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Sæt en grænse 
Vi har vænnet os til så meget. 

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 spræng
stoffer midt i fredelige beboelseskvarterer. 

Hvad 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 umo
derne. 

Vi er trætte af dovne og feje journalister, der ikke evner at 
leve op til en demokratisk presses mest indlysende forpligtel
ser, 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 vær
dier, hvis indhold de end ikke er i stand til at forstå, når der er 
brug for det. 

Intet land kan overleve, hvis dets ledere og opinionsdannere 
mister evnen til at forstå og efterleve de principper, landet 

er 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. 

Vi håber, at medlemmerne vil forstå denne udvidelse af 
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 overbefolk
ningstruede lande; 

- at hindre nedbrydelseaf vort land som hjemsted for det danske 
folk. 

Foreningens formål søges opnået ved afholdelse af informe
rende møder, udsendelse af blade og skrifter samt ved anden 
påvirkning af de politiske beslutningsprocesser. V ed etablering af 
lokalkredse arbejdes der på lokalt plan efter de af styrelsen 
fastlagte retningslinier for varetagelsen af foreningens formål. 



DANSKEREN 

- · 
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 »ueti
ske« 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 underhol
des 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 indvandringsstop
pet 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 
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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, under
streger 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 af abonnenterne 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 befolkningsprog
noser, svarede Meyerheim således, at »det mener Danmarks Stati
stik 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 unævneli
ge 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 kommu
nerne? 

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? 

• 

.. 



Den islamiske stat 
Den ortodokse islamiske model 

for, hvordan samfundet skal indret
tes, 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 re
daktionen. 

Alle lande organiseres ud fra et sæt af 
forestillinger om, hvordan staten bør indret
tes og styres, og hvad forholdet skal være 
mellem samfund og individ - det man kan 
kalde en »statstanke« eller »forfatningsfilo
sofi«. Denne vil normalt blive udtrykt i lan
detS 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 Folke
tinget, den udøvende magt, som ligger hos 
regeringen (under medvirken af administra
tionsapparatet), 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 genop
livning af den islamiske statStanke (ikke blot 
den iransk/shiitiske), som er helt anderle
des. 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 an
liggender. 

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 tros
sætningerne og førte dem i pennen i samlet 
form - i modsætning til Bibelen direkte dik
teret 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 Ko
ranen allerede i forvejen forudsætter skal 
være gældende. 

Endvidere indebærer det, at en lang ræk
ke 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 lydigbedsfor
pligtelse, som er ganske anderledes end vor. 
Med det skitserede udgangspunkt må mus
limens vigtigste pligt således være lydighe
den over for Allah, dvs. Koranen. Dernæst 
følger pligten til lydighed over for Muham
med - 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 befø
jelsen 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 fun
damentalistiske muslimer nødvendigvis ar
bejde for at skabe deres egne stater, opbyg
get på grundlag af den islamiske statStanke. 

Hvor dette lykkes, anses der ifølge disse 
fundamentalister opstået et »fredens land«. 
Hvor det derimod ikke lykkes, består »kri
gens land«. I dette mørkets rige har musli
men kun to muligheder, nemlig enten kamp 
for at indføre den muslimske samfundsmo
del, 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 pro
paganda, ved børnefødsler, ved neutralise
ring 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 deri
mod 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 fundamen
talistiske islamiske stat siges at hvile på tre 
søjler, nemlig I) rnuslimerne2) det islamis
ke retSsystem og 3) det islamiske samfunds 
leder (kalif). Ideen er nærmere følgende: 
Eftersom Allah står over alt, må den isla
miske 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, hvorle
des denne leder skal udpeges - hvad dette 
angår, må man derfor handle, som omstæn
dighederne tilsiger. Men da loven følger al
lerede af Koranen, har lederen ingen lovgi
vende magt, han kan højst udfærdige rets
forskrifter 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 ly
dighed. 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 beret
tiget til at gøre oprør imod ham. 

Alt dette indebærer, at den højeste myn
dighed 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 udø
vende og den dømmende magt. Den tredie, 
som vestlig forfatningsftlosofi foreskriver, 
nemlig den lovgivende, findes reelt ikke. For 
de beføjelser, som hos os tilkommer lovgiv
ningsmagten, 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 sam
hørighed, 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)terri
torium. For den geografisk begrænsede 
islamiskestat er kun en midlertidig platform 
på vejen til et verdensomspændende isla
misk 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 årsa
gen til, at de måske ikke altid lever op til de 
krav om loyalitet over for det danske sam
fund, 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 sam
fund kan de ikke sæue til side til fordel for 
vort uden at krænkederes vigtigste troosæt
ning. 

Nyt statsborgerskab 
betyder intet 

Den omstændighed, at de måtte have op
nået dansk statsborgerskab, ændrer intet i 
dette, eftersom statsborgerskabets pligter al
tid 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 na
turlig 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 na
turligvis denne konflikt, såfremt den menne
skeskabte 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 om
siggribende 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 
Af fhv. dommer Ellen Larsen, Dragør 

Med stor interesse og forventning modtog 
jeg invitation til et interview i »Amagerbla
det«. 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 »God
dag,,. Til min store forbavselse blev min 
fremstrakte hånd afvist med en bemærkning 
om, at »jeg (vi) ikke giver hånd til en kvin
de« Jeg følte, som havde jeg fået en våd 
klud slynget i ansigtet. I retssalen på dom
mersædet 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, for
nærmet, 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 før
ste 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 ind
vendige 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 hen
sigt 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 udfor
dring 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 (civilinge
niør). 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 kvin
der. 

• 

• 



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 /Ag p,l rasende 
læserbrevsskribenter« og forklarer, at Tyr
kiet »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, sam
men med os andre, passende mindes, at det i 
1990 er 75 år siden, den tyrkiske regering 
lagde låg på sine kristne, anneniske under
såtter 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 ar
meniere 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 kerneom
råde syd for Ararat kun 2 (to!). (Se kirkehi
storikeren 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 Tyr
kiet fjernet det folk, der først af alle antog 
kristendommen som nationalreligion: kort 
efter år 300. 

Truslen fra syd 
Forfatteren Salman Rushdie, der er bri

tfak 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 religio
ners 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 og
så smukke og inspirerende. Men hvorfra der 
altså kan kreeres et sådant blodigt massehy
steri mod en mand, som bare har skrevet en 

Armeoierne var kommet til Ararat-re
gionen allerede i det 7. århundrede før Kri
stus og klarede at holde sig mere eller min
dre selvstændige gennem 1.500 år, omend 
trængt af stormagter. Men den mest aggres
sive 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 mas
sakren 1915 så at sige forudbestemt for et 
folk, der ikke ville opgive sin sjæl. 

Ambassadør Oymen mangler derfor me
get at forklare. Hans ord står ikke til troen
de. Armeoierne,ja deer altså praktisk taget 
væk, de sidste rester kyst ind i nogle kroge. I 
J 974 klagede de i desperation til USA's 
udenrigsministerium over grov forskelsbe
handling af deres religion og kultur. Så vidt 
vides er der aldrig gjort noget ved det. Gen
nem 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 kulturcen
ter i lstanbul, støttet af europæiske regerin
ger? Er der frit slag for vestlige kirkers mis
sion i Tyrkiet? Vil den tyrkiske regering 
forære byggegrunde til hundreder af millio
ner kr. til disse formål? 

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

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 om
rådet. Den lyder i korthed således: 

Alle tyrkiske statsborgere, der bosætter 
sig i udlandet, skal forblive tyrkiske stats
borgere. I førstegeneration. I anden genera
tion. 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 »Berling
ske Tidende«s kulturredaktør, der for et par 
år siden skrev eo stor artikel om, at Jule
manden 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/ro
mersk/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 bag
grund, 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 uviden
hed. Derfor kan tyrkerambassaden vedbli
vende sende sine lyse budskaber ud, velvi
dende, at de bliver modtaget med blanke 
barneøjne i bystyre og presse. Også ambas
sadør 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-<luro
pæiske værtslande. Over 600 unge havde 
indtil efteråret 1987 indbetalt hver 15.000 
DM (næsten 60.000 kr.) til den tyrkiske 
regerings konto i Handelsbanken. lndbeta
lingemeeret led i de specielle væmepligtsreg
ler for unge tyrkere bosat i udlandet. 

Målet når den tyrkiske regering også ved 
at sende religiøse ledere til Danmark. I ef
teråret 86 kom der således mellem I 2 og I 6. 
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 mås
ke som et led i en byttehandel, at Bertel 
Haarder i 1989 kan skaffe så ualmindelig 
flotte vilkår for danske lærere, der vil arbej
de 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 »antiracisti

ske« kampagne lader sig køre, er, at udtryk
ket »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 be
gynde 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 op

fattelse af, at »racisme og fremmedhad« tru
er, 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 medvir
ken fra de kredse, der har interesse i at holde 
modstand mod den gældende indvan
dringsp0litik nede. Og de kan tiltrække sto
re pengebidrag. 

Hvordan man narrer pressen 
Men >>antiracister« er intet værd uden 

»racister«- helst mange og tydeligt udpege
de. Derfor udpeges, gennem sympatisører, 
»racister« m.v. - naturligvis på steder, hvor 

udenforstående bedst kan bringes til at tro, 
at de ftndes. Gennem sympatiserende jour
nalister ( der har forbløffende frit slag på 
redaktionerne) farves de udpegede mål i 
publikums bevidsthed- førstgennem omta
le, som blot forudsæller, at der er noget om 
snakke.n. 

Efterhånden vil også udenforsråendejour
nalister glide ind i denne bane. De har ikke 
sat sig særligt ind i sagen og har ikke viden til 
med styrke at kunnehævde, at antydninger
ne 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 injuriesøgs
mål. 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«. 

De uskyldigt udseende »antiracistiske« 
facadeorganisationer prøver nu at fil f.eks. 
politikere og fagforeningsrepræsentanter til 
at medvirke. Med avisartiklerne om de på
ståede racister som legitimation prøver man 
at fremprovokere en afstandtagen til dem 
blandt sådanne opinionsdannere. Lykkes 
det, bruges deres udtalelser som selvstændig 
dokumentation for påstandenes sandhed. 
Dette kan tiltrække nye folk, der udtaler sig 
tilsvarende. Løgnen begynder så at sige at 
formere sig selv. 

Fremmedlegionen på march 
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 importe
rede kulturenklaver. "Vi mA /ære at udn}~te de dynamiske muligheder, der ligger i at 
være flere kulturer samlet pA et sted<~ siger førerkredsen - i den sædvanlige komman
dotone, 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 fremmedbegej
strede i tidens løb med gode roarchben og små hoveder. 

Et usikkert forlydende vil vide, at pressechef Finn Slumstrup, Dansk Flygtninge
hjælp, af høflighedsgrunde vil modtage de marcherende på rådhuspladsen i Køben
havn - 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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Fra løgnens fase til voldens 
Herefter forsøger man at skabe »aktio

ner«. 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. Udta
lelser 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. 

Gennem sympatiserende journalister 
fremstilles »demonstrationerne« efterføl
gende 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. 

Pæne borgere skal ikke nyde noget 
Gennem disse fremstillinger får politikere 

og fremtidige lokaleudlejere også det ind
tryk, at der altid er ballade og uro om så
danne møder - der må jo så være noget om 
snakken. 

Vi spekulerede i, at folk tror, der sjældent 
går røg af en brand, uden at der har været 
ild i den. 
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 meningsdan
nelsen - håber man. 

Ud af alt dette opnås: 
I. en fastlåsning af politikere i et skræk

kompleks, så de ikke tør pille ved den åbne 
dørs politik og 

2. et antal mennesker, som er blevet ind
fanget 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. 

• 

• 
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Den hellige alliance 
En iagttager med indgående kend

skab til medierne har observeret føl
gende. 

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 modvægtoverforeven
tuelle professionellemangler. Medarbejdere 
af denne kategori ifører sig derfor et »pro
gressivt« klædebon og vil til enhver tid stå 
på spring, når der byder sig en lejlighed til at 
bevidne sin duelighed som udkigspost over
for uretfærdigheder, der måtte ramme vær
geløse minoriteter. For enhver journalist er 
det at kunne opnå konkrete resultater af sit 
arbejde ikke alene en faglig tilfredsstillelse, 

men også middel til at skabe en position på 
bladet ( eller i radio/TV). 

Det har adskillige smarte advokater op
daget. Og har med en veludviklet sans for 
taktiske og psykologiske omstændigheder 
forstået at etablere fast forbindelse med jour
nalister af denne observans. Når en sådan 
advokat f.eks. har måttet trække det korte 
strå i en eller anden kontrovers med Direk
toratet for Udlændinge og/ eller Justitsmini
steriet, er det videre forløb helt forudsigeligt. 
Han tager kontakt med den eller de medar
bejdere, 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 familiesammenføringssa
ger. Den fortsatte procedure er lige ud ad 

Advokater lukrerer 
af de fremmede 

I Danmark er det iøjnefaldende, hvorle
des en del advokater optræder som tals
mænd for de fremmede og derigennem for 
indvandringspolitikken. Det sker ikkealene 
fagligt ved advokatbistand over for offentli
ge 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 flygt
ninge- 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 kas
ser, altså af det danske folk. 

Hvor store tal det drejer sig om for Dan
marks vedkommende får vi desværre- som 
om så meget andet vedrørende kolonisatio
nen af Danmark - ikke nærmere oplysnin
ger om. Så meget mere interessante bliver 
nogle nyheder om tilsvarende forhold i 
Norge, der jo for det meste viser en udvik
ling, som forbløffende ligner den i Dan
mark. 

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. I 0.000 i 
1989. Det blev til en udgift på 24,4 millio
ner kr. i 1989. Ca. 70% heraf skyldtes frem
medsager! 

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; sy
stemet 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 fremmedsa
gerne (asylsøgere), som står for hovedparten 
af den stærke vækst. I den slags sager fore
tages der ingen trang,sprøvning, men der gi
ves uden videre fri retshjælp. For nordmæn
dene selv er der derimod kun gratis advo
kathjælp til folk med meget beskedne ind
komster, mens andre må betale selv. 

(Kilde: Telemark Arbeiderblad 1/2 90). 

• 

landevejen. Journalisten kender sine politi
ske pappenheimere, begge parter er interes
seret 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 slutresulta
tet - at myndighedernes afgørelse i de fleste 
af sådanne tilfælde underkendes - bliver 
acoepteret af offentligheden. Og journali
sten 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 an

tages, 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 J 990 kunne det læses i pressen, at 
Danmark nu vil forsøge at bremse strøm
men 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 an
det end en klar indrømmelse af, at der hidtil 
i realiteten ikke er foretaget nogen individu
el behandling af disse sager. Det forklares 
ikke, hvordan dette kan forenes med gæl
dende retsregler. 

Det pågældende dagblad tilføjer - vel 
nærmest overflødigt - den oplysning, at fol
ketingsmedlemmer for Socialdemokratiet 
og SF rejser sagen i spørgsmål til retsudval
get 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 

Adjunkt Ingeborg Åstrali, der har 
skrevet denne artikel, er en af Norges 
mest kendte debattører imod frem
medpolitikken. Hendes artikel her 
drejer sig om en side af masseind
vandringen, som kun sjældent har 
været berørt, nemlig virkningerne 
for miljø, sociale vilkår, naturbelast
ning etc. af en fortsat befolknings
vækst. 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. 

Norge gik udaf 1980'erne med den efter
hånden velkendte meddelelse fra Statistisk 
Sentralbyrå (Norges Statistik) om for lave 
norske fødselstal. I kølvandet af disse med
delelser bar vi i de seneste år fået en debat og 
en forskning, der ensidigt peger på indvan
dring som løsning på dette påståede pro
blem. 

Det er nemlig et pJsrifer problem. Vi ved 
faktisk meget lidt om, i hvilken grad siil
sta.nd eller nedgang i befolkningsmængden 
vil få skadelige virkninger for vor fremgang 
som samfund. 

Moderigtige forskere 
Sagkundskab kendetegnes ved evne og 

vilje til uhildet at udrede alle muligheder for 
derefter at vælge kurs. En planlægning af 
vor fremtid ind i næste århundrede, som 
tager nødvendigt hensyn til miljø og brug af 
naturforråd, kræver en nytænkning, hvor 
man forlader den politisk betingede, »mo
derigtige« forskning. Den har hidtil kun haft 
til opgave at udrede, hvor stor indvandrin
gen må være for at sikre os den vækst, vi 
finder nødvendig. Vi gåruden videre ud fra, 
at vi må have en befolkningsforøgelse for at 
nå en sådan vækst 

I de kommende tiår må der stilles midler 
til rådighed for en fri og uafhængig forsk· 
ning, der kan bringe de nødvendige kends
gerninger til veje fra lande, som faktisk bar 
haft stilstand eller nedgang i deres befolk
ningsmængde. Denne viden må så ses i 
sammenhæng med de stigende muligheder, 
som moderne teknisk udviklingåbner, før vi 
kan fastslå, hvilke økonomiske og sociale 
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følger en mulig nedgang i befolkningstallet 
vil få. 

Den ensidige interesse for en enkelt af de 
mulige følger, nemlig en ændret aldersforde
ling, 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 
Deue belyste nationaløkonomen, dr. phi

tos. Tore Thonstad i el interessant foredrag, 
han holdt allerede i 1983. (Hele foredraget 
kan læses i •Sosialøkonomen« nr. 7 /1984). 
Måske kom hans tankevækkende syns
punkter nogle år for tidligt til at sælle gang i 
en debat og vilje til at forske på deue områ
de. 

Den hårde linje i medierne- hvor der har 
været frit slag for beskyldninger om racisti
ske motiver hos alle, som tager forbehold 
mod øget indvandring - har antagelig også 
lagt sin klamme hånd over norsk forskning 
på dette felt. Denne nedgøring har også 
dræbt den politiske vilje til i tide at bevilge 
midler til en fri forskning uden fordomme. 

Senvirkningeme af en fejlslagen sam
fundsplanlægning er altid kaiastrofale, hvil
ket Østeuropa i dag er et slående eksempel 
på. Det haster med ar bringe »glasnost« ind i 
vort forskningsmiljø på dette område og 
give begrebet »vækst« et indhold, som giver 
muligheder for at blive herre over miljøfor
urening og knaphed på ressourcer. Der vil 
ved år 2000 være noget grundlæggende for
kert i en samfundsplanlægning, der grunder 
sig på befolkningsvækst for at sikre økono
misk fremgang. 

Overbefolkning ødelægger jorden 
Morgendagens samfund behøver nytænk

ning af en helt anden art end hidtil set, hvis 
vi skal kunne overleve på anstændig vis. I 
kraft ar vor intelligens er vi blevet den største 
forureningskilde, ressourceforbruger og li
gevægtsforstyrrer, jorden har fosuet. 

Stilstand eller nedgang i folketalle! i Nor
ge er ingen kaiasuofe. Tværtimod. Det åb
ner mulighed for at genvinde den ligevægt i 
naturen, som giver mennesket håb. Pres fra 
overbefolkede verdensdele kan alligevel ik
ke bekæmpes med befolkningsforøgelse in
den for vore egne grænser. Dertil er millio
nerne for mange. Det ville være økologisk 

Af adjunkt Ingeborg Astrali 

selvmord, og man må finde andre metoder 
til at få bugt med overbefolkning, stridighe
der 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 hjælpe
kilder er Norge på relte vej, hvis vi ikke 
bliver flere eller i en periode sænker folketAJ
let 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 natur
ligt behov melder sig. 

Ingen brug for indvandret arbejdskraft 
Et produktionssystem, der gøres afhæn

gigt af en stadig voksende befolkning for at 
frembringe økonomisk overskud, er ikke 
egnet i et samfund, der ønsker at overleve. 

Knaphed på arbejdskraft bør i stedet for 
at afhjælpes ved hjælp af indvandrere an
spore til en bevidst udvikling af højteknolo
gi for at frigøre arbejdskraft, som i dag fast
holdes i skadelige, rutineprægede og uinter
essantearbejdsoperationer. Hvorfor kæmpe 
for arbejdspladser, hvor teknikken kan gøre 
arbejdet hurtigere og bedre, dersom sam
fundet skriger efter arbejdskraft på områder, 
hvor mennesket ikke kan erstattes af maski
ner? Forudsat at samfundet bevidst høster 
den økonomiske gevinst ved højteknologi, 
kan man tilbyde ordentlige løn- og arbejds
forhold i f.eks. sundhedssektoren -og der vil 
være arbejdskraft nok. 

Arbejde til gamle og unge 

Et samfund med konstant overskud ar 
arbejdskraft slår desuden hos mange grup
per benene væk under selve grundlaget for 
et meningsfyldt liv. Hvad med alle de ra
ske ældre? I stedet for at skabe en bingo
generation bør der skaffes dem arbejdsop
gaver, der passer til deres alder og ydeevne, 
så de kan blive ved med at være aktive og 
raske medspillere i samfundet. Fra min 
barndom mindes jeg den gamle, der gradvis 
trappede ned for til sidst at holde riverne i 
stand. Selv i livets sidste fase var han ikke 
overflødig. 

• 



Skolen har længe tjent som opbevarings
anstalt for ungdomsgenerationer, som ikke 
fik lov til at komme til i livets skole af 
mangel på arbejdspladser. Lærerne har læn
ge 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 for
historisk næsten uanset bevillinger. Vi ud
danner 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 samhø
righed, 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 
unge sættes i stand til at stifte familie og få de 
børn, samfundet har brug for, uden at have 
et gældsspøgelse hængende over hovedet 
som en evig bremse. 

En lang, traditionel skoleundervisning 
må ikke blive et falsk kvalitetsstempel, som 
skal borge for et højtudviklet samfund -
eller endnu værre: Et mål i sig selv. I kam
pen mod narkotika og kriminalitet kan in
gen kunstige midler måle sig med naturens 
egen medicin: At være ønsket og uundvær
lig for samfundet. 

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. 

Virkeligheds
beskrivelse 

»De Oeste af børnene i vort område har 
kun kontakt med Danmark i de timer, de er 
i skole. Derefter fortsætter de til moders,. 
målsundervisning og Koranskole og går 
hjem til et lille Tyrkiet, Pakistan eller Ma
rokko<(. 

Jørgen Kreiner og Rita Riedd, afg.. skoleoævnsfor
mænd på Atsgades og Gaswerk.wcjens $lr:oler, og Erlk 
Rosgaard, Læ.rer og tillidsmand på OebJeoscblligersga
dcs skole; il<rUngske T"ideode 2/4 1990. 

En dyr dreng 
En annonoe i Dagbladet, Holstebro, 

kundgjorde 6/12 1989: 

Støtte-/hjemmehos-pædagog 
S-Ocialforvaltningen søger snarest en støt

te-/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 bemær
kelsesværdige ting: 

»Hvis de rige lande stadig tager imod 
økonomisk motiverede flygtninge, vil vi ik
ke fremtidig få plads til politiske flygtninge«, 
men presset på grænserne er så stærkt, at 
modtagerlandene ikke kan klare procedu
ren 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 største
delen 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, end
da som regel ikke har hørt til u-landenes 
rigtigtfattige. Desoleklart økonomisk moti
verede »flygtninge« - og man kan gennem
skue 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 bemær
kelsesværdig tilføjelse: Næsten halvdelen 
af 300.000 fra denne folkegruppe, som 
gik over grænsen til Tyrkiet under de se
neste uroligheder, er nu vendt hjem til Bul
garien - »og dermed går jeg ud fra, at situa
tionen i Bulgarien er nogenlunde tilfredsslll
lende«. 

Nyt i tamil-sagen? 
Det er klart, at Stoltenberg, under om

stændighederne, mener også politisk til
fredsstillende. Og der synes dermed fra hø
jeste sted angivet en retningslinie af speciel 
interesse for os i Danmark. Vi har ikke så 
meget et bulgartyrker-problem som et tamil
ditto, 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 
imidlertid arrogant af vor hjemlige flygt
ningelobby. Men det lader altså til, at den 
her ikke er på linie med, hvad den nye 
11 ygtningehøjkommissær betragter som et 
principielt udmærket kriterium for hjem
sendelse. 

De rige tager fra de fattige 
Den graverende sociale, globale skæv

hed, som de rige lande skaber ved selv at 

modtage fa udvalgte og bygge om dem i 
luksus - mens resten slås om skrællerne i 
FN's lejre - bliver ligeledes berørt i inter
viewet i Dagens Nyheter. Stoltenberg siger 
sammenfattende: »Jeg har 240 kr. til hver 
Oygtning (aflejrenes ca. 15 mill.)- Sverige 
har 142.000 kr. til hver af sine«. Han vedfø
jer ganske vist et ønske om, at flygtninge i 
Sverige og Norge får samme boligstandard, 
uddannelse etc. etc. som landenes egne. Så
dan bør en god kommissær naturligvis kon
kludere, selv på tværs af egne, ytrede præ
misser. Men meget, meget slap dog ud (be
tænkelig nær sandheden!) i denne kamin
passiar med FN's nye mand. 

Ulønnet 
maskinskriver søges 

Redaktionen af Danskeren har brug for 
omfattende renskrivning af manuskripter på 
maskine. 

Hvis et stabilt medlem m/k med egen 
(almindelig) skrivemaskine vil bistå hermed 
- ulønnet som foreningens medarbejdere i 
øvrigt - modtager redaktionen meget gerne 
henvendelser. Det kan ske til den ansvars
havende på tlf. 31551802. 
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EF og os 
I de sidste numre af bladet har vi i stigende grad følt at politiske debat, også i Danmark. Toldstrups indlæg har frem

måtte tage fat på nogle udviklinger i EF - navnlig med kaldtetmodindlægfraErikMidtgaard.Detaftrykkesneden
udspring i fremmedinvasionen i de fleste af medlemslandene- for. Vi har givet Toldstrup adgang til et kort svar i tilslutning 
som forekom os højst foruroligende. Jens To/dstrups artikel i til Midtgaards indlæg. Fra Ib Christensen, der er dansk med
sidste nummer udvidede betænkelighederne til selve den lem af EF-parlamentet for Folkebevægelsen mod EF, er der 
»union« af EF-landene, som der er talt og skrevet meget om, senere modtaget en reaktion på Toldstrups artikel. Også den 
og som på det seneste har fået en stigende aktualitet i 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 

vej ind i EF-modstandernes ræk.ker. Det 
sker i så fald på et falsk grundlag. 

For eksempel skriver redaktionw (febru
ar 1990): »Hvis EF vil gøre sig til redskab 
for ikke-europæiske folks kolonisering af 
Europa og undertrykkelse af al folkelig 
modstand herimod, er der virkelig grund til 
at råbe vagt i gevær over for al unionssnak 
og alle forsøg på at overføre yderligere dele 
af dansk selvbestemmelse til Bryssel.« 

Hvis man gør sig selv den tjeneste at 
holde hovedet koldt, kan man sige sig selv, 
at der, som der skal protesteres imod, er EF's 
oplæg til den fælles fremmedpolitik, og ikke 
nødvendigvis hverken det EF, vi kender i 
dag, eller selve unionstanken. Her begår 
redaktionen altså en kortslutning! Thi den 
samme form for»logik« kunne bruges til at 
advare mod vort eget danske samfund på 
grund af dets faktiske fremmedpolitik! Men 
I drømmer jo ikke om at kassere Danmark, 
fordi det fører en naiv fremmedpolitik! 

Jens Toldstrup skriver om Østeuropa 
følgende: »Hvad disse lande ønsker, er jo 
frihed og selvbestemmelse, akkurat det 
samme, som vi er i færd med at sætte over 
styr.« Hertil er at bemærke, at flere af disse 
lande jo allerede har ytret ønske om associe
ring med eller medlemskab af EF, som de 
følgelig tydeligvis ikke ser som en trussel 
mod deres frihed og selvbestemmelse. Her 
kan vi altså konstatere den forvridning af 
logikken, som altid optræder, når EF-mod
standere taler om »frihed og selvbestemmel
se«; denne forvridning optrådte allerede i 
det indledende redaktionelle citat. 

En »selvstændig« finger er en menings
løshed; fingeren har kun mening som del af 
et menneske. Et »selvstændigt« Danmark er 
en meningsløshed på lignende måde; et 
Danmark løsrevet fra Europa er lige så me
ningsløst som en finger løsrevet fra et men
neske. 

Vi er ved at sætte vor frihed og selvbe· 
stemmelse over styr, mener Jens Toldstrup. 
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På hvilke punkter? Jeg har ikke mærket 
noget til det! Har Jens Toldsirup? Det fore
kommer mig så »luftig« snak, at det næsten 
er uden realitetsindhold. 

»Vi bilder os ind, at vi med 16 mandater i 
et hundredtalligt Europaparlament kan gøre 
os gældende og sikre vor frihed, selvstæn
dighed og kultur,« skriver han. Ja, det tror 
jeg faktisk at vi kan - men ikke ved brug af 
kortslutninger og forvredne argumenter! 
Det er, som om Jens Toldstrup ser EF-sam
arbejdet som et spørgsmål om flertalsmagt 
alene. Men denne opfattelse bekræftes ikke 
af EF's historie til dato, og desuden har EF 
et par indbyggede mekanismer (vetoreteller 
nødvendig enstemmighed) til værn mod, at 
et flertal skulle kunne tilsidesætte hensynet 
til mindretal. Det system har fungeret helt 
fint hidtil, skønt det ofte har ført til situatio
ner, hvor det truede med sammenbrud i 
forhandlingerne. 

Jens Toldstrup vM også godt, at EF's 
»fader«, franskmanden Jean Monnet, varen 
god, pragmatisk demokrat, og at de mænd, 
som hjalp med at lancere og virkeliggøre 
tanken, var ligesågodedemokrater- mænd 
som Winston Churchill, Robert Schuman, 
Paul Hwri Spaak og Konrad Adenauer. 
Toldsirup ved også godt, at det ikke var 
demagogisk ideologi eller imperialistiske 
drømme, som motiverede disse mænd, men 
ønsket om at forebygge nye europæiske 
borgerkrige ved at organisere et tæt og fair 
europæisk samarbejde, som samtidig sikre
de alle europæiske landes frihed. Grunden 
blev lagt med Kul- og Stålunionen og senere 
udbygget med NATO og EF. 

EF-modstanden er som bekendt overve
jende en kommunistisk id~; Folkebevægel
sens repræsentant i Europaparlamentet i 
dag er kommunist. Den var led i den tidlige
re sovjetiske propaganda-strategi. Men i dag 
er Sovjetunionen ikke mere EF-fjendtlig, så 
hvorfor dog traske i hælene på et spøgelse 
fra fortiden! Set vfølgelig er det nyttigt at 
kritisere opbygningen af EF og den fælles 

politik, når der er sagligt belæg herfor, som 
der tydeligviser med hensyn til fremmedpo
litikken. 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 bor
gerkrige ved at skabesolide, stabile rammer 
for detøkonomiskeogpolitiskesamarbejde, 
som er det eneste alternativ til militære kon
flikter. Derreer for os»europæere«den dag i 
dag det faktum, som får EF-modstandernes 
bekymringer til at tage sig ud som den blin
des 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 Midt
gaard 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 kun
ne eksporteres. 

At EF-modstanden overvejende skulle 
være en kommunistisk ide, kan jeg ikke 
akceptere. Jeg var modstander nogle år før 

·, 
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Danmark tilsluttede sig EF, og jeg tror ikke 
nogen vil mistænke mig for at være kom
munist. 

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 interes
sant 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 økonomisk
monetære union. I den anledning skal jeg 
fastslå, at folkebevægelsen kategorisk ven
der 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 medlemska
bet af unionen, er tiden inde til at drøfte 
selve EF-medlemskabet. Her er det fortsat 
folkebevægelsens mål at få afløst EF-med
lemskabet med et medlemskab af EFTA og 
en frihandelsaftale med EF. Jfr. vort valg
grundlag. Ib Christensen 

EF og 
grænserne 

Som bekendt vil EF fra 1993 have al 
grænsekontrol mellem medlemslandene af
skaffet. 

Kloge hoveder har for længst forudset, at 
det giver fri march over grænserne for nar
kotika, forbrydere - og indvandrere og 
»flygtninge« fra andre EF-lande. 

For at afbøde de uheldige virkninger no
get 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 græn
ser, men i realiteten opgivet hovedparten af 
de påtænkte afbødningsforanstaltninger. 
Kun de allermest uafviselige harmoniserin
ger skal gennemføres. De eksisterende for
skelle 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 ud
viklinger eller at påpege, at Danmarks ene
ste værn imod dem eventuelt kan være at gå 
imod en yderligere overførsel af danske po
litiske afgørelser til EF i form af en »union«, 
hvis Danmark i kraft af en sådan kan på
tvinges forholdsregler som dem, der er skil
dret her i bladet på grundlag af EF's egne 
·officielle dokumenter. Men vi forstår, at og
så 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-parlamen
tet - personlig fået tilsendt de numre af 

lover kommissionen en rapport i løbet af 
foråret - hvad det så skal hjælpe. Langt om 
længe tør man åbenbart nu nævne proble
met 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. 

Danskeren, hvori disse EF-oplæg har været 
udførligt behandlet. Det er derfor meget 
overraskende og skuffende, at han i sit ind
læg - 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 kolli
derer 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 nærlig
gende, 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 spørgs
mål, som alle andre synes at være enige om 
at fortie og undertrykke. 

• 
Men hvad man vil gøre ved det, er ganske 

usikkert. 
Er det også uklart, hvad de danske politi

kere vil gøre for at beskytte Danmark mod 
syndfloden?Tavsheden ruger. Hvordan rå
ber 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 
I 990'erne og om disse måls åbenbare ufor
ligelighed med visse hårde kendsgerninger 
om indvandrerkvinders vilkår. 

Af lutter korrekthed og høflighed sendte 
redaktionen et eksemplar afbladet til Dansk 
Kvindesamfund, som man formodede kun
ne 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 underskre
vet af en fritidskonsulent, der meddelte den 
knusende dom: » Vi gør samtidig opmærk
som på, at vi ikke ønsker at modtage hver
ken 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. 

• 

DANSKEI\EN • NR. 2 • APRIL 1990 I I 


