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Landsforræderi 
Ordene landsforræder og landsfor

ræderi har eo fæl klang. De bør anven
des med forsigtighed og omtanke. Men 
hvor længe kan man komme uden om 
dem? 

En landsforræder er, som ordetsiger, 
en, der forråder sit land, begår landsfor
ræderi. Det vil sige en, der bidrager til at 
bringe sit land i fremmed vold eller går 
den fjendes ærinde, som er trængt ind i 
landet. 

Under de vilkår, der indtil for ikke så 
længe siden gjaldt for landets og folkets 
liv i forhold til omgivelserne, ville lands
forræderi sædvanligvis bestå i med råd 
og dåd at hjælpe en anden magt, som 
regel en nabomagt, der søgte at under -
lægge sig landet eller dele af det eller at 
skaffe sig rådighed over dets handlinger 
eller frembringelser. 

Gerningen og dens virkninger for en 
selv og ens landsmænd var let at gen
nemskue. Gerningsmanden lod sig som 
regel uden støne tvivl udpege, fordøm
me og straffe. 

Vor traditionelle opfattelse af begre
bet landsforræderi og af landsforrædere 
svarer til dette normalbillede af virke
ligheden, som den tidligere tog sig ud. 
Men virkeligheden har ændret sig, og i 
takt med den ændrede virkelighed må vi 
ændre vor opfattelse, så den svarer til 
landsforræderiets nuværende indhold. 

Allerede den 2. verdenskrig og den 
tyske besættelse af Danmark 1940-45 
bragte forvirring i de tilvante begreber. 
En del danskere optrådte i forhold til 
besættelsesmagten på en måde, der sva
rede til det gamle begreb om landsfor
ræderi. Men billedet sløredes ved, at 

hovedparten af landets ledere, politi
kerne, optrådte i en dobbeltrolle, hvor 
de på samme tid, som de hævdede at 
varetage nationens interesser, samar
bejdede med besættelsesmagten på en 
måde, der fik dem til både at bekæmpe 
den danske modstandsbevægelse og at 
opmuntre til en del af de handlinger, de 
efter krigen stemplede som landsforræ
deri. Det måtte hos menige danskere 
skabe tvivl om, hvad der var landsfor
ræderi, og hvem der egentlig var lands· 
foftædere .. 

Først fremmedpolitikken gennem 
den sidste snes år har dog gjort det uom
gængeligt at nyvurdere begreberne for 
at klargøre, hvad der i dag må kaldes 
landsforræderi, og hvem der står for det. 
Nutidens indvandringspolitik bidrager i 
virkeligheden til, ikke i en enkelt kort
varig handling, men gennem et langva
rigt begivenhedsforløb, at bringe Dan
mark eller til en begyndelse dele af det i 
fremmedes vold. Resultatet søges be
smykket med fintklingende fremmed
ord som »multietnisk« eller »multikul
turelt« samfund, men de kan dog ikke 
skjule virkeligheden, der er den, at 
Danmark gradvis udleveres til fremme
de folkeslag, og at danskerne fortrænges 
og mister først eneretten til deres eget 
fædreland og siden måske muligheden 
for at være i det som danske. 

Virkeligheden i dette svarer til, hvad 
der tidligere under andre forhold betrag
tedes og betegnedes som landsforræderi. 
Denne politik er et forræderi mod 
Danmark og det danske folk. 

Den er landsforræderi. 

• 
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Grænseløse argumenter 
Igennem efteråret har vi faet mange varsler om en kommende 

»fiugt«bølge fra Sovjetunionen. Adskillige millioner russere kan 
forventes at ville søge vestpå, når de i en ikke for fjern fremtid får ret 
til fri udrejse. 

Vi har set mange af dem i de danske medier. F.eks. hende, der 
havde en mors søsters mands far, som boede i V esteo, og som derfor 
mente sig berettiget til familiesammenføring. Ham, der simpelt hen 
var led og ked af kommunismen. Og den unge pige, der kort og godt 
elskede »heavymetal«-musik (hvad det så end er), og som ikke 
kunne høre den slags i Rusland. 

Vi har med andre ord ting og sager i vente, som formentlig vil sige 
sparto til alt, hvad vi hidtil har oplevet. 

Hvad er da indvandringslobbyens svar på disse udsigter? 
Ofte m~~t mærkelige. Men topscorer på de mærkværdige argu

menters h1thste er dog vist nok overrabbiner Bent Melchior. I 
Søndagsavisen 16/12 udtaler han således, at »der må være mulig
hed for at tage et medansvar for en situation, som vi i virkeligheden 
set v har været med til at skabe«. 

Med andre ord: Nu skal danskerneogså bære konsekvenserne af, 
at det er lykkedes at få demokratiseret Østeuropa så meget, at 
østeuropæerne kan rejse hjemmefra, hvis de har lyst! 

Er der dog ingen grænser? 

Hvad med balterne? 
Tre baltere, som er undveget so\jetisk militærtjeneste, er blevet 

nægtet asyl i Danmark. Skulle vi have hjulpet dem? 
Asyl til politisk forfulgte enkeltpersoner giver mening, men ikke 

til hele folkegrupper, der som »Oygtninge« søger nyt land. 
Asyl til tre baltere i en akut situation ville ikke være et større 

problem. Men til hundredtusinder ville det være det. Og det ville 
ikke fremme, men modvirke balternes kamp for selvstændighed. 
Deres hjemlande ville jo så blive affolket for netop de mennesker, 
der er mest brug for til at skabe den udvikling, de ønsker. 

Egentlig skulle dette ikke være så svært for os danskere at forstå. 
Danskere har jo selv været i samme situation for ikke så længe siden. 

Da Sønderjylland kom under fremmedherredømme efter 1864, 
valgte langt de fleste sønderjyder at blive hjemme. Det gjorde de for 
trods alle prøvelser at bevare retten til hjemstavnen. Og det kostede 
dem dyrt. Næsten 5.000 faldt i I. verdenskrig for det land de ikke 
ønskede at tilhøre. Men Nordslesvig kom hjem. Og det v;r næppe 
sket, hvis sønderjyderne i massevis var »flygtet« til Danmark. 

Politisk asyl bør gives i enkeltstående tilfælde. Bliver asylsøgerne 
til en folkevandring, har det ikke roere med asyl at gøre. Asyl er ikke 
og bar aldrig været ment som noget, hele folkegrupper kunne 
påberåbe sig, når det gik skidt hjemme. Det er danske levebrødshu
manister, der har forvredet begreberne og søgt at få os til at tro at 
asyl også bør gives til menneskemasser, der bryder op. ' 

Det havde været naturligt at hjælpe de tre baltere. Men det var 
altså umuligt, fordi loven er støbt i beton. Var den ikke det og 
åbnede den mulighed for at give asyl efter et individuelt skøn, ville 
de politikere, som nægter at forstå, hvor groft asylordoingen mis
bruges i folkevandringens tjeneste, nemlig omgående kræve plads 
for alle, der komrner og ser bedende ud. Undtagelsen ville snart være 
hovedreglen og den halve verden have bænket sig ved vort bord ved 
hjælp af passende hulkehistorier. 

Skylden for de tre balteres skæbne hviler tungt på de politikere, 
som ikke vi/ forstå. De har nemlig hindret, at der skabes en lov, der 
gør det muligt at gøre undtagelse, når fornuften tilsiger det i enkelt
stående tilfælde. Og i øvrigt har disse politikere også gjort det 
urnuli~t at .skabe den lov, som er nødvendig, hvis vi skal undgå, al 
flygtnmgetilslrømning overhovedet bliver et problem. 
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En sådan lov roå indeholde i hvert fald to nye principper: 
For det første må den indeholde en sikkerhedsventil så der kan 

siges n~jti! ~assiv indstrømning. Sådan som bøjesterets~ræsidenten 
for øvngt I sm ud foreslog, men som Folketinget forkastede til fordel 
for Gammeltoft-Hansens skinhumanitære hjernespind. 
. For det a~det må loven sikre, at flygtningestatus ikke bliver vejen 

til det .søde hv bos os og til en tårnhøj stigning i levefod i forhold til 
flygtnmgens vilkår hJemme. Loven må derfor fastslå at der ikke 
ydes asyl.anter bedre vilkår, end de havde der, hvor de 'kom fra Og 
den må s,kre, at asylanter ikke bare kan regne med at slå sig ned i det 
danske samfund for evigt. 

Sørger vi for, at flygtningeflr samme vil kår som hjemme, og at en 
asylgodkendelse ikke er en enkeltbillet iod i det danske samfund 
skal det såmænd i øvrigt også nok vise sig, at der overhovedet ikk; 
b/Jver nogen maSS1v mdstrømmning ! 

Og så vil vi uden større betænkelighed kunne hjælpe baltere, der 
en anden gang måue komme 1 klemme. 

Uegnet ombudsmand 
Genudpegoingen af H. Gammeltoft-Hansen som Folketingets 

ombudsmand foregik ikke uden mislyde. Er dette fortjent? 
Der kan gives to gode grunde til, at engenudpegning ikke burde 

have fundet sted: 
I) Der kan ganske vist føres en juridisk argumentation for, at 

Gammeltoft-Hansen ikke var inhabil til at beskæftige sig med den 
såkaldte tamilsag. Men det kan ikke diskuteres, at han burde have 
forudset, at hans optræden i denne sag i vide kredse ville blive 
betragtet som utroværdig, og at han ved selv at behandleden i stedet 
for at indsæue en. sæueombudsmand ville undergrave tilliden til 
ombudsmandsmslltullonen. Ved benhårdt at fastholde sin ret til at 
afgøre sag~n satte ~am~eltoft-Hansen med andre ord hensynet til 
s!n personlige preslige høJere end hensynet til ombudsmandsinstitu
llonens omdømme. 

2) Ombudsmandsstillingen udgør et af landetS højeste embeder 
og bør derfor besættes med en person, hvis integritet og ansvarsfølel
se er hævet over tvivl. 

Gammeltoft-Hansen har en baggrund som formand for Ftygtnin
gebJælpen. ldenne egenskab var han hjernen bag en udlændingelov, 
som har. vist sig mildt sagt problematisk. Han er højt begavet, 
sagkyndig på området, og har oven i købet de bedst tænkelige kilder 
på fel!et. Han havde derfor muligheden for at se de problemer, hans 
lov ville skabe. Men ban udnyttede ikke denne mulighed og han 
lagde ikke det frem, som han kunne og burde have lagt fr~m. Det 
skulle der en Stoltenberg til. 

Ved i stedet at fremme øjeblikstænkningen og de på den tid 
populære standpunkter skadede han den sag, han var sat til at 
varetage. En Stoltenberg kunne i sin tid som flygtningehøjkommis
sær finde ud af, at vor asylpolitik (den, der baserer sig på Gammel
toft-Hansens ideer) er til skade for de virkelige, dvs. politiske Oygt
ninge (Jyll.-Post. 17/6 90). Men Gammeltoft-Hansen kunne ikke. 

Og anerkendte demografer kan uden videre finde ud af at det der 
foregår, indebærer en uhørt risiko for vor egen befolk~ing. Men 
Gammeltoft-Han.sen villeikke, selv om konsekvenserne af hans lov i 
~henseendeturde være indlysende for den juridiske tekniker - og 
11lsyneladende også var mdlysende for h0jesteretspræsidenteo, hvis 
lovforslag blev manøvreret ud til fordel for Gammeltoft-Hansens. 

Gammeltoft-Hansen er dermed gået ind i den række af danskere 
der i kritiske stunder ikke har forstået deres ansvar. I stedet for a; 
handle sådan, som gyldne kæder forpligter til, har han tværtimod 
trukket andre med, da han mistede orientering og fodfæste. 

En sådan mand er ikke egnet til at beklæde en af samfundelS 
øverste stillinger - og slet ikke til at være revser af andre! 

Ole Hasselbalcb 



Opløsningens håndlangere 
Af Eduardo Farah 

Eduardo Farah, der iagttager Dan
mark udefra, giver her et bud på, 
hvordan det kan gå til, at vor moral
ske forsvarskraft forfalder. 

Et kig tilbage i historien viser to iøjnefal
dende fænomener. Først må man beundre 
alle de vidunderlige ting, som mennesket 
bar skabt. Men dernæst er det mest opsigts
vækkende den store mængde af samfund, 
kulturer og civilisationer, som engang blom
strede, men som derefter på mærkværdig vis 
nærmest gik i sig selv igen. 

I et sundt vækstsamfund er der et kon
stant voksende økonomisk overskud, en po
sitiv fødselsrate (dvs. flere fødte end døde) 
og en stor original skaberkraft inden for 
kunst og videnskab. Moralsk præges bille
det af et frodigt familiesammenbold som 
fundament for nogle generelt suerke sociale 
og religiøse værdinormer. 

Symptomer på nedgang og opløsning 
Når billedet begynder at vende, og når 

nedgang og opløiming indfinder sig, drejer 
næsten alle forhold sig omkring en akse, der 
hedder balance. Overskud afløses af under
skud. Det enkelte menneske, virksombe
derne og regeringerne kommer ind på et 
skråplan, hvor man bruger løs af den i forti
den opsparede rigdom. Ja, man forgriber sig 
endog på fremtidens indtjening via store lån. 
Fødselsraten bliver negativ, skaberkraften 
degenererer, kunsten bliver forvirret og 

Ansvar 

uden egentlig fornyelse. Og på det mere 
personlige plan bliver en opløst familie
struktur grundlaget for en tilsvarende opløs
ning af samfundets bærende normer. Jagten 
efter fornøjelse og sjov med et dertil hørende 
behov for tilfredsstillelse af allehånde be
hov udvikler en generel kynisme og mangel 
på reel fremtidstro. 

Danmark har som stort set hele Vesteu
ropa gennemlevet en sådan proces - med 
lidt sporadiske opgange efterfulgt af lidt 
større nedgange - i løbet af dette århundre
de. Og denne proces tog for al vor fart i 
60'erne og årene derefter. Jeg vil i denne 
artikel koncentrere mig udelukkende om 
den befolkningsgruppe eller »klasse«, som 
altid dukker op ved kulminationen af et 
samfunds udvikling. Uden egentlig selv at 
være bevidst om det bliver den både opløs
ningens budbringer og samfundets skarpret
ter. Fra at være fåtallig vokser den i såvel 
antal som styrke. Gennem løgne, bedrageri 
eller slet og ret pression forfører den en 
handlingslammet befolkning ind på selvud
slettelsens smertefulde vej. 

60'emes opløsningsgenerationer 
Til at begynde med rekrutteredes den fra 

60'ernes middelklasse. Forældrene, som 
selv var vokset op med krigstidens mangler 
- men også med traditionens nødvendighed 
for hårdt arbejde og familiens sammenhold, 
ønskede alting bedre for deres børn, hvorfor 
de forsynede dem så rigeligt som vel muligt 
med alle slags materielle goder, men »glem-

te« at lære dem op i de grundlæggende nor
mer om arbejde og moral. 

Disse børn og unge oplevedederes foræl
dres mangel på ægte engagement i dem og 
deres liv som en smertelig mangel. De prø
vede derfor med alle midler at råde bod 
derpå og at påkalde sig opmærksomhed. 
Hele tiden skubbede de til rammer og nor
mer, dels for at udvide deres aktionsradius, 
men sandelig også for at provokere foræl
drene til at markere sig. De unge følte sig 
fortabt, og forældrene følte sig skyldige, for
di de var så optagne af hele tiden at skaffe 
flere materielle goder til hjemmet. Normfal
det og rammeløsbeden blev alt for let det 
kompromis, de kunne enes om. 

Intet under derfor, at disse unge voksede 
op som surmulende, egocentriske materiali
ster, som fortsat forventede, at hele verden lå 
for deres fødder - uden væsentlig modydel
se fra deres side. Da de blev voksne, sad 
vreden mod forældrene og foræld.regenera
tionen dybt i dem. Denne vrede sublimere
de de til et - ofte ubevidst - ønske om at 
ødelægge og nedgøre »systemets« bærende 
normer og værdier. Og følgen af denne pro
ces blev en generel samfundsopløsning af 
hidtil ukendte dimensioner. 

Religiøs marxisme 
Som politisk platform valgtedeoflehalv

eller kvartfordøjede marxistiske eller socia
listiske slagord. Ikkeegentlig fordi de havde 
studeret disse doktriner i dybden, men fordi lli. 
sådanne slogans og letkøbte holdninger pas- ,. 

Umiddelbart efter befrielsen 5. maj 1945 var der mange, som 
regnede med, at de politikere, der havde f:\et os placeret på Nazitysk
lands side i Verdenskrigen, ville blive draget til ansvar. Men det 
skete ikke. Så groteske var forholdene, at den samme statsminister 
Buh(, som under besættelsen havde opfordret til stikkeri for at 
stoppe sabotagen, opnåede at blive StatSminister i befrielsesregerin
gen. Og ikke nok med det. Han vandt oven i købet en injuriesag 
imod &i, der kaldte ham landsforræder. 

Er det ikke i høj grad forudseeligt, at denne ødelæggelse vil indtræ
de, medmindre kursen lægges om? 

Således gik de mes1 ansvarlige fri, medens de, der havde fulgt 
deres opfordringer til at samarbejde med tyskerne, blev dømt i 
hobetal. 

Affæren har selvsagt ikke højnet ansvarsfølelsen bos vore politi
ske ledere. For har vi ikke her det mest slående eksempel på, at en 
politiker kan foretage sig næsten hvad som helst til skade for landet 
uden at blive draget til ansvar for det? 

Denne problemstilling har fået ny aktualitet nu. For er det, vi er 
vidne ti.I i disse år, ikke en ny ødelæggelse af det land, vi holder af? 

Jovist! Og det ændrer intet heri, at ødelæggerne i stort omfang 
selv har bragt sig i uvidenhed med hensyn til konsekvenserne af det, 
de foretager sig, ved hysterisk at nægte at sætte sig ind i det materiale, 
der så rigeligt står til deres disposition. 

Hvad gør vi ved det 7 
Til dette er at sige, at Den Danske Forening systematisk registr<>

rer politikernes gøren og laden. Vi vM altså temmelig nøjagtigt, 
hvornår et politisk standpunkt bygger på forkerte præmisser, som 
den pågældende blot ikke ønsker at få korrigeret, og hvornår der er 
tale om en undskyldelig uvidenhed. Og vi bringer også systematisk 
det relevante materiale inden for uvidende politikeres synsfelt, såle
des at de bar muligheden for at sætte sig ind i det og dermed for at 
vælge, hvilken side de vil være på i kampen om landets fremtid. 

På dette grundlag skal nutidige landssvigere ikke regne med at gå 
fri, hvis den fremtidige udvikling forløber sådan, som vi frygter! 
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Hvem er de? 
Eduardo Farah har i sin bog "økologisk Ideologi I« skrevet om de mekanismer, 

som driver et højt udviklet samfund som det danske ud i selvødelæggelse. I artiklen 
om »Opløsningens håndlangere« fortæller han, hvem der efter hans opfattelse fører 
an i dette dødsløb - nemlig den forkælede, intellektuelle overklasse. 

Naturligvis kan man ikke generalisere. Der findes - heldigvis - også mange 
ansvarsbevidste mennesker i denne gruppe- Uforfærdede folk, uden hvilke vi næppe 
kunne gøre 05 håb om, at Danmark vil klare skærene. 

Men det er på den anden side ikke svært at se, at der netop blandt de velstillede og 
højt uddannede, som i og for sig skulle være de første til at vise fremsyn og omtanke, 
er forbavsende mange, der nærmest synes at have taget hovedet under armen. 
Desværre har disse mange også i stor stil placeret sig således, at de har kunnet forme 
samfundsudviklingen. Det er konsekvenserne heraf, som er begyndt at vise sig bl.a. 
på indvandringsområdet. 

Hvem er de, og hvad er deres synssæt? 
Vi bringer her nogle tankevækkende eksempler: 

»Hvad er den danske traditionsrige kultur ... andet end selvbedrag ... selvglad i sin 
egen usselhed, fedladen ... pylret ... Indbyd alle og hvemsombelst ... lad os se, hvor 
langt vor vidunderlige kultur i grunden holder«. 

(Jo/Jannes Sløk, professer, Jy/lands-Po,u:n 1612 1985). 

»Idiotiske danskere ... de helt store, blafrende tåber og idioter ... et grænseland, 
hvortil kloge, dygtige mennesker kom rejsende fra syd for at udvikle og hjælpe de 
primitive nordboere ... selv vort nationalsprog er et miskmask af påvirkning fra 
plattysk, hollandsk og en masse europæiske sprog. Hvad er en dansker? Og hvad er 
det dog, vi bilder os ind? - Hva' fa'en er det for et land, mit skib er fortøjet 111?« 

(Erik Wedeisøe, skuespi/11:r og forfatter, fhv. formand for SoaiJ/demokmliet.< kulturod,a/g, 
Tkrling,*e Twende 3131985). 

» Tænk på, hvad vi kan lære af muslimerne, jeg synes, at vi skal lade verdens 
flygtninge vælte ind over vore grænser, og labbe al deres kultur i os«. 

(0,ege1$ Dircl6nck-Holmftld, TV-va,,t, Ek.strsBladet 3/10 1986). 

»Skal man have en generøs flygtningepolitik, som Det Radikale Venslre ... gør sig 
til talsmand for, lror jeg, man må være villig til ikke blot at lukke grænserne op - der 
er hurtig~ det er nemt, og det er i sig selv billige, det kræver bare en lovændring - men 
man må også være villig til at yde de økonomiske bevillinger, der bliver nødvendige. l 
den ben.seende bar iniriativeme hos Det Radikale Venstre været utrolig små ... « 

(Ole Espe/ælt, professor, dr.jur., fbv.jusJitsminister, 
Fo/ke<inGCJ 13110 1987, Folketingstideode .<pa/11: 331 ). 

»Og det er ganske vis~ ar kan vi ikke bamle op med invasionen, er det såmænd nok 
fordi, vi ikke er bedre værd. Vi burde med entusiasme tage imod tilskuddet på et 
tidspunkt, hvor vi - ærlig talt - ikke har så forfærdelig meget at byde på selv« 

(Klaus Rifbjerg, forfatter og forlagsdiroktør, Po/itilw, 2414 1988). 

»Man kunne have en vision, der gik på, at man besluttede, at det danske samfund 
kunne og burde absorbere I 00.()()() udlændinge om året ... Det vil måske ud fra en 
verdenspolitisk synsvinkel være rimeligt at konkludere, at der om 50 år i Danmark 
bør bo 15 millioner mennesker. Og ikke over halvdelen behøver at være født her! ... 
Verden kan ikke absorbere sin egen befolkningsvæks~ hvis ikke Danmark ... er med 
til at løse dette problem«. (Flemming Hansen, profe=r, ekon. dr., PoWken 22111 1989). 

»Uanset hvor mange stramninger vi laver for at bremse srrømmen, så k.ao ingen 
modificere folkevandringens realitet ... Jeg tillader mig at sætte spørgsmålstegn ved, 
om det (Danmark) overhoveder er vores . . . Man kan ikke eje et land, og slet ikke 
Danmark ... « (S=nne Brø,ger,forfatter, B.T. 2113 1990). 

Danmark hverken kan eller skal være nationalstat i den betydning, vi hidtil bar 
kendt. »På længere sigt er det utænkelig~ ar de fremmede ikke vil brede sig over de 
relativt mennesketomme omr:!der i USA, Vesteuropa og såmænd også Øsreuropa. 
Der er, set pr. kvadratmeter, stadigvæk utrolig mennesketomt«. 

(Hsral<I Eogberg·Pedersea, /hv. bøftkolefotSUDder og programchef i Danmarks Radio, 
repri=ntant for Dan,k FlygtninscJ,j:clp i F/ygtaiogeruevnec, B. T. 25/6 I 99()), 
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sede fint til ønsket om at fremstå som revo
lutionære. I modsætning ul, hvad der aktuelt 
sker i Østeuropa, gik de små 68-revolutio
ner på »individetS frigørelse« - i forhold til 
sex, hash og rock. Blandt arbejdere og 
bønder blev de ikke taget politisk alvorligt, 
snarere opfattedes de som harmløse, uartige, 
vrede unge mennesker. 

De skabte sig endog en ny religion, idet 
deres nye guddom blev personificeret i 
Marx med helgener som Lenin, Stalin, Mao 
og andre, som hver for sig slæber rundt på et 
umådeligt synderegister. Desværre - for 
dem - SPiittedes deres nye »kirke« op i for
skellige sekter (kommunister, SF, VS, frak
tioner i Socialdemokratiet m.fl.), som hver 
for sig modarbejdede de øvrige i forsøg på at 
tilegne sig disses proselytter. 

Denne »klasse« er i årene derefter steget 
betydeligt i antal. En rammeløs holdning, 
som bygger på, at man skal have alt uden 
modydelse, satte også sit præg på arbejdsli
vet. Hårdt arbejde er ikke sagen for sådanne 
voksne, så de udsøger sig jobs, hvor man 
kan tjene mere med mindre anstrengelse. 
Det var således ikke arbejderen, landman
den eller den selvstændigt erhvervsdrivende, 
som var idealet. Nej, bureaukratiet, uddan
nelsessektoren og politik, hvor man ifølge 
OECD tjener en halv gang mere end resten 
af befolkningen. Og så var der jo også dem, 
der valgte en livsform som den permanent 
arbejdsløse. 

Fløje med fælles marehrelning 
Politisk deltes de i Danmark i to opfattel

ser, hvor de mest afvigende og »vrede«søgte 
mod venstrefløjen ind i pseudo-socialismen. 
Disse findes hovedsagelig i SF og på det 
seneste som en markant gruppe i Socialde
mokratiet. Den anden rummer mennesker, 
som det økonomisk set er gået lidt bedre for. 
De er vel nok lidt mindre»vrede,,og findes i 
varierende antal inden for især Det Radika
le Venstre, men også i de såkaldt borgerlige 
partier. En pseudo-liberal eller pseudo-hu
manistisk livsholdning blev deres varemær
ke. 

Disse to tendenser har i deres foragt og 
afvigende opfattelser en masse til fælles. De 
kritiserer og nedgør patriotiske og nationale 
værdier. Pseudo-socialisterne påberåber sig 
internationalismen og de pseudo-liberale 
opfatter sig som humanitetens forkæmpere. 
Begge omtaler almindelige danskere, der 
ikke er enige med dem, som chauvinister, 
snæversynede, dumme, hårde negle mv. 
Som eksempel kan nævnes deres suoces 
med at få hævet skatteniveauet til et af de 
højeste i verden til betaling for et abnormt 
udviklet velfærdssamfund med dets tilhø
rende bureaukrati. Endvidere ftk man pla
ceret velfærdsstaten på familiens plads som 
samfundets centrale id~. 



Dobbeltmoral i fradltionsforagten 
Begge grupper understøtter ethvert oprør 

mod den traditionelle danske familiestruk
tur. Frie parforbindelser, skilsmisse, homo
seksuelle ægteskaber og abort understøttes; 
og hvis en fremmed, autoritær familiefar far 
6 børn, Vll man lovprise ham for hans værdi
fulde familiefølelse. Hvis en dansk familie 
får 6 børn, er det nærmest perverst. Hvis 
nogen dansker arbejder hårdt og har øko
nomisk succes, er pågældende en selvisk, 
usolidarisk, egoistisk kapitalist, hvorimod 
det er helt o.k. at være højtlønnet ansat i 
bureaukratiet eller permanent arbejdsløs. 
Hvis en fremmed starter en forretning og 
arbejder 7 dage om ugen med 10 timer hver 
dag, så kan en sådan regne med rosende 
omtale og støtte imod enhver administrativ 
sanktion mod overtrædelser af gældende reg
ler. Gør en dansker det samme, må pågæl
dende regne med politianmeldelse. Deres 
moralske holdning er lidt i retning af, at hvis 
moral er godt, så må dobbeltmoral da være 
dobbelt så godt. 

Når mange af disse forkælede børn har 
fået lidt alder og måske selv er blevet for
ældre, vil de indgå i kompromisser og for
ståelse med deres egne forældre, og deres 
had mod det traditionelle Danmark vil for
mindskes. Men den skjulte drivkraft, der 
ligger i ikke at ville tabe ansigt hos deres 
gamle kammerater, holder dem fast i møn
steret. Mange af dem sidder derudover so
lidt i overkommelige, offentligt betalte jobs, 
som blev muliggjort af deres politiske akti
vitet. Oftest er deres reelle arbejdstid der 
langt, langt under den selvstændigt er
hvervsdriveodes - til den samme eller større 
løn. De fastholder derfor deres image som 
progressive (en fuldstændig misvisende an
vendelse af dette ord). Uden tvivl tror de 
selv, at de tjener almenvellet, ude af stand, 
som de er, til at se konsekvenserne af deres 
handlinger. Men dybt i deres underbevidst
hed ved de det. Derfor kan man iagttage et 
tragisk spil, hvor de for at dulme deres 
skyldfølelse straffer sig selv på forskellig 
måde. 

Trosbekendelsen uændret trods 
guddommens fald 

Efterhånden som kommunismen er fal
met, har de måttet linde nye platforme for 
deres destruktive gøremål. Med eller uden 
ideologisk overbygning fortsætter de som 
hidtil. Ethvert tiltag, som medfører spræng
ning af familiens enhed, hilses med begej
string. Abort skal være uden begrænsninger; 
homoseksuel adfærd fremhæves som væren
de helt naturligt, ja, ligefrem attråværdigt 
- selv på trods af kendsgerningerne om 
AIDS. Uforpligtende parforhold og let ad
gang til skilsmisse foretrækkes frem for va
rige forpligtelser. Børn bør undgås; og skal 
man endelig have sådanne, så for alt i verden 

kun et eller højst to. Subkulturer med 
(aner)kendt misbrug af narkotika, som 
f.eks. Christiania, tolereres og støttes med 
sympati. 

Rettigheder uden pligter 
Og på et mere overordnet samfundsplan 

bar de formået at overbevise mange om, at 
demokrati betyder, at man har alle rettig
heder, men fa eller ingen forpligtelser. Et liv 
på bistand eller understøttelse er at fore
trække fremfor at skulle løbe nogen risiko 
ved eget initiativ eller hårdt arbejde. Ganske 
mange mennesker mister derved den driv
kraft og driftighed, som er nødvendig for at 
kunne holde et samfund sundt og virksomt 
De produktive ressourcer bliver til stadig
hed mindre, og en udgang i fattigdom vil 
blive resultatet af denne tingenes tilstand. 

Hvad der virkelig må undre, er deres suc
ces med at inftltrereden økologiske bevægel
se. Ikke sådan at forstå, at de arbejder hårdt 
for at skabe et økologisk samfund, hvilket er 
hårdt påkrævet, men derimod som et mid
del til at underminerede landvindinger, som 
vores aktuelle videnskabelige og teknologi
ske standard er udtryk for - og uden hvilken 
vi ikke vil kunne løse de enorme økologiske 
problemer, som presser på. 

Genkolonialismens hjælpere 
Med intense anstrengelser - og tilsvaren

de stor succes - understøtter de også immi
grationen fra Islam, idet de glorificerer disse 
nye kolonisatorer og truer enhver, som ikke 
er enig i denne holdning. Danskerne tvinges 

Toldstrup 
Toldstrups stol står tom. 
Den gamle jyske modstandschef Jens 

Toldstrup spillede trods sin beskedne tilba
getrukkethed en betydelig rolle i Den Dan
ske Forening. Med sin legendariske autori
tet, overblikket, det nøgterne ræsonnement 
og en kompromisløs holdning, når det dre
jede sig om Danmarks interesser, var han 
en, der blev lyttet til. Og når Toldstrup 
havde talt, blev det som regel, som han ville 
have. Så sent som et par dage før sin død 
fejede han med sit djærve ja enhver tvivl til 
side om trykning af den leder, som kan læses 
på forsiden af dette nummer af Danskeren. 

Jens Toldstrup efterlader et tomrum, som 
det bliver vanskeligt eller umuligt at fylde 
ud. Et sugende savn i vor kreds. 

Et lys, der brændte klart og rent, er sluk
ket. Men i vort minde vil hans forbillede altid 
være levende. 

langsomt til at accepterre den voksende isla
miske befolkningsdel, fordi - som det siges 
- vi er ved at omskabe vores laud til et 
flerkulturelt samfund. I virkeligheden er de i 
fuld gang med at aflive det traditionellesam
fund, som deres forældre var fortrolige med, 
fordi de hader dette mere, end de tænker på 
deres egen fremtidige sikkerhed. 

Jeg mindes endnu, hvordan de i 60'erne 
og først i ?O'erne marcherede til fordel for 
kommunismens sejr i Vietnam - eller for 
»fred på Jorden« i 80'eme. Overalt det 
samme skuespil med de samme ubevidste 
undertoner. 

Mediebesættelse 
Ved hjælp af de mest propagandistiske og 

vildledende midler i medierne og dele af 
pressen er de i dag i stand til at overtrumfe 
enhver sund reaktion mod deres »herre
dømme«. Om så et klart flertal af befolknin
gen viser sig at være imod deres uansvarlige 
og umoralske samfundsmodel, vil de kunne 
fortsætte ufortrødent. Ønsker om et stærkt 
nationalt forsvar til beskyttelse af deres land 
eller til beskyttelse af et kristent Vesteuropa 
mod den islamiske kolonialisering kan de 
nedgøre helt på samme måde. 

Og langsomt, men sikkert, skubbes Dan
mark såvel som resten af Vesteuropa hen 
imod en sikker undergang. 

læseren kan så med rette spørge: Jamen, 
kan der da intet stilles op over for en sådan llii. 
samfundsnedbrydende adfærd? , 

Vi håber i mestenummer at kunoe bringe 
en fyldigere omtale af Jens Toldstrups virke. 
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Beklageligvis sidder denne »klasse« stra
tegisk godt placeret på radio/TV, store dele 
af pressen og centralt i flere p01itiske panier. 
Og selv om de kun andrager 10-20% af 
befolkningen, har de en indflydelse, som 
langt overstiger deres antal. Skønt det be
gyndende kaos er ved at blive synligt for 
mange borgere, forstår disse dødens hånd
langere at manøvrere så dygtigt, at det er 
vanskeligt at få hold om dem og deres akti
viteter. Som alle snyltere passer de nemlig 
godt på, at de ikke kommer til at ombringe 
den væn, som giver dem så rigelige goder. 
Hertil kommer, at de er full-time beskæfti
gede med at beskytte, anvende og udvide 
deres magtbaser. Resten af befolkningen er 
enten kørt træt, kan ikke gennemskue det 
eller har valgt at lukke øjnene for, hvad der 
foregår. Det er derfor meget vanskeligt at 
fjerne dem fra magtens tinder. 

Flertallets mangel på tro og vilje 
Jeg ville ønske, at jeg ikke havde grund til 

at være så pessimistisk, for det er meget 
sørgeligt at iagttage et smukt samfund i op
liæning som følge af indefra kommende 
selvdestruktiv adfærd. Selv(ølgelig kunne 
der være håb forude, hvis det store tavse 
flertal besluttede at ændre deres levevis og 
indse nogle af de kendsgerninger, som brin
ger samfund til sammenbrud. Men det er et 
helt andet tema, som jeg har behandlet i min 
bog Økologisk Ideologi I (Nordisk Impuls). 

Det sørgelige er, at der er tale om et lille 
mindretal, som er i stand til at vildlede det 
store flertal. 

Men det er kun muligt, fordi dette flertal 
mangler den nødvendige tro på, at det kan 
nyttenoget at slås for sin kultur, moralnor
mer og værdier. I stedet råder skepticismen 
og giver dødens håndlangere de allerbedste 
muligheder for at overmande de tavse mas
ser. 

De er i sandhed »den herskende klasse«. 

Eduardo Farab 

»Når en dansk orlogspræst på Olfert Fis
cher vil i land i en Saudi-Arabisk havn, skal 
han fjerne sine skulderdistinktioner, der har 
form som et kors. Kvindelige besøgende i 
fundamentalistiske araberlande risikerer at 
blive afvist, hvis de bæ,rer halssmykker med 
kors. Der må ikke flages med korsflag. 

I Danmark slår myndighederne på pinde 
for at fA lov til at hjælpe med bygningen af 
moskeer, og det er strafbart - for danskerne 
- at tale nedsættende om m06keer eller 
halvmåneflag«. 

Prebea KDhl, Hillerød. i Jyllonds-P-n 25/2 91. 
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Bag humanitetens facade 

Til d@l taaøroe ni d,t sotii~øerlallatiaks t rrr 4 11 /14 -ll 1c90 
Koll:llitc.or. flygtni nge Under Jorden har bi:ug tor flere bidragay:lere til ait 
arbejde :ned at redde tlygtningo i og udel'\ tor oan=.ark f ro fonkell190 
fonior for l ivstrucndo vnnr.keli9heder - ~vor voreo vide.n og pong• ta.n 
hjclp•. 

Vores atotte til flygtn1n<J;e or i dot aml =ed til at sabotere de vold•om:1.e 
atra.nnir.ger i den da.neko tlygtningopolitik, noget vi plejer at o,i;tale aoza 
' bjalp til at overholde loven•: 
Vi presser pA tor hurtig C inden dot or tor ae.nt) aagabehan-dlingJ vi 
hj•lpor ~od forbcredolso at polititorhor; vl hjælper med fornuftig 
rejserutotorb•r•del so: vi hj»lper !ly1tnln,;e til advokatskitte, n&r de har 
varet uholdigo - ko,:t aagt: Vi prover at skaft• !'lyqt.ninge aayl, nlr de 
bor krav p4 dot, ollor nir de .bUrde have det. 

Do fl••t• af do indGanloøo midler går i dag til rejsehjalp (1 vid toratend) 
t i l flygtninge 1 udlandet, onton til at ko&11• v•k tra et •ted, •ller til et 
ko~• et ated he~. 

00 flygtninge, v1 hj•lper, e r all• '.Y.onkr•-:• peno~~ vi har t••t 
h•nvendel se om tra. herboende flygtnir~o eller f?'a ven.etret1•jaot"9u1in
tioner, danske e l ler 1ntcrnat1onalo. 

Vi kun.ne godt bruge len,gt floro p•nga, •nd de~ vi 1 ~jeblikk•t krad••r ind, 

Vi vod godt, a t I i forvejen giver til ung-e 9od:e to=!l, dertor er vi øer• 
ude •tter jeru •ydercirkler•. Vi vil qerne have jer til at aende vore• 
gule tolder 09 et girokort til de tolk, I t ror , JcQ.n.~ c.n>tos at ville give 
et eller flere bidrag, I rt..6. 0986. i:,e9et gerne ,;ive oa navne og adueeer 
(ogd gerne !ag!orer.ingsko'nt.aktcr), !16 chcc>:ar vi, ® do har givet i 
forvejen og Gcndor deri cller::i en tolder. 

Alle, d•r bidrager okonomlsk til Flygtn1r.ge Under Jordan, :odtagar l~bende 
unaerrotning on voroa arbejde. 

• 
»Menneskeliv er billige - også at redde«, 

er sloganet for en af de organisationer, der 
for tiden skyder op som paddehatte i be
kvemt ly af et »humanitært« formål. 

Med et passende navn, gode slogans og en 
hensigtsmæssig formålsparagraf er der som 
bekendt næsten ingen grænser for, hvad der 
kan hentes af penge ilommerne på godhjer
tede mennesker og folk, som ikke tør sige 
nej. 

l dette tilfælde er det komiteen »Aygtnin
ge under Jorden«, det drejer sig om. Og 
hvem vil ikke redde menneskeliv for en 
billig penge? 

Selve formålsparagraffen ser da også 
yderst tilforladelig ud. Den lyder: »Komi
teens mål er at yde humanitær og økono
misk støtte til asylansøgere og flygtninge, så 
disse kan få den nødvendige juridiske bi
stand i asylfasen, samt eventuel støtte under 
integration i det danske samfund«. 

Ikke et øje er tørt. Derfor har politiet 
givet tilladelse til, at komiteen kan gennem
føre en offentlig indsamling. 

Men tøv en kende, inden du betaler! 
I Land og Folk (21/12 1990) er en af 

komiteens bagmænd kommet til at afsløre, 

at det drejer sig om en aflægger af »Fællesini
tiativet mod Racisme« - hvis ledelse som 
bekendt bar udtalt, at den ikke nærer »fme 
følelser« for vore grundlovssikrede friheds
rettigheder. I den pågældende anikel, der 
fremtræder med »Aygtnioge under Jorden« 
som afsender, opfordres læserne da også til 
at støtte »Fællesinitiativet« og til at »organi
sere blokader« mod »forskellige racistiske 
og fremmedhadske foreningers propagan
damøder«. 

Hvem mon det er? 
Værre endnu bliver det, når man kigger 

komiteen i de skjulte kort. Vi er så heldige at 
være i besiddelse af et af disse kon, nemlig et 
papir, hvor komiteen fonæller indercirklen 
om den virkelige hensigt med arbejdet: 

Komiteen siger:» Vores støtte til flygtnin
ge er i det små med til at sabotere de vold
somme stramninger i den danske flygtnin
gepolitik, noget vi plejer at kalde 'hjælp til at 
overholde loven' .. . Vi hjælper med forbe
redelse af p01itiforb0r; vi hjælper med for
nuftig rejseruteforberedelse ... kort sagt: Vi 
prøver at skaffe flygtninge asyl, når de har 
krav på det, eller når de burde have det... 
De fleste af de indsamlede midler går til 
rejsehjælp (i vid forstand) ... « 



Kort sagt: Komiteen bestemmer, hvem 
der bør haveasyl, og så skaffer man dem det. 
F.eks. ved at undervise dem i, hvordan man 
bedst stikker politiet blår i øjnene eller ved 
at finde en »fornuftig« rejserute. Komiteen 
fortæller ublufærdigt (bag lukkede døre), at 
den »saboterer« gældende lovgivning - men 
for en sikkerheds skyld kalder man det ud
adtil »hjælp til at overholde lovens. 

Og folk er jo mestendels ret godtroende. 
De tror som regel, at en smuk facade 

dækker over det virkelige indhold. 
Og så er indsamlingen jo politigodkendt! 
Til trods for at »Flygtninge under Jor

den«, som navnet antyder, er oprettet for at 
skjule afviste asylsøgere for politiet, når det 
skulle finde dem for at sende dem ud af 
landet (jf. Danskeren 1988 nr. 4 s. 2). 

• 

At leve 
0 pa egne 

betingelser ... 
Det er god latin blandt udøverne af tæn

kevægringens kunst, at vore nye landsmænd 
skal have lov til at leve her på egne betingel
ser. Ja, der skal endog ydes tilskud til, atde 
kan bevare deres »identitet«. 

Men ~t er de smukke ord, noget ganske 
ande~ hvordan de skal føres ud i livet. Det 
har det danske retssystem filet at føle .. 

I sommeren 1990 syslede Udlændingedi
rektoratet f.eks. med det interessante spørgs
mål, om en vis hr. El Hani fra Marokko 

skulle have lov til at opnå familiesammenfø
ring med begge de koner, ban lovformeligt 
var gift med hjemme (B.T. 11/1 90). Den 
stakkels hr. Hani - som i øvrigt er arbejdsl05 
- fandt således, at det var meget mærkeligt, 
at han ikke uden videre kunne f1t kone nr. to 
herop - og for øvrigt også de i alt 14 børn, 
han har i sine ægteskaber. Stadig er der så
ledes nogle af børnene, der må vansmægte 
hjemme i Marokko. 

I et andet tilfælde bar Østre Landsret 
måttet tagestilling til, om vore myndigheder 
skulle respektere en skilsmisse gennemført 
efter pakistansk ret på den måde, at manden 
3 gange råbte »talaq« til sin kone. Ellers ville 
han nemlig ikke lovligt kunne indgå et(fup}
ægteskab med en dansk kvinde (Politiken 
24/1 91). 

Ak ja - hvilken »lrultur«berigelse ! 

lndf ødsret til udsalgspris 
I Danskeren nr. 3, 1988 fortalte vi om 

reglerne for opnåelse af dansk statsborger
skab - eller indfødsret som det kaldes. I 
korthed er betingelserne herfor, at man har 
boet her i 7 år - udlændinge gift med en 
dansk borger dog kun i 4 år. Man skal også 
mestre det danske sprog, så man kan klare 
sig i samfundet. Ansøgningen indgives gen
nem det lokale politi, og hvis den pågælden
de opfylder betingelserne, vil han eller hun 
blive medtaget på en særlig lov om medde
lelse af dansk statsborgerskab. 

Bistllndsforstoppelse i 
indfodsretssysternet 

De senere års diskussion om indvandrin
gen har selvsagt fået en del af vore gæster til 
at frygte, at de vil blive sendt hjem. Dette 
gælder ikke mindst de af dem, der egentlig 
ikke har noget at gøre her, og som derfor 
lever af socialydelser. Af den grund er de 
begyndt massivt at søge statsborgerskab. Vi 
er således blevet underrettet om, at ansøger
ne visse steder i landet i dag stort set alle ser 
ud til at være bistandsmodtagere eller ar
bejdsløse. 

Desværre kan man imidlertid ikke vide 
med sikkerhed, hvordan det forholder sig. 
Fremgangsmåden er nemlig for øjeblikket 
den, at en ansøger kun skal oplyse, om han 
har modtaget tilbagebetalingspligtig bi
standshjælp inden for de sidste 5 år. Deri
mod skal der ikke oplyses noget om evt. 
modtagelse af ikke-tilbagebetalingspligtig 
hjælp og ejheller om modtagelse af arbejds
l05hedsunderstøttelse. 

Ikke mindst sidstnævnte er interessant. 
En undersøgelse foretaget af Mellemfolke
ligt Samvirke viser nemlig, at gennemsnits
ledigheden for indvandrere ligger på 25-
30%, og at hele 50-75% af dem bar en 
»ustabil« tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Heri ligger formentlig, at deres tilknytning i 
stor stil hviler på udnyttelse af de særlige 
jobskabelsesordninger - som også finansie
res af det offentlige. 

logen dårlig investering 

Regeringen har foreslået, at der skal beta
les et gebyr på 3.000 kr. for at søge statsbor
gerskab, hvilket forventes at ville begrænse 
antallet af ansøgere noget. Men det har der 
ikke kunnet opnås tilslutning til i Folketin
get. Så nu ser det ud til, at der højst kan blive 
tale om 1.000 kr. for en permanent ad
gangsbillet til de danske understøttelsessy
stemer (Politiken 1/ 1 91 ). ingen dårlig in
vestering for et menneske, der ellers skulle 
hjem til et land, hvor man tjener 10 kr. om 
dagen! 

Men regeringen er muligvis selv skyld i, at 
der er politikere, som ikke har forstået pro
blemstillingen. I lyset af de mærkværdighe
der, fremmedpolitiet har haft gennem den 
senere tid, bar Pia Kjærsgaard således spurgt 
indenrigsministeren. om han vil skaffe klar
hed over, hvor mange af ansøgerne der har 
modtaget bistandshjælp og arbejdsløsheds
understøttelse. Men det finder ministeren 
ingen anledning til. Så mange politikere 
aner antagelig ikke, hvad det er, der er i 
gang. 

Den sikre vej bl ufred 
Situationen rummer i øvrigt et skrækind· 

jagende perspektiv, som næsten ingen poli· 
tikere synes at være opmærksomme på. 
Hvis vi nemlig går ud fra, at her allerede nu 
er ca. 150.000 indvandrere fra overbefolk
ningsområderne, således som vi realistisk set 
er nødt til, og hvis vi blot bliver ved med at 
forlænge deres opholdstilladelser, så må vi 
regne med, at de vil få statsborgerskab før 
eller senere. 

Og hvordan skal vi sA stoppe snebolden 
af familiesammenføringer? Hvordan skal vi 
hindre d3nske borgere i at gifte sig med folk 
fra overbefolkningsområderne? 

Der er en meget betydelig risiko for, at vi 
så overhovedet ikke kan stoppe tilstrømnin
gen uden at bryde med princippet om bor
gernes ligeberettigelse. 

Skal der i så fald stoppes op, vil det kun 
kunne ske på grundlag af en diskriminering 
efter etnisk oprindelse. 

Men hvad nu, hvis det - som vi må for
vente - bliver en overlevelsesbelingelse for 
det danske folk, at der siges stop? 

I Aalborg sidder lederen for de danske 
nationalsocialister og gnider sig forvent
ningsfuldt i hænderne. Danske politikeres 
nutidige letsindighed på indfødsretsområdet 
kan meget vel føre til et folkekrav senere om 
indførelse af indfødsrets- og familiesam
menføringsregler, som hviler på etniske kri
terier I 

Men det er nutidens politiske ledere na
turligvis ligeglade med - blot de slipper for 
besværligheder. 
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Vi er røde, vi er hvide • • • 
I serien af interviews med medlemmer af Den Danske Forening 
har Harry Vinter i dette nummer en samtale med sygeplejerske 
Doris Nielsen fra Svenstrup ved Aalborg 

H. V.: Som sygeplejerske er du beskæfti
get med humanitært arbejde. Hvordan kan 
du få over dit hjerte at nægte verdens millio
ner af sultende og nødlidende ret til at rejse 
til Dsmnark med det næste rutefly? 

D.N.: Dit spørgsmål fremhæver jo det 
absurde i den førte politik, for de nødlidende 
har jo ikke råd til at rejse til Danmark. 

Der er nok ingen danskere, der vil nægte 
mennesker hjælp, hvis de har brug for det. 
Men de, som kommer, er jo ikke de nødli
dende, men indvandrere. 

H. V.: Der findes en højrøstet indvan
dringslobby, som øjensynligt mener, at fol
keOytning er den bedste løsning på overbe
folknings- og fslligdomsproblemel 

D.N.: Det, man skal gøre for at afhjælpe 
overbefolkningsproblemet, det er at lære 
dem ikke at have så mange børn, altså anti
konception, og det skal være på stedet. Vi 
kan ikke blive ved med at tage imod alle 
disse mennesker. Så bliver vi jo også overbe
folkede. 

H. V.: Ja, det virker selvindlysende. Hvad 
tror du, er grunden til, at mange alligevel 
forfægter del absurde standpunk~ at vi skal 
tage imod alverdens overbefolkning? Tror 
du, de mener, hvad de siger? 

D.N.: Ja, det undrer også mig. Hvis de 
mener det, er de temmelig naive. Ja,jeg ved 
faktisk ikke, hvorfor de gør det. Men grun
den kunne jo være den, at de er meget 
yderliggående og har den grundholdning, at 
de vil ødelægge vor kultur og vort demokra
tiske system. 

H. V.: Nu ved jeg ikke, om du bar haft 
med psykiatriske patienter at gøre, men 
kunne det tænkes, at de er som børn, der 
afprøver grænser, og at de i virkeligheden 
ikke ønsker at få deres vilje? 

D.N.: Nej, jeg tror, at de gerne vil have 
deres vilje. Jeg tror, at det er folk, som 
hygger sig med at bekræfte hinanden i, hvor 
gode, rare og dejlige deer. Men jeg tror ikke, 
at de ser ud over deres egen næsetip, hvad 
der vil ske om 10 år. Men lige nu i dette 
øjeblik kan de sige til hinanden: ih, hvor er 
vi gode og rare! Men de ser ikke frem. De 
ser ikke, hvad det er, de gør. 
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Doris Nielsefl 

H. V.: Doris, du har tre børn, som alle er 
under uddannelse. Er du bekymret for deres 
fremtid? 

D.N.: Ja,jeg er bekymret for deres frem
tid her i Danmark. For jeg tror ikke, at de 
godestabile forhold, vi har nu, kan vare ved 
med den store indvandring. Det er ikke så 
meget det økonomiske,jeg t,enker på, for vi 
kan sagtens klare at blive meget fattigere 
allesammen, end vi er nu, og så endda have 
det godt. Det,jeg virkelig er bange for, er, at 
der vil blive forfærdelige problemer om 20 
år, når to så fuldst,endig modstridende kul
turer som den kristne og den muslimske skal 
leve sammen. 

Muslimer vil aldrig kunne rette sig efter 
vores grundlov. De vil kun rette sig efter 
Koranen. Det er modsat den kristne opfat
telse, hvor der skelnes mellem det verdslige 
og det åndelige: giv kejseren, hvad kejserens 
er, og Gud, hvad Guds er. 

H. V.: Disse konflikrer er vel på sin vis 
allerede i fuld gang? 

D.N.: Ja, men endnu tør danskerne ikke 
for alvor stå frem og sige, at vi ikke vil have 
det der. Derfor bliver det endnu kun til små 
.sammenstød rundt omkring på gadehjør
nerne. Snart er det muslimer, der overfalder 
danskere, snart er det modsat. Det absurde i 

udviklingen understreges jo også af, at vi 
ikke har arbejde, boliger eller noget som 
helst til at tage imod alle de mennesker, og 
mange gange stilles indvandrerne foran 
danskerne. Så er det klart, at der bliver 
problemer, når der går danskere, der ingen 
bolig har. 

H. V.: Vi danskere er jo ikke noget iltert 
folkefærd. Vi siges at aOyse revolutioner 
pga. regnvejr, og vi er vant til ~al vende 
skråen en ekstra gang« frem for at foretage 
os noget overilet. Er vi i færd med at blive 
ofre for vores fredsommelige træghed? 

D.N.: De ansvarsbevidste er tilbagehol
dende og stilfærdige. De, der råber op, er en 
lille gruppe, der hyler og skriger alle steder. 
Sådan var det også den gang, da det var 
moderne at være kommunist og forsvare 
Sovjetunionen. Men den gruppe har altid 
opbakning fra radio og TV. Derfor kommer 
det til at lyde, som om der er en masse 
mennesker, der bar det standpunkt. 

H. V.: Det er jo et vesteuropæisk fæno
men. Er hele den europæiske kultur blevet 
livstræ~ mæt af dage, ligeglad i forvisning 
om egen overlegenhed? 

D .N .: Det tror jeg. I Vesteuropa har vi 
haft det godt i mange år. Vi har ikke haft 
store bekymringer med at få mad, bolig eller 
arbejde. Det ser man b05 store kulturer, at 
de bliver for tilfredse og ligeglade, når de 
ikke bar noget at kæmpe for. Det er, som 
om de på en eller anden måde degenererer. 

Det er nok lidt frækt sagt, men det er, som 
om folk bliver sådan, som en gammel ro
mersk kejser sagde, at bare de får skuespil og 
brød, så er de tilfredse. Så holder de sig i ro. 

H. V.: Ja, det har indvandringslobbyen 
forst:lec. Den forsøger ae gøre hele indvan
dringsproblematikken til et spørgsmål om 
tæppevævning og mavedans. lndvandrerfor
eningeme bar oven i købet fået en klovn, 
Tom McEwan. til aI slA i spidsen for en 
medløberorganisarioa. H,-er gang, der er 
optræk 111 seriøs debat og stilliogtagen, ven
der ban der h ride ud af øjnene og tæsker løs 
på sine tro<ru:ltt. 

D-· Ja,~ :::mi stal lægge mærke til, at 
de flt.. c ,... ~ er ;it:t fjerneste interesse-



rede i vores kultur. I skoleklasser med man
ge indvandrerbørn er det tabu at beskæftige 
sig med dansk kultur, mens de danske børn 
abwlut skal fodres med de fremmedes kul
tur. Det eneste, der ikke duer, er vores egen 
kultur, moral og etik, som vi har levet på 
igennem århundreder. Det ligner kulturelt 
selvmord. 

H V.: Danmark minder påfaldende om 
en gøgerede. 

D.N.: Ja, det er en præcis karakteristik. 
Børn kan ikke komme i en skole, som ligger 

ved siden af, fordi det er en anden kommu
ne. Mange gamle vil gerne på plejehjem i en 
anden kommune, fordi deres børn bor der, 
men det kan ikke lade sig gøre. 

Men vi kan hente mennesker til familie
sammenføring fra den anden side af jord
kloden. Det er da lidt mærkeligt! 

Her i Terndrup sidder en gammel kone, 
som gerne vil flytte de 10 km til Hadsund, 
for dfa bor hendes datter. Hun har ingen 
familie i Terndrup. Der er plads på pleje
hjemmet i Hadsund, men alligevel kan det 
ikke lade sig gøre. 

H. V.: SAdan behandles altså de, som op
byggede velfærdssamfundet. 

D.N.: Ja, mens lykkeriddere fra jordklo
dens fjerneste afkroge høster frugten af deres 
indsats. 

H. V.: Det finder vi as ikke i! 

D.N.: Nej, både for vor egen og for vore 
børns skyld vil vi kæmpe for at bevare vor 
kristne kultur. 

H. V.: Det bar du mit håndslag pA I 

• 

Socialdemokratiet og 
den misbrugte solidaritet 
Af Erik Christiansen, Ballerup 

Eksemplel: Den danske familie bor i en 
billig og god lejlighed pA Vesterbro i Kø
benhavn. Mea den lilleskalsnart i skole. Nu 
gælder det fremtiden! 18 forvirrende tun
gemAl findes i den lokale skole, og danske 
elever er i mindretal 

SA flytter man. 
Væk fra dea gode og billige lejlighed. Ud 

til en dyrere bolig, langt ud endda, hvis man 
i det hele taget kan få en bolig. Dea danske 
familie kommer til at betale for indvaadria
gea, dyrt endda, hver mAned. 

Og hvem får i øvrigt familiens tidligere 
lejlighed pA Vesterbro? 

Solidariteten 
Solidariteten, fællesskabet, er det centrale 

i socialismens og arbejderbevægelsens tan
kegods. Men ræk mig, o broder, dia barkede 
Mnd, sang man helt tilbage fra bevægelsens 
start i sidste århundrede. Man skulle være 
hjælpsom over for med-mennesker i nød. 
Dele med andre, rykke sammen. 

Men alt har en grænse. Fra tidernes mor
gen har lønslaven ikke været solidarisk med 
kapitalisten, ligesom kapitalisten naturligvis 
ikke har været solidarisk med lønslaven. I 
den danske arbejderbevægelses historie har 
solidariteten mellem den faglærte og den 
ufaglærte heller ikke altid været overvæl
dende. Alt har en grænse. 

Jordens ukendte milliarder 
På samme måde kan man naturligvis ikke 

være solidarisk med alle jordens ukendte 
milliarder; der kræves noget at være solida
risk om, en gensidighed og et fællesskab. 

Grænsen går unægtelig der, hvor solidari
tet betyder en udnyttelse og et misbrug, en 
plyndring både materielt og åndeligt. 

Men kampagnen for indvandrerne ( med 
de gennem tiderne vekslende betegnelser) 
udloote straks de dybeste traditionelle re
flekser af solidaritet hos S- og SF-politiker
ne. Broder-hånden blev strakt frem. En fra 
starten absurd og modstridende handling: 
Man tillod indvandring af arbejdskraft til 
konkurrence mod sine egne, man lader nu 
sine egne betale fysisk og psykisk for en 
hårdere konkurrence på boliger, jobs, ud
dannelse. 

Og regningen sender S og SF til egne 
vælgere, 111 den danske arbejderklasse, for 
nu at bruge det bedst dækkende udtryk. 

Uden alle omsvøb er forholdet jo det: 
At hver eneste kommunal og social bolig 

givet til en indvandrer er taget fra en dansk 
familie - fra den typiske S eller SF vælger. 

At i den udstrækning indvandreren tager 
et job i Danmark, så er hvert job taget fra en 
dansker - helt typisk fra de svageste i sam
fundet. 

At hver krone givet til indvandrere i un
derstøttelse, bistandshjælp osv. er taget fra 
en dansker, på grund af skattesystemet ty
pisk fra arbejderklassen, S- eller SF-vælge
ren. 

Ae hvert uddannelsestilbud givet til en 
indvandrer er taget fra en dansker, typisk fra 
en søn eller datter af arbejderklassen. Højere 
sociale lag har jo traditioner og kontakter 
nok, så de klarer sig. 

At hvert sprogligt og kulturelt uforberedt 

indvandrerbarn i skolerne forringer under
visningen for danske arbejderes børn. Ty
pisk er koncentrationen af indvandrerbørn 
jo netop størst i de klassiske og de nye arbej
derkvarterer. 

At f.eks. den danske EFG-elev føler sig 
forrådt og til grin, når vedkommende ople
ver at skulle gå uden uddannelsesstøtte i 
basis-året - mens indvandrer-eleven får 
endda ganske flot støtte. 

Al det kan være svært for den lavtlønnede 
dansker at forstå, at vedkommende skal be
tale for vuggestue og børnehave, når ind
vandrere uanset deres indtægtsforhold au
tomatisk får fripladser i en lang række kom
muner. Med skattesystemet kan det svare til 
et tilskud til indvandreren på 3.-4.000 kr. pr. 
måned pr. barn. Og den betalende dansker 
skal oven i dette jo betale indvandrerens 
fripladser gennem øget kommuneskat. 

Osv., 05V. 

Alt i alt betaler lønmodtagerne, arbejder
klassen, for hele g,.ldet. Man skal faktisk 
ikke bebrejde indvandrerne noget. De tager 
for sig af de serverede retter, måske dog med 
en stille undren over, at der ikke kræves 
mindste modydelse - f.eks. et minimum af 
danskkundskaber og en vis forståelse for det 
danske samfund. 

Fejlen ligger hos Socialdemokratiet og 
SF. Misforstået solidaritet - som nu er gået 
over i, al man slet ikke vil drøfte emnet 
mere. 

Men spørg de boligsøgende danskere, 
spørg de arbejdsløse, spørg de uddannelses
søgende! 
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De sidste skanser 
Hvem behersker avisernes debat

spalter, og hvilke argumenter har 
Den Danske Forenings modstan
dere tilbage? Det har vi nu under
søgt, og her bringes svaret. 

I sommeren 1989 lavede Weekendavisen 
en undersøgelse over fordelingen af læser
indlæg i en række af de større aviser opgjort 
som henholdsvis indvandringspositive og-ne
gative. Det viste sig, at bortSet fra de aviser, 
der censureres massivt- Politiken og Week
endavisen selv - lå langt de fleste bidrag
ydere på linie med Den Danske Forening 
(Weekendavisen 20/ JO 89). 

Siden er der løbet en del vand i stranden. 
Informationsbladet »Falske Argumenter for 
Indvandringen« og det mere udførlige hæfte 
»Fakta om Indvandringen« har haft tid til at 
virke. Foreningen har derfor foretaget en 
analyse af indholdet i de »indvandringsposi
tive« debatbidrag (læserindlæg, kronikker 
og ledere) i den trykte presse for perioden 
i/4 - 31/12 1990. 

Lobbyen løbet tør 
Det viser sig, at der nu er ved at blive 

mærkbart langt imellem indlæg af denne art. 
Debatredaktørerne har tydeligvis vanske
ligheder ved at holde også disse synspunkter 
i søen. Og for overhovedet at få noget med 
også af den slags antages i stigende grad 
indlæg, hvis kvalitet førhen næppe var ble,. 
vet accepteret til trykning. Det lader sig i 
øvrigt også konstatere, at mange af disse 
indlæg er bestilte arbejder fra professionelle 
kilder - typisk fra de humanitære organisa
tioners »oplysnings«afdelinger. Men det er 
naturligvis i reglen ikke med denne bag
grund, skribenten præsenteres for læserne. 

Forfalskning 
Når lobbyen endelig tager ordet, har den 

tydeligvis efterhånden også meget lidt tilba
ge at gøre godt med. 

Ganske vist forsøger man stadig at præ
sentere lobbyens »fakta« og »kendsgernin
ger«. Eller rettere det billede af forholdene, 
som lobbyen gerne vil ha ve folk til at tro på. 
Kort sagt: Digt, »tilpasninger« og delsand
heder. Meningen er formentlig at skabe en i 
hvert fald nødtørftig legitimation for fort· 
sættelse af den nuværende politik. Af den 
grund må vi altså fortsat høre på lobbyens 
»kendsgerninger« om antallet af flygtninge, 
»integrationens« mulighed, indvandrernes 
faldende børnetal, det gældende »indvan
dringsstop«, den sikre »kulturberigelse« og 
andet af samme skuffe. 
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Disse ting accepteres da også i en vis 
udstrækning i debatindlæg fra godtroende 
mennesker. Årsagen er formentlig, dels at 
falsknerierne i stort omfang videretransmit
teres af en del fremstående offentlige person
ligheder, og dels at skrønerne gentages igen 
og igen i medierne og derved efterhånden i 
manges bevidsthed får en eller anden grad af 
sandbedsværdi. 

Lobbyen er imidlertid tydeligvis ikke 
længere tryg ved falsknerierne. Og med god 
grund. Gang på gang går der nemlig kludder 
i markedsføringen af dem af den simple 
grund, at mennesker, der ved bedre, tager til 
genmæle. Når det sker, falder historierne fra 
hinanden på en ofte meget pinlig måde. 
Meget langt kan konstruktionerne derfor i 
dag overhovedet kun bruges med støtte fra 
en sympatiserende læserbrevsredaktør, der 
kan holde modindlæg ude. 

Sådan kvæles et faktum 
Samtidig står lobbyen i stigende grad 

med det problem, der ligger i, at man på en 
eller anden måde skal have neutraliseret 
uønskede informationer. Metoden hertil er 
som oftest det velkendte gamle kneb: Man 
spiller manden i stedet for bolden. Eiler med 
andre ord, når en farlig, men korrekt infor
mation kommer på markedet, undgår lob
byen så vidt muligt at diskutere dens ind
hold. I stedet kommer der debatindlæg, der 
sværter kilden til informationen, således at 
læserne ikke godskriver sig det, der er blevet 
fortalt. Læserne får f.eks. at vide, at det er 
Den Danske Forening eller anden ondskab, 
der ståt bag. 

Det er i øvrigt karakteristisk for indlæg af 
denne type, at der som regel ikke siges noget 
mere konkret om, hvori det onde helt nøjag
tigt består. Giftige antydninger bærer svært
ningen og ikke nøjagtige oplysninger om, 
hvad Den Danske Forening egentlig har 
gjortforkert. Eller foreningens påståede dår
ligdom »dokumenteres« med hårrejsende 
og usande påstande om, hvad den står for, 
har sagt og gjort. Lobbyen regner tydeligvis 
med, at den slags bliver troet og viderebragt 
af læsere, der ikke får andet at vide, således 
at påstandene gennem gentagelsen fra mand 
til mand flr et skær af troværdighed. 

Slagordsargumentation 
Men i mangel af bedre får vi da for øvrigt 

også stadig at vide, at det er den Spirende 
racisme, der lurer. Ligeledes trækkes der 
ihærdigt paralleller til nazismen. Og vi får at 
vide, at de kætterske synspunkter slet ikke 
bør fremføres af ordentlige mennesker med 

moralen i behold, fordi de tjener til at opgej
le »fremmedhad«. 

I det hele taget har stemplinger med posi
tivt og negativt ladede ord meget langt er
stattet en argumentation på indhold. Den 
Danske Forenings synspunkter hævdes så· 
ledes med stor automatik at repræsentere 
»menneskeforagt«, »egoisme,~ »selvtilstræk
kelighed«, »hetz<~ »fordomme«, »populis
me,~ »ekstremisme« og »kynisme«, medens 
lobbyen modsat repræsenterer »anstændig
hed«, »fordomsfrihed«, »humanitet«, »se,. 
riøsitet« etc. 

Ak ja - når man nu ikke har bedre! 
Lobbyen bruger således i stigende grad 

sin tid på at hindre, at uønsket information 
kan forstås af befolkningen i stedet for at 
imødegå dens indhold. 

De gode gamle travere 
Ironisk nok er det hermed nøjagtig sam

me propagandateknikker, der anvendes, 
som Naz.itysklands propagandamester 
Goebbels brugte. Men budskabet er natur
ligvis denne gang anderledes. 

Skal vi herefter være glade eller kede af 
det? 

Måske lidt af hvert. Propagandaens tek
nikker bar nemlig utvivlsomt virkning-og
så selv om alle på det mest ihærdige hævder 
det modsatte. 

På den anden side lever vi trods alt i et frit 
samfund, hvor kendsgerninger ikke i al 
evighed kan holdes låst inde i skabet. 

Lobbyen kæmper i dag op ad bakke med 
solen i øjnene og vinden imod sig. 

Og det er der jo god grund til at være glad 
for! 

• 

Den >>antira
cistiske<< kamp 

Den 23. januar holdt et medlem af Det 
Radikale Venstres hovedbestyrelse, Ole Ol
sen foredrag for Den Danske Forening i 
København om partiets syn på udlændinge
politikken. Ole Olsen er også formand for 
Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening og 
sidder i Flygtningehjælpens asyludvalg efter 
indstilling fra F.-1-forbundet. 

Men her går åbenbart grænsen for, hvad 
vore hjemlige •antiracister« vil tåle. I efter-



året var der møde med en repræsentant for 
den muslimske menighed i Hvidovre. Og 
det blev tålt Men en radikal? 

Med alle de vanlige midler S0gle den van
lige gruppe af hjernesvækkede BZ-typer at 
hindre mødet. Den stakkels Ole Olsen fik 
endog midt under foredraget råbt ind i ho
vedet, så mundvandet sad ham i skægget 
bagefter, at han var et »nazisvin((! 

Hvilken ophøjet tænksornhed og stålsat 
antifascistisk holdning ligger der ikke bag 
sådant! 

Foredrag.5bolderen havde det i øvrigt ik
ke nemt Han måtte stå 111 regnskab for en 
hel stribe besynderligheder i De Radikales 
politik - og for yderligere en stribe fejl i sine 
egne angivelser at hvad faktum er. Det fik 
Ole Hasselbalch til at tilbyde, at man sam
menholder De Radikales materiale med 
Den Danske Forenings for at prøve at fa 
klarhed over, hvis materiale der er forkert. 
På dette tilbud svarede Ole Olsen imidlertid 
ikke. Man fik indtryk af, at hans parti for så 
vidt overhovedet ikke er interesseret i at 
sikre, at de oplysninger, partiet bygger på, er 
korrekte. 

Kvinder som 
mangelvare 

• 

Kvinder er blevet en mangelvare - der 
fødes kun 95 piger for hver 100 drenge, og 
børnedødeligheden er i dag så ubetydelig, at 
forskellen i antallet mellem de to køn holder 
sig helt op til 50-årsalderen. Det har fået den 
norske samfundsmediciner, professor An
ders Fosdal, til at advare imod, hvad han 
kalder en »stigende ubalance i samfundet«. 
Han mener, at vold, drikkeri og småforbry
delser fremmes af dette overskud af mænd 
(Jyllands-Posten 21/1 91). »Mennesket er 
et dyrisk væsen, og en kamp om mager, som 
er i undertal, kan have flere uheldige sider«, 
siger han. Fosdal udtrykker af den grund 
bekymring for myndighedernes villighed til 
at lade enlige mænd indvandre. 

Mea mon myndighederne overhovedet 
gider sætte sig iod i professor Fosdals be
kymringer? 

PS. Fosdals oplysninger og betragtninger 
tjener for øvrigt til at unde,suege aktualite
ten af Eduardo Farahs synspaolaer i hans 
artikel i Danskeren nr. 1. februar 1991 s. 
16: »Det ny Tahiti«. Den varmAske ,-æn;J at 
læse igen og sammenholde med on,nståea
de. 

• 

Kristenhedens 
kapitulation 

En britisk statsborger af indisk og mus
limsk oprindelse, Salman Rushdie, aner
kendt forfatter af seriøse digterværker, ud
gav i 1988 en højt anmeldt bog»Desatani
ske vers«. Muslimer over hele verden op
flammedes af vrede-antændt af de islami
ske gejstlige af såkaldt fundamentalistisk 
observans. Khomeini og hans præstestyre i 
Iran holdt sig ikke tilbage fra at dødsdømme 
den britiske statsborger Rushdie eller fra at 
pålægge alle muslimer i hele verden at ud
føre morddåden. 

Da der i England findes over en million af 
slagsen, og da store skarer af dem efter de
monstrationer og offentlig afbrænding af 
Rushdies bog sluttede op om den iranske 
dødsdom, måtte forfatteren gå i skjul, over
våget dag og nat af en stærk politivagt. Den 
fremmede magt og dens håndlangere i form 
af muslimske indvandrere i England havde 
på den måde i praksis fået Rushdie sat i 
fængsel, og da de ikke gjorde tegn til at ville 
tage deres »dom« og trusler tilbage, kunne 
det blive til livsvarigt »fængsel«. 

Muslimsk triumf 
Efter næsten to års indespærring havde 

livsfangenåbenbart fået nok. På selve juleaf
tensdag 1990 erklærede han sig i muslimske 
præsters nærværelse som muslim og be
kendte, at »der er ingen anden gud end 
Allah, og Muhammed er den sidste profet«. 
Samtidig tog han afstand fra dele af sin 
angrebne bog og ønskede den ikke udsendt i 
nogen billigudgave. 

Dette forsøg på at opnå »benådning« 
havde dog ikke den ønskede virkning på de 
muslimske ledere. Irans åndelige overhoved 
ayatollah Ali Khameoei erklærede, at døds
dommen over Rushdie altid ville stå ved 
magt, »selv om han angrer og bliver den 
frommeste mand i sin tid«. Khamenei be
nyttede også lejligheden til et flammende 
angreb på hele den kristne, vestlige verden 
ved triumferende at fastslå, at dødsdommen 
og mordforpligtelsen af alle muslimer »bæ
rer sin første frugt på slagmarken for kon
frontationen mellem islam og verdens van
tro. Den vestlige arrogance, som havde an
grebet en milliard muslimers helligdomme 
som et forspil til degraderingen af musli
mernes og den islamiske renæssance verden 
over, er blevet tvunget på skamfuldt tilbage
tog«. 

Trussel mod frihedsrettighederne 
Sagen drejer sig rigtignok i sit udgangs. 

punkt om en person, hans ytringer og men
neskelige skæbne og reaktioner. Men man 
behøver i og for sig ikke at engagere sig 
særlig i personen Rusbdie, hans etniske og 
religi05e grundlag, hans litterære frembrin
gelser eller i sine personlige holdninger her
til. De principielle og samfundsmæssige si
der af sagen rækker nemlig langt videre. De 
angår nogle af de mest grundlæggende fri. 
bedsrettigheder i de europæiske og vestlige 
samfund, nemlig ytringsfriheden og sikker
heden for liv og frihed inden for de gælden
de rammer af ens eget lands love. Det er 
mod disse gennem århundreders politiske 
strid tilkæmpede borgerrettigheder, den 
muslimske verden retter sit morderiske an
greb. Det er dem, der er på spil i sagen. 

V eslens afmagt 
Derfor er Rushdies »trosbekendelse« og 

forsøg på at købslå med islam en nådesløs 
afsløring af Vestens eller hele kristenhedens 
afmagt og kapitulation over for deo muslim
ske trussel. Den er udtryk for, at selv et stort 
og i historiens lys modigt og kampberedt 
europæisk land ikke længere er i stand til 
blot at væme sine egne borgeres liv og frihed 
over for aggressive fremmede lande og de 
hærskarer af deres kolonister og kamptrop
per, det har sluppet ind i landet. Er det 
troligt, at noget andet vestligt land med et 
større antal muslimske indvandrere ville 
have klaret sig bedre? 

Det kan ikke undre, at formændene for 
den danske afdeling af den internationale 
forfatterorganisation PEN og for Dansk 
Forfatterforening er bekymrede og opfor
drer den danske regering til »at gå i spidsen 
for en international undersøgelse af, hvad 
der kan iværksættes for at bringe den ulyk
keligesituation til ophør«. De ser tydeligt, at 
»situationen kan principielt opstå overalt og 
rummer derfor en universel trussel mod yt
ringsfriheden«. 

Den lrojanske hesl 
Ja, hvem tør efter dette tale frit uden at 

skele til, hvad den muslimske verden måtte 
synes om det? »Slagmarken for konfronta
tion« er ført ind på vort eget landområde 
ved et »skamfuldt tilbagetog«. 

Men årsagen til hele denne katastrofe,ja 
katastrofen selv, fmdes hos dem, der åbnede 
vore lande for masseindvandringen fra an
dre verdensdele og dermed bragte den tro
janske hest inden for vore mure. 

Skal Trojas skæbne også blive vor? 
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Drømmen om Amerika 
Af Nina Bjømeboe 

Ifølge EFs prognose vil der om ti år være 
50 mio. indvandrere fra den tredje verden 
oosat i Europa, dvs. en befolkningsandel på 
ca. 10 pct. Nuvel, lyder det rette humanisti
ske svar på denne udfordring, så må vi gøre 
alt, hvad vi kan, for at prognosen kan blive 
opfyldt i god ro og orden. Det hører sig 
nemlig til blandt dannede og oplyste euro
pæere at hilse•udviklingen« velkommen og 
evt. give den et ekstra skub, i og med at den 
kan forudses. Prognosen er Gud; de, der 
søger at modarbejde den, er fordømt som 
ugudelige. 

Utopien om det nye menneske 
I denne kasten sig i støvet for prognosen 

og »udviklingen« er europæernes fascina
tion af USA et ganske væsentligt aspekt Det 
er drømmen om Amerika, der står journali
sterne og de progressive politiske og kultu· 
re Ile opinionsdannere for øjnene i deres næ
sten religiøse henrykkelseover, at Europa er 
på vej til at blive et multi~tnisk og multi
kulturelt samfund. De drømmer en ny va
riant afEuropas ældgamle utopi om skabel
sen af det nye menneske. I drømme flygter 
de fra pisken og løber efter guleroden. Pi
sken er det europæiske selvhad. Guleroden 
er - Amerika. Om man kunne omplante 
den til Europa, var man befriet for alle euro
pæiske traumer! 

I den borgerlige avisreportage er disse 
ekstreme impulser naturligvis tonet ned og 
kuldslået - »objektiveret« af hensyn til læ
serne. Men mønsteret fornægter sig ikke. 
Lad mig som eksempel fremdrage en artikel 
fra 1989 af Berlingske Tidendes udmærkede 
USA-korrespondent Bent Albrectsen om de 
etniske forskydninger i USAs befolknings
sammensætning og de deraf følgende politi
ske og sproglige magtforskydninger. Artik
len var en sælsom blanding af tørre facts og 
kynisk-ironisk distance til »Herreracen i 
USA<~ som overskriften lød: 

Amerikas folkeændring 
Amerikas blanding affolkeslag og kultu

rer forandrer sig i disse år hurtigere og mere 
radikalt end blandingen noget andet sted i 
de demokratiske lande på den nordlige 
halvkugle, som »vi herremennesker« har 
bygget op, forkyndte Bent Albrectsen, »vi 
nordeuropæiske protestanter, blåøjede, 
blonde, vi, der plejede at betragte os som 
den regerende klasse i USA«. Ifølge indvan
dringsstatistikkerne er den asiatiske befolk· 
ningsgruppe i USA steget med 70 pct. siden 
1980. Folk fra Pbilippinerne, Kina, Syd-
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korea, Vietnam, Kambodja og Japan udgør 
6,5 mio. (afUSAsca. 250 mio. indbyggere). 
Over en ijerdedel af indbyggerne i San 
Francisco er asiatisk, andre californiske 
byer domineres af kinesere eller philippine
re. Kineserne, der tidligere blev boldt i pas
sende enklaver i San Francisco og New 
York og drev vaskerier, marcherer i dag 
mod magten. Latinamerikanerne udgør 20 
mio. ved sidste optælling - mod 30 mio. 
sorte - og de formerer sig med 3,4 pct. p.a. -
de hvide amerikanske protestanter af anglo
saksisk oprindelse, kaldet W ASP'erne, kun 
med 0,7 pct. 

Den hvide prototype er ved at blive 
skubbet ud, konstaterede Bent Albrectsen 
videre. De ægte W AS P'er med slægt fra De 
Britiske Øer og Nordirland udgør 13,5 pct. 
og er koncentreret i de usleste, fattigste egne 
af W est Virginia og Kentucky. Den etniske 
gruppe, som i et par bunderede år regerede 
Amerika, er i dag koncentreret om kulmi
nerne, fabrikkerne og husmandsstederne, 
»hvor det endnu ikke er gået op for dens 
ynkelige rester, at der ikke længere findes 
nogen sproglig, racemæssig eller kulturel eli
te«. Det er også blandt dem, hadet til de nye 
indvandrere findes, mens de egentligemagt
havere har givet op på en merecharmerende 
måde, jfr. Who's Who. George Bush tilhø
rer herreracen, uden ham var vi ude på 
overdrevet og kun en latter værd. »Den 
eneste type amerikaner, man kan smæde 
uden at blive stemplet som racist, er den 
hvide«. 

Udviklingstilbedernes 
undergangsfatalisme 

Albrectsen berømmer USAs gæstfrihed, 
som vi kommer til at lære af, nu hvor der 
bliver banket på vore egne døre. Vore dage 
er talte, og vi kan lære en god del af ameri
kanerne, hvor det gælder om at give op på 
en værdig og naturlig måde. Dette er et af de 
områder, hvor USA ligger foran os andre: 
»Det er svært at forestille sig, hvordan herre
mennesket ( os, mine damer og herrer) inden 
for nogle fåårtier skulle komme til at afgive 
så at sige al magt og indflydelse i sine gamle 
bastioner i Nordeuropa, uden at det kom til 
meget alvorligere bataljer end dem, vi ople
ver nu - men i USA er det sket«. 

Ikke sandt, artiklen er et fortrinligt ek
sempel på den fatalistiske liggen-på-maven 
for »udviklingen« og »prognosen« blandt 
dannede europæere, for hvem USA er ver
dens navle. 

Det er muligt, at man ikke kan undgå en 

tilsvarende udvikling i Europa. Det er mu
ligt, at man ikke ad lovgivningens vej kan 
sikre de enkelte europæiske folks fortsatte 
herredømme i eget land. Men man bør åben
bart heller ikke forsøge på det. I de lande i 
Europa, hvor man opretholder en restriktiv 
indvandringspolitik, lykkes det ellers ganske 
godt, f.eks. Finland og Schweiz. Men pro
gressive kredse i andre europæiske lande ser 
skævt til Finland og Schweiz af samme 
grund. Meningen er åbenbart, at selv om det 
skulle være muligt at dæmme op for en 
masseindvandring, så bør man lade være, 
for det svarer ikke til prognosen, som man 
kan læse af USAs eksempel. Gammel erfa
ring siger os jo, at hvad der sker i USA nu, 
det sker i Europa om 10, 20, 30 år. Det har 
hidtil været en holdbar prognose på så man
ge andre områder. 

Fortryllelsen ved Amerika 
Europas fascination af Amerika er natur

ligvis en gammel historie, lige så gammel 
som den amerikanske statsdannelse. De un
ge franske adelsmænd, der drog til Amerika 
i I 700-tallet og deltog i den nordamerikan
ske frihedskrig, vendte hjem til Frankrig 
optænd te af frihedens ide og blev inspirato
rer for den franske revolution i 1789. Denne 
begivenhed, der hurtigt skejede ud i blodige 
massakrer og andre rædselsgeminger, viste 
vel allerede, at hvad der var godt for Ameri
ka, ikke nødvendigvis var lige så godt for 
Europa. Men det svækkede ikke drømmen 
om Amerika, det ijerne slaraffenland, hvor 
uanede muligheder stod åbne. I den danske 
digtning fra forrige århundrede er drømmen 
taget på komet med elskelig humor i Chri
stian Winthers »Flugten til Amerika« og i 
H. C. Andersens sang: »Brødre, meget langt 
herfra«, med omkvædet: »Skade, at Ameri
ka ligge skal så langt herfra«. Efter århun
dredeskiftet meldte Johannes V. Jensen sig 
som fremskridtets lysvågne øjenvidne, i 
hvem vi møder den transatlantiske fascina
tion på første hånd - det moderne, hektiske 
USA, dets råhed og ubændige energi har 
han skildret i »Fra den nye Verden«. 

Europæernes fascination af Amerika 
hænger for en del sammen 'med deres træt
hed af Europa, den gamle, udslidte verden 
med sin furede og arrede historie, sin gen
nemrellekterede ånd, sine uløselige konfu'Jc. 
ter, der gang på gang har ført til blodige 
indbyrdes krige. Moderne europæere har 
haft en dyb trang til at lægge historien fra sig 
som en frygtelig byrde, en drøm om at slippe 
af med sig selv, ud af sig selv, bort fra alle de 
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former og konventioner, erindringer og eti
ske krav, de kirkelige og nationale fordom
me osv., der tvinger europæeren til at fast
holde sin personlighed og identitet. Alt delle 
vil europæeren egentlig gerne spæne fra, 
lægge fra sig, vaske tavlen ren og begynde på 
en frisk. Jeg tror, det er Nietzscbe, der taler 
om glemselens vitaliserende kraft. Mange 
europæere har følt den amerikanske vitalitet 
og friske energi som en befrielse fra histo
riens snærende bånd. 

Især siden Anden Verdenskrig har USA 
været det kulturelle foregangsland for Eu
ropa. For de unge generationer af europæe
re har USA været den store åbenbaring -
forretningsfolk, studerende, kunstnere og 
akademikere lod sig danne og uddanne i 
dets sejrrige ånd. USA bar virkelig formået 
at forandreeuropæerne, at gennemsyre dem 
med den nye verdens forestillinger. Der er 
tale om en slags omvendelse, en ny bevidst
hed. 

Holdningsparadokset 
Avantgarden i denne europæiske bevidst

bedsrevolution har, ejendommeligt nok, 
været Europas venstre-intellektuelle helt ud 
til marxismens yderste fløj, som samtidig 
har været de mest fordømmende over for de 
politiske kræfter i USA. Venstrefløjen har 
kritikløst antaget den nye verdens kulturelle 
strømninger; det gælder i påklædning, om
gangsvaner og musikalsk smag, det gælder 
stofkulturen, kvindebevægelsen, bøssebe
vægelsen og grafittikunsten, for at nævne 
nogle iøjnefaldende områder, hvor den 
transatlantiske fascination er slået stærkt 
igennem på venstrefløjen og er gået hånd i 
hånd med den marxistiske utopi. 

USA er den etniske og kulturelle smelte
digel, hvor folk fra alverdens lande er van
dret ind og har skullet slå sig igennem uden 
støtte af den slægt og de traditioner, som er 
hjemmefødningens privilegium og samtidig 
hans snærende begrænsning. Friheden for 
slægt og traditioner har fremmet en mentali
tet af rodløs mobilitet, af fleksibilitet og til
pasning til fælles sproglige og kulturelle 
rammer, som er tilpas rummelige til, at det 
store, uhomogene flertal kan røre sig i dem. 
Det er klart, at der i et sådantsamfund bliver 
frigjort en masse nyllig energi og inspireren
de vitalitet. 

Disintegration og solidaritetsfravær 
Men det er også klart, at det er et system, 

der forårsager en masse spild. Det skønma
ler~ Bent AlbrectSen bar tegnet i sin artikel 
af de vidt forskellige folkegruppers fredelige 
og fordragelige sameksistens i USA og af 
den protestantiske herskerelites flinke og to
lerante afkald på magten, er kun en del af 
sandheden, måske endda en lille del. Vi ved 
jo, at der er stærke spændinger mellem de 
etniske grupper indbyrdes, at disintegratio-

nen er et af de store samfundsproblemer i 
USA, og at tilbøjeligheden til ghettodannel
ser synes at opveje trangen til at smelte 
sammen i et stort, fælles folkehav. V i ved, at 
der er mange tabere i delle land af indvan
drere, og eo udtalt ligegyldighed over for 
tabernes trængsler. Bent Albrectseos utilsl1>
rede foragt for de fattige hvide husmænd i 
Kentucky, for hvem toget er kørt, er antage
lig symptomatisk for USAs hvide herskereli
te. Ikke sært, at samme herskerelite appelle
rer forgæves til de veluddannede sorte, som 
har kæmpet sig ud af ghettoen og er på vej 
op ad samfundsstigen, om at vise stammeso
lidaritet over for deres tilbageblevne brødre 
og søstre og hjælpe det sorte proletariat op af 
sumpen. De succesrige sorte har annammet 
de hvide herskeres lære: Er du Guds søn, så 
hjælp dig selv! 

Den etniske opløsningskemi 
De fattige sorte er dermed overladt til 

deres egen og myndighedernes afmagt i et 
kaos af ustyrlige problemer, hvoraf det cen
trale er familieopløimingen i dens sammen
hæng med en håblias, demoraliserende ar
bejdsløshed blandt mændene. De er ikke i 
stand til at bære og føle ansvar for de børn, 
de sætter i verden, og det dominerende fami
liemønster blandt de fattige sorte i storbyer
ne er enlige mødre med en flok børn, som de 
bar fået med lige så mange fædre, der alleer 
enten forduftede eller klæber som nassere til 
matriarkerne for at få del i børnepengene fra 
det offentlige. Børnene, ladt i stikken uden 
faderlige holdepunkter og moralsk identifi
kation, er værgeløse over for kriminelle på
virkninger og tilskyndelser til narkomis
brug, og mange søger sammen i ungdoms
bander karakteriseret af total følelsesmæssig 
afstumpning og fravær af humaniteL 

Med den overvældende tilstrømning af 
nye indvandrere fra Latinamerika og Asien 
går dettesocialeeller asociale mønster igen i 
alle de andre etniske ghettoer. Hertil skal så 
føjes, at der med masseindvandringen har 
dannet sig nye etniske mafiaer, narkoligaer 
og andre lyssky netværker med varme for
bindelseslinier til oprindelsestandene. 

Disse negative aspekter af USAs multi
etniske bimmerkultur er i og for sig tilstræk
kelige til, at man må sætte et spørgsmålstegn 
ved Bent Albrectseos idealisering af USA og 
ved betimeligbeden af, at Europa skulle ko
piere USAs holdninger. 

Den gamle verdens renæssance 
Et andet interessant spørgsmål er, om 

europæernes fascination af USA i det hele 
taget kan fastholdes i fremtiden. Man har 
hørt indtil de seneste år, at New York skulle 
værestede~ hvor tingene sker, og hvor euro
pæisk kunst og kultur skulle hente fornyelse. 
Masser af europæiske kunstnere, også dan
ske kunstnere, bar været derovre og hente 

inspiration. Men de sidste par år er fascina
tionen blegnet. Unge danske billedkunstne
re hørte jeg for et års tid siden erklære, at de 
ikke havde kunnet hente noget væsentligt i 
New York og i USA i det hele taget. De var 
inspirationsmæssigt vendt tilbage til Euro
pa, havde genopdaget den gamle verden, 
deres egen verden, som de målle skabe ud 
fra. Mange tegn peger i samme retning. Og
så vejrhanerne er gået i omdrejning og taler 
nu henført om de franske katedraler og den 
bayerske barok, som de hidtil har vendt 
ryggen til for at beundre skyskraberne og 
Frihedsgudinden i New York. 

Bortset fra, at de aktuelle omvæltninger i 
Europa ganske naturligt har vendt euro
pæernes opmærksomhed mod deres egen 
verdensdel, så er det endvidere tvivlsomt, 
om fascinationen af USA kan tænkes at 
bevare sin kraft med en væsentlig anderle
des befolkningssammensætning end den, 
der har tegnet USA op til vore dage. Bent 
Albrectsen skriver i sin artikel: »Prøv at 
spørge turisterne, der lander i New York, 
om de føler sig hjemme. Nej, der er mærke
lig fremmed. Folk ser forkerte ud«. 

Det, der jo har båret den europæiske fas
cination af Amerika, var, at folk derovre 
mindedeeuropæerne om dem seh•: At møde 
amerikanerne var som atse sig i et speJ1, atse 
sine egne ubrugte muligheder realiseret, sine 
gamle europæiske fordomme og konven
tioner kastet bort og erstallet af en frisk og 
ubunden livsenergi. Ja, at møde amerika
nerne var for europæerne at møde sig selv 
forvandlet til et nyt menneske. 

Nye mennesker i spejlet 
Et USA behersket af kinesere, puertori

canere, afrikanere og philippinere, et USA 
hvor den hvide del af befolkningen har op
givet sig selv og er sunket ned til at være 
samfundets foragtede stedbørn, sådan som 
Bent Albrectsen fremskriver udviklingen, 
vil have mistet det afgørende incitament for 
europæerne til at efterabe den amerikanske 
model. 

I mellemtiden er Europa blevet indhentet 
af sin egen historie, sin egen nødvendighed 
med sin egen dynamik. De europæiske folk 
bliver simpelthen nødt til at eksistere, det 
ligger i kortene, og de vil det jo - har vi ikke 
netop set det i land efter land? Senest i 
Tyskland, som har gjort alle forudsigelser til 
skamme ved at gennemføre sin genforening 
på mindre end et år fra Murens fald. Hvad 
det indebærer for fremtiden, kan ingen over
skue her og nu, men alt peger i retning af, at 
det bliver tyskerne, der kommer til at tegne 
Tyskland - som ungarerne Ungarn, polak
kerne Polen osv. Der gives ikke, hverken 
etisk eller praktisk, noget »amerikansk« al
ternativ til denne nødvendighed. Man fore- ~ 
stille sig, at tyskerne skulle give afkald på 
magten i Tyskland og synke tilbage med et 
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resigneret smil for at overlade tøjlerne til 
tyrkiske, tamilske, ghanesiske eller palæsti· 
nensiske indvandrere - hvem skulle det 
være til gavn for i en virkelighed, hvor både 
Tyskland selv, dets nabolande og Europa 
som helhed er dybt afhængige af, at det 
tyske lokomotiv bliver på skinnerne og be· 
varer sin trækkraft i den kommende år
række? 

Den historiske fejltagelse erkendes 
I dag står det klart for de fleste normalt 

begavede europæere, at forestillingen om en 
multi-etnisk vitalisering af Europaå la USA 
gennem masseindvandring fra alverden er 
en historisk fejltagelse. Hverken økonomisk 
eller kulturelt er indvandringen blevet den 
foryngelseskur, mange i deres kortsynede 
opportunisme har fablet om som en tvin
gende nødvendighed for Europa. Den stær
ke fællesinteresse i et stabilt Tyskland kan 
ikke undgå at bidrage til erkendelsen. Beho
vet for at ophjælpe de forarmede østeuro
pæiske lande trækker i samme retning. 

Samtidig er indvandrerlobbyen - såvel i 
Danmark som i andre modtagerlande - ved 
at miste grebet om opinionsdannelsen; dens 
moralske prestige er svækket af ydre og 
indre årsager, og fremfor alt mangler den i 
dag ideologisk vind i sejlene. 

Altsammen naturligvis ingen garanti for, 
at folkevandringen faktisk vil blivestandset, 
inden Europa er helt oversvømmet af 
fremmede folkeslag. Tilstrømningen fon. 
sætter; lige nu er den igen stigende, hører vi. 
»En tikkende bombe« hedder det i en ny 
rapport. 

Hvordan skal man reagere på en bombe, 
der tikker? Skal man lære at elske den, eller 
skal man prøve at afmontere den, inden den 
eksploderer? Det er Europas enten.eller, 
der trænger sig på midt i opvågningen til en 
ny historisk cyklus. 

Nina Bjørneboe 

*** 
Muslimske høftigheder 

Fouad Ali Salah, Hizbollah-terrorist, 
anklaget for morderiske attentater i Paris 
i 1986, udtalte ved sin fremstilling i ret· 
ten i 1990 følgende komplimenter. 

Til anklageren: 
»Morder, svineunge. Du er musli

mernes bøddel. Du spiller stor på den, 
men jeg er her for at knuse dig. Hizbollah 
vil knuse dig. Gør jer rede og forbered 
jeres kister. Vi vil bringe jer døden på 
bålet. Til helvede, vestlige forbrydere«. 

Og til dommeren: 
»Du skræmmer mig ikke med din fri

murerdragt«. 
(Kil&: Politil<en 7 / l 90) 
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Terror 
Vi har fået terrortruslen inden for døren. 
Den kom ikke uventet! 

Golfkrigen skabte et nyt lys på de 
muslimske indvandreres holdninger 
til vestlige kulturværdier. 

Da maskerne faldt 
I Grækenland, Tyrkiet og andetsteds for

voldte terrorister sprængninger af forskellige 
faciliteter tilhørende vestlige interesser, og i 
Frankrig ødelagde de en avis, hvis menin
ger, de ikke brød sig om. Frankrig har det 
største antal muslimske immigranter i Eu
ropa, og det kom derfor heller ikke som 
nogen overraskelse, at landetoplevedestore 
demonstrationer blandt indvandrerungdom
men, som lod råbet »leve Saddam Hussein« 
gjalde i gaderne. I Sydafrika samlede tusind
vis af muslimer sig og tilbød at gå i krig for 
Irak. Og selv i de muslimske lande, der var 
med i den internationale alliance, havde re
geringerne de største problemer med mus
limske folkemasser, som vtllestøue Hussein. 

Herhjemme blev vi heldigvis forskånet 
for sådant. Men så tæt på som i Malmø 
hindrede politiet et brevbombeattentat på 
Sveriges Radio forvoldt af muslimer i byen 
(Jyllands-Posten 8/2 91 ). Vi nåede imidler
tid at opleve det mærkelige at se asylanter, 
der hævder at være flygtet fra Irak, demon
strere til fordel for tyrannen i Bagdad. En
kelte stod endog frækt frem i medierne og 
bekendte deres tanker. En irakisk »flygt
ning« forklarede f.eks. Århus Stiftslidende 
( 13/3 91 ), at terror i Danmark er retfærdig, 
og at det måske kunne blive nødvendigt at 
kidnappe eller dræbe en enkelt chef eller 
leder i politik eller erhvervsliv I 

Samtidig havde lærere flere steder i lan
det den chokerende oplevelse, at stemnin
gen blandt deres indvandrerelever var så 
helt overvejende på Husseins side. 

Terrorgrupper hos os 
Det har længe været kendt, at der er ter

rorister blandt vore »nye landsmænd«. I 
1989 udtalte rigspolitichefen f.eks., at der er 
terrorgrupper her i landet, ogat de er klar til 
indsats (Aktuelt 20/9 89). ljanuar i år blev 
det gennem franske efterretningskilder 
kendt, at det f.eks. drejer sig om grupper 
fra den berygtede Abu-Nidal-organisation 
(B.T. 22/ I 91 ). Men indviede i politiet 
hævder i øvrigt, at stort set samtlige mellem
østlige terrororganisationer er repræsente
rede i Danmark. 

Hvorfor er de så ikke blevet sendt hjem? 

Det spørgsmål rejstes allerede for nogle år 
siden. Ved den lejlighed kom det imidlertid 
frem, at regeringen simpelt hen ikke ønske
de at sende terrorister med flygtningestatus 
ud af landet (selv om Anker Jørgensen i 
øvrigt opfordrede til det). Begrundelsen skal 
dels være frygten for hævnaktioner, dels det 
besvær, en straffesag vil medføre på grund af 
de pågældendes flygtningestatus og ægte· 
skab med danske kvinder (Jyllands-Posten 
23/7 89). 

Skuffet loyalitet 
Det er imidlertid nu åbenlyst, at den loya

litet, naive eller ansvarsløse danskere ud fra 
deres egne forudsætninger om, hvordan 
man opfører sig som gæst, forventede at 
møde hos alle vore »nye landsmænd«, alde
les ikke er til stede hos dem alle. Lige så 
åbenlyst - og for Den Danske Forening ikke 
uventet - er det, at der ligger et betydeligt, 
skjult konfliktpotentiel hos en langt større 
gruppe blandt indvandrerne end den, der 
hidtil er blevet identificeret med terroris
men. 

Årsagen skal antagelig tildels søges i den 
omstændighed, at vore »nye landsmænd« 
aldeles ikke føler sig som landsmænd, men 
som anderledes og overlegne i forhold til os. 
Men endnu mere væsentligt er det forment
lig, at den filosofi, som hyldes af langt ho
vedparten af de troende muslimer, indehol
der træk, der er ganske anderledes end vore 
værdier og ikke kan vurderes meningsfyldt 
ud fra vore præmisser eller med en kristen 
målestok. 

Hænderne før argumentet 
F.eks. ligger det i denne filosofi, at målet 

helliger midlet, og at man kun skal holde sig 
i skindet, så længe man er nødt til det. Det 
har de danskere, der overhovedet gør sig 
ulejligheden at tænke sig om, i øvrigt kunnet 
se længe. 

Mange vil f.eks. erindre udsendelsen i TV 
2 »Allah på Amager«, hvor en herboende 
imam forklarede intervieweren, at det er i 
orden at dræbe i Allahs navn - blot må man 
ikke dræbe for menneskers skyld. Men det 
kom også frem, da vore hjemlige muslimer i 
den store Rushdie-demonstration i februar 
1989 erklærede deres tilslutning til døds· 
dommen over denne forfatter. 

På den tyrkisksprogede indkaldelse nl 
demonstrationen hedder det da bl.a. også: 
»Hermed indbydes du til en opgave! Vores 



profet Muhammed siger: Hvis man bliver 
behandlet med ondskab, skal man forhindre 
det med sine hænder. Hvis man ikke har 
kræfter nok, så skal man prøve mundt
ligt ... I det aktuelle tilfælde vil vi mundtligt 
protestere .. . « 

Hvad når muslimerne bliver stærke nok 
til at bruge hænderne - hvad vil de mon så 
betragte som en »ond« behandling, der giver 
dem ret til at tage sig til rette over for os med 
hænderne? 

Der er værdier, man må være fælles om! 
Hvis et samfund skal kunne leve i fred 

med sig sclv, er der visse værdier, som sam
fundets medlemmer må være fælles om. Det 
kan ingen lyrisk snak om tolerance og åben
hed ændre på. 

Men hvornår vil det gå op for vore politi
kere? 

Når det engang er blevet for sent? 

Racisme på Politiken? 
I pseudohumanitetens højborg, Poli

tikens Hus, bar udsigten til at Il en bom
be i hovedet vakt noget nær panik. Nu 
har man i årevis med den største energi 
bidraget til at få lagt landet åbent for 
Mellemøstens overskudsbefolkning. Så 
naturligvis måtte der komme en brat og 
panikagtig opvågnen, når følgerne heraf 
begyndte at vise sig i de hellige redak
tionshaller. 

Omfattende og opsigtsvækkende sil<
kerhedsforanstaltnioger blev truffet, som 
vi anstændigvis ikke vil redegøre for her. 
Men et af de trufne skridt vil vi dog 
tillade 05 at fremhæve: 

Ifølge de udarbejdede instrukser skal 
vagterne i buret således »standse uved
kommende personer, som har sydlandsk 
udseende, eller personer, som vagten ik
ke er bekendt med ... « 

Med andre ord, hvis det er en uved
kommende nordisktype, der dukker op, 
skal vagten tage det ganske roligt! 

Hvem sagde racediskrimination? 
Man erindrer sig den jamren og kla

gen, Politiken og EkstraBladet rutine
mæssigt anstiller, når f.eks. en værtshus
holder afviser arabiske gæster for at und
gå ballade! 

I april 1990 spurgte Børsens Nyheds
magasin i øvrigt en række politil<ere, 
journalister, økonomer m.fl., hvilke kil
der de betragter som mest troværdige. 
Her kom dagbladet Politil<en ind på en 
flot 35. plads! De adspurgte fandt endog 
kommunisternes OleSohn mere trovær
dig - han opnåede en 31. plads. 

Vi komplimenterer Politiken med det 
fremragende resultat og glæder os over at 
se denne bekræftelse på rigtigheden i vo
re vurderinger! 

Nationalistisk 
indvandringspolitik 
Af cand. oecon. Kaare Ruud, Slependen, Norge 

Nordmanden Kaare Ruud er en af 
de første på nordisk grund, der har 
søgt at gennemtænke fremmedpoli
tikkens baggrund og følger. Hans 
pjece fra 1987 »Stopp folkevandrin
gene til Norge!« vidner klart herom. 
Senere har han i en række artikler 
(samlet i bogen »Hva skjer med 
Norge?«fra 1989) uddybetanalysen 
af flere af de begreber, der er grund
læggende i debatten om fremmedpo
litikken. Et par af disse artikler, om 
asylretten og om patriotisme og na
tionalisme uden racisme, er gengivet 
i Danskeren (1989 nr. 3 og S). I den 
følgende nyskrevne artikel udvikler 
Ruud nærmere sine betragtninger 
om nationalisme i lyset af indvan
dringspolitikken. 

Nationalismen er både som politisk ideo
logi og som bevægelse endnu forholdsvis 
lidt udviklet i Norge. Alligevel bar den i de 
kommende år betydelige vækstmuligheder. 
Det hænger sammen med fremmedgørelsen 
af landets befolkning og kultur gennem fol
keindvandring. 

Da Det Norske Sludentersamfunn den 
31. oktober 1990 ville bolde et debatmøde i 
Oslo om nationalisme, søgte venstreradika
le og »antiracistiske« demonstranter med 
Blitz-banden ( de norske BZ'ere) i spidsen at 
forpurre mødet ved en udpræget voldelig 
aktion. Gadekampen uden for mødelokalet 
blev den voldsomste i Oslo-politiets histo
rie. Det lykkedes dog politiet at rydde ga
den, så mødet faktisk blev holdt. Det var en 
stor sejr for ytringsfnneden. 

De store avisoverskrifter drejede sig selv
sagt om gadespektaklerne og ikke om den 
debat, der foregil< inde i lokalet. Men hvad i 
alverden er det ved nationalismen, der gør, 
at nogle ikke kan tåle, at den bliver belyst fra 
begge sider? Hvorfor kan ikke alle være 
med Lil, at den bliver genstand for en saglig 
debat ligesom enhver anden politisk ideolo
gi eller bevægelse? 

En hel del af svaret på disse spørgsmål 
findes utvivlsomt i nationalismens sam
menhæng med indvandringspolitikken. Jeg 
finder det derfor vigtigt, at denne sammen-

hæng bliver belyst, så nationalismen ikke 
bliver ved med at være et politisk tabu, men 
tværtimod kan blive analyseret, debatteret 
og vurderet på linje med enhver anden poli
tisk ideologi. 

Nationalismen som politisk ideologi 
Det at være nationalist er at ville tage vare 

på nationen som socialt fællesskab, herun
der dens identitet og egenart. Der er ingen 
modsætning mellem det at være nationalist 
og at være internationalist. Den sande inter
nationalisme forudsætter et nationalt til
hørsforhold. Både nationalismen og dens 
overbygning internationalismen bidrager på 
verdensplan til at bevare national mangfol
d.ighed. 

Nationalismens modstandere findes 
blandt tilhængerne af ideologier, der virker 
for at oplrase nationalt fællesskab. Blandt 
disse bør man være opmærksom på kom
munisme, international socialisme, imperia
listisk kapitalisme, vestlig kulturradikalis
me, som er en slags sammensmeltning af 
liberalisme og individualisme, kristen og 
anden økumenisme, islamisk fundamenta
lisme og bevidst antinationalisme. Mange 
antinationalister skjuler sig under vildle
dende betegnelser, bl.a. »humanister«, 
>)Internationalister(< og »antiracister<<. 

Vi nationalister har et syn på, hvilken 
slags samfund der virker bedst - det, der 
giver den højeste menneskelige livskvalitet i 
social harmoni og solidaritet. Idealet er na
tionalstaten, d. v .s. staten, hvor de allerfleste 
medlemmer (statsborgerne) gensidigtiden
tificerer sig med hverandre som medlemmer 
af nationen. Det er derfor, vi foretrækker 
stater, der har relativt Il og små minoriteter, 
som sammen med folkemajoriteten kan leve 
i gensidig respekt og fred med hinanden. 
Indtil l 970'erne var også Norge en typisk 
nationalstat med kun en minoritet af tal
mæssig betydning, nemlig samerne. 

Nationalismens indvandrings-
politiske princip 

Ud fra dette, som er nationalismens 
grundsyn, følger logisk dens indvandrings
politiske princip: PersonindvlllJdring accep
teres, men ikke tolkeindvandring. Ved per
sonindvandring eller individuel indvandring ~ 
forstår vi indvandring, hvor indvlllJdrerne 
eller deres efterkommere vil blive assimile-
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ret i den eller de hjemmehørende folke
gruppe(r). Ved folkeindvandring eller kol
lektiv indvandring forstås indvandring, hvor 
indvandrerne kommer i så stort antal og 
med et så fremmed kulturelt tilhørsforhold, 
at de og deres efterkommere for hovedpar
tens vedkommende ikke bliver assimileret. I 
stedet for danner de nye folkegrupper eller 
etniske minoriteter. 

Folkevandringernes tid må nu være forbi. 
Det må de ud fra nationale, sociale og øko
nomiske hensyn og også ud fra globale mil
jøhensyn. Der er næppe noget andet enkelt 
forhold, som på langt sigt vil være så sikkert 
ødela.>ggende for miljøet og naturen som 
spredning af jordens massive overbefolk
ning gennem folkevandringer, det være sig 
inden for eller over landegi:ænseme. 

Mange indvandringsmodstandere skel
ner ikke klart mellem personindvandring og 
folkeindvandring. Motiverne for modstan
den kan være mange og forskelligartede. 
Derfor er langt fra alle indvandringsmod
standere bevidste nationalister. Men om
vendt er det sjældent at finde en nationalist, 
som ikke samtidig også er indvandrings
modstander. 

Nationalisterne sætter altså ikke bom for 
al indvandring. loden for den årlige strøm af 
indvandrere differentierer vi efter antal og 
kulturelt tilhørsforhold, herunder bl.a. 
sprog, religion og værdisyn, skolesystem og 
traditionel livsform. Kulturen er mest afgø
rende for muligheden af at integrere og as
similere indvandrerne i indvandringslandets 
hjemmehørende nationale befolkning. Hen
sigten med differentieringen er at undgå 
dannelse af nye folkegrupper i landet (etni
ske minoriteter). 

Det er naivt at tro, at differentieringen 
primært sker efter hudfarve eller race. Det, 
det allermest drejer sig om, er det, der bor i 
bevidstheden under hudfarven, men som 
hudfarven unægtelig ofte giver et groft ydre 
tegn på, nemlig det kulturelle tilh.ørsforhold. 
Hvis man absolut vil finde en »isme«-beteg
nelse for en sådan differentiering, vil jeg 
kalde den »kulturisme« eller »kulturel kol
lektivisme«. Den hviler på differentiering 
efter objektive forskelle, men er ikke nogen 
subjektiv diskriminering efter menneske
værd. Den leksikalske betegnelse »racisme« 
passer ikke her; af to grunde: Racismen dif
ferentierer i modsætning til nationalismen 
primært efter race, og desuden diskrimine
rer den efter menneskeværd. For nationali
sterne er alle jordens folk menneskeligt li
geværdige, men ikke ligeberettigede til et
hvert land. 

Norsk indvandringspolitik 
Vi mener, at norske politikere bør blive 

mere fremsynede og etnosocialt realistiske. 
Når man kender de enorme lidelser, interne 
etniske konflikter har medført gennem ti-
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derne, ikke mindst i vor tid, er det politisk 
uforstand, for ikke at sige vanvid, bevidst at 
føre en indvandringspolitik, som vil føre til 
dannelse af stadig nye fremmede minori
teter i Norge. En sådan »Norge for alle«
politik vil på længere sigt hverken være i de 
etablerede indvandreres eller i nordmæn
denes interesse. Den vil føre til et hårdt 
og brutalt samfund uden nationalt fælles
skab. 

Nationalismen som politisk bevægelse er 
nu i hastig vækst i Østeuropa og Sovjet
unionen. Hvorfor lukker vi øjnene for de 
befolkningsmæssige og ideologiske paral
leller mellem dette og vor egen situation og 
fremtidige udvikling? Hvorfor forstår myn
dighederne ikke, at vor egen indvandrings
politik lægger grunden til fremtidige kon
flikter, der ligner dem, vi nu ser østpå? 
Hvorfor lærer vore politikere ikke af er
faringerne fra andre steder i Vesteuropa, 
hvor ghettodannelse med dens mange socia
le problemer er kommet længere end hos 
os? 

Indvandring og indflytning 
Man må i øvrigt skelne mellem indvan

dring og indflytning. Mange udenlandske 
statsborgere bosætter sig i Norge ikke for at 
gøre Norge til deres nye hjemland (indvan
drere), men kun som indOyttere. Indflyttere 
kommer i reglen som arbejdsvandrere i na
tionale eller internationale selskaber. Når 
deres arbejdsopgave er udført, flytter de 
gerne hjem. Nogle bliver ganske vist varigt, 
som indvandrere. 

De fleste udenlandske statsborgere fra i
lande bosat i Norge er til enhver tid at be
tragte som indflyttere, ikke indvandrere. 
Ganske anderledes er det med statsborgere 
fra u-lande. De er oftest kommet som ind
vandrere, fordi de af en eller anden grund er 
misfornøjede med forholdene i deres eget 
hjemland. 

* 
De, der er interesserede i en uddybning af 

nationalismens ideologi og begreber eller i 
fremskrevne tal for Norges minoritetsbe
folkning iod i næste århundrede, kan læse 
herom i min bog om indvandringspolitik: 
Hvaskjer med Norge? (1989). Et par andre 
bøger kan også trygt anbefales, nemlig: 
Magnhild Ullsvik Hansteen: Norge for alle? 
(1987) og Torfinn Hellandsvik: folkevan
dring til Norge? (1988). De to første kan 
købes eller bestilles i boghandelen for hen
holdsvis 44 og 72 norske kroner. Heitands
viks bog (30 no. kr.) kan bestilles fra Post
boks 71, Skøyenåsen, N • 0682 Oslo 6. 

Kaare Ruud 

• 

>>Dansk<<
undervisning 

Som bekendt skal flygtninge lære dansk. 
En horde af »undervisere« har kastet sig 
over denne givtige forretning. 

Danskeren kan her bringe en af de teks
ter, der bruges som undervisningsmateriale 
på et sådant kursus. Den er fundet på en 
asylant, og vi kender undervisningsstedet. 
Men kære læser, sæt Dem ned, inden De 
læser videre! De kunne få et ildebefindende 
undervejs: 

I kan ikke slå os ihjel 

I har slået med knipler 
I har truet med vAben 
1 bar prøvet ae stoppe 
Jeres egne børns råben -
I kan komme med hjelme 
og hule paragraffer 
men I burde snart ku' indse 
det er Jer selv I straffer. 
Omkvæd: 
::: I kan ikke s/A os ihjel 
vi er en del af Jer selv ::: 

I holder på magten 
og støller det I kender 
I kæmper Jeres kampe 
for at vinde nye stemmer 
/,!ser vore døre 
med sikkerhedskæder 
vi er mennesker som lever 
ler og kæmper, mens vi græder. 
::: I kan ikke ... 

I kan sælle os i fængsel 
og fjerne os fra verden 
I kan sætce detektiver 
til ae følge vores færden 
I kan spliue alt med bomber 
lægge hele verden øde 
er det os eller er det Jer selv 
I er bange for at møde? 
::: I kan ikke ... 

På hvilken glimrende måde bidrager en 
sådan sprogundervisning ikke til at indføre 
vore nye landsmænd i dansk sæd og skik! 

»De kommende ti år vil Vesteuropas to 
største problemer være flygtninge og natio
nale mindretal«. 

JllSliisminister Hans Ent,>dl i Jyll·POSL 3/3 91 . 



Landet rundt 
Under denne rubrik vil vi fremtidig 

forsøge at bringe korte lokale nyheder og 
kommentarer fra hele landet om frem
medkoloniseringen og dens virkninger. 

I dette første forsøg har redaktionen 
selv mattet tilvejebringe hovedparten af 
indslagene. Men skal rubrikken frem
over leve op til hensigten om især at 
bringe førslebånds lokalt nyt, mA med
lemmer og læsere rundt om i hele landet 
påtage sig at være korrespondenter og 
meddelere. 

Vi opfordrer derfor til at sende redak
tionen bidrag og stof til rubrikken. Men 
busk, at emnerne skal være lokale i deres 
udspring, indslagene korte og klare og 
frem for alt sande af indhold og kunne 
dokumenteres. Vi kan ikke bringe rygter 
eller påstande, som ikke kan bevises. 

Send derfor helst dokumentation ind 
sammen med indlæggene, så vi kan be
dømme holdbarheden. Indlæg mA nor
malt kunne bringes under bidragydernes 
navn og ansvar, og redaktionen må for
beholde sig ret til at forkorte og klargøre. 

Hovedstadsområdet 
Vesterbro lige nu 

Red. 

I skrivendestund kører Golfkrigen på det 
sidste. Saddam Hussein har lovet at trække 
sine tropper hjem, men en mand, som har 
fyldt verden med løgn, kan kun dømmes på 
sine faktiske handlinger - og det er ban også 
blevet i den muslimske verden i Danmark. 
Her står han som en helt, som har talt Ame
rika midt imod, en kamikaze.pilot, som har 
ført sit land ind i en altødelæggende krig 
mod det forhadte Vesten (Danmark). Min
dreværdskomplekset i det meste af den mus
limske verden er uhyggeligt stort, men man 
kan nu engang ikke forøge nationalproduk
tet, når man ikke gider bestille noget. Det 
enorme fødselsoverskud fra den del af ver
den kan Vesten bare tage sig af, det kan 
aldrig blive muslimernes problem. 

I koranskoleroe på Vesterbrokører under
visningen, som den gjorde i middelalderens 
latinskoler. Kan børnene ikke deres lektie, 
findes der forskellige metoder for straf. 
I. Man kan blive slået med en pegepind 

over ryggen eller fingrene. 
2. Man kan sættes til at læse op af Koranen 

i 10 minutter stående på et ben. 

3. Man kan blive sat til at »stå kylling« i et 
kvarter. At stå kylling foregår ved, at 
man bøjer hovedet ned mellem benene, 
og fører hænderne bag om lårene for at 
holde fast i ørerne. 
Man starter normalt med at gå i koran

skole i 6-års alderen, og her går man så i 3-4 
år omkring 9-12 timer om ugen. Disse ud
mærkede skoler støttes af kommunen via 
friticlsloven. Myndighederne er underrettet 
om ovennævnte forhold. Bl.a. fik Bertel 
Haarder det at vide under et møde på Gas
værksvejens skole, men danske myndighe
der blander sig ikke gerne i indvandrernes 
skikke - hvad ville folk ikke tænke! 

Muslim-tørklæder 
nu i danske skoler 

K. Anthooy 

Vi har tidligere (Danskeren 1990 nr. 1, s. 
17) omtalt en affære, der vakte en hel del 
opstandelse i Frankrig, hvor nogle muslim
ske indvandrerpiger krævede lov til i sko
lerne at have deres rituelle hovedtørklæder 
på i timerne. Som så ofte fik muslimerne 
gennemtrumfet deres vilje - trods den fran. 
ske offentlige skoles udtalt areligjøse og 
ukonfessionelle indretning. 

Nu har problemet - som man måtte vente 
det - åbenbart bredt sig til Danmark, i takt 
med den muslimske masseindvandrings sti
gende tryk på den danske folkeskole. 

På Grøndalsvængets skole i udkanten af 
København, hvor 43 % af eleverne nu er 
indvandrerbørn, er nogle af de muslimske 
piger i de ældre klasser begyndt at bære 
hovedtørklædet 

En gruppe af lærerne vil have indført 
forbud mod dette i skolens ordensregle
ment. De finder, at de muslimske tørklæder 
er uforenelige med dansk opfauelse af de
mokrati og frihed, idet de symboliserer un
dertrykkelse og kvindediskrimination. 

Indvandrerforeningernessammenslutning 
INDSAM tager forudsigeligt nok skarpt af. 
stand fra forslaget, og Undervisningsmini
steriets juridiske afdeling kan ikke forestille 
sig, at loven kan give mulighed for at forby
de tørklæderne! 

Mon den samme holdning ville gøre sig 
gældende, hvis de danske elever mødte op i 
timerne med sportskasketter, cykelhjelme, 
BZ-masker eller andre hovedbeklædninger, 
som deres »trO« eller »kultur« måtte tilsige 
dem at bære? 

(Kilde: Jyllands-P<><ten 2/3 91). 

Babylonisk forvirring 
Omkring hver femte elev i de køben

havnske kommuneskoler under et er nu ind
vandrer, i de yngre klasser endda langt flere. 

Det medfører naturligvis en sprogforvir
ring uden lige og en oplooning af undervis
ningen også for de danske skolebørn. 

I Københavns Borgerrepræsentation stil
lede VS'eren Per Bregengaard spørgsmål 
om, hvor mange flere tosprogede lærere der 
var blevet ansat efter gennemførelsen af 
»den integrerede indskoling for de sproglige 
mindretal«. 

Skoleborgmesteren, SFeren Tom Ahl
berg kunne 28. februar svare: 

»! indeværende skoleår er der ansat tre 
to-sprogede børnehaveklasseassistenter ( ud
dannet i Danmark) på skoler på V esterbro 
og Nørrebro, som dækker arabisk/berl» 
risk-talende og tyrkisk/kurdisk-talende ele
ver. Det bar endvidere været muligt at tilde
le modersmålslærere fra de store indvandrer
grupper flere støttetimer, hvilket i alt bar 
betydet en nyansættelse af fem to-sprogede 
modersmålslærere, som dækker urdu-, tyr
kisk- og arabisk-talende elever. 

Der er for tiden knyttet 4-0 to-sprogede 
lærere til de københavnske folkeskoler, for
trinsvis i de indvandrertætte områder. Sko
levæsenet bestræber sig løbende på at ansæt
te to-sprogede lærere, hvilket dog i sagens 
natur atbænger af udbudet af uddannede 
ansøgere med de fornødne kvalifikationer« 

Der siges ikke noget om, at det atbænger 
af kommunens elendige økonomiske situa
tion, som hele landet ellers må høre om i tide 
og utide. Men når det gælder de fremmede, 
må der jo heller ingen smalle steder være. 

Hyr med hyrevogne 
I et større københavnsk hyrevognsfirma 

har en kvindelig vagtchef fundet det nød
vendigt at skrive en epistel til firmaets man
ge indvandrerchauffører. Det drtjer sig om 
problemer, firmaets kunder kender kun alt 
for godt. 

Den er gal med humøret, mener hun. Det 
må være den triste danske årstid, da det jo i 
januar ikke er Ramadan, som ellers kan 
påvirke humøret hos de islamiske chauffø
rer, »hvilket går videre til vore kunder, og ul 
damerne på centralen, og ikke mindstklager 
til vagtcheferne«. 

Det er også galt med kvinderne, for »her i 
Danmark har kvinderneogså noget at skulle 
sige«. Bevares - »Det kan være svært for jer 
at forstå dette ... men sådan er det altså at 
være her i Danmark, og det må I forstå. 
Styre temperamentet, hvis en kunde (kvin
de) siger et forkert ord, eller en vagtchef 
fortæller jer hvordan I skulle have gjort det, 
på bedste måde for kunden«. Vagtchefen li.. 
har endda været udsat for, at »kvinder bliver , 
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bange for vore indvandrerchauffører, hvor ger, der ville rykke hendes taske fra hende. nes mængde skyldes især de næsten endelø-
det har været en dårlig oplevelse«. Da hun holdt fast, fik hun flere slag mod se klagemuligheder i asylsager. 

Også det evindelige med sproget:» ... sto- skulder og ryg og måttegiveslip. En behjer- Først rigspolitichefens afdeling, så Direk-
re kunder ringer og siger, vi vil ikke have en tet Christianshavner greb dog ind og an- toratet for Udlændinge, mens asylsøgeren 
fremmedarbejder mere, de kan ikke tale el- holdt den fremmede forbryder, så politiet anbringes i et asylcenter. Afvises ansøgnin-
ler læse dansk. - Vi kan ikke være det be- kunne overtage ham. gen, skal politiet indkaldeansøgeren ogsør-
kendt. Dette er Danmark. Vi vil ikke tage Men hvad hjælper det? Politi og domsto- ge for tolkebistand til at meddele afslaget. 
jeres kultur fra jer - for hvem siger vores er le er jo stort set gjort magtesløse. T stedet må Ansøgeren indklager så normalt afslaget for 
den eneste rigtige, men hvis en dansker rej- danskerne på Amager trøste sig med, at Flygtningenævnet, hvorved udrejsen auto-
ste ud måtte man først lære at tale og læse myndighederne nu vil give dem et »islamisk malisk udsættes. Siger også nævnet nej, skal 
landets sprog, hvis man skulle arbejde i det kulturcenter«! politiet gentage proceduren med tolk osv. 
pågældende land« (Kiki<: Amager Bladel 15/t 91). Så kan sagen indklages til justitsministeren 

Ja, der er sandelig problemer ved at køre for at f,\ opholdstilladelse af »humanitære 
med firmaets vogne. Man kunne jo ligefrem Svindel med årsager«. Et nej sætter igen politiet i arbejde 
fristes til at undgå dem ved at køre i taxi fra som tidligere. Men ikke engang ministeren 
et konkurrerende firma, som kan finde ud af indvandrerkurser er toppen. Det er førsl Ombudsmanden, 
at bruge danske chauffører I En aftenskolelærer i Hvidovre bar bedra- som sagen altså normalt kan gå til. Ikke før ' 

get AOF og Frit Oplysningsforbund samt også han har givetgrøntlys,kanpolitiettage 

Der røg den sylte kommunerne Hvidovre og Rødovre for ca. skridt til at skille sig af med ansøgeren. 

Vi andre bar som bekendt - vor vane tro 500.000 kr. Han var tiltalt for i alt 87 for- Hvis Ombudsmanden bar noget at ud-

hold i årene 1983-86, hvor han havde fået sætte på sagsbehandlingen, kan møllen an-
- valgt med ordets beskedne magt at be-

pengene til kursushold, som overhovedet tagelig male videre endnu en rum tid. 
kæmpe vore myndigheders oprørende ga-

ikke eksisterede. Alt imedens skal det stedlige politi også 
veuddeling af landets jord til byggeri af en 

Mange af boldene var indvandrer-kurser. 
hvert kvartal forny ansøgerens identitetspa-

stor-moske på Amager og opfordret vore pirer. I I 990 havde politiet i Fåborg 504 
landsmænd til at protestere inden for lovens V ed disse betaler deltagerne selv kun et syrn- sådanne fornyelser. 
rammer. bolsk beløb for at være med, hvad der åben- Og så er alt detteendda kun toppen af det 

Andre har åbenbart ment at måtte gribe bart har gjort bedragerierne lettere. isbjerg af arbejde, frernrnedinvasionen har 
til mere grisede metoder. Ekstrabladet kun- (Kilde: Det Fri Aktuelt 28/11 90). givet politiet. 
ne 26. januar med kæmpebillede som do-

Ikke så sært, at politiet har svært ved at kumentation bringe den rystende nyhed om 
Vestsjælland klare sine opgaver over for danskerne. 

en »racistisk happening« eller endog et »ra- (!Gider: Fyns Amts Av;, 9/J 91; Fyens Stirts-
cistisk hærværk« mod den planlagte mooke. Tunesisk taxabetaling ,;dcode 12/ 1 91). 

I den vilde vegetation på kæmpegrunden 
var der fundet en tynd jernstang, på hvis top Danske hyrevognschauffører lever sorn 
var anbragt - oh ve-et grisehoved iklædt et bekendt o~e livet farligt. Endog i Jyderup, 

Sønderjylland »palæstinensertørklæde«. »For troende mus- der vist indtil for få år siden an.sås for et ret 
limer er svinet et urent dyr«, belæres vi. Og fredeligt sted. Borgernes grænsevagt man må jo da også erkende, at de kære I begyndelsen af februar blev en 62-årig 
grisebasser kan blive noget grisede, hvis de chauffør fra Jyderup Taxa kaldt med sin Den gode taxivognmand fra Kollund, der 
får lov at rode i guds frie natur, hvad jo dog vogn til en restaurant der. Passageren var en i sommeren 1989 blev hånet, truet og svinet 
desværre de færreste af dem gør. 22-årig tuneser, der forlangte at blive kørt til til af indvandrerlobbyen på Christiansborg, 

Det forfærdeligste er næsten, at politiet et mørkt sommerhusområde ved Eskebjerg. i medierne og andetsteds, fordi han gjorde 
måtte melde: »logen spor i sagen«. V ed ankomsten fik chaufføren i stedet for sin borgerpligt og bistod politiet med at på-

»Racehad mod mook6« hedder stykket i betaling med penge en kniv jaget i ryggen. gribe illegale grænseoverløbere, får nu 
Ekstradrengen. Hvem ved? Måske var ho- Det lykkedes ham dog at slippe ud af vog- åbenbart følge af flere og flere. 
vedet fra en gris af dansk landrace! nen og flygte over stok og sten, så han efter Det er sandelig også nødvendigt, for poli-

stort blodtab med nød og næppe blev reddet tiets såkaldte baglandspatrulje har måttet 

Sorte skind på intensi vafdeliog på Kalundborg Sygehus. indskrænke sin virksomhed. Det er antage-
Den knivstikkende nordafrikaner forsva- lig en årsag til, at politiet i I 990 pågreb færre 

En enkelt uge i januar gav politiet på det rede sig med - da politiet havde fundet ham grænseoverløbere end i 1989. Langt de tie-
indre Amager fire røverier at sysle med, og taxaen, han var stukket af i - at han ikke ste af dem bistås nu af professionelle »sluse-
hvoraf i hvert fald de to havde fremmede havde penge til at betale for turen! rec<, 
som gerningsmænd. (Kilder. Jyllan<ls-Posten 5/2 91; El<stra Bladel Politimesteren i Åbenrå udtaler, at poli-

En neger i midten af tyverne røvede 3 5/2 91). tiet slet ikke kan klare opgaven tilfredsstil-
skindjakker til i alt 12.000 kr. fra en pelsfor- !ende, hvis ikke den stedlige befolkning gav 
retning på Amagerbrogade. En mand, der 

Fyn det mange oplysninger om illegal grænse-
søgte at hindre det, blev truet væk med en overgang. I dag er hjælpen fra befolkningen 
saks. En hundeluftende mand i parkanlæg- Asylmøllen maler en selvfølge, politiet skønner meget på. 
get Ved Stadsgraven søgte at standse røve- Men, hvor tør de dog for alle de høje 
ren og fik 2 af jakkerne revet fra ham, men Politiet i Assens og Fåborg har fået et nyt herrer og damer, der i 1989 luftede deres 
måtte derpå også vige for hans trusler. Han arbejdsproblem på grund af opreuelseo af et forargelse eller forbitrelse mod borgernes 
slap væk. Røde Kors asylcenter i Nakkebølle. Det har grænsevagt og end ikke undså sig for at tale 

På Christianshavn blev en 66-årig kvinde givet politiet ikke færre end 206 sager i om »slikkeri«? 
angrebet af en 21-årig libanesisk asylansø- 1990, og antallet er fortsat stigende. Sager- (Kilde: Jyllaods-Posten 21/1 91). 
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Sønderjylland 
Jomfruelige skæverter 

Hvad har en dansk folkekirke-kirkes kir
keg_ård med Mekka at gøre? 

Åbenbart slet ikke så lidt endda. 
I Sønderborg må Christianskirkens »be

gravelsesvæsen« lytte til stedlige muslimers 
krav om at kunne begrave på ret muslimsk 
vis med hovedet mod Mekka og i »jomfrue
ligjord«. 

Nu vender de danske grave imidlertid 
øst-vest, så der bliver en del skævvridning 
for at ramme retningen til Mekka, og vi 
plejer jo også at »genbruge« kirkegårdsjor
den. Det sidste kan naturligvis i det længere 
løb klares ved, at danskerne tager til takke 
med muslimernes aflagte jord, hvis deres 
grave da overhovedet må sløjfes. 

Joh, »integrationen« har sandelig mange 
former og standser åbenbart ikke med dette 
Liv. 

(Kilder: Jyllands-Posten 11/2 91: Jydske Vest
kysten I l/2 91). 

Østjylland 
Farverig vold mod kvinder 

Som bekendt er der i adskillige byer op
rettet krisecentre til at tage sig af voldsramte 
kvinder og børn. Det viser sig nu, at flere og 
flere af dem, der søger tilflugt dfa, ikke er 
danske. 

I Randers havde man de første fremmede 
i 1983, nemlig 4 tyrkiske kvinder med 2 
børn. I 1990 var tallet steget til 17 kvinder 
og 15 børn af 15 forskellige nationaliteter 
bl.a. fra Vietnam, Ghana, Rumænien, Paki
stan, Tyrkiet og Sri Lanka. Adskillige er 
efterhånden 2. generations indvandrere. 

»Kulturberigelsen« giver sig således man
ge farverige udslag. 

(Kilde: JyU.oos-Postcn 13/ 3 91). 

Vestjylland 
Jyske lov? 

Vestre Landsret har i Esbjerg givet tre 
tyrkere og to iranere kæmperabatter og 
samtidig nok dommeren i Varde en næse for 
hans dom over dem. De var dømt for vold, 
bedrageri, hærværk og voldtægrsforsøg. De 
fire 6k deres fængselsdomme nedsat med fra 
I til 6 måneder og gjort betingede. En 32-
årig iraner slap med 8 i stedet for 15 måne
der. 

Dommeren i Varde havde ved sin doms
afsigelse udtalt, at retten lagde vægt på at 
udmåle straffe, som også ville være taget i 

anvendelse, hvis de samme ulovligheder var 
begået af danskere. 

Lighed for loven? 
»Tak din gud, min søn,atdu ikke kom for 

Riber ret. Han hang i Varde galge«, hed det 
enganggalgenhumoristisk om, hvilken af de 
to naboretter der var at foretrække for mis
dædere. 

Nu om stunder er det åbenbart sikrest at 
blive stillet for de milde landsdommere i 
Esbjerg. 

(Kilde: Jyllands-Posten 14/12 90). 

Nordjylland 
Asylsøger og knivstikker 

I Ålborg stak en libanesisk asylsøger på 
en bar, hvor han tidligere havde lavet balla
de og havde karantæne, dørvogteren i hal
sen med en kniv efter først at have slået løs 
på direktøren. Stikket var få millimeter fra 
dørvogterens halspulsåre. 

Det er ikke første gang, iranere og libane
sere bruger knive i det indre Ålborg. Men 
man kan jo vænne sig til så meget. 

- Det var tæt på denne gang, bemærkede 
direktøren. 

Ja, men ikke så tæt på, at danske myn
digheder ekspederede den knivstikkende 
20-årige tilbage til hans rette element. 

- Kun efter en særdeles alvorlig dom kan 
en udvisning komme på tale, oplyser lede
ren af Dansk Røde Kors' asylafdeling Jør
gen Chemnitz beroligende - for sine asylan
ter. 

- Så vidt jeg erindrer skal vi helt op i 
alvorlige narkosager og mord, før asylansø
gere bliver udvist af Danmark for en forbry
delse, tilføjer han til yderligere pleje af vor 
sjælefred. 

Var der for resten ikke nogen, der engang 
påstod, at myndighederne ikke bærer svær
det forgæves? Nå- det må vist iså fald være 
længe siden ! 

(l(jlde: Aalborg StiflStidende 4/2 91). 

Fra andre lande 
Norge 
Fremmedinvasion skaber 
nye forsvarsbehov 

Fra Norge bar vi til dette nummer mod
taget efterfølgende artikel af oberstløjtnant 
A. Olstad, Hamar. Den er isæt interessant 
ved at anskue fremmedproblemet i en for
svarssammenbæng. 

Red. 

Dette handler om indvandrernes plads i 
vort samfund, ikke som udgiftspost på so
cial- og velfærdsbudgettet. Heller ikke som 
irritationsmoment, fordi indvandrere får 
kriminalstatistikken til at svulme, heller 
ikke som genstand for manipulering af fol
kestemningen. Endskønt dette er alvorligt 
nok. Kun få tør pege på det betænkelige ved, 
at vort land får et stadig større fremmedele
ment. Det misbrugte ord racist synes at 
standse ethvert forsøg på åben tale eller nøg
tern vurdering hos vore politikere i dette 
spørgsmål. 

De fremmede forblive.r fremmedelement 
Trods propagandaslagordet »farverigt 

fællesskab« er det tydeligt, at indvandrerne, 
naturligt nok, holder fast ved deres skikke, 
religion og kultur og foretrækker eller øn-

sker deres eget miljø. Indvandrere fra den 3. 
verden assimileres ikke i det norske sam
fund - undtagen på udgiftssiden. De er med 
andre ord et fremmedelement. Derfor har 
man vel nok under Golfkrigen holdt enkelte 
miljøer under opsigt, og noglearbejdsgivere 
har ikke ønsket at have dem ansat hos sig. 
Det hævdes, at der ikke er noget holdepunkt 
for mistænkeliggørelse, eller med andre ord, 
at de ikke vil handle imod interesserne hos 
flertallet i det norske samfund. 

Men de fremmede har et højere fødselstal 
end nordmændene, og deres antal vil vokse 
hurtigt. Det anslås, at der om 50 år vil være 
lige så mange indvandrere i Norge, som der 
er nordmænd. De fleste af dem er fra den 3. 
verden og har en anden religions- og kultur
baggrund. Fremmedelementet bliver efter
hånden en voksende magtfaktor. Inden det 
bliver for sent, må man gøre sig dette klart. 

På baggrund af Golfkrigen kan det være 
nyttigt at se på, hvordan dette virker i andre 
europæiske lande. Krigen har kastet et grelt 
lys over modsætningsforhold mellem Ve
sten og den arabisk-muslimske verden. No
get af dette skyldes religionsmodsætninger, 
selv om der også er muslimske afdelinger i 
den allierede styrke. En væsentlig faktor er 
dog en panarabisk front mod Vesten. Den 
bar langt dybere politt5ke og psykologiske 
årsager end lsrael-PLO-problemet. 

Uroen strækker sig tværs over Nordafri- Ir.. 
ka, uanset de enkelte landes holdning til " 
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krigen. Dette er godt belyst i artiklen »Eks
plosivt i Nord-Afrika« i Aftenposten 14. 
februar. Frankrigs problemer er behandlet i 
»On the Frontline in France« i lnternational 
Herald Tribune 9.-10. februar, ogde britiske 
muslim-problemer skildres i The Sunday 
Telegraph .Sunday Comment« 3. februar. 

Loyaliteten gælder 
fremmed land og religion 

Den simpleste forklaring på fremmedele
menternes mangel på loyalitet over for deres 
nye»hjemlande« er meget lige111: Deres loya
litet gælder først og fremmest de lande, de 
kommer fra, og den religion, de tilhører. 

I Sverige har irakere, som er flygtet fra 
dagens Irak, besat et Røde Kors kontor for 
at fremtvinge hjælp til Irak. Her i Norge bar 
indvandrere - hvad de har fuld ret til -
deltaget i demoostr.itioner mod USA og 
mod krigen. Bortset derfra har man politisk 
kun mærket lidt til fremmedelementet. 
Endnu. 

PLO-lederen Arafat udtaltesåstærk soli
daritet med Saddam Hussein, at der blev 
gjort et politisk fremstød for at få lukket 
PLO's kontor i Oslo, men forgæves. 

Det er interessant at lægge mærke til, at 
kontoret ledes af en araber med norsk stats
borgerskab. Nøgternt vurderet vil norsk 
statsborgerskab givet til indvandrere fra den 
3. verden ikke være nogen garanti for loyali
tet mod Norge og norsk udenrigspolitik. Da 
den bog, som Irans muslimer dømte Rush
die til døden for, blev udgivet i Norge, op
trådte indvandrergruppen Det Muslimske 
Forsvarsråd meget aggressivt over for nor
ske myndigheder, krævede bogen beslaglagt 
og forlaget idømt en bøde på 2 mio. kr. De 
kastede masken. 

For en troende muslim står Koranen som 
retskilde over norsk lov. Det betyder fak
tisk, at vi har et fremmedelement,som i visse 
situationer er hævet over norsk lov, uanset 
om de er blevet statsborgere eller bare er her 
på »humanitært« grundlag. 

Europæiske magter 
bundet af indvandrere 

Frankrig har lige siden korstogenes tid 
anset sig for særlig kyndig i mellemøstlige 
forhold. Det er en af grundene til dets ene
gang og til dets indblanding nu. Men hoved
årsagen er, at landet har 3 mio. arabisk-mus
limske indvandrere, som er en reel politisk 
faktor og gør det vanskeligt for Frankrig, der 
har afdelinger i den allierede styrke. 

Tysklands forsigtighed har flere årsager. 
En af dem er 2 mio. muslimer i landet. I 
Bonn er USA's ambassade blevet beskudt. 

Storbritannien har I mio. muslimer. En
gelske myndigheder, som har stor erfaring 
fra IRA's terrorvirksomhed, frygter forbin
delser mellem indvandrere og IRA. Man 
har fæstet sig ved, at ingen af Englands 500 
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imamer har ytret et eneste kritisk ord mod 
Saddam Hussein. Men engelsk lov hjemler 
adgang til internering og udvisning af frem
mede indvandrere, når de anses for en sik
kerhedsrisiko. 

Stormagterne har med deres større erfa
ring fra den 3. verden et mere nøgternt syn 
på indvandrere, end nordmænd som regel 
har. 

National opløsning og 
nytæn.kning om forsvaret 

I en seri05 kronik i Aftenposten»Hva kan 
vi lære av Mauritius?« 4. februar rejses 
spørgsmålet, om der ikke burde laves politi
ske organer specielt for indvandrere, og om 
ikkestaten burde bevilge penge til pakistan
ske, tamilske, vietnamesiske og tyrkiske 
ghetto-råd og gi ve dem legitimitet og mulig
heder for karriere på egne præmisser, hed
der det. Så stor afstand kan man altså have 
fra økonomiske og politiske realiteter og fra 
græsrødderne i et land med mere end 
100.000 arbejdsløse! Men værre er, at det 
vidner om mangel på fremtids- og historie
forståelse og ansvar for de generationer af 
nordmænd, som kommer efter os. 

Fremmedelementet er et indenrigspoli
tisk problemspørgsmål, men kan blive et 
udenrigspolitisk. Det bør især de forsvarsin
teresserede organisationer være opmærk
somme på. 

Dette var hensigten med denne fremstil
ling. 

For 2 mio. kr. 
»rigtige meninger« 

Anton Olstad 

Kommunaldepartementet, udlændingedi
rektoratet, kommunernes centralorganisa
tion og kontaktudvalget for indvandrere var 
initiativtagere til og arrangører af en større 
konference i Oslo 3.-5. februar om »Norge 
som flerkulturelt samfund«. 

Pinger fra Norges offentlige liv og ind
vandrergrupper udgjorde de indbudte kon
ferencedeltagere - med statsminister Gro 
Harlem Brundtland som en af hovedfore
dragsholderne. 

Megen modsigelse risikerede de ikke, for 
ingen modstandere af indvandringspolitik
ken var indbudt 

Konferencens koordinator bekræftede da 
også, at den var et led i myndighedernes 
strategi for at på virkeden offentlige mening. 

Den norske statskasse betaler selve kon
ferencen med 730.000 kr. Da de fleste del
tagere var politikere og embedsmænd, som 
får deltagerafgift og øvrige udgifter betalt af 
det offentlige, skønnes det, at den samlede 
regning til skatteyderne kan blive på om
kring 2 mio. kr. 

(Kilde: Morgenbladet 5/1 91 ). 

Indvandreres 
million-skattesnyd 

De norskeskattemyndigheder har under
søgt, hvor store beløb indvandrere har sendt 
ud af Norge, og sammenholdt disse beløb 
med deres selvangivelser. Det har afsløret 
skattesnyd for snesevis af millioner. 

Kontrollen er vanskelig og har derfor fore
løbig været begrænset til de største penge
overførsler. 13 ud 4 sager er der misforhold 
mellem beløbene. De fleste misforhold gæl
der overførsler til Pakistan, Tyrkiet og In
dien. 

Man forsøger nu al skærpe kontrollen, 
men det vanskeliggøres af nylige liberalise
ringer af pengeoverførsler til udlandet. 

(Kilde: Morgeoblade1 5/12 90). 

Fåret kirkehyrde 
En sognepræst i Østnorge har fået tiltale

frafald for al have medvirket til en rituel 
muslimsk slagtning af får. I stedet undersø
ges det, om han bør tiltales for dyremishand
ling. 

Den rituelle slagtning, hvor dyrets strube 
skæres over og der samtidig læses fra Kora
nen, fandt Sted i præstegården i efteråret 
1989. Præsten undskyldte sig med, at han 
ikke vidste, at denne slagtemetode er for
budt i Norge, og at han organiserede det hele 
for at hjælpe to muslimske flygtninge fra 
Somalia! 

(Kilde: Arbeideo'bladei 5/l 91; 
Morgenbladet 5/1 91). 

Tyskland 
Menneskesmugling som 
milliardforretning 

l adskillige år har det været klart for alle, 
som ville se kendsgerningerne i øjnene, at 
der bag hovedparten af indvandringen og 
især »flygtninge«trafikken til den vestlige 
verden stod betalte professionelle agenter, 
som dannede et netværk af menneskesmug
lere med kæmpeindtægter frn deres »men
neskekærlige« virksomhed. 

Dansk erkendelse og passivitet 
For Danmarks vedkommende erkendteS 

forholdet klart allerede i Justitsministeriets 
bemærkninger til forslaget i efteråret 1986 
om at gennemføre ændringer i udlændinge
loven. Det hed her bl.a.: »Det måantages, at 
der i meget vidt omfang er tale om en orga
niseret flygtningestrøm forstået således, at 
»bagmænd« mod klækkelige vederlag »på
tager« sig at organisere en asylrejse til Dan
mark«. (Bemærkninger til lovforslag nr. L4 
fremsat 7. okt. 1986 blad nr. 4 s. 5). 



Trods denne erkendelse af problemctS 
eksistens har hverken myndighederne eller 
medierne i Danmark været særlig ivrige ef
ter at trænge dybere ind i det for at få dets 
karakter og omfang nærmere belyst over for 
offentligheden. Del passede øjensynlig ikke 
ind i det officielle »humanitære« billede af 
indvandrere og flygtninge som stakkels for
fulgtemennesker, der hjælpeløst havde måt
tet bryde op fra deres hjem og give sig ud på 
deres ensomme veje til det ukendte. 

I Tyskland, hvor fremmedtilstrømningen 
i de seneste år har været i eksplosiv vækst, og 
hvor man endog slås med en grundlovsbe
stemmelse om modtagelse af asylsøgere, har 
nogle af medierne været flinkere til at frem
skaffe oplysninger om forretningsvirksom
heden bag folkevandringen. 

Lukrativ og risikofri milliardgesjæft 
I 1989 søgte 121.300 mennesker fra 

3. lande asyl i (Vest-)Tyskland, og i 1990 
ventedes tallet at overstige 180.000. De fle
ste lokkes hjemmefra af menneskesmuglere 
med gyldne løfter om en strålende fremtid i 
rige lande. Bagmændene har med denne 
»flygtninge«produktion etableret en ny in
dustri med en milliardomsætning. Prisen pr. 
hoved varierer eftet omstændighederne som 
regel mellem ca. 10.000 og ca. 40.000 kr., 
men der kendes eksempler på ca. 150.000 
kr. Lederen af udlændingekontoret i Aa
chen mener, al næsten 90% af alle asylsø
gerne i en eller anden form ledes på vej. 
Lederen af grænsepolitiet sammesteds er 
overbevist om, at kun 5-10% af dem indrej
ser på lovlig vis. 

Billedet er det samme andre steder. I del
staten Schleswig-Holstein siger grænsebe
vogtningen, at den overvejende del af de 
fremmede føres ind i landet af organisatio
ner. »Igen og igen hører vi om den samme 
Ali eller Hassan og de samme historier«. 

En kriminalpolitiehefi Detmold peger på 
det påfaldende i, at menneskesmuglerne har 
overtaget en arbejdsdeling, som er velkendt 
fra anden organiseret kriminalitet. De er 
perfekt organiserede ligesom mafiaen. Og 
de løber ingen større risiko. Den danske 
politimester i Gråsten Mørup Hansen citeres 
for konklusionen, at menneskesmuglingen i 
Europa er »lukrativ og risikofri<,. 

Fem store og ti mindre bander deler det 
lukrative marked i Mellemeuropa. De sør
ger for alt nødvendigt i form af transport, 
hjælpere undervejs, kortmateriale, informa
tioner og anvisninger om, hvilke myndighe
der ansøgerne skal gå til, og hvad de skal 
fortælle dem. Endog udlejning af børn ord
nes, så presset mod myndighederne kan for
stærkes og udbetalingerne af hjælp blive 
større. 

Åbningen mod Østeuropa har forstærket 
problemet dramatisk. I Sovjetunionen roe-

nes hundredtusinder at sidde på spring. I 
Tjekkoslovakiet er der 20.000 vietnamese
re, hvis arbejdskontrakter nu udløber, og 
som ikke vil hjem, men til Vesten. Opløs
ningen i Jugoslavien bringer flere endnu 
derfra på vandring. Hvad Golf-krigen kan 
fremkalde, er endnu uvist. 

Massefabrikation af »flygtninge« 
Bagmændene i den 3. verden behøver 

imidlertid ikke kriser for at få folk af sted. 
De kan selv. Forretningen skal boldes gåen
de hele tiden. Derfor har de kontorer og 
akkvisitører i afskibningslandene. I hoved
stæder som Colombo og Ankara sælger rej
sebureauer asylpakkerejser med alt nød
vendigt inkluderet: falske pas og visa, flybil
letter til den rigtige afvisningsfrie rute, op
digtede beviser for politisk forfølgelse, vej
ledninger om myndigbedshenvendelser osv. 
Repræsentanter for asylsyndikaterne gen
nemtrawler systematisk landsbyerne i hele 
provinser og prædiker for den fattige land
befolkning om Vestens slaraffenlande, som 
blot venter på dens arbejdskraft. Når en 
familie bar ofret måske alle sine midler på at 
få en af sine yngre mænd af sted, vil han 
normalt, så snart han har skaffet sig penge i 
ankomstlandet, sende midler hjem, så andre 
af familiens medlemmer efterhånden kan 
følge efter. 

Hjælp fra politikere 
Udvandrerlandenes politikere bistår og 

opfordrer undertiden direkte til trafikken. 
Eksempelvis nævnes, at ikke så snart var 
grænserne til DDR blevet åbnet, før den 
tyrkiske præsident Turgut Oral opfordrede 
sine landsmænd til at benyuesig af det: » Tag 
til Østtyskland og slå jern ed der. Grib chan
cen og benyt jer af den«. Og snart strømme
de tusinder fra Anatolien, ledet af menne
skesmuglere, via Tjekkoslovakiet til Øsuysk
land. 

Narko-trafik som betaling 
Hvis de rejselystne ikke har midler nok til 

at betale smuglerne, kan de få afbetalings
ordninger eller betale med »arbejde«. Det 
består bl.a. i at transportere narkotika til 
indvandringslandet og evt. i at forhandle det 
der. I Hamborg f.eks. mener politiet, at 70% 
af narkohandlerne er udlændinge og af dem 
igen 80 % asylsøgere. Men det er som regel 
svært retSgyldigt at bevise sammenhængen 
mellem menneskesmuglingen og narko
handelen. 

En enkelt bande, ledet af en tidligere 
iransk officer, har efter foreløbige beregnin
ger smuglet langt over 5.000 mennesker til 
Vesttyskland over Østberlin, Oslo, Toronto 
og Paris. Indtægten skal ha ve været 16 mio. 
DM eller ca. 60 mio. kr. 

Det er endda småting. Efter egel udsagn 
har den svenske sluserkonge Arnir Heidari 

siden 1988 fået ca. 20.000 fra Mellemøsten 
til Tyskland og de nordiske lande. 

Bestikkelse og tavshed er Crumf 
De tyske politi-og fremmedmyndigheder 

er vanskeligt su1let. Udlændingeloven fast
sætter kun lave straframmer for menneske
smugling. Efter den skrappere straffelov skal 
de bevise, at smuglerne har dannet en kri
minel sammenslutning, hvilket normalt af
vises af anklagemyndigheden. Hjælp fra 
myndighederne i afskiberlandene kan nor
malt ikke forventes. Tværtimod. Da adskil
lige af dem smøres rigeligt af menneskoeks
portørerne, går de som oftest deres ærinde. 

De udnyttede emigranter eller »flygtnin
ge« er indekserceret ellet terroriseret til at 
bolde mund og til ikke at bryde kæden, så 
fra dem er heller ikke megen hjælp at vente 
til opklaringsarbejdet og bevisfremskaffel
sen. Til trods for at der berettes horrible 
enkeltheder om, hvordan mange af dem er 
blevet behandlet eller snarere mishandlet 
under transporterne og til dels også bagefter. 

Egne politikere i afmagt 
De tyske regeringsmyndigheder - både 

på forbunds- og på landsplan - har endnu 
ikke fundet ud af, hvordan de kan gøre 
noget effektivt for at standse menneske
smuglingen, der er en af hoveddrivkræfterne 
bag folkevandringen mod Europa, og som 
giver denne en særlig beskidt karakter. 

(Kilder: Der Spiegel 46/ 1990; Tempus 22 -
28/11 90). 

Asylbedrageri 
Professor Eberhard Hamer, der er leder af 

Mittelstandsinstitut Niedersachsen, har for 
nylig opkastet spørgsmålet, hvorfor asyl
misbrug egentlig ikke retsforfølges som be
drageri. 

Han minder om, at kun ca. 4 % af asylsø
gerne - og endda kun ved en velvillig be
dømmelse - kan anses for politisk forfulgte. 
96% er økonomiske flygtninge, der hver i 
gennemsnit koster de tyske skatteydere 
1.500 DM (ca. 5.700 kr.) om måneden. 
Alene i 1990 strømmede ca. 200.000 asyl
søgere til Tyskland eller ca. dobbelt så man
ge som året før. Sammenbruddet i Østeuro
pa truer nu med at forøge antallet til millio
ner. Tyske skatteydere vil næppe i længden 
affinde sig med, at deres skatterr og social
bidrag i stadig større omfang går til økono
miske flygtninge i stedet for til sikring af 
dem selv. Og ufaglærte tyske arbejdsløse, 
der er i flertal, kommer i en vanskeligere 
situation, når de får konkurrence af illegalt 
beskæftigede asylsøgere. 

Med de særlige blokeringer, den tyske 
grundlov volder, peger Hamer på mulighe
den af at bruge strafferetten. Når nogen for-
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sætligt foregiver at være politisk forfulgt 
med det formål at tilsvindle sig opholdsret 
og forsørgelse, er det i virkeligheden et straf
bart bedrageri. Hvorfor skal man strafferet
ligt lukke øjnene for asylsvindlere, når man 
retsforfølger tyskere, der uretmæssigt til
svindler sig ydelser fra samfundet? 

Grunden til strafferetlig forfølgelse er så 
meget større, som der ikke blot er tale om 
individuelt bedrageri, men om organiseret 
bandekriminalitet med vidtforgrenede slu
ser-, narko- og forbryderkredse bag sig. Ef
ter de seneste oplysninger bliver mere end 
70% af asylsøgerne bragt til Tyskland af den 
slags organisationer. De tjener tykt på det 
ved først at få penge af udvandrerne inden 
rejsen og siden ofte igen ved dyre afbetalin
ger efter indsmuglingen. Desuden bliver 
mange asylsøgere brugt af menneskesmug
lerne til narkohandel, på sexmarkedet eller 
det illegale arbejdsmarked. 

Medvirkende til bedrageriet er mange 
asylsagførere og -hjælpere så som udlejere 
og forretningsdrivende, som tjener godt på 
trafikken. En del asiatiske og afrikanske 
asylsøgere medbringer ligefrem adressen på 
en sagførerpraksis, der tager sig af den slags 
sager i massevis og lever af de sagsomkost
ninger, som det offentlige betaler. 

Behandlingen af asylmisbrug som bedra
geri ville gøre det muligt også at tage straffe
retligt fat på disse bagmænd og organiserede 
bander, som er de egentlig ansvarlige for de 
fleste falske asylsøgere. De er hidtil gået fri, 
fordi asylmisbrug er blevet behandlet som 
socialsager. Hvis man i stedet forfulgte mis
bruget som bedrageri, ville ikke alene de 
falske asylsøgere, men også deres kriminelle 
bagmænd endelig løbe en strafferetlig risiko 
og misbruget ikke længere være en ensidig 
og risikofri fordel for asylbedragerne og de
res hjælpere. 

En sådan ændring ville efter Hame-rs op
fattelse også ijeme den falske socialroman
tik fra asylproblemet og måske endog få 
politikerne til at udvise større handlekraft. 

(l(jlde: Well am Soontag t991 nr. 3s. 39). 

Asylsøgertal 
Januar måned 1991 bragte godt 16.000 

nye asylsøgere til Tyskland. Det var ca. 
3.300 flere end i december 1990, men færre 
end i månederne september-november 
1990. 

Knap en trediedel af alle asylsøgende 
kom fra Øst- og Syd05teuropa. Hvor de 
øvrige to trediedele kom fra, oplyses des
værre ikke. 

Procenten af dem, der ved undersøgel
sesproeedurerne godkendtes som forfulgte 
flygtninge, var 5,7. 

(l(jldet: Die Well S/2 91; Bild S/2 91i 
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U.S.A. 
Indsmugling af kinesere 

Ligesom de vesteuropæiske lande er 
U.S.A. udsat for en vældig trafik af illegale 
indvandrere fra 3. verdens lande. De kom
mer især fra Latinamerika. Men også fra 
andre lande i den 3. verden er tilstrømnin
gen stor. Alle midler bruges for at skaffe 
adgang. 

Fra Østasien har indvandringen været 
særlig stor fra Vietnam som eftervirkning af 
krigen d~r. Den er dog i det væsentlige sket 
ad lovlig vej. Derimod foregår en stigende 
indvandring fra det kommunistiske Kina 
hovedsagelig illegalt ved hjælp af bander af 
kinesiske menneskesmuglere, som tjener 
store penge på trafikken og anvender meget 
grove metoder mod deres »kunder«, hvis de 
ikke kan eller vil betale de store honorarer 
for indsmuglingen. Disse ligger åbenbart 
normalt på 20.000-4-0.000 dollars pr. ind
smuglet. 

For nylig befriede politiet i New York 
ved en razzia flere illegale kinesiske indvan-

drere, som holdtes fangne og mishandledes 
af smuglerne. Eksempelvis havde et af ofre
ne lovet at betale 25.500 dollars for trans
port, falske papirer osv. for at komme fra 
Fujian provinsen i Kina via Hong Kong, 
Thailand og Honolulu til U.S.A., der i Kina 
betragtes som et bjerg af guld. Da han og 
hans familie i U.S.A. ikke kunne betale hele 
beløbet, blev han fanget af smuglerne og 
udsat for voldsomme mishandlinger. 

Antallet af illegale indrejser af kinesere til 
U.S.A. skønnes nu at være omkring I 0.000 
om året. Fra provinsen Fujian, hvorfra de 
fleste stammer, menes der alene at være 
kommet ca. 50.000 siden 1980. Flere men
neskesmuglere der har tjent kæmpeformuer. 
Alene en enkelt kvindelig bandeleder be
regnes i årenes løb at have tjent 30 mio. 
dollars ad denne vej. 

De indsmuglede må ofte i en årrække 
arbejde under slavelignende forhold for at 
afdrage deres gæld til smuglerne. De, der har 
held til det, vil derefter tit fortsætte trafikken 
ved at finansiere nye indsmuglinger af fami
liemedlemmer. 

(Kild« Time lnteroa1ional 21/1 91). 

Bøger og tidsskrifter 
Islam i Danmark 

Jørgen Bæk Simonsen: 
Islam i Danmark. Muslimske insti
tutioner i Danmark 1970 - 1989. 
(Aarhus Universitetsforlag, 1990. 
224 sider. 90 kr.). 

Det hjælper ikke meget, at en bog er 
saglig, hvis forfatteren ikke ved, hvad »sa
gen« drejer sig om. Således lægger mellem
østeksperten dr. J. Bæk Simonsen i sit sene
ste værk vægt på at vise, at danske muslimer 
skam ikke er besatte af hellig missionsiver, 
men blot i al stilfærdighed ønsker at holde 
fast ved egen identitet. For det store flertal af 
de fremmedarbejdere, der kom hertil om
kring 1970, og som værket fokuserer på, 
skal dette nok passe. ingen seriøse kritikere 
har vel betvivlet det. Bæk Simonsen går 
derfor uden om problemets kerne. Det er 
utroligt, så meget viden en mand kan have 
uden at nå erkendelse. Hvordan opretholder 
disse indvandrere nemlig deres identitet? I 
fire af den informationsmættede bogs kapit
ler redegøres der for, hvordan islamiske Sia· 
ter støtter deres kolonier i Danmark via 
diverse organisationer. 

Hvem skal støtte os, når vi bliver de sva
ge? 

Det er problemet, overfor hvilket en afvis
ning af ugrundede beskyldninger er ganske 
irrelevant. 

Dog er velvilje en ting, naiviteten anden. 
Bæk Simonsen forsikrer gentagne gange, at 
muslimerne egentlig gerne vil hjem, men at 
•den almindelige udvikling« i Vesteuropa 
og i hjemlandene forhindrer det. Eftersom 
flygtninge eksplicit angives som faldende 
udenfor bogens emne, har man som læser en 
udtalt fornemmelse af, at denne »udvikling« 
staves •bistandsloven«. 

Desuden citeres på side 96 et program fra 
den pakistanske organisation Minhaj ul
Quran, der ser det som statens opgave at 
fremme islams globale overmagt og endeli
ge sejr over de »ondskabens og ateismens 
kræfter«, der afviser profetens budskab, og 
alligevel påstås det allerede på næste side 
skråsikkert, at denne så lidt som nogen an
den muslimsk organisation i Danmark ud
gør en sikkerhedsrisiko! 

Blandt kapitlerne om islam i forskellige 
lande nævnes i afsnittet om Tyrkiet folke
mordet på armenierne som et andet aspekt 
af muhammedanernes adfærd karakteristisk 
nok ikke. 

Disse indsigelser til trods rummer bogen 
dog mange værdifulde oplysninger. Dens 



historiske o"ersigt mer Danmarks indvan
drerpolitik bekræfter, at arbejdsgiverne 
p=de på for immigrationen, mens ven
strefløjen, SID m.6. advarede, og at cen
tralmyndighederne var uansvarlige i deres 
planløshed op gennem ?O'erne. 

Ahmadiya-bevægelseo, der herhjemme 
står for Nusbrat Djan-moskeen i Hvidovre, 
har med sin forstående holdning ovetfor 
Den Danske Forening måske indgivet nogle 
et gyldent håb om islams tolerance. Bæk 
Simonsen kan imidlertid belære os om den
ne slutnings uholdbarhed: Den islamiske 
verden regner den overhovedet ikke som en 
del af sig. 

Af aktuel interesse er kapitlet om det 
islamiske kulturcenter. Tankevækkende nok 

anser velunderrettede tyrkiske kllder det 
som et libysk foretagende til varetagelse af 
en række økonomiske transaktioner! 

Hvad det lange perspektiv angår, slår 
bogens redegørelse for koranskoler og isla
miske skoler i Danmark det samlede ind
tryk af læsningen fast: De fremmede ønsker 
ikke integration, så hvis familiesammen
føringernes kædereaktion ikke standses, får 
vi ganske rigtigt om få år det perrnanent 
multikulturelle samfund, som Bæk Simon
sen defaistisk har accepteret - men moo de 
konfliktmuligheder indvandrerne indbyrdes 
og ovetfor omgivelserne, som han nok bar 
beskrevet, men hvis farer han ikke vil er
kende. 

Peter Neerup Bubl 

Skaf et medlem ! 
Den Danske Forening får medlemmer på 

mange måder. Men en af de mest effektive 
er, når medlemmer går til personer i deres 
omgangskreds, som de ved har samme syns
punkter som vi. 

Det skulle ikke være umuligt for vore 
medlemmer hver at skaffe mindst tt nyt 
medlem om året. For vi ved. at der er utrolig 
mange, som blot behøver et lile puf for at 
melde sig i rækkerne. Og hvis vi kan for
doble foreningens medlemstal hvert år, vil 
resultatet for vore modstandere være skræk
indjagende! 

Foremngsnyt 

Der udsendes senere på foråret en 8-si
ders pjece beregnet til at hjælpe med at give 
det nødvendige lille puf. Brug den ikke som 
skuffefyld - giv den til en, som du ved har 
samme opfattelse som os, og sørg for, at ban 
eller hun nu også får meldt sig ind! 

En anden mulighed er at lægge vor lille 
hvervefolder så mange steder som muligt. 
Der deles alt for få ud af denne folder. Bestil 
en passende bunke fra sekretariatet (tlf. 
86 13 2401) og få den delt om i kvarteret, 
på arbejdspladsen, i tog, busser osv.! In memoriam 

Fhv. dommer Ellen Larsen er død den J l. 
marts. 

Ellen Larsen havde sine meningers mod, 
dybt forankret i dansk historie og kultur, og 
det lå hende stærkt på sinde, at Danmark 
blev bevaret dansk. 

Detfor deltog hun ivrigt i den almindelige 
debat for at skaffe befolkningen en konkret, 
objektiv oplysning om flygtninge- og ind
vaodrertal, og om disses betydning for frem
tidens Danmark. 

Jeg mødte første gang Ellen Larsen i au
gust 1986, hvor vi udvekslede meninger og 
drøftede muligheder for at få faktiske oplys
ninger offentliggjort, og næste gang var på 
Admiral Hotel i oktober 1986, hvor vi hav
de inviteret ligesindede til en debat. Det var 
den debat, der dannede grundlag for det, der 

DANSKEREN 

senere blev Den Danske Forening, hvisæres
medlem hun blev. 

Det var dog særligt gennem talrige tele
fonsamtaler,jeg læne Ellen Larsen at kende 
som et medmenneske af højeste karat, for 
hvem jeg fik den største respekt. 

Ellen Larsen ofrede megen tid og anseeli
ge summer på organisationen Red Barnet, 
og ingen humanitær institution henvendte 
sig forgæves til hende. 

Dommer Ellen Larsen, der blev 78 år, var 
gennem de sidste år generet af et svigtende 
syn og et svagt helbred. Meget arbejde blev 
udført med sekretærhjælp. 

Hun blev student i 1931, cand. jur. i 
1939, dommer i København 1955, dommer 
på Frederiksberg 1965 og var RI af Dbg. 

Æret være Ellen Larsens minde. 

Georg Schjørmann 

Omriderepræsentanter 

Endelig har vijo vore klæbemærker. De 
kan købes på sekretariatet, det lille mærke 
for 10 kr. pr. ark med 35stk. og det store for 
4 kr. pr. ark med 8 stk. 

Og husk så: Smid aldrig Danskeren ud -
giv hellere bladet til et menneske, der behø
ver et puf! 

Kom nu i gang - gør noget! 

Til medlemmerne i 
Sæby-, Frederikshavn-, 
Sindal- og 
Ålbæk-området 

Kontakt din områdeleder m.h.t. møde. 
Steen Jørgensen 
Tlf. 98 42 27 03 

København: Direktør Re,luf Rasmussen, tlf. 31 78 19 60 

udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyreis grund, 
uafhængigt af økonomiske og politiske inleresser, al sikre dansk kultur, 
sprog og levevis i en verden, der crues af kaos, overbefolkning, vold og 
fanatisme. 

Murer Poul Vinther Jensen (næseformand), tlL 53 7205 30 
Nordsjælland: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbalcb (formand), tlf. 42191554 
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (styr.med!.), tlf. 42 38 75 93 
Sydsjælland; Krimioalass. Thomas Andreasen, tlf. 53 73 68 66 
Bornholm: Poul Lindstrøm, tlf. 53 95 17 64 Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent. 

Ikke-medlemmer kan abonnere på blade! for 125 kr. om året. Indmeldel
ses- og bestilling;;kupon se næste side. 
Eftertryk lilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og 
foreningens andre tryksager mA ikke omdeles privac sammen med tryk
materiale fra anden kilde eller med påfort tekst, logo eLlign. 
Foreningens adresse: Postboks 41 I, 8100 Århus C 
Sekretariat: Tlf. 86132401. Giro: 4547SSI 
Redaktion: 
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red., styrelsesmedl.), tlf. 31 55 1802 
Mødevirksomhed: Kons. Fl. Hammerild (landssekr.), tlf. 8615 42 52 

Lolland-Falsler: Politiass. Jan Simonsen (Slyr.medl.), tlf. 53 87 80 32 
Fyn: Politianklager Erik Dagø, Uf. 62 22 56 58 
Syd- og Sønderjylland: Eksp. Ellen Ewers (styr.med!.), tlf.75361006 
Sydøstjylland: Fbv. overlærer Ingrid Mathome, Uf. 75 614776 
Midt- og Nordostjylland: Konsulent Fl. Hammerild (landssekretær), 
tlf.86154252 
.Nordves1jy0and: HF-studerende Ronald Hansen, ill. 9774 05 66 
Himmerland: Sygeplajen;ke Doris Nielsen, tlf. 98 38 21 72 
Vendsyssel: Basemekaniket Steen Jørgensen, tlf. 98 4227 03 
Telefonavis: Tif. 62 22 74 75 
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Meddelelse 
fra DDF-Fyn 

l sidste nummer af Danskeren gjorde vi 
opmærksom på, at vi bavde oprettet en tele
fonavis på tlf. 62 22 74 75 og en girokonto 
for det tilfælde, at man ville gi veet tilskud til 
oprettelsen og driften af telefonavisen ! Des
værre manglede den hele adresse på giro
kontoen. Den er: 9 93 92 10, Den Danske 
Forening, Fyns Arn~ 5700 Svendborg. 

I dette nummer er vedlagt vores visitkort 
om telefona visen. Mod betaling af portoen 
kan man rekvirere flere. Fremsend en fran
keret kuvert med Deres navn og adresse. 
For f.eks. porto 3,50 kr. kan der være I 0 
visitkort. Der vil senere komme klæbekort. 
Muligheden for deres anvendelse er mang
foldige, og kun fantasien sætter grænser! 
Men kortene er jo heller ikke gratis, så ... 
tænk på vores lokale girokonto I Adressen 
er: Den Danske Forening, Fyns Amt, Grøn
negade 4-0, Troense, 5700 Svendborg. 

Erik Dagø 
DDF-Fyn 

Møde i april 1991 
Kl. 19.30 
Medlemsmøde 
Birkerød - torsdag den 18. april 
Sted: Birkerød Bibliotek 

Statioosvej 38, Birkerød 
Taler: Ole Hasselbalch 
Emne: »Goebbels' børn - en fortælling om 

politisk manipulation i dagens Dan
mark«. 

Nærmere meddelelse om grundlovsmøder 
følger. 
Husk Landsmødet i Fredericia lørdag den 
31. august. 

Indmeldelses· og bestillingskupon 

SOMMERSTÆVNE 
i Snoghøj 1991 

Den Danske Forenings sommerstævne 1991 finder sted i dagene 21. -23.juni 
på Motel Medio, Kolding Landevej 6, Snoghøj, 7000 Fredericia. 

Deltagerne fra sommerstævnet 1990 vil sikkert huske stedet for den smukke 
beliggenhed, de gode værelser og den fortrinlige forplejning. 

Vi håber og forventer endnu større deltagelse i år, og vi kan garantere 
medlemmerne nogle interessante dage. 

Programmet ser såledet ud (ændringer forbeholdes): 

Fredag 21. juni 
Ankomst kl. 13.00 
Beretning kl. 14.30 - 15.30. Professor,jur. dr. Ole Hasselbalch 
Debat hertil kl. 16.00 - 17.30 
Foredrag kl. 19.30 - 21.00. Kriminalassistent Thomas Andreasen 

Lørdag 22. juni 
Foredrag/film kl. 9.30 - 12.00. Studerende Troels Lund 
Foredrag kl. 13.30 • 15.00. Fhv. chefredaktør Victor Andreasen 
Foredrag kl. 15.30 - 17.30. Redaktør Ulrik Høy 
Fremvisning af foreningens nye video og hyggeligt samvær kl. 20.00. 
Natmad kl. 22.30 

Søndag 23. juni 

Foredrag kl. 10.00 • 12.00. Professor,jur. dr. Ole Hasselbalch 
Foredrag/videopræsentation kl. 13.30 - 14.30. Frede Farmand 
Afslutning kl. 15.00 - 15.30. Foreningens næstformand Poul Vinther Jensen. 

Nærmere oplysninger - spørg sekretariatet. 
Man kan deltage i enkelte dele af stævnet, se vedlagte bestillingsblad. Tilmel

ding til sommerstævnet sker til Den Danske Forening, sekretariatet, Postbox 
411, 8100 Århus C. tlf. 86132401 senest 8. juni. 

Betaling sker ved at indsætte beløbet på foreningens girokonto 4 54 75 51 
mærket »Sommerstævne« eller i check til sekretariatet. 

TilroeldingSblanket er vedlagt dette nummer af Danskeren. 

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt) 
til foreningens adresse eller på dens 

Navn; --- -------- - - ---

8'1. stilling: - - -------------postgirokonto 4 54 75 SI. 

D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 
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Gade, vej m.m.:------------ --

Poo1nr. og -<listrikt: ------ ---- ---

Kuponen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100 Århus C. 


