpakkede insinuationer om n32.isme og racisme rettes mod en
forening, blandt hvis medlemmer er en
mand, der var blandt de fremmeste i den
jyske modstandskamp mod den tyske nazistiske besættelsesmagt. Det var endda netop
i Randers, at ban med det største mod og
ved den yderste koldblodighed snørede sig
fri af de fremmedes anholdelse, der ellers
efter al sandsynlighed ville have kostet ham
tortur og død. Andre af Den Danske Forenings medlemmer oplevede nazi-undertrykkernes fængsler og fangelejre indefra.
Men hvad kender borgmesteren til det? Han
varjo kun et barn, da andre satte livet på spil
for at sikre ham de frihedsrettigheder, han

nu søger at fratage danskere, som han er
uenig med.

Ynk og forræderi
At ejere og ledere af hoteller lader sig
påvirke af byrådserklæringer, borgmesterhenvendelser eller rødnazistiske trusler til at
løbe fra klare aftaler, er ynkeligt, men måske
mindre overraskende, når man tænker på
deres interesse i at stå sig godt med deres bys
styre og i at undgå at blive ramt af terroristernes voldsmetoder. At folkevalgte kommunalpolitikere og endog en borgmester
misbruger deres hverv til at gøre grundlovsrettigheder illusoriske, er mere end ynkeligt.
Det er et forræderi mod selveden forfatning
og det folkestyre, de skylder deres hverv, og
som de netop i kraft af det burde føle en
særlig pligt til at værne om.
Men hvor er de myndigheder at finde, der
vil værne om grundloven?
Åbenbart ikke blandt vattede politimestre, der ikke ser nogen anledning til at gnbe
ind mod de organiserede forsøg på at sætte
forsamlingsfriheden ud af kraft.
Er det kun naivt at forvente, at tilsynsråd
og indenrigsminister sætter tingene på plads
over for de kommunalpolitikere, der så
åbenlyst har misforstået deres opgaver? Eller forstår også de kun magtens og ikke
rettens sprog?
S.D.

Historien om en historie
Er det holdningerne, eller er det
kendsgerningerne, der afgør, hvad
befolkningen får at vide? Vi bringer
her et tankevækkende eksempel på
bedragets og censurens teknik.
Den 17/11-89 kom forlooningen. Den
megen usikkerhed om antallet af indvandrere, som Den Danske Forening gang på gang
har beklaget, blev med et slag ryddet af
vejen. »De fylder to fodboldbaner«, kunne
Weekendavisen Berlingske meddele. I en
artikel afjournalist Arne Notkin blev talmaterialet gennemgået og »de faktiske tal«
(som det hed) fremlagt.
En klog journalist

Naturligvis er der ingen grund til uro,
fremgik det af artiklen. For de fremmede er
slet ikke så mange, som nogle siger. Og det
bliver de heller ikke i fremtiden. For, som
det hed i artiklen, de progn~r over udviklingen i antallet, som bl.a. Venstres Birthe
Rønn Hornbech betjener sig af, er det rene
»hokus pokus«. »Professionelle demografer« - skrev Notkin - betragter dem som
helt »useriøse«. Og Den Danske Forenings
beregninger, udført af cand. oecon. Ebbe
Vig, er ikke alene »hokuspokus«, men endog »fup og fidus«. Monstro også de medlemmer af kongehuset, som har svensk, tysk
og fransk oprindelse, skal udvises af kongeriget, fortsatte Notkin spydigt med henvisning til foreningens krav om repatriering
(hjemsendelse) af indvandrerne.
Således kunne Weekendavisens meget
intelligente læsere da ånde lettet op og sætte
sig roligt til aftenkaffen og kagerne: Og det
gjorde de fleste af dem velsagtens også.
Men der var nogle, som ikke gjorde det.

..

Pressefup
Hvordan i alverden kunne den trænede
journalist Notkin, som er blevet udførligt
orienteret om, at det er masseindvandringen
- især fra Asien - foreningen beskæftiger sig
med, finde på at bilde læserne ind, at foreningen arbejder på at få kongehuset deporteret?
Hvordan kunne han kalde Ebbe Vigs beregninger, som bygger på metoder godkendt
afanerkendtedemografer, for »fup og fidus«
uden at diskutere tallene med Vig først? Var
Notkins konstatering af, hvad »professionelledemografer« mener, hentet fra Berlingske
Tidende, hvor demografiprofessor P. C.
Matthiessen er blevet refereret for en sådan
udtalelse om Rønn Hornbecbs beregninger?
En udtalelse, som han ifølge egne oplysnin-

ger aldrig er fremkommet med! Hvorfor
forfalskede artiklen andetsteds resultatet af
en kriminalitetsundersøgelse blandt udlændinge?
Det var kort sagt en meget underlig artikel. En artJ.l<el, som rejste Oere spørgsmål,
end den besvarede.
Den Danske Forening (ved Ole Hasselbalch) bad derfor om spalteplads for et indlæg, der påviste ejendommelighederne. Og
naturligvis skrev også Ebbe Vig. Som ansat
ved en højere læreanstalt følte han sig i alle
henseender berettiget dertil - mildt sagt.
Han skrev endog t,;lde en artikel til Weekendavisen og et personligt brev til Arne
Notk:in: »Det er for mig altid værd at blive
klogere og at lære«,skrev han til Notkin. Og
så inviterede han Notkin til en - gerne offentlig - drøftelse af de forskellige tal.
»Holdning« vigtigere end
kendsgerninger
Ole Hasselbalcbs konstateringer fandt
avisen ikke egnede til viderebringelse. Dette
kom for så vidt ikke overraskende. Mere
overraskende var det, at også den groft sværtede Ebbe Vig blev nægtet spalteplads til sit
forsvar. Men allermest overraskende var det
svar, der indløb til ham fra Notkin selv:
»Jeger ikkeekspert, men reporter«,skrev
Notkin, der samtidig hævdede, at fremmeddebatten er »ikke et spørgsmål om matematik, men om holdning«.

Holdningaltså. Kortsagt: Notkins»fakti·
ske tal« byggede på Notkins holdning. Og
med denne holdning som legitimation var

Ebbe Vigs tal udnævnt til »fup og fiduser«.
Matematikken derimod behøvede ingen
nærmere drøftelse.
Hvad gør man i denne situation?
Jo, hvis man er blevet krænket, går man
naturligvis til redaktøren med presseloven i
hånden og anmoder om en såkaldt berigtigelse, således som loven giver adgang til i
sådanne tilfælde. Og samtidig går man til
Dansk Pressenævn, som har en fm højesteretsdommer som formand. De presseetiske
regler, som nævnet dømmer ud fra, fastslår
nemlig, at artikler, der kan være krænkende
over for nogen, skal efierprøves grundigt
inden trykningen, særligt ved at den krænkede SpØrges (»høres«). Og Ebbe Vig var
ikke blevet spurgt om noget som helst, inden
han blev kaldt fidusmager.
Han fulgte reglerne ved at gå begge de
angivne veje.
En redaktion,
der ikke bringer berigtigelser

Hvad gjorde redaktionen? Jo, den besluttede såmænd, at Ebbe Vig aldeles ikke var
krænket. Og følgelig kunne han ikke få nogen »berigtigelse<e Og så skyndte redaktionen sig at glemme at oplyse Ebbe Vig om
hans mulighed for at indanke sagen for det
særlige berigtigelsesnævn, således som en
redaktion skal ifølge loven, når den afviser
et berigtigelseskrav. Men herregud, det var
jo blot en petitesse. Og som en slags plaster
på såret meddelte redaktionen Vig, at han

Ebbe Vig og alle hans tal! Holdning, siger
jeg, det er det, der tæller!
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da kunne få trykt et læserbrev på vel 30-40
linier.
Dette læserbrev blev så omsider trykt
1911 - 2 måneder efter at Vig var blevet
kaldt en fidusmager. Til glæde for de læsere,
der stadig havde nogen som helst erindring
om, hvad det hele drejede sig om - og som
endnu ikke havde besluttet sig til, at Ebbe
Vig er så stor en fidusmager, at det er ganske
unødvendigt at læse, hvad han selv har har
sige.

til at udtale nogen misbilligelse af Week- gået, er forkert, skrev Vig videre. Og så
endavisen, udtalte Pressenævnet!!
forklarede han, hvor den var forkert. Og
Men hvad Ebbe Vig måtte ha ve at anføre PressenævnelS afgørelse er i øvrigt i strid
til redaktionens udtalelser, blev der ikke med en ganske fast praksis i nævnet, skrev
spurgt om, inden kendelsen faldt
han - og opremsede som dokumentation 13
Nu er det jo imidlertid således, at vi i fonilfælde fra nævnet.
princippet lever i et retssamfund. Og i et
Er det betryggende og i overensstemmelretssamfund er det bl.a. god skik, at begge se med almindelige relSplejeprincipper,
parter bliver hørt og får lejlighed til at udtale spurgte Ebbe Vig endvidere, at den, der
sig om hinandens anbringender. For hvis klager over et groft angreb, ikke får lejlighed
den ene part ikke får lejlighed til at imødegå til at tage stilling til angriberens oplysninger
det, den anden siger, kan det jo væreganske til sagen, inden afgørelsen falder? Er det i
Det unævnelige Pressenævn
svært at vinde sagen. Og ganske svært at overensstemmelse med god presseetik, at en
Pressenævnet for sit vedkommende send- forhindre modparten i at snyde dommeren. redaktør ikke oplyser en klager om hans
te sagen til udtalelse på Weekendavisen.
Så Ebbe Vig skrev stædigt til Pressenæv- ankemuligheder, således som loven foreParterne må jo høres. Og på Weekendavi- net en gang til.
skriver? Og sådan spurgte Ebbe Vig om
sen måtte man derfor skyndsomt linde på
Vil De venligst, kære pressenævn, skrev mange meget interessante ting.
nogle passende retlige betragtninger.
Ebbe Vig, tage stilling til mine bemærkninUd fra disse - i øvrigt meget nye og ger til det, redaktøren siger? For hvordan Dommer dømmer sig selv
usædvanlige betragtninger - og ud fra re- skulle jeg dog kunne tage stilling til, hvad
Men nu var afgørelsen jo altså faldet. Og
daktørens forklaring om, hvad der var ske~ han siger, førend han har sagt det? Og re- kan et nævn, der har en højesteretsdommer
blev sagen så afgjort. Der var ikke anledning daktørens beskrivelse af, hvad der er fore- som formand, tagefejl? Naturligvis kan det
ikke det. Sagen kan ikke genoptages, skrev
højesteretsdommeren sørgmodigt tilbage.
Og bladet har jo »lagt op til en slags forligsmæssig løsning«, føjede han trøstende til.
Sådan er stillingen altså i retssamfundet
Danmark i året 1990 efter Kristus, når »maBegivenhederne foran Vartov i Køben- kapitalens lejehær« lød den superintelligen- tematikken« kommer i konflikt med »hold·
havn den 19. martS, da Den Danske Fore- te strofe »politi og militær/kan lave deres ningerne«. For den al!Så, der ikke har de
ning holdt møde der, er et talende eksempel egen hær«. Desuden naturligvis det smag- rette holdninger.
fulde klassiske »racister skal hakkes til mepå> hvem >)aktivisterne<< er.
Og det bliver næppe anderledes, førend
Under overskriften »Kommunister mød dister«. Det er jo folk, som elsker freden og befolkningen massivt og kontant nedbryder
op« kunne man læse i Land og Folk for raser mod politisk vold.
muren af bedrag og censur.
17.-18. martS, at de københavnske kommuForbipasserende fodgængere rystede på
nister skulle indfinde sig i partietS lokaler i hovedet. Et par af dem forsøgte at finde ud
af, hvad det var, der blev aktioneret imod.
Nansensgade 75, kælderen, kl. 18.
Manden, der stod bag, var en vis Bo For det måtte da bestemt være noget, det var
Mouritzen fra DKP - kendt bl.a. fra »læser- værd at være medlem af, som de sagde.
Begivenhederne var således ganske tradiindlæg«, der stempler Den Danske Forening som »racistisk« (således Amagerbladet tionelle. Eneste afvigelse var en repræsentant for »venstrefløjen«, den velkendte se24/10 89).
»Danskeren«s udsendte medarbejder kun- minarielærer Erik Jensen, som lelSindigt
ne da også ganske rigtigt registrere aktivitet i trængte sig ind i foredragssalen til det lukkekælderen i Nansensgade på det fastSatte de medlemsmøde og fotograferede mødetidspunkt. Og også den meget forudseelige deltagerne ! Han måtte hjælpes ud - af polibevægelse i retning af Vartov lod sig konsta- tiet og uden sin film!
I Ekstra Bladet kunne man 5/3 læse, at
Den Danske Forenings medlemmer er fem tyrkiske smådrenge fra Århus havde
tere.
Nu er det ikke let i disse tøbrudstider med temmelig fredsommelige. Men uden for vor pådraget sig infektioner og været i fare for at
lune østenvinde at samle et blot beskedent kreds kan det gå galt. Vi mindes at have læst få koldbrand i penis, fordi de havde været
antal mennesker med den uorden i hovedet, om, hvorledes en DKP-er i spidsen for en udsat for en muslimsk »omskærers« besom deltagelse i en traditionel »antifasci- gruppe æg-kastende og råbende personer, handling. En omskæring skal nemlig he1St
stisk(( ener »antiracistisk(( aktion kræver. som for nogen tid siden søgte at afbryde et foretages under rituelle former og af en troMen det lykkedes dog det hensygnende par· møde med Søren Krarup i Asferg præste- ende muslim.
ti, med bistand fra VS-ungdom, at mobilise- gård, blev ret ublidt håndteret af forsamlinPå Århus AmtSSygehus udtaler overlæge
re en styrke, som ifølge Politiken (20/3) gen.
på børneafdelingen Hans Wolfi den anledAk nej! Det må ikke være let at skulle ning, at hospitalet løbende foretager omandrog ca. 75 mennesker.
Og med deooe samlede styrke begyndte repræsentere sultens slavehær i en tid, hvor skæringer af jødiske og muslimske drenge,
man så at hyle. Det er nemlig, hvad disse denne hær andelSteds har gjort oprør mod men at man i nogle tilfælde har modtaget
efter egen påstand dialektisk skolede perso- sine selvudnævnte ledere, der levede i sus og klager fra forældrene.
ner kan præstere.
dus i deres afspærrede »officersmesser«. Er
- Nogle forældre har ikke været tilfredse
Det er imidlertid heller ikke let at finde der noget at sige til, at man i den situation med den måde, vi gør det på, siger han.
passende slagord dagen efter jordskreds- har brug for at trøste sig med brøl og bøme- Blandt andet mener de ikke, vi skærer nok af
valget i ØsUyskland. De traditionelle måtte rim?
forhuden væk. Men det er nødvendigt at
omformes. Så i stedet for »politi og militær/
advare mod folk, der - som i de aktuelle

Brøl og bømerim

Nye opgaver
for vore
sygehuse

•
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tilfælde - ikke fore1ager indgrebet under store problemghettoer, og andre opgiver
betryggende og ansvarlige former, slutter skolen ef\er nogle måneder. Problemerne
med denne generation i Europa er større end
Hans Wolf.
Mange har efterhånden opdaget, at syge- ventet«.
Arbejdsl05heden er forholdsvis højere
husene præsterer et mere sterilt arbejde end
blandt
2. generations indvandrerne end
de rituelle»omskærere« -også er det gratis.
De danske skatteydere be1aler også her
uden at kny. Således læses i det ligeledes
dansk belalte indvandrerblad Samspil nr.
5/1989 om en fornuftig tyrkiskfamilie,som
er glad for, at den lille operation kunne
foretages på Hvidovre Hoopital - og at man
bagefter kunne holde omskærelsesfest med
300 gæster i lejede selskabslokaler på Amager!
På forespørgsel har Sundhedsstyrelsen
oplyst (brev 1/3 89), »at rituel omskæring
foregår ambulant og sker ved hjælp af sim- Socialistisk hovedpine
pelt apparatur med en indbygget kniv. PaFront Nationals valgtriumfer i Dreux og
tienterne skal således ikke være indlagt. Marseille (se Danskeren 1990 nr. I s. 18)
Indgrebet kan forelages både på sygehuse og har udlØ6t dybe rystelser i det regerende
hoo praktiserende speciallæge. Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med prisen for socialistparti og tilsyneladende også hos den
.hidtil så indvandrerglade præsident Milterdenne mindre operation, som patienterne rand, der er bekendt for sin kamæleonagtige
sædvanligvis selv betaler, såfremt indgrebet evne til hurtigt at omstille sig til en ny poliudføres hoo en praktiserende speciallæge. På
taktik.
sygehusene opkræves der ifølge det for tiskPræsidenten
talte nu om nye forholdsregSundhedsstyrelsen oplyste ikke betaling«.
ler imod den hemmelige indvandring, som
Værd at huske næste gang, man møder
en, som har betalt en mindre formue for en »skaber en følelse af forvirring, uro og mankosmetisk operation, eller en, der må leve gel på tillid til de offentlige organer«. Han
med stærblinde øjne eller værkende knæ, indrømmede også pludselig, at tolerancetærfordi der ikke er råd til at klare nok af den skelen over for indvandringen faktisk allerede var nået i l 970'erne.
slags for almindelige danskere på de sygeDe ændrede toner fra socialistpartiets lehuse, de opretholder med deres kæmpeskat- dende skikkelser gengav utvivlscmt meloter.
dien, der er trængt frem til dem fra partiet~
græsrødder som en øjeblikkelig reaktion på
dets valgkatastrofe i Dreux.
En nylig meningsmåling blandt socialistiske vælgere og sympatisører afslører, at 57%
af dem har fået nok af indvandringen. Og
ikke mindre end 41 %drager også den konsekvens, at gradvis hjemsendelse af hovedparten af indvandrerne vil være en god løsning på problemeL
(Kilde: Liberation 12/12 89).

blandt de hjemmehørende. Problemerne er
størst hos indvandrerbørn fra Jugoolavien,
Tyrkiet, Marokko, Algeriet og Portugal.
(Kilde: Svenska Dagbladet 30/1 90, Jyllands-P06ten 31/1 90).

•

Fra andre lande

Frankrig

Børn af

indvandrere:

Europas
problembørn

Alene i Belgien, Vesttyskland, Frankrig,
Holland, Sverige og Svejl~ er der i dag i alt 7
millioner indvandrerbørn. De udgør IO%af
alle europæere under 20 år. Deres antal
vokser med ca. 400.000 om året.
Det problem, de udgør, er som en tidsindstillet bombe. Det skriver !LO (International Labour Organization under FN} i en ny
rappon.
Carlos Castro-Almeida fra ILO siger.
»Det er en generation med større vanskeligheder end indfødte børn og unge. De har
sværere ved at klare undervisningen i skolen
trods forsøg på at integrere dem ved hjælp
af specialundervisning. Mange indvandrerbørn sluses ind i specialklasser, som bliver til

Uviljen koger over
Uviljen i den franske befolkning mod
masse.indstrømningen i landet, især af nordafrikanere, synes nu så stærk, at den begynder at koge over i voldshandlinger og drab
vendt mod de fremmede.
Der meldes således på det sidste om flere
episoder, hvor nordafrikanere er blevet
dræbt i sammenstød med politi eller civile.
l Oere tilfælde er de dræbte skudt af politiet
under flugt eller af civile på fersk gerning
under tyverier.
Politikerne er åbenbart som sædvanlig
taget på sengen og uden folkelig opbakning.
De taler stadig mest om at dæmme op for

magtkampe - vejret taktisk mogenluft for
deres forsøg på at stemple modstand mod
fremmedinvasionen som »racisme« og indbudt lederne af de to store borgerlige oppositionspartier til et møde om bekæmpelse af
denne. Begge partier var dog kloge nok til at
afvise tricket og påpege, at en sådan drøftelse kun havde mening, hvis den tog fat på det
til grund liggende spørgsmål om indvandringen og forholdsregler imod den.

Socialistisk »racisme«tolkning
Socialisternes reaktion afslører den totale
politisering og forfladigelse, racismebegrebet er blevet udsat for i Frankrig. Over for
oppooitionspartiernes argumentation hævder indenrigsminister Pierre Joxe nemlig
virkelig, at racisme og indvandring er to
forskellige spørgsmAI, og at, »hvis man blander de to ting sammen, bar man allerede
indtaget en racistisk holdning«!
De to store borgerlige oppositionspanier
har udarbejdet deres egen plan og opfordrer
til en strammere indvandringspolitik.
Socialistregeringen synes i sin forvirring
at ville gå til yderligere politisk undertrykkelse. Man udelukker end ikke indskrænkning af pressefriheden og ændringer af straffeloven for at forfølge »racisme« - skønt
man åbenban ikke anlægger nogen klar definition af begrebet.
(Kilder: Politiken 15/3, 20/3 90, Time
Magazine 26/3, 2/4 90, Information - Associated Press 4/4 90).

»SOS-Racisme« på retur

Et modefænomen med storslået mediedækning i Frankrig i midten af l 980'erne
var bevægelsen »SOS-Racisme«. Startet af
Harlem Desir, en ung mand af blandet Martinique- og fransk afstemning, havde bevægelsen kun en vag formAlsparagraf, men dog
klart det ene hovedmål at bekæmpe, hvad
den kaldte »racisme« -som sædvanlig uden
klart at definere, hvad der skulle forstås derved.
Gennem nogle kæmpe-rockkoncerter i
Paris og andetsteds skaffede bevægelsen sig
omfattende, men løs opbakning fra et stort
>>racismen«.
Socialisterne har - midt i pinlige indre antal unge. Som ventelig var den markant
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venstreorienteret, og det franske socialistparti samt den socialistiske præsident Mitterand fandt det fra begyndelsen taktisk klogt
at tage den under deres vinger. Det skete i en
sådan grad, at bevægelsen ofte er blevet
anset for al være en marionetdukke i Mitterrands trænede hænder.
Med udgangspunkt i den flyvende start i
Frankrig søgte dens ophavsmænd at udbrede ideen til andre lande. Der er da også
blevet dannet aflæggere i flere lande bl.a.
Danmark. Kun i Norge og Sverige har bevægelsen dog fået stærkere fodfæste. Overalt betragtes den som allieret med kræfter på
den yderste venstrefløj.
I Frankrig be.r den socialistisk ledede regering under indtryk af kraftige reaktioner i
den franske befolkning imod indvandringspolitikken på det seneste indtaget en forsigtigere holdning (jf. ovenfor). Det bar også
medført en tydelig afkøling af forholdet til
»SOS-Racisme«. Regeringen har gentagne
gange understreget, at Frankrig ikke kan
afbøde alle ulykker i verden og ikke længere
kan optræde som et nyt indvandringsland
»SOS-Racisme«, der navnlig bar været
rekrutteret af unge fra middelstanden, har
på sin side kraftigt kritiseret socialisternes
politik. Bevægelsen 50ger nu navnlig at skaffe sig indpas blandt gymnasieungdommen
(ligesom åbenbart i Danmark). Den præges
i stigende grad af indvandrere fra det muslimske Nordafrika, hvilket bl.a. har givet
anledning til interne rivninger om holdningen til striden mellem Israel og araberne.
Alt i alt er bevægelsen i de seneste år
falmet og har tabt det meste af den hastigt
vundne fremgang. Meget tyder på, at den
efter som modefænomen at være stormet
frem nu må kæmpe foroverhovedet at overleve.
(Kilde: Le Monde 9/1 90).

Vesttyskland
lndstrømningstal
Den vesttyske forbundsrepublik (BRO)
har i de seneste år modtaget en hastigt stigende strøm af mennesker over sine grænser. I modsætning til fremmedstrømmen til
andre europæiske lande er det imidlertid
særegent for Vesttyskland, at hovedparten
afdesiden I.januar 1989 indrejsteertyskere eller af tysk rod.
Der er kommet næsten en halv million fra
Østtyskland (DDR) som »Ubersiedler«og
ca. 430.000 fra østeuropæiske lande som
»Aussiedler«.
De samlede omkostninger ved dem, der
er kommet fra DDR, beregnes til over 4
milliarder mark. Også for tilflytterne fra
Østeuropa opgøres udgiften til omkring 4
milliarder mark.
Men ved siden af disse tyske eller tyskprægede ti!Oyttere er der en ganske vist meget mindre, men dog fortsat overordentlig
stor til vandring af asylsøgere fra helt fremmede områder, hovedsagelig i den 3. verden. Siden januar 1989 omkring 130.000. I
forvejen havde SRD 310.000 asylsøgere,
hvis ansøgninger var blevet afslået, men som
af »humanitære grunde« ikke sendes tilbage
til deres kriseramte hjemlande.
Asylsøgerne må ikke tage arbejde (jf.
Danskeren 1989 nr. 4 s. 18-19). Indenrigsministeriet anslår, at en asylsøger gennemsnitligt koster 14.700 DM om året (= ca.
56.000 kr.). For samtlige 440.000 bliver det
6,35 milliarder mark om året(= ca. 24,25
milliarder kr.). Altså et kæmpebeløb også
for et stort og rigt land - men dog forholdsvis langt mindre end udgifterne i Danmark,
hvor alene de statslige udgifter pr. asylsøger
eller »flygtning« er meget større.
(Kilde: Sild 25/3 90).

Italien
Spektakler i Firenze
Den berømte renæssanceby Firenze i
Toscana er blevet udsat for en masseindvandring af afrikanere, der åbenbart bl.a.
søger at drage fordel ved salg af forfalskede
luksusvarer tJ1 byens mange turister.
I februar marcherede 4.000 florentinere
gennem byen i protest mod indvandringen.
En uge senere kom det til voldsomme sammenstød mellem indfødte og afrikanere.
Byens borgmester, der ikke mente at
kunne beherskesituationen, tog konsekvensen og trak sig tilbage fra sin stilling med
erklæringen: »Ikkeengang Vorherre selv ville kunne lø.se den nuværende situation i
Firenze«.
(Kilde: Time Magazine 26/3 90).

}8

Sverige
Kolonisationen fortsætter
En ny bølge af "flygtninge« vælter ind
over Sverige. lykkejægerne kommer nu i
stigende grad fra de Forenede Arabiske
Emirater ved den Persiske Bugt. Det drejer
sig mest om folk fra Somalia, Palæstina og
Libanon, som i flere år har været gæstearbejdere i Emiraterne - og bar opboldsti/Ja.
de/ser der.
Flygtningetrafikken til Sverige synes at
være organiseret - som regel efter følgende
mønster: Først ankommer et yngre familiemedlem med færgen fra Polen til Ystad.
Kort tid efter følger de øvrige familierned-

lemmer, siger politimesteren i Ystad. Han
peger også på, at det drejer sig om en ren
indvandring. De Oeste har jo i forvejen opholdstilladelse i de Arabiske Emirater.
Normalt modtager Ystad omkring 300
flygtninge i løbet af et år. I år er der indtil nu
(15/2) ankommet J.800 asyl50gere til
Ystad
Den mere restriktive flygtningepolitik,
som den svenske regering indvarslede lige
før julen 1989, er tydeligvis blevet en fiasko,
allerede inden man overhovedet nåede at
sætte den i værk. Forklaringen er ligetil: Så
længe man fastholder, at alle mennesker har
ret til at ansøge om asyl i Sverige, vil dette
blive benyttet af mennesker, som 50ger en
bedre tilværelse i vor del af verden. Misbruget af asylretten kan kun forhindres ved en
radikalt ændret flygtningepolitik, som sigter
mod at hjælpe den 3. verdens fattige i deres
hjemlande, samtidig med at muligheden for
at søge asyl i Sverige fjernes næsten helt.
(Kilde: Dagens Nyheter 15/2 90).

Problemerne kan
ikke længere fejes ind
under gulvtæppet
Politikerne og andreopinionsdannere har
ofte talt om det »berigende« ved en stor
indvandring til Sverige af mennesker fra
fremmede kulturer. Problemerne og de negative virkninger talte man kun sjældent om
- undtagen for at bagatellisere dem. Nu
begynder indvandrerne imidlertid at blive så
mange og vanskelighederne så iøjnefaldende, at de, der sidder på magten, ikke længere
kan undgå at tale om ulemperne. Man er
bange for helt at tabe troværdigheden i offentlighedens øjne. Der er således ikke tale
om nogen »glasnost• i indvandringsspørgsmålet, men mere om en taktisk overvejelse.
De problemer, der findes, siger man, kan
løses ved »social ingeniørkunst« gennem en
endnu større forståelse. Massemedierne behandler ganske vist en del af problemerne,
men uden et langsigtet, analyserende perspektiv. (Jf. Svenska Dagbladet 28/11 89).

Tiltagende kriminalitet
Forbryderes hjemland nævnes nu oftere i
pressen. Tidligere var det kun, når en kriminel kom fra Nordeuropa eller et andet vestligt land, at man afslørede nationaliteten.
Kun ved at læse mellem linierne kunne man
af og til opdage, at gerningsmændene var
udlændinge fra andre områder.

Flygtningelejr
var narkocentral
En flygtningelejr i Barkarby uden for
Stockholm fungerede en tid som en af de
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største narkotikacentraler i byen. Heroin og
hash for millioner af kroner distribueredes
af omkring 15 »flygtninge<~ der boede i
lejren. Bandelederen fra Zaire tænkte:
»Hvad er nogle år i et svensk fængsel mod
nogle millioner kroner?«. (Jf. Expressen
14/11 89, Svenska Dagbladet 7/10 89).
Der er Oere eksempler på, at narkotikaen
via »flygtninge« er blevet spredt i det svenske samfund. I Sandviken, en by nord for
Stockholm, forsynede »flygtninge« en halv
snes piger i alderen fra 12 til 15 år med
narkotika til gengæld for sexuelle ydelser.
(Jf. Svenska Dagbladet 18/11 88).
En stor del af narkotikahandelen i Sverige beherskes af udlændinge.

Tre ud af fire voldtægtsmænd
i Stockholm er udlændinge
I I 989 blev der indtil slutningen af oktober anmeldt 190 voldtægter til politiet i
Stockholm. Af de identificerede gerningsmænd var 28 svenskere og 47 afudenlandsk
herkomst. (Om forholdet i foregående treårsperiode se Danskeren 1990 nr. 1 s. 17). Af
voldtægtsofrenes vidneudsagn i de 115 tilfælde med ukendtgerningsmand kan vi slutte, at der også der er tale om en betydelig
andel af udenlandske gerningsmænd, i alt tre
fjerdedele (75%), siger chefen for Stockholms ordenspoliti. (Jf. Svenska Dagbladet
9/11 89). Voldtægterne tiltager i antal i
forhold til foregående år, og de bliver stadig
mere brutale.
Også andre forbrydelser begås for en stor
del af udlændinge. Afl6 kendte mordere er
7 af udenlandsk herkomst. Udlændinges
andel i forbrydelserne vokser også, når det
gælder vold og røveriske overfald, oplyser
politichefen. Røverier på åben gade udviser
også en fremmedandel på tre fjerdedele.

Stor ungdomskriminalitet
Sverige har svære problemer med helt
asociale og kriminelle unge, som ikke kan
klares af de sædvanlige institutioner. Disse
unge er så vanskelige, at man har fundet en
ny betegnelse for dem: »værstinger«. Offentligheden reagerede stærkt, da de sociale
myndigheder sendte en gruppe af disse unge
på sejlerferie til Vestindien under skandaløse forhold. Det drejer sig for en stor del om
anden generations indvandrere. I Stockholm er 6 ud af 10 unge, som tvangsanbringes, snart indvandrerbørn. (Jf. Svenska
Dagbladet 4/ I 90).

Voksende narkotikamisbrug
Fra Uppsala meddeles det, at narkotikamisbruget blandt indvandrere stiger. Myndighederne skønner, at der er 300-400 mis-

brugere af hash og heroin i byen fra denne
gruppe. Ofte er det et misbrug, de har haft
med sig fra deres hjemlande. Det samme er
konstateret andresteder i landet. (Jf. Upsala
Nya Tidning 22/ 12 89).

Fremmed baggrund
gav lavere straf

ikke. Så var det et arb<ajde, man ikke ville
have«. »Mange indvandrere rejser vældig
meget. Svenskundervisningen bliver afbrudt, og medens de venter på et nyt kursus,
går de arbejdsløse. Desuden oppebærer de
ydelser, selv om de opholder sig i udlandet.
Svenskundervisningen i Stockholm savner
sin lige. Den synes at kunne fortsætte i uendelighed uden resultater«. (Dagens Nyheter
23/11 89).
For landet som helhed modtog udlændingene i 1988 40% af de sociale ydelser.
Tallet er med sikkerhed steget siden.

Et eksempel på den særbehandling, som
indvandrere fra fremmede kulturer får i
Sverige, foreligger i en voldsdom fra Sandviken, der bar vakt stor opmærksomhed. En
24-årig libaneser mishandlede og truede
gentagne gang med at dræbe sin gravide Svenskerne diskrimineres
tidligere samleverske. Ifølge domstolen ville
forbrydelsen normalt have medført fængsel- med bosætningstilskud
Socialforvaltningerne udbetaler tilskud
straf. Men der toges hensyn til den »kulturelle forskel«, og straffen blev en beskeden til folk, som skal sætte bo, men mangler
bøde. (Jf. Svenska Dagbladet 9/11 89).
midler. Tilskud, som går til møbler, husgeråd m.m. »Flygtningene« er i dag den største
gruppe, som får sådanne tilskud. De er beStigende omkostninger
tydelig bedre informerede om mulighederne
Den meget stærke vækst i »flygtninge«- herfor end svenskerne i almindelighed! Staindvandringen har medført betydelige om· ten betaler tilskuddene til »flygtninge«, mekastninger. Alene statens sociale bidrag til dens kommunerne selv må betale til andre.
kommunernes flygtningeudgifter udgør i Dette har medført, at i det mindste nogle
budgetåret 1988/89 næsten 2 milliarder kommuner har to forskellige normer • en
svenske kr. (Svenska Dagbladet 13/9 89). med højere tilskud til »Oygtninge« og en
En anden stor udgiftspost er svenskundervis- med lavere til svenskere og andre grupper.
ningen for indvandrere, der er meget omfat- (Jf. Svenska Dagbladet 1/9 89).
tende: 70.000 skoleelever undervises af
6.500 lærere. Dertil kommer yderligere tu- Terror og vandalisme
sinder af lærere til voksenundervisningen.
Trods den store indsats er resultaterne man- følger med indvandringen
gelfulde; svenskkundskaberne er i mange
Fra flere skoler i Sverige meddeles det, at
ulfælde dårlige. Udgifterne i undervisnings- volden øges og bliver stadig mere rå. Traåret 1988/89 var 2.492 millioner kr. (In- kasserier, legemlig vold og trusler forevandrare och minoriteter 4/5 89).
kommer jævnligt, ofte uprovokeret. GentaDe totale omkostninger ved »flygtninge«• gen, grov vandalisering af skolelokaler er
indvandringen er naturligvis meget større. også almindelig. Særlig de ældre klasser
Hvor store, er imidlertid ikke opgjort - i med elever fra J2 til 15 år bar været hårdt
hvert fald ikke offentligt.
raml
Hjulstaskolen, som ligger i en forstad til
Stockholm,
Tensta, er et eksempel på, hvor
Indvandrere
langt det er nået. Af skolens elever er 70%
udnytter ydelser
indvandrere, og der undervises i 34 forskelI Vantors socialdistrikt går 42% af de lige hjemmesprog. Svensk for indvandrere
sociale ydelser til 18% af beboerne. indvan- er i særklasse det største fag. Skolens persodrerne. Det er normalt for et distrikt i Stock- nale har beslaglagt en mængde forskellige
holm. Forvaltningen besluttede at undersø- våben hos eleverne: kastestjerner, karatege årsagen. Undersøgeren, Vida Kor~n- stænger, kæder, knive og stiletter i diverse
Holm, siger: »Vi stiller lavere krav til ind- modeller. En hård kerne af asociale elever
vandrerne end til vore svenske klienter«.
har overtaget kontrollen over skolen. SkoleGang på gang gentager undersøgeren, ledelsen taler om terror og mafiametoder.
hvor følsomt materialet er, hvor forsigtigt De ansatte føler sig magtesløse og bar tabt
man må belægge sine ord. Det er meget kontrollen. (Jf. Svenska Dagbladet 17/2
svæn at tale om ind vandrernes afhængighed 90).
af sociale ydelser: »De siger allesammen, at
Vaksalaskolen i Uppsala er et andet ekde vil arbejde, men det er kun få af dem, der sempel på den brutale vold af ny type, som
vil acceptere, at de ikke med detsamme kan er fulgt med indvandringen. En bande med
få kvalificeredejobs. Jeg har oplevet, at man indvandrerbaggrund har terroriseret de
taltesvensk med mig, men på arbejdsformid- øvrige elever. Hvis et offer anmelder de
lingen kunne vedkommende pludselig slet skyldige, udøves der repressalier af store-
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brødre og bander uden for skolen. Mange
elever lever i skræk og tør ikke være udendørs om aftenen eller overhovedet alene i
bymidten.
Til sidst tabte skolebørnene tålmodigheden og lavede sit-down-strejke mod skoleledelsens slaphed. (Jf. Upsala Nya Tidning
26/9, 30/9, 9/10, 16/10 89).

Skoler segner under byrden
De skoler, der bar mange indvandrerbørn, beslaglægger særlig store ressourcer.
Der er brug for mange ekstra lokaler til
special- og hjemmesprogsundervisning. Skolerne er ofte overfyldte med elever, og midlertidige løsninger bliver nødvendige. Da
indvandrereleverne ofte er urolige og har
tilpasningsproblemer, kræves der tætte kontakter med forældrene, hvilket er både indviklet og ressourcekrævende. Alle samtaler
skal ske gennem tolk, og tolke er ikke lette at
fa fat på. Indvandrerskolerne kræver stadig
mere personale og flere penge for at holde
arbejdet gående. Almindelige svenske elever kommer i klemme herved, idet en større
og større del af skolevæsenets midler bruges
på indvandrerelevernes behov. (Jf. Arbetarbladet 10/2 90).

Mange
indvandrerstudenter snyder
Mere end halvdelen af alt snyd ved universiteter og højere læreanstalter begås af
indvandrere og gæstestuderende. Den svenske diskrimineringsombudsmand - det kaldes han faktisk! - Peter Nobel, som de facto
bestemmer, hvad der må siges i massemedierne om indvandringsspørgsmå/ene, synes, at det er en »tragedie« for disse studenter · en typisk måde at undskylde foragtelig
optræden på hos indvandrergrupper. »De
ved, hvad de har givet sig i lag med. Måske
kan de synes, det er tragisk, atde bliver taget
i det«, konstaterer David Schwarz, redaktør
af tidsskriftet lnvandrare & Minoriteter og
selv indvandrer fra Polen. Der forekommer
også forfalskede eksamensbeviser, indrømmer Nobel. (Jf. Svenska Dagbladet 25/2,
29/2 90).

Indvandrerstudenter klarer
universitetsstudier dårligere
Trods dårlige forkundskaber og svigtende
kompetence i svensk sprog er det let for
indvandrere at få lov til at begynde at studere ved et universitet. Alene i Stockholm er
der 4.000 indvandrerstudenter. For nogle år
siden afsløredes de~ at 70% af eleverne på
tandlægehøjskolen er udenlandskestarsborgere, især iranere. Omkostningerne til en
uddannelsesplads er ca. to millioner kr.
Særlig studenter, der stammer fra u-lan-
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de, har alvorlige mangler. Der er stor forskel
på den analytisk-logiske tænkemåde, som
svensk (og vesterlandsk) uddannelsesvæsen
bygger på, og den memorerende tradition,
som præger undervisningen i mange u-lande.
Motiverne til at studere er også meget
forskellige. l Sverige er det de faktiskekundskaber og den reelle kompetence, som kræves til en stilling, der betyder noget. Hos
mange indvandrere er det i stedet den status,
som diplomer og akademiske studier giver i
sig selv, der er afgørende. Det er almindeligt
blandt indvandrere at studere uden noget
fast erbvervsmål. Mange udenlandske »doktorander« (en særlig svensk akademisk
grad) kan fortsætte studierne i femten år og
bare skrive en dårlig afhandling, som ikke
giver noget arbejde, indrømmer »diskriminationsombudsmanden« Peter Nobel.
Ifølge David Schwarz (jf. foregående
stykke) er det almindeligt blandtstuderende
indvandrere, at de ikke far afklaret deres
forhold til svenskerne og det svenske samfund. De bliver med tiden en misfornøjet
gruppe med stor studiegæld, der giver det
svenske samfund skylden for deres fiasko.
(Jf. Svenska Dagbladet 8/288, 25/2, 29/2
90).

AIDS-import til Sverige
I december 1989 fandtes der ifølge officiel statistik fra Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) 2.315 HIV/ AIDS-smittede i Sverige. Omkring halvdelen er homoseksuelle mænd. En voksende andel er
dog heteroseksuelle - både mænd og kvinder.
Næsten halvdelen afde heteroseksuelle er
indvandrere. De kommer fra såkaldte højrisikoområder, nemlig Haiti og lande i Central- og Østafrika. Det totale antal var indtil
og med 1987: 81, i 1988: 126 og i 1989:
178. På kun et par år er antallet således
blevet mere end fordoblet.

Sandsynligvis er der mange flere HN/
AIOS-smittede, der kommer til Sverige.
Det kan ikke oplyses hvor mange. Kun en
del af ,,flygtningene« fra højrisikoområderne bliver undersøgt og de øvrige så godt som
ikke. Alle undersøgelser er desuden frivillige!
Muligheden for at få lov til at blive i
Sverige påvirkes heller ikke af, om ,,flygtningen« er smittet eller ej. Myndighederne
mener, at oplysning og »nødvendige levevaner« er tilstrækkelige. Ikke engang adoptivbørn undersøges obligatorisk. Socialstyrelsens børnelæge synes, at det er uetisk! (Jf.
Expressen 18/11 89, SBL).

Svenskere diskrimineres
på universiteterne
Doktoranduddannelsen er en tilbygning
på de grundkurser ved de svenske universiteter, som skal føre til doktordisputatS. Alle,
som vil gå til doktoranduddannelse, må nu
skrive en opgave, som skal gøre det muligt
at udvælge de bedst kvalificerede på lige
vilkår for alle grupper. En repræsentant for
studievejlederne ved Stockholms universitet
siger: »Vi har kæmpet for dette i flere år.
Men det er tidligere blevet bremset på højeste politiske sted. En forøgelse af kompetencekravene til indvandrere og gæstestudenter
er blevet anset for at stille dem ringere«.
Kravene til svenske studenter har således
været højere end til udenlandske.
I Sverige taler de ledende kredse meget
om de veluddannede indvandrere, som ikke
får kvalificeret arbejde. Man må spørge sig
selv, om de virkelig er så veluddannede og
egnede til det svenske arbejdsmarked, som
det siges. Udgifterne til alle de forberedende
kurser, som er nødvendige for, at de udenlandske studerende kan klare undervisningen, bliver i hvert fald store -og må nødvendigvis tages fra de midler, der kan afsættes til
svenske unge. (Jf. Svenska Dagbladet 25/2,
29/2 90).

Bøger og tidsskrifter
»Ombudsmanden under anklage?« Og ban
Bjørn Svensson
gør det godt.
Ombudsmanden under anklage.
Stilfærdigt, uden store armbevægelser el(Forlaget Kontrast, 1990. 93 sider. ler polemiske udfald, følger Bjørn Svensson
124 kr.)
sagen fra dens første begyndelse, da tamilerHvordan opstod egentlig den såkaldte
»tamilsag«? Og hvem var egentlig at kritisere i hele denne affære?
Bjørn Svensson søger svaret i sin nye bog,

ne på Sri Lanka begyndte at søge til Vesteuropa, til dens foreløbige konklusion, da de
borgerlige partier vendte Ninn-Hansen ryggen trods dyre ord og løfter om det modsatte.

I mellemtiden rasede en uhørt pressehetz
mod den justitsminister, der havde fortolket
udlændingeloven på en måde, der ikke passede i de toneangivendes kram.
Hetzens hele grundlag, der fik så respekterede journalister som Weekendavisens
Tøger Seidenfaden til at bruge overskrifter
som »Hansen-Gate«, var jo ombudsmand
Hans Gammeltoft-Hansens rapport med
den famøse konklusion om det overordentligt kritisable i justitsministerensadministration.
Ved et styrelsesmøde 31. marts trådte dr.
Det er den samme Gammeltoft-Hansen, phil. Sune Dalgard, der har været formand
der med en sjælden sans for det taktiske for foreningen siden april 1988, tilbage fra
optrådte som Dansk Flygtningehjælps lob- dette hverv. Han afløstes som formand af
byist i det udvalg, der forfattede den ulyksa- professor, jur. dr. Ole Hasselbalcb, der i
lige udlændingelov af 1983. Det er den forvejen var medlem af bestyrelsen og har
samme Gammeltoft-Hansen, hvis erklærede taget del i foreningens virksomhed på alle
mål det dengang var at fa en lov »der stiller felter.
udlændingene så gunstigt som muligt«.
Civilingeniør, lic. polyt. Max Srul:,gaard
At han dermed nu er inhabil i flygtninge- er på grund af siærkt arbejdspres udtrådt af
sager er så indlysende klart, at det kræver en bestyrelsen.
jurist, hvis det skal bringes i tvivl. Det kræSom nye medlemmer af denne er indtrådt
ver endog en meget dårlig jurist, og en så- 'politiassistent Jan Simonsen, Gedser, og bibdan, Carsten Henrichsen, har da også meldt liotekar Harry Vinrer, Ågerup ved Roskilde.
sig. Juridisk set, mener han, er det afgøren- Dette må ses også som led i en stræben efter
de, at tamilerne har llllid 111 den danske at sammensætte styrelsen, så den har medombudsmand.
lemmer i alle større dele af landet og genBjørn Svensson hamrer i bogen en pæl nem dem far forøgede muligheder for at
igennem sofisterierne.
fremme foreningens virke lokalt. Man vil
Ligesom ban gjorde det med de plathe- tilstræbe en yderligere udbygning af styrelder, fhv. professor Preben Stuer Lauridsen sen efter denne linje.
diverterede med i Ekstra-Bladet (6/3) efter
bogens udgivelse. Det er karakteristisk for
Stuer Lauridsen, som det har været karakteristisk for en række af Gammeltoft-Hansens
juridiske våbenbrødre, at han ikke nedlader
sig til at imødegå Svenssons anklagepunkter. I stedet vælger han den hovne, foragSom annonceret i tidligere numre af
tende stil, der blot skal søge at gøre Bjørn Danskeren skulle sommersiævnet i år holSvenssons arbejde til grin.
des på ISS Center i Holte.
Men der er ikke noget at grine af. HistoCentrets ledelse har for nylig modtaget en
rien er tragisk nok, for så vidt som den henvendelse af sædvanlig art for at hindre
vidner om de utrolige løgne, der får lov at afholdelsen, og den har i modsætning til så
passere gennem presse og politik. Bjørn
Svensson har gjort en mands arbejde ved at
korrigere dem.
Alle, der er interesserede i at nå dybere
end pressens overfladiske hetz mod Erik
Nino-Hansen, ja, overhovedet alle, der ønsker at orientere sig ordentligt om tamil~Professor,jur. dr. OleHasselbalcb
gens forløb, bør læse denne bog. Derpå kan
man selv tage stilling.
er blevet valgt til ny formand for
Men Bjørn Svensson har med sin bog Den Danske Forening. Dermed er
rettet en alvorlig anklage mod ombuds- der gennemført et generationsskifte i
manden. En anklage, han ikke kan lade
sidde på sig, hvis han vil genoprette tilliden ledelsen. Vi bringer et interview med
til sig selv og til den institution, ban repræ- den nye formand om hans tanker
senterer. En anklage, der stempler ombuds- ved overtagelsen.
manden som en kynisk taktiker uden respekt for sandhed og ret.
- Hvad opfatter du som der vigtigsre proVi venter stadig på en seriøs indsigelse fra blem for øjeblikket. Ole Hasselbalcb?
hr. Gammelloft-Hansen.
Det er al få folk til at handle. Langt de
neste ved jo udmærket, at den kollektive

Foreningsnyt

Formandsskifte og
ændringer i styrelsen

Sommerstævne
flyttes til Snoghøj

mange andre lokaleejere, som bar stået fast,
valgt at bøje sig og annulleret aftalen.
Foreningen har nu sikret sig et andet mødested for sommerstævnet, nemlig Motel
Medio i Snoghøj ved Fredericia, der af deltagerne i weekend-seminaret d~r i 1988 vil
huskes for det gode.
Stedet har foruden den centrale beliggenhed også den fordel, at prisen for deltagelse
kan nedsættes ganske føleligt. Forøgede rejseomkostninger for deltagere fra hovedstadsområdet kompenseres således ved den lavere deltagerafgift, og for deltagere længere
vestpå er der en dobbelt besparelse.
Se i øvrigt meddelelsen på bagsiden og
den vedlagte tilmeldingsblanket

Kontingentet igen
Med februar-nummeretafbladet udsendtes en skrivelse, hvori medlemmerne anmodedes om snarest muligt at indbetale kontingentet for 1990.
Hovedparten af medlemmerne bar glz.
deligvis fulgt denne opfordring. Et ikke ringe antal mangler dog endnu at betale. Foreningen har store udgifter, især til publikationsvirksombeden, og savner derfor siærkt
de manglende indbetalinger.
Med dette nummer afbladet udsendes på
ny et girokort. Vi beder de medlemmer,som
endnu ikke har betalt deres kontingent
(mindst 100 kr.), om nu at gøre det.
Hvis også andre vil benytte girokortet til
yderligerestøtte at arbejdet, vil det naturligvis være særdeles velkomment.

Viljen og ordet

•

indvandring er gået over gevind. Men de har
endnu ikke helt forstået, at vi er inde i en
udvikling, som vil gøre vort hjem til en ruin.
Derfor gør de ikke noget.
- Hvad er dir syn på politikerne?
Der er ikke noget nyt i, at mennesker
fortrænger ubehageligheder. Derfor bliver
det let de mindre problemer, der kommer i
centrum, ikke de underliggende trusler - og
slet ikke den blot lidt ijernere fremtids. Vi
må heller ikke glemme, at flygtningevenner
og medier med stor professionalisme har
stillet en kulisse op omkring politikerne, så
de har svært ved at se den rigtige horisont.
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På den anden side kan unC:.Skyldningerne
ikkeblive ved med at række. Der er trods alt
efterhånden så meget materiale på bordet, at
politikerne har mulighed for at se, hvor det
hele ender. Det er f.eks. urimeligt at blive
ved med at sidde og rode med nogle mikroskopiske fremmedtal. Man skal ikke være
ekspert i befolkningslære for at vide, at børn
bliver voksne. Når f.eks. 25% af de nye
skolebørn i København er indvandrere, vil
selvsagt en tilsvarende del af de voksne efterhånden blive det.
Og hvad er meningen med at blive ved
med at gå rundt og fortælle folk, at gæsterne
vil blive»integreredc,~ når alle erfaringer fra
udlandet tyder på det modsatte? Ganske
særlig forkasteligt er det, at mange politikere
vægrer sig ved at deltage i samtaler, som
kunne opklare misforståelserne. Hvornår er
det blevet god demokratisk tone at nægte at
deltage i en meningsudveksling? Sådan noget er antidemokratisk.
Det var uheldigt, at de politikere, som fra
l 930'erne gennem tankevægring førte os
ind i rollen som Nazitysklands allierede, ikke blev holdt ansvarlige herfor efter krigen.
Det har cementeret en opfattelse af, at politikere går fri, uanset hvad de fører landet ud
i. Jeg er ikke så sikker på, at de vil gå fri
denne gang, hvis det ender galt.
Del er, som om politikerne i dag ikke
fatter, hvilken enestående gave det er at bo i
et land med ro og folkelig enhed. Derfor
sjusker de med de ting, som skulle sikre, at
denne enhed bevares.
- Politikerne vælges affolket og mil derfor formodes at udtrykke folkets mening?
Ifølge Gallup er det tvivlsomt, om de på

dene område gør det. Hvad ville der ske,
hvis Socialdemokratiet inden næste valg
lagde sig på Per Madsens linje: Vi ville få en
rent socialdemokratisk regering. Befolkningen er på vor side. Men befolkningens fornemmelse af problemets alvor er uklar, uviljen mod den nuværende indvandringspolitik er endnu for passiv og modstanden utilstrækkelig. Folk er vel også i almindelighed
blevet forkælede. De er ikke indstillet på
selv at gøre noget. De stiller krav til Den

Danske Forening om at gøre noget mere,
men fatter ikke den knusende byrde, som
alleredehviler på dem, der er gået ind i aktiv
modstand. Mange af vore sympatisører mener, de skal passes og plejes og kommer op
at skændes indbyrdes og bliver fornærmede,
når tingene ikke går lige netop efter deres
eget hoved. Og mange har meget let ved at
blive trætte, når det ikke er morsomt længere, og når øjeblikket kommer, hvor der kræves sejt arbejde og selvopofrelse af dem.
- Burde intelligentsiaen ikke kunne same
sig ud over det?

De dannede og eliten er sjældent tilbøjelig til at vove et øje. Det er meget karakteris,.
tisk, at det ikke er i Gentofte.borgerskabets
varme kældre, Den Danske Forening finder
husly. Det er hos merejævne folk. Og hvad
gør de folk fra »eliten«, som forstår problemet? De gør alt muligt for at undgå at søge
sammen i en blok, der kunne blive mål for
mudderkastning. Førhen ofrede man liv og
velfærd. I dag er man bange for at få smudset den hvide skjorte til, blive frosset ud af
kollegerne og omgangskredsen osv. Landets
og børnenes fremtid tæller mindre!
- Hvordan føler du de~ når du argumenterer forgæves?

Jeg tror aldrig, det er forgæves at bringe
sandheden frem. Men det kan se! vsagt være
ubehageligt. Nye bevægelser, der stødte an i
de dominerende kredse, har imidlertid aldrig haft det nemt. Hvor taknemmeligt tror
du det var at deltage i arbejderbevægelsen i
dennes første mange år? Min farfar gjorde
det og har beskrevet det i sine erindringer.
Hans oplevelser og følelser er faktisk ikke så
forskellige fra vore.
-Kan Den Danske Forening vinde kampen?

Ja. Men folkelig erkendelse vokser langsomt, ikke mindst hvis folk ikke får ordentlig besked i medierne. Og det hjælper jo
ikke, hvis vi først får folk til at vågne op, når
der ser ud overalt, som der i dag gør på
Vesterbro i København og i Gjellerup ved
Århus. Derfor må vi også koncentrere os
om de opinionsdannende kredse. Men hvad
det angår har vi vel egentlig allerede været

ganske succesfulde. De, der gider læse vort
materiale i stedet for at dømme ud fra, hvad
de har fået fortalt om det, kommer i stor stil
til os. Vi kan jo også se, hvordan kyndige,
»uafhængige« personer i voksende grad
skriver og udtaler sig i pressen nærmest på
linje med os. Og læserbrevene taler deres
stadig mere tydelige sprog. Det, der mangler, er først og fremmest viljen til at optræde samlet, tage de knubs, der kan ligge på en
rank ryg, og se stort på, at man måske ikke
er 100% enig med fællerne i kampen. Den
enighed var der heller ikke mellem.modstandsbevægelsens folk, men det hindrede
dem ikke i at samles om et mål, der var
vigtigere end alt andet, hævet over deres
egne små livsinteresser.
- Hvad mener du om »racismeriet«, som
tydeligvis skræmmerselv fornuftige mennesker?
Dagens hovedløse og »racisme«fikserede

politik vil efterhånden få mange mennesker
til at føle, at man for at modstå den urimelige indtræ.ngen i vort land jo altså må være
»racist« - og så bliver man let ægte racist.
De virkelige racismemagere i dag er vore
modepolitikere og de såkaldte »antiracister«. Det er også dybt bekymrende at se, at
fremtrædende personer i vor jødiske menighed markerer sig - helt irrationelt - til støtte
for indvandringen. Det kan give et fejlagtigt
indtryk af de danske jøders placering i en
nationalt kritisk situation og kan meget vel
lede ubefæstede sjæle til antisemitisme. Racisme.riet er derfor dødsensfarligt for demokratiske værdier og herunder for etablerede
mindretal, vi altid har buset uden de store
problemer.
Til vore medlemmer og meningsfæller vil
jeg sige: Dette er ikke nogen skovtur. Vi må
blive ved, og alle må gøre meget mere, end
der hidtil er blevet gjort. Især er der ikke råd
til, at gode folk render rundt og gør sig
kOStbare.
Til politikerne vil jeg sige, at de nu må
prøve at forstå deres ansvar. Vi står over for
den mest formidable trussel i Danmarkshistorien. Derfor må skvatteriet og udenomssnakken nu høre op.

Den Danske Forening i 1989-90
Af dr. phil. Sune Da/gård
Beretninger om foreningens udvikling i
1987-88 og 1988-89 ertrykt i »Danskeren«
1988 nr. 2 s. 15 og 1989 nr. 3 s. 13-14.
Her skal kort berettes om udviklingen
siden da indtil udgangen af marts 1990.
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Formålsbestemmelsen udvidet
Ledelsen
Foreningen har virket på samme grundStyrelsen er fortsat blevet forynget, samlag og med samme vedtægter som i det tidig med at der er tilstræbt en udvidelse af
foregående år. Der er imidlertid nu i foråret den med personer fra de forskellige hoved1990 foretaget en udvidelse af formåls- dele af landet. Denne linje søges løbende
beskrivelsen (§ I), så foreningen fremtidig videreført. Sigtet hermed er at styrke forkan arbejde på et bredere grundlag (se dette bindelsen mellem det centrale og det lokale
nr.s.l}.
arbejde til fremme af foreningens hele virke

(jf. meddelelse om personændringer i dette
nr. s. 21).
Også bestræbelserne på at organisere
styrelsesarbejdet gennem nogle udvalg
til varetagelse af de vigtigere arbejdsopgaver er fastholdt. Mangel på arbejdskraft
og pengemidler har dog sat snævre grænser for, hvad der i så henseende kunne
opnås.

Lokalt arbejde og mødevirksomhed
Den opbygning af det lokale kontaktpersonnet og den lokale mødevirksomhed,
som var iværksat i 1988-89, er fortsat, og
navnlig mødevirksomheden er blevet stærkt
forøget Den foregår nu i et vist omfang også
på rent lokalt initiativ. Efter de mange rødnazistiske forsøg på at forhindre foreningens
møder, kulminerende i efteråret 1988, har
der sidenhen i længere tid bortset fra enkelte
episoder været ro om det store flertal af
møderne over hele landet. F'ra slumingen af
1989 synes en ny optrapning af den venstreekstremistiske »antiracistiske« vold at være
sat ind. Den fandt sit foreløbige højdepunkt
28. februar - I. marts 1990, da 5 ud 6 af
foreningens møder over hele landet søgtes
sprængt ved demonstrationer, blokader, aktioner over for lokaleejerne m.m. Foreningen står imidlertid fast på de grundlovssikrede borgerrettigheder og vil ikke vige for
rødnazistemes terror og forsøg på at skabe
sig en ny »sag« på vor bekostning, nu da
deres østeuropæiske korthuse er braset
sammen.
Landskontaktmøde
I fortsættelse af det første landsmøde 4.
juni 1988 i Fredericia afholdtes et møde for
kontaktpersoner m.fl. fra hele landet i
Odense 16. september 1989. Det omtaltes
nærmere i »Danskeren« 1989 nr..4 s. 23.
Sommerstævne
For første gang holdtes 8. -I I. juni 1989
et sommerstævne, der stod åbent for alle
medlemmer. Det fandt sted på Idrætsskolen
ved Vejle og var så vellykket, at et nyt
sommerstævne arrangeres i juni 1990.

Injuriesager og erstatningskrav

Retsmaskineriet arbejder langsomt, men
det er dog lykkedes at komme til ende med
de injuriesøgsmål, som foreningen i foregående år havde rejst mod flere personer og
dagblade. Resultaterne har været tilfredsstillende.

»Roskildenseren«, »Information<< og
»Land og Folk« har ved forlig måttet trække
deres injurier tilbage og betale betydelige
erstatningsbeløb til foreningen. (Jf. dette nr.
s. 12 - 13).
Et byrådsmedlem i Helsingør blev dømt
og skulle udrede erstatning på 5.000 kr,(Jf.
delte nr. s. 13).

Højskolelærer Povl Bendix Knudsen fragik i retten sine injurierende påstande.
Hotel »Randers<\ der i februar 1990 efter
tryk fra borgmesteren i Randers brød en
lejeaftale med foreningen, har betalt det beløb, den krævede i erstaming.
»Danskeren«, infonru,tionsblade,
Oyveblade m.m.
Udgivelsen af tidsskriftet og medlemsbladet »Danskeren« er fortsat og udvidet. I
1989 udsendtes i alt 5 ordinære numre og I
særnummer. 2 af de ordinære numre udvidedes fra de hidtidige 16 sider til 24. Antallet af skribenter og af korrespondenter i de
nordiske nabolande er forøget, og de faste
rubrikker er gradvis blevet bedre indarbejdet.
Bladet søges i 1990 udsendt i lignende
omfang som i 1989. Nr. I på 20 ~ider udsendtes i februar. Bladet trykkes nu i 6.000
eksemplarer.
I årets løb er udgivet en række informationsblade i format A4, dobbeltsidet trykt,
og med en omfattende bogtrykt tekst. De
har grundigt belyst en række forhold omkring indvandringspolitikken. Til supplering af denne læsekrævende serie er desuden
udgivet 3 flyveblade i A4-format med kortere tekster og mere blikfang. Alle !05blade
er trykt i oplag på 25.-100.000 eksemplarer.
Grænserne for, hvor langt vi kan nå ud
med informations- og flyvebladene, sættes
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dels af de betydelige fremstillingsomkostninger, dels af medlemmernes og sympatisørers vilje til at tage sig af uddelingen. Denne har varieret meget fra sted til sted.

Henvendelser til myndighederne
Trods de utilfredsstillende erfaringer med
tidligere henvendelser har foreningen fortsat
sine henvendelser og klager ul myndigheder
og institutioner om forskellige forhold vedr.
fremmedpolitikken. Der er gjort nærmere
rede herfor og for reaktionerne i det særnummer af »Danskeren<~ der udsendtes i
september 1989 med titlen: »Myndighederne og Danmark«.
Foreningens tilstand
Foreningen er utvivlsomt stærkt hæmmet
i sin udvikling af den systematiske fortielse
eller nedvurdering, den meget ensidigt
orienterede medieverden har anlagt over for
den. Dette støttes af den sværtnings- og
voldskarnpagne, som er sat i gang afkræfter
på den yderste venstrefløj med velvillig bistand af »nyttige idioter« langt ind i socialdemokratiske og borgerlige kredse.
Trods disse fanatiske forsøg på at undertrykke dansk modstand mod fremmedpolitikken har foreningen dog i det sidst forløbne år fortsat sin fremgang i medlemstilslutning, om end stigningen i medlemstalletsker
langsommere, end der er behov for. Da foreningen kun har den styrke, medlemmerne
giver den, og i modsætning til sine modstandere er uden enhver offentlig støtte, er dens
kræfter stadig utilstrækkelige til at bære en
indsats af det omfang, som truslen mod
Danmark og det danske folk kræver.
Offervilje
Der må derfor på ny appelleres til foreningens medlemmer og støtter om at vise
trofasthed og offervilje og at skaffe stærkere
fremgang ved at hverve flere medlemmer
gennem påvirkning af deres omgangskreds,
uddeling af foreningens hverve- og informationsmateriale osv.
Det var svært at rejse modstandskampen
for 50årsiden. Det er svært også i dag. Men
der er kun en vej. Fremad.

Styrelsesmedlemmers telefonnumre:

Eftenryk tilladt med lydelig kildeangivelse. Blade! (evt kopier af det) og
foreningens ø\'rige tryksager må ikke omdeles privatsammen med trykmateria•

Dr. phil. Sune Dalg!rd
(ansvarlig over for presseloven) tlf. 31 SS 1802
Ekspedient Ellen Ewers. tlf. 75361006
Professor,jur. dr. Ole Hassclbalcb, formand, tlf. 42191554
Murer Poul Vinther Jensen, næstformand, tlf. 861510 36
Politiassistent Jan Simonsen, tlf. 53 87 80 32
Bibliotekar Harry Vinter, tlf. 42387593
Foreningens adresse:
Postboks 411, 8100 Århus C.

le fra anden kilde, eller med påført tekst, logo o.lign.

Sekretariat: Tif. 86132401

udgives som medlemsblad af Den Danske Forening, der blev stifte< 18. marts
1987 med det formål at bekæmpe fremmedgørelsen af Danmark.
Bladet er ligesom foreningen uden p0litisk tilknytning af nogen an og har som
opgave at sprede oplysning om fremmedspørgsmål og være bindeledde1 mellem medlemmerne. Ikke-medlemmer kan abonnere særskil1 på blade< for 125
kr. årligl. lndmeldelses- og bestillingskupon se næste side.
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Grundlovsmøder

Sommerstævne

Ålborg
Sted: Lindholm Høje, Nørre Sundby
Tid: kl. 14.00
Taler. Vilhelm Krarup

i Snoghøj 1990

Skive/l\fors/Thy
Sted: Medborgerhuset, Gasværksvej, Nykøbing M.
Tid: kl. 14.00
Taler: Poul Vinther Jensen

Århus
Sted: Sjeue Frederiks Kro, Risskov
Tid: kl. 14.00
Taler: rådmand Olaf P. Christensen

Vejen
Sted: Hotel Skibelund Krat
Tid: kl. 14.00
Taler: Niels Lillelund og Søren Krarup

Sønderborg
Sted: Kongevejsparken
Tid: kl. 14.00
Taler: Verner Holm
Odense
Sted: Ansgar-anlægget
Tid: kl. 14.00
Taler: Ebbe Vig
Lolland/Falster
Sted: Anlægget ved svømmehallen, Sakskøbing
Tid: kl. 14.00
Taler: Tage Lassen
Næstved
Sted: Næstved Vandrerhjem, Frejasvej 8
Tid: kl. 14.00
Taler. Harry Vinther
København
Sted: Ved Gentofte hovedbibliotek, Øregårds Alle
Tid: kl. 14.00
Taler: Kai Pedersen

Ovennævnte møder er alle arrangeret af Den Danske
Forening og vil være åbne for alle.

Den Danske Foreningssommerstævne 1990 finder sted i dagene
22. · 24. juni på Motel Medio, Kolding Landevej 6, Snogbøj,
DK-7000 Fredericia.
Motellet ligger så tæt på Danmarks trafikmidte som tænkeligt.
De, der deltog i weekend-seminaret der i oktober 1988, vil huske det
både for de gode værelser og for den fortrinlige forplejning.
Sommerstævnet afholdes i samarbejde med foreningens gode
kontakter i Norge og vil have flere norske foredragsholdere.
Programmet ser således ud (ændringer forbeholdes):
Fredag 22. juni
Ankomst kl. 12.00
Foredrag kl. 14.00-15.30. Professor,jur. dr. Ole Hasselbalch
Foredrag kl. 16.15-17.15. Direktør, fhv. MF Herluf Rasmussen
Foredrag kl. 19.30-20.45. Sognepræst Søren Krarup

Lørdag den 23. juni
Foredrag kJ. 9,30· l l.OO. Nedkastningschef 1944-45 Jens Toldstrup
Debat hertil kl. 11.15-12.00
Foredrag kl. 14.00-15.30. Lektor, dr. philos. Odd Lønø, Norge
Foredrag kl. 16.30-18.00. Kontorchef Holger Olsen
Sankt Hansbål ved Li11e Bælt kl. 21.30
Natmad kl. 22.30
Søndag den 24. juni
Foredrag kl. 10.00-11.30. Professor Harald Trefall, Norge
Foredrag kl. 14.00-15.30. Lærer Keld Anthony
Afslutning kl. 16.00-16.30. Foreningens næstformand Poul Vinther
Jensen

Sommerstævnets leder er Poul Vinther Jensen.

Grundpris for deltagelse i hele stævnet er 870 kr. pro persona ved
overnatning i dobbeltværelse og 970 kr. i enkeltværelse. Heri er ikke
inkluderet eftermiddagskaffe eller drikkevarer til måltiderne.
Man kan også deltage i enkelte dele af stævnet, se vedlagte
bestillingsblad.
·
Tilmelding til sommerstævnet sker til Den Danske Forening,
sekretariatet, Postboks 411, 8100 Århus C, tlf. 8613 2401 senest 8.
juni 1990.
Betaling sker ved ae indsætte beløbet pA foreningens posegirokonto 4 54 7551 mærket »Sommerstævne« eller i check til sekretariater.
Oplysninger om stævnet fås i øvrigt ved henvendelse Ul sekretariatet.
Bestillingsblanket er vedlagt dette nummer af Danskeren.

lndmeldelses- og bestillingskupon
D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr.)
til foreningens adresse eller på dens
postgirokonto 4 54 75 51.

Navn: - - - -- -- - -- - - - - -- - Evt. stilling:
Gade, vej m.m. :

O Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

Postnr. og -distrikt: - - - - - - - - -- - --

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på

Kuponen bedes indsende til:

bladet Danskeren (125 kr. årligt).
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