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Dødens politik 
Justitsministeren har fremlagt et 

oplæg til ændringer i udlændingelo
ven. Det rummer mange af de oplys
ninger om fremmedpolitikken, som 
burde være lagt officielt frem for 
længst. De viser, hvor galt det er fat, 
og hvor det hele bærer hen. 

Men de indgreb, der lægges op til, 
er ganske utilstrækkelige til at afven
de ulykkerne. Måske havde de hjul
pet for 10 år siden. I dag skal der me
re til. 

Det er alene de fremmede, man vil 
hjælpe og beskytte. Ikke danskerne, 
der trues af de millioner. som presser 
sig på udefra under alle mulige på
skud. Millioner, som den hidtidige 
tåbepolitik allerede har givet et kæm
pebrohoved her i landet som basis for 
den fortsatte invasion. 

Når man ikke vil erkende virkelig
heden, bliver løsningsforslagene na
turligvis virkelighedsfjerne. 

I stedet for at gøre det nødvendige 
for en tilbundsgående løsning af 
fi:emmedproblemet kaster vore politi
ske magthavere sig ud i uværdige og 
reL<;0pløsende særlovgivninger som de
monstreret i BZ-palæstinensersagen. 

I århundreder har det civiliserede 
Europa ellers stræbt mod at gennem
føre en samfundsordning, hvor mag
ten er fordelt på forskellige organer, 
som kan holde hinanden i skak og 
dermed sikre den enkelte borger mod 
magtmisbrug: Lovgiver skal give 
generelle love, efter hvilke de kon
krete enkeltsager kan afgøres. Rege
ringen skal forvalte lovene i det dag-

lige. Og uafhængige domstole skal 
afgøre, om de sager, der opstår, er 
forvaltet korrekt efi:er loven. 

På disse tankegange hviler Grund
loven - men ikke mere Folketingets 
handlinger. Vi fik en palæstinenser
lov, som udsprang af en tilfældig, 
fremmanipuleret stemning hos lovgi
ver. Loven fortrinsbehandlede en be
stemt gruppe asylsøgere til forskel 
fra andre og omgjorde afgørelser 
truffet af det organ, som skal sørge 
for lovens overholdelse. nemlig 
Flygtningenævnet (der har en høje
steretsdommer som formand). 

Det kunne dårligt have været vær
re. Loven betyder, at ingen mere kan 
vide sig tryg mod et folketingsflenals 
øjeblikshysterier. 

"Antiracister" vil som bekendt ha
ve lov til at sæne det "racist"-stempel 
på andre, som kan opgejle hysteriet. 
Fremgangsmåden er set før i dette år
hundrede: 1 samfund. hvor lovgiver 
kan afgøre enkeltsager, klæbes pas
sende negativord på dem. man ikke 
bryder sig om, og herefter ekspederes 
de afvejen. 

Det er derfor kun den logiske og 
ventelige konsekvens af denne ynke
lige nationale opløsning, at dens 
stærkeste fortalere nu vil have mod
standen mod den mere eller mindre 
ulov liggjon, modstanderne berøvet 
grundlovssikrede frihedsrettigheder, 
man troede umistelige, og den stats
propaganda for fremmedgørelsen, der 
allerede er slemt i gang. kraftigt ud
videt på alle leder. 



Humanitær kriminalitet 
I begyndelsen af martS kom det frem, at flygtninge svindler 

massivt med socialunderstøttelsen - bl.a. således at de hæver 
penge i flere lande, og når de slet ikke er her i landet. Dette 
giver ifølge Jyllands-Posten 9/3 anledning lil "hanne" blandt 
politikerne. 

I 1987 udkom bogen "Hvad med Danmark", hvor der på side 
95 ud fra oplysninger fra socialrådgivere berettes om, hvordan 
"flygtninge" endog kan rejse hjem igen og alligevel opnå fort
sat bistandshjælp hos os. Oplysningerne var forinde,i forelagt 
Flygtningehjælpens formand, der fik et kursus i misbrugets tek
nik af en af sine egne socialrådgivere. 

Dette var altså forgæves, og bogen blev i øvrigt omtalt i 
pressen under sædvanlig råben og skrigen om, hvor dumme og 
latterlige forfatterne var. En henvisning til, at kilderne til oplys
ningerne om socialmisbruget nøctvendigvis måtte være anony
me, fejedes i øvrigt også hånligt til side. Et halvt år senere brød 
daværende socialminister Mimi Stilling Jacobsen et løfte om 
anonymitet til en bankmand, der for at få misbruget stoppet for
talte ministeriet om flygtninges mærkværdige hjemrejser. Han 
udsattes herefter for massiv pressehetz og bevarede kun sit job 
ved en behjertet indsats fra lokalbefolkningen. 

Nu, 5 år efter, er det altså omsider ved at gå op for politiker
ne (og dele af pressen), hvilket kynisk misbrug vi slår overfor. 

Der er ingen grund til at glæde sig over at få ret i et sådant 
anliggende. Men der er grund til at pege på det ejendommelige 
i, at der skulle gå så lang tid, før kendsgerningerne sejrede. 

Hvad var formålet med at vende ryggen til dem så længe? At 
muliggøre humanitær kriminalitet for milliarder? At skabe en -
formentlig nu uafrystelig - modvilje i udbredte kredse af 
befolkningen mod alt, hvad der har med flygtninge at gøre -
sådan som tidl. FN-flygtningehøjkommissær Stoltenberg fryg
tede i konsekvens af den hovedløse asylpolitik? At fremme ind
trykket af egen store rigtighed ved a1 "tage afstand fra" "frem
medfjendske" "holdninger"? 

Det er til at forstå, at mennesker, der har økonomisk interesse 
i asylvanviddet, ikke var glade for at få tingene op på bordet. 
Men hvilken interesse havde pressen og de nu så forargede 
politikere i det? 

Måtte presse,i nu omsider se fornuften i ikke blot at fortælle 
de~ man glemte at fortælle i J 987, men også det, som bør siges 
i 1992, hvor forholdene har udviklet sig til det langt værre! 

Måtte man også overveje rimeligheden i de fortsatte stereo
type besværgelser og tåbelige insinuationer mod dem, der frem
lagde kendsgerningerne i 1987, og som nu prøver at få kends
gerningerne anno 1992 ud til befolkningen! 

Ole Hasselbalch 

En værdig afløser 
Den berømte skinhumanist Kirsten Lee synes al have Bet en 

værdig afløser. Efter at vælgerne ved sidste valg sendte Kirsten 
Lee ud i det mørke, hvor hun hører hjemme, er Elisabelh 
Arnold trådt i hendes sted. 

Den Danske Forening fik et indtryk af, hvad Arnold står for, 
allerede da hun for et par år siden på et mØde i Jylland præsen
terede el apoplektisk tilfælde i anledning af, al en tilhører beret
tede om den dokumenterede udlændingekriminalitet i Sverige. 
Hysteriet gik naturligvis ikke på de kriminelle, men på at det 
var den forfærdelige Danske Forening, som bragte oplysninger
ne på bane. Det var karakteristisk, at hysteriet indl!ådte, længe 
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inden hun havde undersøgt, om det forholdt sig som påstået 
eller ej. Arnold hører tydeligvis til dem, der løser ubehagelige 
problemer ved at gøre det ubehageligt al fortælle om dem. 

Senere har vi gang på gang oplevet Arnolds bekymrede 
ansigt og menneskevenlige frasemageri på TV. Senest da hun 
var ved at falde i svime over, at folk sender hende skældud -
oven i købet med navn under. Helt galt var det, at hun havde 
hørt en ung pige erklære sig som "racist" - efter at det bl.a. 
med de radikales hjælp er lykkedes at skabe en sådan forvirring 
om, hvad racisme er, at det nærmest er blevet synonymt med 
det, man i gamle dage kaldte fædrelandskærlighed. 

Oven på palæstinenserloven slog Arnold dog sin egen 
rekord. Foreholdt det ejendommelige i, at de påståede palæsti
nensiske "flygtninge" trygt rejser ind og ud af de lande, de er 
"flygtet" fra, udtalte hun: "Vi ved ikke, om det er 90%, der er i 
fare, eller 10%, der er i fare, men vi må lade tvivlen komme 
flygtningene til gode". 

Tableau! I den smækforkælede Arnold.~ univers har mulighe
derne med andre ord ingen grænser. Og man kan bare bruge 
løs. ingen spørger, hvem der betaler prisen for letsindighederne. 
Kun et er sikkert: Det er ikke den letsindige selv, der betaler! 

Kort sagt En ægte landssvigter! 

Svage danskere svigtes 
De blytunge økonomiske og sociale virkninger af fremmed

politikken har statistikeksperterne end ikke turdet anvise en vej 
til at få Sal tal på, så foreløbig må vore beregninger og skøn om 
tocifrede milliardbeløb stå ved magt Virkningerne kommer 
dog nu stadig klarere for dagen. Kommuner vånder sig over de 
stigende fremmedudgifter. Svagt stilledr ~31\Skere - unge og 
gamle - der er afhængige af det nationale fællesskabs sociale 
solidaritet skubbes i stigende grad til side for de fremmede og 
må se deres situation forringet - de svageste syge og gamle ud i 
det uanstændige. De velbjergede maglhavere og meningsdan
nere er endda åbent begyndt at lufte nødvendig)leden af at 
skære langt dybere. 

De samme penge kan nu engang kun bruges en gang. Selv 
om vore politikere og fremmedLjenere helst har villet have os til 
at tro, at udgiflerne til de fremmede både var ret små og kom 
fra helt særegne bevillinger, som er hentet fra en ganske anden 
kasse end den til danskerne, er de fleste danskere dog ikke så 
dumme, at de ikke kan se sammenhængen mellem fremmedpo
litikkens kolossale udgifter og nedskæringerne af det sociale 
system for danskeme. 

Selv skal de herskende herrer og damer nok holde sige fri af 
nedskæringerne og tværtimod sikre sig høje lønninger. gode 
ben og indtægtsstigninger langt over andres. Og alligevel stadig 
fremstille sig som de fattiges og svages fremmeste værnere. 
Løgnen, hele dette skuespil bygger på, bliver dog stadig mere 
iøjnefaldende i takt med, at hensynsløsheden over for svagere 
stillede landsmænd bliver stedse mere kynisk. 

Ganske særlig Socialdemokratiet, der i menneskealdre stod 
som danske småkårsfolks værn, må have et næsten uløseligt 
problem med at forklare disse, hvorfor de velbjergede par
tispidser fører en politik, der ganske tilsidesætter deres interes
ser og svigter den nationale og sociale solidaritet med dem. 
Parti- og ledertroskab har nok været støne blandt socialdemo
krater end blandt de fleste andre, men buen kan dog vel også 
her spændes så stærkt, at den brister. 

Nu synes ledertroskaben al have nået bristepunktet. Får den 
følge af troskaben mod partiets ufolkelige fremmedpolitik? 



EF-unionen 
og de fremmede 

Den Danske Forening rummer såvel 
tilhængere som modstandere af EF. Man
ge i og uden for foreningen har gennem 
de seneste måneder forsøgt at inddrage 
foreningen til fordel for en holdning for 
eller imod EF - man har oven i købel 
kunne læse avisledere, der fastslog, at 
foreningen havde taget stilling i så hen
seende. 

Lad det være slået fast, at det har vi 
ikke. Derimod har vi oplyst om de udvik
linger inden for EF, som ligger inden for 
foreningens interesseområde i henhold til 
formålsbestemmelsen. Vi har bl.a. på 
denne måde søgt al dreje udviklingen 
inden for EF i den retning, som vi finder 
bedst for Danmark. 

Der er heller ikke anledning til nu, op 
til afstemningen 2. juni, at tage stilling 

for eller imod EF, eftersom en opgivelse 
af EF-medlemskabet overhovedet ikke er 
på dagsordenen. Det, der skal tages stil
ling til 2. juni, er, om vi skal tilslutte os 
de ordninger, som ligger i den såkaldte 
Maastricht-traktaL 

For at kunne tage stilling til dene, er 
det imidlertid nødvendigt at vide, hvad 
denne uaktat indebærer. 

Suverænitetsafgivelse 
Traktaten indebærer uden for al lvivl, 

at vi afgiver suverænitet til ovemationale 
EF-organer. Det gælder på det økonomi
ske område, hvor vi f.eks. ikke længere 
vil kunne slå nye mønt.er uden tilladelse. 
Det gælder i henseende til valgret og 
valgbarhed ved kommunevalg. Og det 
gælder i en række andre henseender -

men det lader sig ikke ganske overskue, 
nøjagtig hvor mange. Inden for f.eks. 
arbejdsmarkedets og det sociale område 
afgiver vi også suverænitet - men det er 
ikke aOæseligt, hvor omfattende indgreb 
der vil kunne følge i kølvandet på suve
ræniteL~afgivelsen. 

Grundlovsændring nødvendig? 
En del retslærde mener, at for.indrin

geme er af en sådan karakter, al de ikke 
kan gennemføres uden grundlovsæn
dring. Problemet er bl.a. , at Grundlovens 
§ 20 ganske visl giver mulighed for al 
overdrage beføjelser, som ifølge Grund
loven tilkommer danske myndigheder, til 
internationale organer. Men det kan kun ~ 
ske "i nærmere bestemt omfang". Og når 
det ikke er muligt ved afstemningen at se 

Stoltheden, der blev væk 
Gennem årene er det lykkedes at 

berøve de unge glæden ved at være dan
ske og stoltheden ved deres land. Man 
har nærmest læn dem, al nationalfølelse 
er blevet noget foragteligt og lallerligt. 

Gennem indpodning af denne hold
ning er ethvert uduyk for en sådan glæde 
blevet gjort chauvinistisk og "racistisk". 

Men det er den ikke. 
Brevkortet, der blev bragt på næstsid

ste side i sæmummeret fra februar, bar 
givet mange et chok: Var det virkelig de 
holdninger, der bar genforeningen med 
Sønderjylland og befrielsen i 1945 igen
nem. 

Ja, det var det. Og lad os da så bringe 
en ting til, der som en stemme fra forti
den viser, hvordan de mennesker tænkte, 
der sikrede den danske eksistens. Det 
drejer sig om den gamle retsstatsmand 
Viggo Starcke, som også skrev bogen 
"Danmark i Verdenshistorien" (1948). 
Manuskript.el måue gemmes for tyskerne 
under besættelsen. 

Han skriver i indledningen til denne 
bog følgende: 

"De siger om os. at vi er kJ,n et lille 
Folk, og et lille Folk har ikke de samme 
Re/ligheder, som et stort Folk. 

De siger om os, ar Danmark er kun et 
lille Land, og et lille Land vejer ikke med 
samme Tyngde i Hiscoriens Vægtsskaal. 
som et stort Land. 

Tæller man efter. hvor mange vi er. og 
ser man, hvor meget vi fylder pli Jordens 
Oveiflade. kan det være smaar nok. Men 
mærkeligt nok har smaa Ting ofte en 
større betydning end store Ting. Kvalitet 
er ikke altid det samme som Kvantitet. og 
hvordan man ser paa det, kan man ikke 
nægte, at selv om vi er e1 lille Folk og har 
et lidet udstrakt Land, saa er vi alligevel i 
mange Retninger et mærkeligt Folk. 

For det første er vi vistnok det eneste 
Folk i Europa, som er rodfast og selvgro
et i sit Fædrelands Jord. Alle andre Fol
kes/ag har vandret og f/yuet sig og blan
det sig med hverandre, men saa langt 
man kanfØlge Menneskenes Spor tilbage 
i Danmarks Fortid, er det vore egne For
fædre, som har boet og levet her. Som · 
intet andet F o/k har vi Historiens 111sind
aarige Ret ri/ al være netop her. 

For det andet er vi det eneste F o/k i 
Europa, som aldrig har været under 
Fremmedherredømme. og som heller al
drig har ønsket at være det. Ofte nok har 
Bølgerne gaae1 højt og fremmede Hære 
skyllet ind over vore Grænser og været 
nær ved a1 rende os over Ende. Men naar 
Vandene sank og Brændingen trak sig 
gurglende tilbage. saa stod vi her allige
vel. Og vi agter fremdeles ai blive staa
ende. Selv i de sidste 1iders Begivenhe
der var Danmarks Selvstændighed for
melt garanteret og Konge og Flag og 
indre Administration var danske, alle 
grove Overgreb til Trods. 

For det tredie er vi det eneste Folk, 
som har en ubrudl Kongerække op igen
nem vor Historie. Helt ned i Sagnhis1ori
ens graa Tusmørke staar Kongedømmets 
Stamme som et Samlingssymbol for Fol
kets Helhed og Varighed. som en Bærer 
af Folkets Ære og Værdighed. op over 
alle Klasser og stridende Stænder. 

For det fjerde er det gamle Flag, vi 
fører, det ældste af alle. Vi synes selv, det 
er det smukkeste, og vi vilde gerne. at det 
ogsaa var det mest uple11ede." 
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sikken, hvilket omfang den suveræni
tetsafgivelse, der vil kunne følge i køl
vandet på en tilslutning til traktaten, vil 
have, må § 20 altså ændres først, ræson
neres det. 

Men andre lærde mener noget andet, 
og det er som bekendt en overordentlig 
kompliceret sag at ændre Grundloven. 
Det lader sig formentlig slet ikke gøre 
med sigte på aL få lral<taten tiltrådt, fordi 
der ikke kan samles de mange. mange ja
stemmer, som kræves for en grund
lovsændring. 

Myndighederne har valgt at anse situa
tionen som omfattet af Grundlovens § 
20, således at bloL den procedure, der 
anvises i denne bestemmelse, skal anven
des. 

Sofavælgere stemmer for 
§ 20-proceduren indebærer, at vælger

ne skal stemme om den lov, som inde
bærer Danmarks tiltrædelse af l!aktaten. 
Vælgerne kan stemme for eller imod 
loven. Men til lovens bortfald kræves, at 
et stemmeflenal blandt dem, der har 
afgivet stemme, går imod den, samt at 
de, der stemmer imod, udgør mindst 30% 
af samtlige stemmeberettigede. Med 
andre ord: Sofavælgere medvirker til 
lovens gennemførelse. Man er nødt til at 
"'9M op og stemme imod, hvis man 
ønsker loven forkastet. 

Det helt cencrale i traktaten i forhold 
til Den Danske Forenings interesseområ
de er, hvad traktaten indebærer på ind
vandrings- og flygtningeområdet. 

Unionsborgerskab 
1 så henseende indebærer traktaten, at 

der skabes et såkaldt unionsborgerskab. 
Unionsborgere er de, der har el statsbor
gerskab i et af EF-landene. En unions
borger bliver ikke dansk sta.tsborger - om 
han skal være det, afgør vi fortsat selv. 
Men en unionsborger har som udgangs
punkt krav på at færdes og opholde sig 
frit i enhver medlemsstat, pil de betingel
ser, EF-traktaten i øvrigt hjemler (trakta
tens art. 8 A, stk. I). 

Dette indebærer, at der gælder samme 
betingelser for unionsborgernes indrejse 
og opholdsret som nu. Ifølge nugældende 
regler kan statsborgere i et EF-land frit 
rejse ind i og opholde sig i et andet EF
land for at arbejde som lønmodtager og 
selvstændig eller som pensionist eller 
studerende. Ubemærket af den store 
offentlighed er der endvidere i 1990 gen· 
nemført et direktiv (90/364), der giver 
opholdsret til alle, som er omfattet af en 
sygeforsikringsordning, der dækker 
samtlige risici i opholdslandet. og som 
råder over tilstrækkelige midler til at 
undgå, at de under deres ophold falder 
opholdslandets sociale system til byrde. 
Gør de det, mister de opholdsretten. 

Efter den nye traktat skal en unions
borger, der bor i et andet EF-land end det, 
i hvilket han har statsborgerskab (f.eks. 
en franskmand, der bor i Danmark), have 
valgret og valgbarhed til lokalvalg i 
bopælslandet (crakuuens art. 8 B). 

I parentes bemærket er ophævelsen af 
EFs indre grænser pr. 1/1 93 ikke en 

FØR OG NU ... 

konsekvens af den nye uaktat. Ophævel
sen indebærer, at siatsborgere i EF-lande
ne frit kan rejse rundt mellem disse. 
Hvordan kontr0llen skal gennemføres i 
forhold til statsborgere fra 3. lande (her
under om den skal omfatte 3. landes bor
gere, der allerede bor i EF), vides ikke i 
øjeblikket - men det afhænger ikke af 
den nye ttakiat. Spørgsmålet er for øvrigt 
interessant. For hvordan skal man kon
trollere, at illegale fra det øvrige Europa 
ikke bevæger sig ind i Danmark, såfremt 
den fysiske grænsekontrol lempes? Og 
hvad med de mange immigranter, der 
lever som "låJte", dvs. officielt i andre 
EF-lande, hvorfra de jo kan finde på at 
søge hertil? Hvordan rem fysisk forhin
dre noget sådant. såfremt de "indre" 
grænser i EF ophæves? 

Fæll~s EF-visum 
Efter ITaktatens art. 100 C skal EF 

endvidere (ved flertalsafstemning i Mini
sterrådet) bestemme, b,i!ke fremmede 
landes statsborgere der skal have visum 
(altså særlig forhåndstilladelse) for at 
kunne rejse ind i EF-område!. Vi vil altså 
ikke længere selv kunne bestemme, at 
mennesker fra bestem te lande ikke kan 
komme her uden visum. 

Asyl- og indvandringspolitikken 
I l!aktatens kap. VI, art. K 1 er det 

fastlagt, at spørgsmål om asylpolitikken, 
reglerne for passage af EFs ydre 
grænser, indvandringspolitikken og poli
tikken over for 3. landes borgere (indrej-

Avisillustration fra 9. april 1940 Er denne illustration racistisk? 
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se, færden inden for EF, ophold, familie
sammenføring m.v.) er af fælles EF
interesse. Deue indebærer, at der nu ska
bes regler om fremgangsmåden ved 
behandlingen af disse emner i EF-regi. 

Hvad en sådan behandling kan føre til, 
ligger der ikke noget om. Her må man ty til 
de erklæringer, der er knyttet til traktaten. 

I så henseende foreligger en erklæring 
om, at EF-landene vil tilstræbe en har
monisering af asylpolitikken på bag
grund af en nylig rappon herom (lovfor
slagets s. 113). Der ligger herudover en 
erklæring fra Det Europæiske Råd, all5å 
stal~- og regeringscheferne (Maastricht 
11/12 91 - ikke optrykt i det offentlig
gjone lovforslag). Heri hedder det: 

"Fri bevægelighed for personer, ind
vandring og asyl 

A. Det Europæiske Rdd mærkede sig 
de rapporter om indvandring og asyl, 
som ministrene med ansvar for indvan
dring har udarbejdet pd dets opfordring. 
Det ansd dlrse rapporter for aJ udgøre et 
egnet grundlag for de foranstaltninger, 
der skal iværksæt/es pd disse omrdder. 

Det gav sin tilslutning til det fastlagte 
arbejdsprogram og de fastlagte tidspla
ner og opfordrede ministrene med ansvar 
for indvandring til at gennemføre disse. 

B. Det Europæiske Rdd noterede sig 
rapporten fra koordinationsgruppen (fri 
bevægelighed for personer) og godkend
te henstillingerne heri. 

" 
I samme erklæring konstaterer mini

strene "med bekymring, at tilkendegivel
ser af racisme og fremmedhad manifeste
rer sig i stadig stigende omfang i Euro
pa .... Det Europæiske Rdd understreger, 
at de internationale forpligtelser til at 
bekæmpe diskrimfoation og racisme, som 
medlemsstaJerne har indgdet inden for 
rammerne af De Forenede Nationer, 
Europarddet og CSCE, har uformindsket 
styrke". Herefler henvises i erklæringen 
til Europaparlamenteis, Rådets og Kom
missionens erklæring af 11/6 1986, hvori 
der tilkendegives afsky for de nævnte 
følelser og tilkendegivelser. "Udtryk for 
fordomme over for og vold mod indvan
drere samt udnyttelse af disse er uaccep
table", forL~tter man. ''Det Europæiske 
Råd finder det derfor nødvendigt, aJ 
medlemssuuernes regeringer og parla
menter handler klart og utvetydigt for al 
imødegå de følelser og tilkendegivelser 
af racisme og fremmedhad, som manife
sterer sig i stigende omfang. Det Euro
pæiske Rdd anmoder ministrene og Kom
missionen om at øge deres bestræbelser 
på at bekæmpe diskrimination og frem
medhad og om aJ styrke retSbeskyttelsen 
af statsborgere fra tredjelande pd med
lemsstaternes omrdde", slutter den. 

Hvad med Unionen? 
2. juni skal danskerne stemme. Ikke om EF, for den sag er allerede afklllret, 

men om Danmark skal tilslutte sig de ordninger, som er nedfældet i den såkaldte 
Maastricht-traktat. 

Traktaten er vanskeligt gennemskuelig og ledsaget af et spind af hensigtser
klæringer og hertil knyuede dokumenter, som ikke er fremlagt for befolkningen. 
Det er da også karakteristisk, at debatten om den meget langt kØrcr på frase-pla
net. 

Hvorfor har vi - godt tO måneder før afstemningen - ikke fået ordentlig be
sked om, hvad trakiaren helt nøjagtigt indebærer? Ved dens forfattere det heller 
ikke selv? Eller skal befolkningen først informeres så sent, at det er umuligt at nå 
at analysere informationeme? 

En majoritet af politikcme anbefaler traktaten så ihærdigt, at det næsten ligner 
pression. Vi får ikke blot at vide, at økonomien bryder sammen ved et nej, men 
endog at det vil belaste det nordiske samarbejde og miljøet. 

Hvorfor sådan en iver'/ Er det ønsket om at slippe for ansvaret og ubehagelig
hederne ved at skulle træffe beslutninger selv - og for den uoverskuelige stalS
gæld - der driver politi.kerne? 

Kan vi Ir() politikere, der, når de kommer under tryk fra EF, end ikke kan finde 
ud af at bekræfte deres tilslutning til Grundloven og menneskereuighedeme (se 
artiklen s. 9). Sætter man sig en mørk aften glad ind i en bil med natteblind 
chauffør. - selv om det måtte være en Rolls Royce? 

Mange EF-eksperter anbefaler også traktaten. Men de eksperter, man mest 
hører om, er som regel samtidig ekspener for det EF, der betaler op til flere hun
drede tusinde selv for relativt beskedne ekspertydelser. Kan man stole på dem? 

Hvorfor gives der kun offentlige oplysningspenge til slØtte for traktaten. Hvad 
ligger der i skabet, som der blot ikke er penge til at få frem til beskuelse? 

Ud fra, hvad vi kan se for øjeblikket, kan traktaten få ulykkelige konsekvenser 
for os. Herom henvises til hosslåcnde artikel. 

Ud fra dette kan vi - ved redaktionens slutning - ikke anbefale at stemme for 
den. 

Vi må samtidig gøre opmærksom på, at sofavælgerne ifølge den anvendte 
stemmeordning tages til indtægt for et ja. 

Sådanne erklæringer m.v. har ingen 
traktatværdi - de udgør kun det, der kal
des hensigtserklæringer. Men de giver 
altså et fingerpeg om, hvad man senere 
vil kunne finde på at nå frem til gennem 
den procedure, som hjemles i den nye 
traktat. 

De dokumenter, erklæringeme henvi
ser til, kendes ikke i skrivende stund. Der 
findes et hav af den slags papirer. De 
tages ofle i den offentlige debat til ind
tægt for, at Traktaten vil indebære en 
stramning over for indvandrere og en 
begrænsning af indvandringen. Doku
menter af denne type er imidlertid ofle 
uhyre løselige. Og når man kigger dem 
efter, viser det sig igen og igen, at de 
ogsd kan tages til indtægt for, at indvan
drere, der allerede er i EF, skal kunne 
etablere sig her - på kryds og tværs af 
EF-landenes indbyrdes grænser. Der hen
vises om EFs mange initiativer til f.eks. 
Danskeren nr. 5/1989, nr. 6/1990 samt nr. 
1/1992. 

Hvor står vi? 
Problemet for os i det nye Europa er, 

at de større europæiske lande I) har 
andre interesser end vi har over for ind
vandrere fra bestemte 3. lande (f.eks. 
deres tidligere kolonier) 2) rent faktisk 
har meget store grupper af indvandrere 
fra disse lande på deres territorier. Disse 
indvandrere kan have fået statsborger
skab i de siørrc EF-lande. F.eks. Frankrig 
bar indtil for nylig været meget liberal 
med at tildele stalSborgerskab. Indvan
drerne kan imidlenid også bare opholde 
sig i de nævnte lande under omstændig
heder, hvor de er officielt tålte, og hvor 
der ikke kan samles kraft til at hjemsen
de dem, hvorfor de må forventes at blive 
StalSborgere ad åre. Endelig er der mange 
illegale. 

Alle disse indvandrergrupper opfattes i 
stigende grad som et problem. Det skyl-
des - når alle fraser og skærmende for- li... 
klaringer er trukket fra - at de er kuilu- .,,, 
relt svæn indpasselige, ofte lever under 
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kummerlige sociale forhold, har en høj 
kriminalitet og vokser ukontrollerbart i 
antal 

Jo mere åbent Europa bliver for inter
ne vandringer, desto flere af disse men
nesker vil naturligvis søge op til os. 
Eftersom de danske socialsystemer er 
indrettet således, at vore socialydelser 
gennemgående er langt højere end i det 
øvrige Europa, kan dette meget vel føre 
til en vandring af subsistensløse og soci
alt vanskeligt stillede personer til Dan
mark. Og dette vil selvsagt kunne tvinge 
os til at reducere vore socialydelser. 

Det må herved erindres, at f.eks. 
Frankrig, Tyskland, Italien og England 
vil have interesse i en sådan vandring, 
fordi de jo derved selv vil kunne slippe 
for de store grupper af indvandrere fra 
den 3. verden. 

Hvad så? 
Det er uigennemskueligt, hvad Maas

tricht-traktaten vil indebære for os. Alt 
for meget fonaber sig i ordenes og papi
rernes låger. 

Så meget ligger imidlertid fast, at den 
indebærer en afgivelse af selvbestemmel
sesret på visumområdet - og at visum
reglerne meget vel kan blive udformet · 
mere efter ønskerne hos de store euro
pæiske lande. Disse kan meget vel have 
følelser og interesser i Østeuropa og tid
ligere kolonier, som er i modstrid med 
danske interesser. 

Endvidere vil de til traktaten knyttede 
erklæringer kunne bruges som påskud til 
at give indvandrere, der i dag bor i de 
andre EF-lande, lov til at flytte op til os. 

Endelig viser de nævnte erklæringer, 
at man stadig ikke i EF-regi skelner mel
lem på den ene side et lille lands retfæ,. 
dige behov for at skærme sig imod ti.1-
vandring uden ethvert grundlag i det, der 
er EF's formål, og på den anden "frem
medhad og racisme·. Erklæringerne er på 
overfladen harmløse, og intet ordentligt 
menneske vil kunne modsige dem efter 
deres sproglige indhold. Men de udgør 
en lige fortsættelse af de senere års ten
dens til at definere alle forsøg på at vær
ne om et lands identitet og beskytte det 
imod indtrængen af indvandrergrupper 
fra den 3. verden som "fremmedhad og 
racisme". 

Det må ogsd erindres, at disse påstan
de om "fremmedhad og racisme" endog 
benyttes som påskud Lil forslag om groft 
menneskerettighedskrænkende cer,sur
og straffeforanstaltninger over for de 
udpegede "fremmedhadere". 

Uden større sikkerhed for, hvad der 
hermed åbnes op for, vil det ikke være 
forsvarligt at gå ind i unionen. 

• 
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Ytringsfrihed 
i Hjemmeværnet 
- for dem, der vil det til livs! 

I februar-nummeret af Danskeren kun
ne vi berette om den opsigtsvækkende 
udvikling i Hjemmeværnsbladet, hvor 
først Ejner Hovgaard Christiansen og 
derpå Bent Melchior havde filet frie tøj
ler til at tilsvine og nedgøre Den Danske 
Forening, uden at foreningen fik mulig
hed for at svare i blot nogenlunde lignen
de omfang, ja hvor modindlæg endog var 
blevet pure afvist 

Man skal imidlertid ikke tro, at festen 
var slut med disse udskejelser i oktober-, 
november- og december-numrene af det 
statsfinansierede blad. I det første 1992-
nummcr fra januar blev der tværtimod 
givet både Hovgaard Christiansen og 
Melchior omfauende spalteplads til svar 
og nye angreb, samtidig med at redak
tøren bekendtgjorde, at disse indlæg 
skulle betragtes som "en sidste replik før 
redaktionen 1 ukker af for flere indlæg om 
emnet. .. ". 

Skamplet eller skændsel 
Det lader en person som Ejner Hov

gaard Christiansen sig naturligvis ikke 
sige to gange, så den allersidste bemærk
ning fra den side inden den dekreterede 
redaktionelle "lukketid" er såmænd føl
gende smagfulde hilsen: 

"Der er mange skampletter på den 
danske nations ansigt. En af dem er 'Den 
Danske Forening'." 

Den skændsel for den danske nation, 
der bærer navnet Hovgaard Christiansen, 
forslår nok at udnytte både en redaktio
nel gæstfrihed og sin EF-parlamentariske 
immunitet.. 

Og værten for hans udgydelser går 
skam heller ikke ram forbi, men får til 
tak for sin måske 1.rOSkyldige gæstfrihed 
n,esten halsen skåret over ved hans bort
gang fra selskabet 

Nogle aktive hjemmeværnsfolk har 
været så formastelige til Hjemmevæms
bladet at skrive indlæg eller læserbreve 
imod EHC, hans hånlige racistiske 
bemærkninger om neanderthalere og 
modstandere, hans latterliggørelse af for
svaret af "førstefødselsretten til den lille 
strimmel land, der udgør det danske kon-

gerige" o.s. v. Men det gør man ikke 
ustraffet over for en EHC. 

Hjemmeværnet skal nedlægges 
eller afvæbnes 

Nu var han så heldig at have også et 
par meningsfæller i bladet at støtte sig ål. 
Og det var i sandhed heldigt også for 
Hjemmeværnet og dets fortsatte eksi
stens! Thi "uden sådanne breve måtte en 
overvejelse om værnets fortsatte beståen 
være nærliggende", proklamerer den høje 
herre og fortsætter: "Men det forekom
mer mig klart, at man ikke mere trygt 
kan se på, at hjemmeværnsfolk har lov til 
at opbevare våben og ammunition i 
hjemmet Jeg erindrer tydeligt udtalelser 
fra Den Danske Forening om, at man 
ikke ville vige tilbage for væbnet kamp 
mod indvandrerne, og da man jo ikke 
kan registrere folk for deres meninger, 
må konsekvensen være, at værnet 
af væbnes. - Der skal meget klare mel· 
dinger til fra Hjemmeværnets civile og 
militære ledelse, før jeg kan ændre den 
opfattelse.· 

Altså, når nogen vover at tale EHC 
imod, er de på forhånd dømt uden for det 
gode selskab, skal afvæbnes og tilsvines 
med nazi-beskyldninger og frit opfundne 
påstande om, at DDF ikke vil vige tilba
ge for væbnet modstand mod indvandre
re, at tyske flygtninge i Danmark i 1945 i 
store tal omkom af sult og lignende bavl. 

Kollektiv straf 
Straffen skal endda ikke indskrænkes 

til de formastelige, men udstrækkes til 
kollektivt at ramme hele den gren af for
svaret, der udsprang af modstandskam
pen mod den nazistisk-tyske besættelses
magt. 

Og minsandten om ikke hele denne 
sure sovs er serveret under overskriften: 
"Retten til at tro, tænke og tale!" 

Desværre tør man vist ikke tillægge 
redaktionen af Hjemmeværnsbladet 
nogen ironisk tanke hermed og mindes 
derfor snarere det tyske vers om den ind
stilling, EHC hævder at bekæmpe: "Und 
willst du nicht mein Bruder sein, dan·n 



sch~g ich dir den Schadel ein." (Og hvis 
du ikke vil være min broder, så får du 
skallen smadret efter noder). 

Det er sandelig en kØn slange, Hjem
meværnet og dets blad har næret ved sin 
barm. 

Sune Dalgdrd 

P.S. I februar-nummeret af Hjemme
værnsbladet har redaktionen åbenbart 

erkendt det uholdbare i at afskære DDFs 
formand fra gensvar og har givet Ole 
Ha?.selbalch lidt plads - 'lige mulighe
der kaldes det endog! - til "Det allersid
ste indlæg". Det påviser EHC's Dr. Jekyll 
-. Mr. Hyde-rolle og rummer fakta-oplys
ninger ol svar på nogle af modparternes 
ubegrundede påstande. 

S.D. 
• 

Entalgyser 
I efteråret udsendte Danmarks Stati

stik som bekendt en revideret opgørelse 
over, hvor mange fremmede her er (Dan
marks Statistik, undersøgelse nr. 43). 
Opgørelsen blev fulgt op med et bud på 
befolkningsudviklingen i de næste 30 år. 

Økonom Ebbe Vig, der har arbejdet en 
del med disse ting, kommenterede de nye 
tal i Danskeren 1992 nr. I. Han fortalte, 
at den nye opgørelse giver et væsentlig 
bedre grundlag, end vi hidtil har haft. 
Men han gjorde samtidig opmærksom 
på, at fremskrivningen nok skyder væs
entligt i underkanten i sine vurderinger 
af den vækst i antallet af fremmede vi 
kan vente i de kommende år. ' 

Ebbe Vig har ladet sin egen computer 
arbejde med tallene, og den når frem til 
følgende resultat: 

År Danskere Fremmede 
1991 4.902.906 147.472 
1996 4.835.410 225.007 
2001 4.740.144 313.002 
2006 4.610.127 410.749 
2011 4.425.751 540.534 
2016 4.226.194 694.201 
2021 4.008.954 872.855 
2026 3.768.466 1.074.292 

Ebbe Vig gør opmærksom på, at i ud
gangspunktet for beregningen er ikke 
medtaget 40.000 personer, der er uidenti
ficerede i Danmarks Statistiks befolk
ningsopgørelse. De kan i perioden meget 
vel blive til mellem 100.000 og 150.000, 
mener han. Der er heller ikke medregnet 
et ston ~ntal illegale indvandrere ( det 
tyske pohll skønner, at der alene i de sid
ste 5 år er gået 35.000 illegale over 
grænsen, hvoraf kun ca. 5.000 er blevet 
opsamlet). 

Sådan ligger landet - når man kigger 
efter i krogene! 

Forudsætninger: Ebbe Vigs be
regning bygger på anerkendt inter
national opgørelsesmetode (Lexis 
skema). De fremmede folkegrup
per, han har interesseret sig for, er 
østeuropæere, tyrkere, afrikanere, 
asiater, syd- og mellemamerikane
re, folk fra Oceanien samt statsløse 
( der i hovedsagen er palæstinense
re). Han anvender samme dødelig
hedstavle som Danmarks Statistik, 
men bruger de antagelser med hen
syn til fØdselshyppigheden i de 
forskellige grupper, som kan udle
des af FN's publikationer World 
Population Prospects 84 og Fertili
ty Behavior Development 87. Dan
marks Statistiks angivelser vedrø
rende danskernes fØdselstal er ikke 
brugt; i stedet er brugt FN's op
gørelser desangående. Danmarks 
Statistik medregner nemlig bØm af 
udlændinge og fremmede i de dan
ske fødselstal - der er slet ikke det 
"babyboom" blandt danske kvin
der, som pressen taler så meget 
om. De aldersbetingede vandringer 
er beregnet (forholdsmæssigt) ud 
fra Danmarks Statistiks udgivelse 
"Befolkningens bevægelser" (1988 
og 1989). I øvrigt forudsæuer Ebbe 
Vig, at nettotilvandringen fra de 
omtalte områder årligt er på 10.000 
personer - voksende til 15.000 per
soner fra år 2007 i konsekvens af 
den velkendte "snebold"effekt. 
Ebbe Vig anerkender heller ikke 
som Danmarks Statistik, at efter
kommere af indvandrere ud over 
første generation skal regnes som 
danskere. 

Edb mod 
illegal 
indvandring 
. lnds(usning af "flygtninge" og anden 
illegal andvandring har, som viSt selv de, 
der længe har benægtet eller bagatellise
ret problemet, efterhånden må indrømme 
det, fået et ston, men ukendt omfang. 

Politiet har derfor nu fået Justitsrnini
s_teriets godkendelse til at oprette et sær
ligt edb-efterforskningsregister, der skal 
bruges i politiets arbejde med at bekæm
pe organiseret illegal indvandring. 

Oplysningerne til registeret skal kom
me fra de enkelte politikredse og fra 
udenlandske politi- og justitsmyndighe
der. 

En særlig efterforskningsgruppe i Den 
Centtale Politiafdeling (dæknavn for 
Fremmedpolitiet) skal give oplysning fra 
registeret til politikredsene, men disse 
kan også selv rekvirere oplysninger fra 
efterforskningsgruppen. 

Danskerne kan så håbe på, at edb-væ
senet kan stoppe et par huller i sien. De 
fleste tænkende vil dog nok mene, at det 
er på Christiansborg, hullerne skal stop
pes, hvis det skal batte noget. 

Rejsehjælp 
På område efter område kan vi i denne 

tid følge, hvordan det offentlige, skatte
yderbetalte hjælpesystem for danskere 
mdskrænkes, medens tilsvarende udgifter 
for vildtfremmede udredes med kæmpe
beløb af offentlige kasser. 
. En avisnotits meddeler nu, at udgifter 

til hJemiranspon gennem den offentlige 
sygesikring fremtidig ikke dækkes, men 
k~n sygdomsbehandling i udlandet og 
hJerntranspon t forbindelse med døds
fald. Det slår i et lovforslag, som social
ministeren har fået Folketinget til at ved
tage. 

Men der skal åbenban ikke røres ved 
statens betaling af rejser fra alle egne af 
Jordkloden for at hente mange tu~inde 
vildtfremmede "farniliesarnmenføne" til 
Danmark hvert år, for at de her kan 
bidrage til, at stadig større milliardbeløb 
hentes op af de danske skatteofres lom. 
!lier, samtidig med at indskrænkningerne 
1 danskernes velfærdssystern ruller vide
re. 

(Kilde, JytL-Poot. t 8/3-92). 
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Mingoismen i 
Jyllands-Posten 

Vi fortalte i sidste nummer om den 
mædcelige "mingoisme· i Jyllands-Po
sten. Vore syrlige bemærkninger desan
gående foranledigede 7{2 "Mingo" til at 
skrive følgende: 

Undertegnede er i Den danske Fore
nings blad "Danskeren", udnævnt til 
grundlægger af en ny isme - mingois
men. 

Mingo beskyldes for i Jyllands-Posten 
at have skrevet en ledende artikel om 
Den danske Forenings "vanvittige skræk
visioner". 

Det var et fejlskud. Mingo har ikke 
skrevet den pdgældende leder. Alligevel 
opfaJter vi det som en hæder at blive sko
set af "Danskeren". I samme udgave af 
bladet anbefales nemlig psykiatrisk hjælp 
til politikere, der for eksempel vil bruge 
yderligere penge på at in.tegrere og for
sprge tyrkere. 

Måske er der tillige reserveret en ene
celle til Mingo. Den danske Forening 
kan sagtens måle sig med Sovjetunionen 
før Mikhail Gorbatjov: 

Psykiatrisk behandling til de anderle
des tænkende. 

Mingo 

Sammenholder man Mingos kommen
tarer med det, der faktisk stod i Danske
ren, bliver man klar over, at vi her står 
over for endnu et tilfælde af mingoisme. 
I den anledning sendte Ole Hasselbalch 
Jyllands-Posten et indlæg som følger: 

"! JP 7/2 fortæller "Mingo", 01 Dan
skeren har udlagt "Mingo" som ophavs
mand til en JP-leder om Den Danske 
Forenings "skrækvisioner" (læs verificer
bare forudsigelser). Dette er urigtigt. 
Men Danskeren har noteret en mærkelig 
tendens i mange af JP's ledere om ind
vandrings- ogjlygtningespØrgsmål. Dette 
har Danskeren under hensyn til ten
densen i "Mingos" indlæg kaldt "mingo
isme". 

Eksempler fra JP's ledere i eftertlret: 

15112 91 anbefaler lederen at løse 
problemet med de hundredtusindvis af 
muslimer, Danmarks Statistik forudser 
vil komme, ved at "integrere" dem. Hav
de det ikke været mere naturligt at spØr
ge om, hvad de overhovedet skal her? 
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2112 91 hopper lederen på "antiracis
me"vognen og opfordrer de ansvarlige 
politikere til at reagere over for tenden
serne til "plump racisme" og "dumpt 
fremtnedhad". Udmærket. Men skulle le
deren ikke samtidig have mindet politi
kerne om, at det ikke er fremmedhad og 
racisme al modsætte sig tilstrømningen 
af mængder af ti/fæ/dige fremmede? 

12111 91 formaner lederen om, at her 
kun er 3,1% fremmede. Åbenbart har 
lederskribenten endnu ikke fattet, at det 
afgørende er, hvor mange de fremmede 
vil blive til, hvis der ikke gribes ind. 

6111 91 fortæller lederen. at der ikke 
er nogen grund til at frygte for, at Dan
mark vil blive overtaget of fremmede. 
Kan lederskribenten ikke regne - hvor 
mange fremmede biiver her, hvis den 
nuværende vækstfortsætter? 

JJ/10 91 omtales (formentlig bl.a. 
undertegnedes) advarsler i så henseende 
som en intellektualiseret udgave af frem
medhad og opvigleri. Må man end ikke 
oplyse om, hvad der foregår? 

1119 91 støttes de palæstinensiske asyl
misbrugere og kirkebesættere med et 
udfald mod de præster, der opfordrede 
ministeren til al sikre respekten for loven. 

Gdr man fangere tilbage, demonstre
rer lederskribenten oven i købet noget, 
der ligner hul i hovedet. 19/10 90 for
søger lederen feks. at bilde læserne ind, 
at vi selv har inviteret tyrkerne herop ( de 
er femdoblet siden "indvandringsstop
pet"), Og 18112 89 vil lederen have viet
nameserne i Hong Kong herop, efter at 
de engelske myndigheder kvalificerede 
dem som bekvemmelighed.flygtninge. 

Mingoismen karakteriseres af skabe
lontænkning, fastklamring til indvan
dringslobbyens fraser, ubegribelig kig
gen væk fra det, der er sagens kerne - og 
stædige forsøg pd at fremhæve sig selv 
ved at falde over dem, der advarer om 
fremtiden. Det kan derfor heller ikke 
undre, at "Mingo" 712 slutter med at dra
ge sammenligninger mellem et indlæg i 
Danskeren, der fremhæver sindssygen i 
at ville bruge kæmpebeløb pd at "inte
grere" hundredlusindvis af uvedkommen
de fremmede, med den afdøde sovjetstats 
praksis for at kvalificere afvigere som 
sindssyge. 

JP kan naturligvis anvende de leder-

skribenter, bladet vil. Men det havde dog 
været na1urligt at vælge personer, der er 
i stand til al ville prøve at begribe den 
virkelighed, bladet iØvrigt beskriver sd 
udmærket. Hvis JP på indvandringsom
rådet kun kan mobilisere lederskribenter 
med forstanden slået fra, sd brug dog 
pladsen til reklamer i stedet!" 

Men ak - mingoismen karakteriseres 
naturligvis også af, at de, der lidet af 
denne mærkelige og for den fair debat 
ødelæggende sygdom, ikke kan se, hvad 
den består i. Ole Hasselbalch fik følgen
de svar: 

Viby, den li.februar 1992 
NTIGC 

Jeg ser intet formål i at trykke Deres 
debatindlæg af JO.februar. 

Deres tilfældige plukken i lederartikler 
over en flerårig periode er sket med eet 
sigte for øje og uden hensyntagen til de 
nuancer, der er i stand til at forvandle en 
ørkesløs debat til meningsfyldt demokra
tisk samtale. Så derfor. 

Med venlig hilsen 
Niels Thostrup 

Det er med andre ord kun Mingo, der 
må plukke. Og når Mingo refererer Dan
skeren for noget, der oven i købet ikke 
har stået i bladet, ja så er det sans for 
nuancer og ønske om meningsfyldt de
mokratisk samtale, der er årsagen. 

TV-raceri 
Raeeriet er en udbredt sygdom i de 

bedre og mere velbeslåede kredse. 
Senest har LO's mediekomite besluttet 

at støue en ny dansk TV-serie om racis
me med 1,25 mio. kr. 

Serien 'Et ligegyldigt mord' i fem dele 
skal sendes i DR-TV's ungdomsprogram 
'Transit' og handler om et mord på en 
iransk flygtning begået af unge danske 
og om årsagerne til de unges påståede 
had til udlændinge. 

"Racisme kan ses som en social pest, 
der rammer folk med små muligheder", 
erklærer instruktøren med de større 
muligheder Albert Hytteballe Petersen. 

Folkene med de større muligheder skal 
nok holde sig fra at beskæftige sig med 
det SlØrre og for dem med de små mulig
heder mere nærliggende problem, der 
består i de fremmedes omfanende og gro
ve forbrydelser mod danskere. 

Men mon flenallet af LO's medlem
mer egentlig finder det rimeligt, at deres 
'mediekomite' bruger millionbeløb af 
deres penge på udbredelse af raceriet? 

(Kilde: Politil:e.i 10/3 92). 



Folketing, EF-raceri 
og borgerfrihed 
Vil Folketinget slutte op om EF-parlamentets udspil om at undertrykke modstanden mod ind
vandringspolitikken? Svar udbedes, men udebliver. 

Europa. Parlrunentet har udsendt en 
bereming: "Beretning udarbejdet for 
Undersøgelsesudvalget om Racisme og 
Fremmedhad". 

I beretningen gøres der intet forsøg på 
at definere, hvad racisme og fremmedhad 
er, men det fremgår af fremstillingen, at 
disse begreber omfauer enhver indven
ding imod den igangværende folkevan
dring mod Europa. Det kan derfor ikke 
overraske, at racisme og fremmedhad 
anses for at være "voksende". Det, der i 
virkeligheden er voksende, er disse 
begrebers anvendelsesområde. Når mcis· 
me og fremmedhad udstrækkes til at 
omfaue både fædrelandskærlighed og 
social indignation over ressourcemis· 
brug, må disse fænomener selvsagt være 
"voksende". 

EF's falske fjendebilleder 
I beretningens beskrivende del frem

manes et skræmmende fjendebillede af 
den "voksende" racisme. SkræmmebiJlc
det er imidlertid temmelig tyndbenet, 
hvis man skal dømme ud fra beskrivelsen 
af tilstanden i Danmark. Det danske 
naziparti får en omfattende omtale, hvor
efter det konkluderes, at partiet ikke spil· 
ler nogen siørre rolle. Det samme siges 
om "grønjakkerne". 

Om Fremskridtspartiet hedder det med 
det socialdemokratiske parlamentsmed
lem E. Hovgaard Christiansen som kilde, 
at "dette parti har i det hele taget gjort 
hadet til de fremmede til en lige så vigtig 
del af partiprogrammet som hadet til 
skattesystemet". 

Ishøjs socialdemokratiske borgmester 
Per Madsen siges at have skabt skandale 
ved at have erklæret, at han ikke ønskede 
flere indvandrere i Ishøj. 

Det er vel nærmest overflødigt at næv
ne, at Søren Krarup og Den Danske For
ening ligeledes er omtalt og altså løgnag
tigt påduttet "racisme" og "fremmed
had". Lige så selvfølgeligt er det, at ind
vandreres talrige overgreb på danskere 
ikke er nævnt med et ord. 

Det er forfærdende og i strid med al 
demokratisk !ankegang, at p0litikere af 

een observans kan udsende en officiel 
EF-betænkning, hvori de giver p0litikere 
af en anden observans karakterer - ja 
nærmest optræder som moralsk og poli
tisk inkvisition. 

Brud med europæisk frihedstradition 
De fremmanede fjendebilleder benyt

tcS så i slutningen af betænkningen som 
begrundelse for fremsæuetse af 77 hen
stillinger, som markerer et brud med den 
igennem århundreder udviklede euro
pæiske demokratiske tradition. Disse 
henstillinger er nærmere omtalt i Dan
skeren nr. I, 1992 i artiklen "EF - hvor
hen". 

Man fremmaner billedet af en totali
tær trussel og bruger det som påskud til 
at foreslå totalitære foranstaltninger. 
Naturligvis i den bedste hensigt Totali
tære foranstaltninger er altid blevet ind
ført i den bedste hensigt, hvad enten det 

drejede sig om jødeforfølgelser eller 
Gulag Øha vct. 

At et sådant initiativ nu har fået EF's 
blå stempel må veje tungt, når beslutnin
gen om Danmarks deltagelse i Den Eu
ropæiske Union skal afgøres d. 2. juni. 

Det tavse folketing 
Derfor har D DF sendt et brev til hver 

enkelt af Folketingets medlemmer, hvori 
de SpØrges om deres holdning Lil betænk
ningens henstillinger. 

Der er kommet 2 svar. 
Det ene fra socialdemokraten Else 

Marie Mortensen, som skriver "Retur, 
modtagelse nægtet!". 

Det andet er fra Flemming Kofod· 
Svendsen på vegne af Kristeligt Folke
partis folketingsgruppe. Han skriver: 

"Tak for henvendelsen angående ind-
vandrer- ogflygtningespØrgsmål i EF. .... 

I . Europa-Parlameruets undersøge/- ~ 

Et skrækkeligt blad 
'Ttl gengæld viser husstandsomdelte pjecer med nazistiske symboler og 

Den Danske Forenings skrækkelige blad Danskeren sta<ligvæk, hvor langt det 
kan lade sig gøre at hetze andre mennesker og befolkningsgrupper". 

Sådan skriver det socialdemokratiske medlem af Europa-Parlamentet Kir
sten Jensen i Dagbladet Roskilde Tidende 5/2-92. Udsagnet enerlader næppe 
siørrc tvivl om, at Danskeren er blandt de skrifter, som i henhold til de 77 
hensti Ilinger skal undertrykkes. 

Det kan ikke udelukkes, at det kommer dertil. Folketinget har vist, at det er 
parat til at gennemføre særlove uden hensyn til Grundloven. Det oplevede vi 
for nylig, ligesom vi oplevede det i 1941 under den tysk·nazistiske besættelse. 

Danskeren vil i så fald fortsætte "illegalt" for ligesom de "illegale blade" 
dengang fortsat at hævde Grundlovens frihedsrenighcder. Den moderne tek
nik vil da komme ytringsfriheden til hjælp, som vi for nylig har set det i Øst
europa. Det bliver svært at kontrollere alle landets PC'ere, telefaxer og kopi
maskiner - for ikke at tale om dem, der findes i udlandet. Tankep01itiet vil 
komme på en vanskelig opgave. 

Danskerens redaktør har lavet "illegale blade" før og er om nødvendigt 
parat til at gøre det igen. 

Danskeren - og måske andre frie blade - skal i givet fald være et lys i det 
mørke, som i disse dage truer med at sænke sig over Europa, og skal fortsat 
være et "skrækkeligt blad" for de p0litikere og andre, der nu som dengang 
forråder deres land, indtil den dag oprinder, da folkets vrede indhenter dem i 
et retsopgør af en anden alvor end det i 1945. 
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sesudvalg kan næppe have men/, ai brev
hemmeligheden i almindelighed skal bry
des for al afsløre racislisk ma1eriale. 

Men hensyn lil udspredning af racis-
1isk ma1eriale er delle allerede strafbar/ 
jfr. s/raffelovens § 266 b. Kris1elig1 Fol
keparti ønsker ingen ændring af den11e 
bes1emmelse. 

2. Anvendelse af re/lighedsfortabe/se i 
forbindelse med straffelovsovertrædelser 
er mege1 snæver. Ved ovef/rædelse af 
straffelovens § 266 b bør der ikke ske 
fortabelse af borgerlige re11igheder. 

Med venlig lu/sen 
Flemming Kofod-Svendsen 
Parlameniarisk leder for 
Kris1elig1 Folkeparti'' . 

Del var da et svar 1il a1 iage og føle på. 
For Folketinget som helhed må det 

konstateres, at interessen for frihedsret
tighederne åbenbart kan ligge på e1 me
get lille sted. • 

Raceriets . 
racisme 

"Bekæmpelse af racisme er efter
hånden blevet arbejdsløse venstrefløjs
politikeres beskæftigelsesterapi. De bru
ger begrebet terroristisk til at tyranni
sere politiske modstandere med. Den 
rendyrkede mcisme findes så godt 
som ikke i Danmark. Men jag1en efter 
den er blevet en hel besættelse. 

Hvis der dukker nogle få eksempler 
op på uforfalsket racisme opleves det 
nærmest som en le11else. Så er der 
igen noge1 at bekæmpe og beskylde 
andre for samtidig med at ens eget 
selvværd kan vokse." 

Mt~t Om.it Nt-tef, lyrki.sk indw,ndrer, 
Wttk.tndavis-t.n 1313 /992. 

"Der er brug for, at vi alle i hele 
sarnfunde(. i skoler, i fritidsklubber, i 
foreningslivet, i organisationer og ikke 
mindst på arbejdspladserne, arbejdsgi
vere og tillidsmænd og alle medarbej
derne, tager klar afstand fra racisme, 
fra tendenser til nyna1Jsme, eller hvad 
det ellers er for noget, og enhver form 
for fremmedhad og diskrimination. 

Vi må alle, regering og Fol.keling, 
sige fra over for dem, der vil opildne 
til racisme. 

En bred folkelig modsrand mod 
racisme og en imødekommende hold
ning over for mennesker, som ikke er 
danske, er nu engang det. som bedst 
nytter noget" 

S1at.smini.r1er Poul S<.:hliittr, 
Follatingel 31/2 1991. 

Multikulturel blanding 
eller respekt for kulturer? 
Verdenskendt fr<iilsk etnologs overvejelser gennem en menneskealder om forholdet mellem 
racer og kulturer og om begrebet racisme. 

Af Peter Neerup Buh/ 

I bogen "De pres et de loin" frn 1988 
udtaler den berømte, nu 84-årige franske 
antropolog Claude Uvi-St.rauss, at det. 
at "nogle kulturer, samtidig med at de 
respekterer hinanden, kan føle sig mere 
eller mindre beslægtet., er en kendsger
ning, som har eksisteret til alle tider. Den 
hører til det normale i menneskelig 
opførsel. Ved at kalde den racistisk, ris i· 
kerer man at spille modstanderens spil, 
idet mange naive vil sige: hvis dette er 
mcisme, så er jeg rncist." 

Indsigten, som denne udtalelse viser, 
er så meget destO vægtigere, som Levi
Strauss kun tøvende har tilkæmpet sig 
den gennem et langt livs enestående 
videnskabeligt arbejde. 

"Antiracisternes" bibel 
I sin ungdom var han marxist, og da 

FN-organisationen UNESCO i 1951 bad 
ham om et indlæg om "racisme". holdt 
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han et foredrag med titlen "Race et histo
ire", som blev "antiracisternes" bibel. 
Heri opstillede han det paradoks, at· mens 
kulturernes forskellighed er forudsæmin
gen for enhver udvikling, medfører den 
nuværende udvikling samtidig, a1 forskel
lene ophæves. Han fa5L5log, at der ikke 
findes højere og lavere racer eller kul1u
rer, men en usammcnlignelig mangfol
dighed, hvis rigdom ligger i fællesskabet. 
For at fremskridt kan opslå, forudsætter 
det nemlig en samtidig tilsledeværelse af 
talrige gunstige omstændigheder, hvilket, 
som Levi-Strauss viste matematisk, kun 
yderst usandsynligt kan opstå i en enkelt, 
isoleret menneskepopulation 

I forventning om at høre et lignende 
budskab inviterede UNESCO i 1971 at
ter Levi-Strauss til at tale om racisme. 
Hans foredrag med titlen "Race e1 cultu
re" (trykt i bogen "Le regard eloigne" fra 
1983) chokerede imidlertid arrangørerne. 

En slem overraskelse 
Han udt.rykte nemlig nu pludselig for

ståelse for den ellers så udskældte "racis
me": "Er disse ideer ikke blot et ideolo
gisk dække for mere reelle modsætnin
ger, byggende på ønsket om underkastel
se og på magtforhold'!", spurgte han og 
svarede bekræftende. I en verden med 
overbefolkning, forurening og manglen
de ressourcer er den såkaldte "racisme" 
simpelthen udtryk for et folks sunde livs
vilje, der for bevidstheden blot af og til 
fejlagtigt tager form af raceteorier. 

Nyskabelse kræver selvhævdelse 
Den kritikløse tolerance må også afvi

ses, fordi den ødelægger et folks dndeli
ge værdier, idet "al virkelig nyskabelse 
forudsæ11er en vis døvhed overfor andre 
værdier, gående helt til forkastelsen eller 
endog benægtelsen af dem. Man kan 
nemlig ikke samtidig opløse sig i nyde!-



• 

' 

sen af andre, identificere sig med dem, 
og forblive forskellig. Hvis det lykkes 
fuldt ud, vil den fuldstændige forbindelse 
med de andre på konere eller længere 
sigt forhindre originaliteten af deres og 
min skabende virksomhed. De store ska
bende epoker var dem, hvor kommunika
tionen var blevet tilstrækkelig ti 1, at par· 
ter langt fra hinanden kunne stimulere 
hinanden, uden imidlertid at være så 
regelmæssig og hurtig, at forhindringer
ne, som er uundværlige mellem indivi
derne såvel som mellem grupperne, svin
der ind til et punkt, kvor udvekslingen alt 
for let udjævner og blander mangfoldig
heden." 

Levi-Strauss mener, at kampen mod 
enhver form for diskrimination ødelæg
ger menneskehedens oprindelige forskel
ligartethed. Den var nødvendig for s.ka· 
belsen af alle de åndelige og æstetiske 
værdier, som vi nu omhyggeligt opbeva
rer på biblioteker og museer, fordi vi på 
grund af "globaliseringen" ikke mere kan 
skabe noget lignende. 

Sundt at fastholde kulturforskelle 
Forargelsen over "Race et culture" er 

egentlig overraskende. Som Levi-Strauss 
selv har udtalt, giver foredraget nemlig 
kun den logiske konklusion af "Race et 
histoire". Pointen i "Race et culture" - at 
"racismen" blot er et banalt udtryk for 
noget langt dybere, der må tages hensyn 
til - er jo nemlig den strengt nødvendige 
indrømmelse, der må gøres, hvis den i 
"Race et histoire" så hØjt priste mangfol
dighed skal bevares! 

Levi-Strauss præciserer i "De pres et 
de loin", at man må vide, at "hver kultur 
er knyttet til en livsstil, et værdisystem 
og våger over sine særegenheder, og at 
denne holdning er sund og på ingen 
måde - som man ville have os til at trO -
sygelig." 

Levi-Strauss har i mange år været en 
ivrig forsvarer af oprindelige, eksotiske 
kulturer mod den vestlige civilisations 
overgreb. Det er han fortsat, men siden 
1971 har han givet udtryk for, at vesten 
også selv er truet. Desuden er den største 
trussel mod de eksotiske kulturer for ham 
nu ikke længere vesten, men den tredie 
verdens egne regeringer. l deres stræben 
efter vestlige værdier har de vist siørre 
utålsomhed mod deres urbefolkninger, 
end kolonimagterne nogensinde har 
gjort. 

Beskyttelse af egen kultur er ikke 
racisme 

Levi-Strauss ser ingen tegn på racisme 
i Frankrig i dag. Han ser blot mennesker, 
der uden at begrunde det biologisk øn-

sker at være i fred for "støjende" kulturer 
- han lægger ikke skjul på, at han føler 
sig frasiødt af den islamiske verden. 
Objektivt-videnskabeligt kan han ikke 
fordømme andre kulturer, men som men
neske vil han uden skyldfølelse have lov 
at foretrække sin egen og forhindre dens 
udslettelse. 

Efter at have studeret mange kulturer 
over hele verden på første hånd er Clau
de Levi-Strauss ou en mand med lang 
livserfaring, medlem af det Franske Aka
demi og hædret med guldmedaljen fra 
"Centre National de la Recherche Scien
tifique", den højeste videnskabelige 
udmærkelse i Frankrig. Ingen kan frem
sætte begrundet tvivl om hans saglige 
integritet og oprigtighed. Han hører ikke 
til den alt for velkendte type politiseren
de intellektuelle, der udtaler sig om alt 
mellem himmel og jord. Han tager kun 
offentligt stilling til spørgsmål, han 
direkte har studeret. Kun modstræbende 
står han frem. Først efter mange år har 
han følt sig nødsaget til at fastslå konse
kvenserne af skellet mellem den viden
skabelige absolutte kulturrelativisme og 
det levende menneskes bundethed af tid 
og sted. I stedet for, at man sluger "anti
racisternes" forfalskninger af hans stand
punkter, fonjener han , at man lytter til 
hans egne ord. 

Peter Neerup Buh/ 

Fra de 
velbjergedes 

• nge 
I Politiken 17/12 91 bringer en Svend 

Hansen en række af indvandrerlobbyens 
hellige trossætninger til torvs. Hans syn 
på modstanderne af indvandringspolitik
ken forbliver så sandelig ikke nogen 
hemmelighed. Hør bare! 

"Hvad der foregår herhjemme 
omkring de fremmede, indvandrerne, 
flygtningene - det er udtryk for dumhed, 
stupiditet, uvidenhed, chauvinisme, pri
mitive aggressioner ... det er udtryk for 
egoisme, intolerance, ubereuiget bedre
værd ... " 

Kan det overraske, at den, der aflirer 
denne trosbekendelse, præsenterer sig 
som: "Journalist, DR "Orientering" pd 
P l"? Det svarer jo ganske godt til ind
trykket af holdningen bag radioens "ori
entering" om indvandringsproblemet i 
Danmark. 

Og PI ledes som bekendt nu af selve
ste den tidligere propagandachef i Dansk 
Flygtningehjælp, Finn Slumstrup! 

Man mindes det gamle ord: "Som her
ren, så hans svende". 

Diskrimination 
Planer om oprettelse af to mindre 

institutioner for farlige kriminelle ånds
svage ved Næstved og Skanderborg har 
bragt sindene i oprør i brede lokale kred
se. Ledende beslutningstagere i ministe
rier, amter, kommuner m.v. vasker hæn
der eller henviser til naboens bord, par
tigrupper falder fra aftaler, borgmestre 
slår kors for sig o.s. v. 

Det er da begribeligt. Hvem bryder sig 
om at få farlige kriminelle åndssvage til 
naboer, selv om de påstås at være kon
trolleret og bevogtet og kun slippes ud, 
når det anses for forsvarligt? Men der er 
jo nu engang også sådanne mennesker i 
ethvert samfund, og det danske samfund 
kan ikke af vise at tage sig af sine egne 
danske afvigere. 

Yderst tankevækkende er det imidler
tid, at medens dette uafviselige danske 
anliggende kan fremkalde en ophedet og 
forarget diskussion og lange artikler i 
ledende dagblade, er de1 nærmest tabu at 

omtale den overordentlig omfattende og 
alvorlige kriminalitet blandt de fremmede 
- flygtninge og andre indvandrere - som 
vore politikere har åbnet landet for, eller 
at påpege, at nogle af de asylinstitutioner, 
der uden lokal godkendelse bare tvangs
mæssigt bliver placeret rundt omkring, 
og som beboerne kan færdes frit ind og 
ud af, er udgangspunkt for fremmed til 
dels meget alvorlig kriminalitet. Ligesom 
det naturligvis fortsat forties eller benæg
tes, at der blandt de vildtfremmede er en 
betydelig siørre kriminalitet end blandt 
danske i almindelighed. 

Det, der kan diskuteres åbent og ofte 
bramfrit, når det drejer sig om danske, er 
uanigt, racistisk og fremmedfjendsk, når 
det gælder fremmede. Det er ihvertfald 
den linje, vore ideologiske indpiskere i 
politik og medieverden synes at følge og 
at ville pårvinge alle andre. 

Hvem sagde diskrimination? 
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Vi er røde, vi er hvide .. . 
Eduardo Farah er af libanesisk afstamning, mexikansk statsborger og dansk gift. I denne 
samtale med Harry Vinter opridser han den udfordring, som ikke blot den danske kultur, 
men hele den europæiske civilisation, står overfor i disse år. 

H. V.: Din accent røber, at du ikke er 
indfødt dansker. Hvor stammer du fra? 

E.F.: Jeg er mexikansk statsborger. 
Mine bedsteforældre var immigranter fra 
det kristne Libanon. De kom til Mexiko 
omkring I. Verdenslcrig på flugt fra tyr
kiske kristenforfølgelser. Jeg er fØ<lt i 
1941 og er latinamerikaner med hjerte og 
sjæl. 

H. V.: Hvorndr fik du kontakl med 
Danmark? 

E.F.: Jeg giftede mig med en dansk 
pige, som jeg mødte i 1976 i Mexiko. Vi 
boede sammen i Mexiko i ca. 8 år. Hun 
fik hjemve og flyttede til Danmark. Jeg 
arbejder stadig i Mexiko, hvor jeg har et 
lille firma, men min tilværelse er delt 
mellem Danmark og Mexiko. 

H.V.: Med din internatwnale bag
grund md du have gode forudsætninger 
for at vurdere udviklingen i Danmark. 
Hvordan har Danmark forandret sig, 
siden du først kom hertil? 

E.F.: Politisk var der en slags "korrekt 
tænkemåde" i Danmark i I 970'eme. 
Ingen kunne sige noget, der lå uden for 
visse grænser for det tilladelige. Der var 
en slags tankekontrol, selvcensur, tabuer. 
Folk sagde een ting under private former 
og noget andet offentligt - ligesom tidli· 
gere i Østeuropa. Men i sidste halvdel af 
l 980'eme er folk begyndt at tale mere 
åbent. 

Danmark er et gammelt demokrati 
med stærke rødder, men Danmark har 
også Janteloven, som virker på to måder. 
På den ene side fremmer den retfærdig
hed og lighed, men på den anden side 
bliver den brugt - og misbrugt - til al 
afholde folk, der ikke er enige med syste
met og den offentlige mening, fra at tale 
åbent. Den form for pres er meget stærkt, 
fordi danskerne er et homogent folk. 

H.V.: Hører et homogent folk og Janie
/oven sammen? 

E.F.: l en homogen kultur som i Japan 
og i Skandinavien er der en stiltiende 
forståelse eller aftale mellem de regeren-
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de og de regerede. Men i Skandinavien 
er denne aftale blevet brudt Tag f.eks. 
skattesystemet Folk accepterer det ikke 
længere. Alle snyder - jeg kender ingen, 
der ikke snyder. Politikerne har brudt den 
stiltiende aftale. 

I kulturer, der ikke er homogene, slås 
enhver for sig selv eller for sin gruppe. 
Der er ingen stiltiende forståelse, consen
sus. I homogene kulturer som Skandi
navien og Japan er der ikke så store for
skelle på rig og fattig som i ikke-homo
gene kulturer, hvor forskellene kan være 
enorme. 

H. V.: Jeg har læst mange af dine artik
ler og din bog "Økologisk Ideologi", 
hvori du beskriver det menneskelige 
samfunds udvikling som en økologisk 
proces. Kan du give en kort beskrivelse 
af din grundlæggende opfauelse? 

E.F.: Den grundlæggende ide er, at 
menneskelige samfund ikke er isolerede 
øer. De er altid en del af det økologiske 
miljø, som de udviklede sig indenfor. 
Samfundet må tilpasse sig sit miljø. Hvis 
samfundet er i et ørkenområde, må del 
udvikle stammer, der flyuer omkring. 
Hvis samfundet bygger på græsningsare
aler må menneskene indreue sig på 
væksten og regnen. Tilsvarende med 
egentligt landbrug. Forskellige samfund 
udvikler forskellige strukturer inden for 
økonomi og familieliv o.s.v. 

Hvis et samfund overudnytter sit mil
jø, vil det ødelægge sig selv. For at over
leve vil det påbegynde en slags selvud· 
slcuelse. Når samfund er i vækst, har de 
store familier med en velorganiseret 
struktur. Når et samfund har overudnytte! 
sit miljø, begynder selvudsletteisen, 
kaos. Det sker ubevidst. Familiestruktu
ren bryder sammen, der fødes færre børn, 
man sparer ikke længere op til fremtiden 
- vinterforråd, men stifter gæld. Vesteu· 
ropa gennemløber i øjeblikket denne pro
ces. Desværre. Det synes at være enden 
på en cyklus. 

I det 19. århundrede var de tre vigtig
ste lande europæiske. Mod slulllingen på 
det 20. århundrede skal de europæiske 
lande ses som en helhed for at være med 
i toppen sammen med USA og Japan. 
Relativt mister Europa betydning, og jeg 

har ikke store forventninger til EFs frem
tid, for hver medlemsnation gennemlever 
en nedbrydningsproces indefra 

H. V.: Har du historiske eksempler pd 
en sådan udvikling? 

E.F.: Ja, alle samfund fremviser tilsva
rende iræk, når de går ned: et enormt 
bureaukrati, en stor del af befolkningen 
på offentlig forsørgelse og el enormt 
underskud. 

Jeg har beregnet, at en almindelig dan
skers købekraft efter skat er 20% mindre 
pr. arbejdstime end for 20 år siden. Dan· 
skerne har ikke opdaget det, fordi kvin
derne er begyndt at arbejde, og der er 
færre børn at forsørge. Men politikerne 
holder gang i myten om at alt er o.k. 

H. V.: I din bog omtaler du noget, du 
kalder "dødens alliance". Hvad er det? 

E.F.: Når samfund har så at sige over
mandet naturen, sæuer naturen en ube· 
vidst selvødelæggelsesmekanisme igang 
for at genoprette balancen. Der sker så 
det, at især den herskende klasse mister 
troen på de værdier, som bragte samfun
det frem. Dens medlemmer bliver skepti
ske, og alt bliver tilladt Ikke på grund af 
tolerance, men på grund af ligegyldig
hed. De siger, at det er i orden at indtage 
narkotika, at sex uden for ægteskabet er 
o.k., at skilsmisse er o.k. Det, vi for nog
le år siden kunne se på film om dekaden
ce i RomerrigelS sidste dage, foregår nu 
rundt omkring os. Det bar sin pris i det 
lange !Øb. I får for 1A børn nu i Europa 
Det er et enormt problem for de euro
pæiske samfund. Hver generation er 25% 
mindre end den foregående. Det betyder, 
at I vil forsvinde. I behøver ikke engang 
at blive koloniseret. I forsvinder af jer 
selv. 

H.V.: Men du ser en forskel pd hold· 
ningen i den herskende klasse og hold
ningen i den brede befolkning? 

E.F.: Jeg så for et stykke tid siden en 
undersøgelse af folks holdning til et 
eventuelt multikulturel! samfund. 25% 
sagde god for det, 75% var imod. De 
25% var fortrinsvis de bedst uddannede. 
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Journalisten konkluderede så, at de bedst 
uddannede er de mest tolerante. Men jeg 
tror, at det er omvendt Jeg tror, de bedst 
uddannede er de mest skeptiske. De tror 
ikke på fædrelandet, de tror ikke på reli
gion, de tror ikke på de traditioner, der 
skabte landet. De er mere internationale 
og føler, at de kan blive tilfredse i en 
cafe, hvad enten den ligger i København, 
Paris eller et andet sted. De har ingen 
rødder. De er iJd<c tolerante. De er lige
glade. Men den brede befolkning har 
sine rødder her. Hvis de bliver flyttet, vil 
de blive ulykkelige - som min kone, der 
foretrækker at bo i Danmark. De har alle 
sangene og alle traditionerne osv., der 
gør samfundet forskelligt fra andre sam
fund. Og det er min opfattelse, at vi skal 
bevare den rigdom, som forskellighed er. 
Som vi skal beskytte dyre- og plantear
ter, skal vi beskytte de kulturelle forskel
ligheder. I danskere er Danmarks indfød
te. 

Men de herskende, vinderne, tænker 
mest på sig selv og er ligeglade. Endda 
kyniske. 

H.V.: Men de herskende, de veluddan
nede, mener ofcesc, ai feks. indianerkul
curer skal bevares. Men ikke deres egen? 

E.F.: Det er, fordi europæerne mener, 
at de er højerestående. Denne holdning, 
at de andre er indfødte og man selv ikke 
er det, er en idiotisk racistisk holdning. 
De sæuer sig selv over andre: vi er 
guder, I er idioter. Jeg er meget uenig i 
den holdning. 

Når man læser tilbud fra hele verden, 
lærer fremmede sprog, rejser rundt i ver
den osv., så hænder det, at man mister 
sine rødder. Men jeg tror, at danskerne 
vil begynde at føle frygt en dag - ikke 
nu, men senere - for I udgør kun I 1/2% 
af Europas befolkning. Baskerne var 
også en minoritet, irerne var det. Efter
hånden vil I begynde at blive bange, for
di 1 mister jeres selvbestemmelsesret. 
Beslutningerne tages uden for Danmark. 
Og T vil begynde at føle frygt, efterhånd
en som hele Danmark udvikler sig til Cl 
"Ishøj". Så vil det gå, som det f.eks. gik i 
Estland. I vil blive ekstremt nationalisti
ske. Folk vil søge deres rødder, de vil 
danse danske folkedanse, de vil synge 
danske sange. l vil blive som baskerne 
og alle andre nationaliteter og kulturer, 
der føler sig truet. 

De folk, som idag går ind for "det 
multikulturelle samfund", vil tænke stik 
modsat om 20-30 år. Det er kun et 
spørgsmål om tid. Det, de siger i dag, er 
kun et modefænomen. Det er et intellek
tuelt fænomen. Intellektuelle falder altid 
for modestrømninger. 

Eduardo Farah, Svendborg. 

H. V.: Hvis Danmark og resten af Euro
pa bliver overladt cil islam, tror du sd, en 
n19rk middelalder vil sænke sig over 
Europa? Vil vore børn blive udryddet, 
som de kriscne i Lilleasien blev dec? 

E.F.: Historien viser, at ethvert sam
fund vil starte en overlevelseskamp på et 
tidspunkt. ingen indfødte samfund 
lægger sig blot til at dø. Selv indianerne i 
Amerika kæmpede mod, men tabte. 

Problemet for Europa er, at befolk -
ningstallet falder. Hvis du har en køkken
have og ikke planter nyt i den, så vil 
ukrudt tage over. Ukrudt er hverken godt 
eller skidt, men et vakuum vil altid blive 
udfyldt Europa har en gigantisk infra
struktur, og den er ved at blive kolonise
ret af nogen, der udfylder tomrummet. 
Hos Europas naboer i Nordafrika og 
Mellemøsten er der en faldende levefod 
og et folkctal, der fordobles hver 20-25 
år. Så de er nødt til at emigrere, og Euro
pa Jigger klar med en gigantisk og vidun
derlig infrastruktur. 1 begyndelsen vil de 
lære de indfødtes sprog og tilpasse sig, 
men på længere sigt vil deres kultur, reli
gion og levemåde blive dominerende. 

T England har muslimerne opreuct 
deres eget parlament, som lovgiver for 
muslimerne i overenstemmelse med 
islam. Sådan går det. Enhver kultur vil 
kæmpe for sin egen overlevelse. I er ved 
at blive en minoritet, muslimerne bliver 
majoriteten. I er et truet folkeslag. Jeres 
herskende klasse tror ikke p~ jeres kultu
relle værdier, og I står over for folkeslag, 
som vokser eksplosivt i antal, og som 
tror klippefasL på deres værdier. Gæt, 
hvem der vinder, hvis det fortsætter. 

H.V.: Tror du. vores herskende klasse 
er ved at indrette sig pl,. den islamiske 
magtovercagelse? 

E.F.: Jeg tror slet ikke, de tænker så 
langt. De vil vende 180 grader og blive 
patrioter om I 0-20-30 år. 

H.V: I/vad skal der til for at undgå 
ødelæggelsen af den europæiske civilisa
cion? 

E.F.: Jeg vil sige som en psykiater. 
Han fortæller altid sine klienter, at den 
første betingelse er, at de ser i øjnene, at 
de har et problem. Hvis man ikke kan 
det, er der intet at gøre. 

Først må de herskende indse, at syste
meter ved at bryde sammen, at alle sny
der, fordi "aftalen" er blevet brudt. De 
må indse, at familierne er blevet noget 
sekundært, som er ved at bryde sammen, 
at børn ikke længere er velkomne, fordi 
folk foretrækker nyt hus og udenlands
rejser. Når de indser, at deres værdier er 
ved at blive skubbet til side, kan man 
måske gå et skridt videre og spørge: 
hvordan kunne det gå sådan? Fra det 
punkt kan man begynde at vende udvik
lingen. Men det vil ikke blive let. For 
alle kulturer, alle civilisationer har deres 
levetid. 

H.V.: Tror du rent ud sagt, Den Dan
ske Forening kæmper forgæves? 

E.F.: Problemet er meget komplekst. 
Den Danske Forening forsøger at oplyse 
om en side af problemet. Måske er DDF 
forud for sin tid. Efterhånden vil flere og 
flere forstå, at det er sandt, hvad forenin
gen påpeger. 

Måske vil de enkelte europæiske lande 
blive opsplittet i mindre samfund, der 
hver kæmper for sig selv. Sådan var det i 
middelalderen efter det romerske imperi
ums sammenbrud. Det tog mange hun
drede år med krige og Stridigheder, før 
disse småstater blev integreret til natio
nalstater. Nu kan man begynde denne 
integrationsproces igen. 

H. V.: Foregår der ikke noget ri/svaren
de i USA? 

E.F.: Jo, der er en aktuel bog, der hed-
der Disunion of the Union (afvikling af 
unionen). Men i hele Amerika er der en 
fælles kristen kultur, så forskellene vil 
blive mindre. I Europa er der to konkur
rerende kulturer; den kristne og den mus
limske. Jeg mener, at historien har vist, at ~ 
enten vinder den ene, eller også vinder 
den anden. Der er ingen mellemvej. 
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H.V.: Hvad er det bedste rdd, du kan 
give Den Danske Forening? 

E.F.: Bliv ved med at fortælle sandhe
den, og lad det så være op til folket, 
demokratiet, stemmeafgivningen at drage 
konklusionen. Det vigtigste er at gøre op 
med fonielsen og selvcensuren. Det er 
der ikke mange, der gør, så bliv ved! 

H.V.: Tak for sam1alen. 

Eduardo Farahs bog "Økologisk 
Ideologi. Opgang og nedgang for 
menneskelige samfund som en 
økologisk proces" fra J 987 er på 
200 sider. Den kan købes ved frem
sendelse af 50 kr. til: 

Eduardo Farah, Grønnegade 25, 
5700 Svendborg. 

Ungdom i 
pressen 

20/1 var foreningens formand, Ole 
Hasselbalch, inviteret til en diskussion 
med fhv. statsminiseer Anker Jørgensen 
på Århus Katedralskole. 

Efter at andre argumencer var sluppet 
op, gjorde Anker Jørgensen det syns
punkt gældende, at vi må hjælpe med at 
aflaste den 3. verden for overskudsbe· 
folkningen, ligesom Amerika i 1800-tal
let aflascede Europa for overskudsbefoJk. 
ningen hos os! 

En unægtelig interessant tanke. Man 
kunne derfor have forventet, at den var 
blevet gengivet i de omfattende pressere
ferater fra mødet. Men det blev den ikke. 
I Ekstra Bladet kunne endda læses, at 
Ole Ha~sclbalch blev pebet ud af elever
ne, og at han forlod mødet i vrede. 

Hvad er sandheden? 
Mødets arrangører, nemlig den social

demokratiske ungdomsbevægelse i byen 
og SF's ungdomsbevægelse lavede efter
følgende en rundspørge blandt deltagerne 
i mødet. 

Resultatet fremgår af den afbildede 
pressemeddelelse fra de 10 organisatio
ner. Den taler vist for sig selv. 

Har De kære læser hørt noget om den
ne pressemeddelelse? Nej, vel! Men den 
passer jo godt nok heller ikke ind i det 
billede, pressen ønsker at give af situa
tionen. 
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Muharned-filrn 
af Jens Jørgen Thorsen? 

Jens Jørgen Thorsen har endelig efter 
mange års snak, skænderi og forreklarne 
fået lavet sin Jesus-film - med sex og 
porno og med tilskud af vores penge 
gennem produktionsstøue fra Filminsti
tullet. 

En biografejer i Herning, der iøvrigt 
a~ser filmen for noget "makværk", mel
des at være blevet truet, fordi han ville 
sætte filmen på programmet. Han stod 
dog fast på sin beslutning med henvis
ning til, at mange havde bedt ham om at 
vise filmen. 

I København har en del af de talrige 
muslimske kioskejere besluttet at nægte 
at sælge et dansk erotisk magasin, som 

havde bragt en anikel om Muharneds 
sexliv (scs.17). 

Nu venter vi så bare på, at den modige 
og fordomsfrie Thorsen og hans Økono
miske støuer i Filminstituttet giver sig i 
kast med filmen om Muhamcd og hans 
sexliv. 

For man kan dog vel ikke tillade sig 
sådan at diskriminere muslimerne her i 
vor nye multikulturelle virkelighed? Har 
vi ikke også krav på fælles "kulturberi
gelse" ved en Muhamed-film af Thor
sen? 

Og endelig viUc det vel være et pas
sende bidrag til kulturlivets solidaritets
tilkendegivelser over for Salman Rushdie! 

**********PRESSEMEDDELELSE******* 

Racisme eller sund fornuft? 

Tendensen er klar: Unge siger stop! 

· 77% mener ikke at Dtmmark har råd til at give m1,1Jighed for fri U\dvandring! 

· 7S% synes at indv;,rndrore tager for f'A. initiativer til at komme i kontakt med den 
danske kulturl 

· 87% mener ikke at don danske stat skal tt~·e tilskud uJ oprettelse af islamiske 
friskoler! 

Understttrelscn blev foretaget d. 21/2 1992 i fire gymo.uit'•klasser på 
Aarhu.$ Kat.edrahkole, som opfølgning pA debat-mødet mellem Ofo 
Hasselbatch og AnkerJørgensend 2()/1 19$2. 

Undersøgelsen viser tn klar tendens bl.#indt. eleverne. Mange t-r sUidigvæk 
ua1klarede i $PØJ"t$målene til indvandrcr-debt1tten. 

Baggrunden for eleveme:s ua&larede boldnineer i denne debat. , skylde$ de 
politiske partier'$ pag;s:ivitet. mener 80% af de unge. 

Kookrete politiske tiltag skal komme nu! Politi.ske stemninger som teks. 
Den Danske Forening, må ikk.e længere svares med tilbagetrukket 
tavshed. Dette mener Dao.marka Socialdemokratiske Unirdom og 
Socialistisk Fol~epartis Unirdom i Århus, hvilketopA understøttes af 60% 
at de ad.spurgte elever i undersøgelsen. 

Med ~·enug Cra: DSU ÅRHUS OG SFU ÅRHUS 

Eventuelle spØrgsmål vedrørende undersø&"elsen, kan rettes tll: 

8-ren Madseo 

tl.f (privat) 86991966 
tlf <Aarhus Katedralskole) 86126477 



Gaskamre og anden gas 
I Danskerens februar-nr. 1992 omtalte 

vi de grove angreb på Den Danske Fore
ning, som var fremsal i Hjemmevæms
bladel, bl.a. af overrabbiner Bent Melchi
or. 

En af stiflerne af DDF, fhv. overtold
vagtmester Georg Schjørmann, der i flere 
år var medlem af foreningens styrelse, 
har i anledning af Bent Melchiors artikel 
sendt denne et brev, som vi med brev
skriverens tilladelse aftrykker her: 

Ejby, den 5. marts 1992. 

' Kære overrabbiner 
Bent Melchior. 

Det var med dyb undren, jeg læste i 
Deres indlæg i "Hjemmeværnet", al Den 
DallSke Forening i virkeligheden mener: 
At danske jøder havde fortjem at komme 
i Hiders gaskamre. 

Denne horrible påstand kan jeg med 
n.ogen ret afvise. Og jeg finder det dybt 
bekymrende for de fine relationer mellem 
jødiske og kristne landsmænd, at De kan 
tillægge en del IMdsmænd moralsk del
agtighed i en af historiens største forbry
delser, der s11lr dansk tankegang ligeså 
!Jern som bombning af flygtningelejre og 
skolebusser. 

Gennem overretssagfører MaxR01hen
borg, der forudsd, at den tyske besættel
sesmagi ville foretage skærpede foran
staltninger imod de jødiske danskere, 
kom jeg i 1943 til at medvirke ved trans· 
porterne til Sverige. l GB-lastbiler 
(prærievogne) ldnc hos Københavns 
Brandvæsen kørte jeg en del jØder fra 

København til løjtnant Lassen i Gilleleje 
og til Syrebroen i Kastrup, hvor "Napole
on", Niels J" Zimling mfl. overtog sveri
gestransporterne. 

Motivet til dette fritidsarbejde var en 
pligt i sympati for landsmænd i nød, og 
alm. afsky for og harme imod nazismen 
og densfølgevirkninger. Og det blev fuldt 
forstået. 

Lassen fra Gilleleje, Vibe Hostrup fra 
Snekkersten og jeg blev i efteråret 1948 
inviteret til eftermiddagsthe hos overrab
biner Marcus Melchior. Anledningen var 
hilsener og små erindringspresente, gen
nem familierne Levy og Abramowitz, 
ligesom jeg flere gange blev inviteret til 
Israel efter krigen, uden at jeg dog har 
været i stand til at kom,ne. 

Med et samlet tal af ca. 6000 jødiske 
danske blandt ca. 4 mil/. kristne i 1943, 
ville det for Den Danske Forenings tan
kegang være absurd at drage sammenlig
ning med de nuværende fremmedtal i 
Danmark. endsige al ønske dem i gas
kamre eller til Israel. 

Den Danske Forenings udgangspunkt 
var et initiativ i 1986 fra nu afd. donuner 
Ellen Larsen og mig. Uden nogen særlig 
bestræbelse kom det naturligt til at 
omfa11e en del gamle modstandsfolk, 
bl.a. nedkastningschef og leder af den 
jyske jernbanesabotage m.m., A. Told
strup. der var et meget aktivt medlem i 
Den Danske Forening. 

Denne tæller endvidere tidl. flygtninge 
og jØder blandt sine medlemmer. Således 
var en tidl. flygtning medstifter af Den 
Danske Forening den !8. marts 1987, -

Svenske konservative 
kræver fri debat 
om indvandringen 

Et antal medlemmer af og sympati
sører me.d det svenske konservative rege
ringsparti Moderaierna har dannet en 
forening, som kræver, at der nu skabes 
en fri debat om den kolossale indvan
dring fra 3. verdenslande til Sverige. 

Som bidrag til denne debat har fore
ningen i februar 1992 udsendt nr. I af et 
nyt tidsskrift Fri iriformatwn, der i 
omfang, indhold og 0psæining minder 
ret meget om Danskeren. 

I tidsskriftet gengives bl.a. det brev, 

og som han udtrykte det - med tanke for 
landets overlevelse. 

Jeg deltog længe i foreningens styrel
se, der de to første år havde humanisten 
og kræftforskeren dr.med. & h.c. Johan
nes Clemmesen som formand. Hans 
afløser som formand har i øvrigt siddet i 
f!estapoafddingen på Vestre Fængsel, og 
Jeg er stadig medlem. og må karakterise
re Deres påstand - fremsat i Hjemme
værnet - som værende vanvittigfantasi. 

Men situationen er jo, at alle midler 
gælder, n<lr Den Danske Forening - med 
hjælp fra de talrige levebrødshumanister 
- skal kanøfles og stilles i et odiøst helst 
halvkriminelt skær. 

Den Danske Forenings mål er i første 
række en objektiv, sandfærdig og åben 
debat om udlændingeloven af 1983/86 og 
følgerne af denne. Foreningen ønsker 
korrekle oplysninger og de faktiske tal i 
såvel flygtninge-, indvandrer- og ind
fødsretsager, kriminalitet m.m. 

Yder/igere fremgår det af Den Danske 
Forenings love bl.a.: Som medlem kan 
ikke optages eller forblive personer, der 
er eller har været tilknyttet ekstremisti
ske. såsom nazistiske organisationer 
m.m. 

Såfrem1 De igen skulle erfare noget, 
der blot pd mindste måde ligner "gas
kammerhistorien", naziforbinde/ser el.I. 
uhyrligheder, vil jeg anbefale Dem sober 
skepsis og eventuelt at søge oplysning 
hos styrelsen om, at det er den almindeli
ge usmagelige hetz og ikke den ansvarli
ge styrelse eller regulære medlemmer, 
der stdr bag. 

Med venlig hilsen, 

Georg Schjørmann. 
Bigårdsvej 48, Ejby. 

4070 Kirke Hyllinge. 

som foreningen har sendt Moderato sam
lingspartiets styrelse til begrundelse for 
dens oprmelse. 

Vi aftrykker i det følgende brevet i 
dansk oversæuelse: 

"De forbedrede samfærdselsforbindel
ser og den større viden hos u-landencs 
befolkninger om, hvilken levestandard 

. der tilbydes i de industrialiserede lande, 
har skabt et stærkt og stigende pres af 
mennesker. der ønsker at indvandre til 
Europa. Så vidt man kan bedømme det, 
befinder vi os kun ve.d begyndelsen til en 
tidsalder med stærkt tiltagende uro som 
følge af befolkningseksplosionen i den 3. ~ 
verden, hvilket alt i alt vil øge presset 
mod vore grænser yderligere. 
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Hvis indvandringen får lov til at 
fortsætte i sit nuværende omfang, vil vort 
land sandsynligvis have et befolknings
flertal bestående af ikke-europæere 
senest om 60 år. Denne udvikling inde
bærer ikke blot, at vi svenskere på læn
gere sigt afskaffer os selv som folk, men 
også, at vort land står i fare for at ram
mes af forslumning, voksende kriminali
tet og etniske konflikter. 

Der følger problemer med fremvæks
ten af store etniske minoriteter, der ikke 
lader sig integrere. Det forgangne års 
spektakler i indvandrerområder i Frank
rig og Belgien viser problemet i dets 
første fase. Når de etniske minoriteter 
har vokset sig så store, at udviklingen har 
nået sin sidste fase, stilles samfundet 
over for store vanskeligheder. Et aktuelt 
eksempel er U.S.A., hvor efterkommerne 
af de indvandrede europæere i dag kun 
udgør tre fjerdedele af befollcningen, og 
hvor de hastigt voksende minoriteter 
synes at have bragt samfundsudviklingen 
til at køre ned ad bakke med stigende 
vold, en stadig mere rå kriminalitet og en 
stedse mere udbredt fattigdom og forslum
ning. Ledende samfundsforskere (bl.a. 
Eckhardt Schiffer, der er rådgiver for den 
tyske regering) mener, at et multikultu
relt samfund indebærer en farlig splittel
se og opløsning af det normsystem, som 
holder nationen sammen. 

Også udviklingslandene rammes af 
folkeom!lytningerne. En stor del af dem, 
som flytter fra u-landene til Europa, er 
veluddannede mennesker. Dræning af u
landene for deres bedste arbejdskraft hin
drer den udvikling i retning af demokrati 
og velstand, som er nØdvendig, hvis 
befolkningseksplosionen skal kunne 
stoppes. 

Indvandringsspørgsmålet er ikke ble
vet gjort til genstand for en fri debat. 
Vigtig information er blevet unddraget 
borgerne. Personer, der forsøger at frem
føre en afbalanceret kritik, får ikke lov at 
komme til orde, og hvis der gives dem 
nogen opmærksomhed, sker det kun for 
at mistænkeliggøre dem. 

Demokrati forudsætter, at vigtige poli
tiske spørgsmål gøres til genstand for en 
saglig og udtømmende debat, hvor alle 
meningsretninger får lov at konune til 
orde, og hvor alle debatdeltagere respek
teres. Kun derved kan de enkellC borgere 
danne sig en velafvejet opfattelse, ud fra 
hvilken de sammen skal udøve den fol
kevilje, som al offentlig magt ifølge vor 
grundlov skal udgå fr.1. I overensstem
melse hermed er det også et uafviseligL 
krav, at folkets valgte repræsentanter sik
rer sig. at et stort flertal i folkeL støtter 
deres beslutninger, når det drejer sig om 
spØrgsmål, som er livsafgørende for lan
det. EIiers er der en overhængende fare 

Sverige kneblet? 
Det ovenfor omtalte nye svenske 

tidsskrift "Fri information" brin
ger bl.a. en tankevækkende artikel 
om angrebene på foreningsfrihe
den og ytringsfriheden i Sverige 
- i "antiracismens" skinhellige 
navn. Vi har uddraget følgende 
heraf. 

Sverige har en af de ældste trykkefri
hedslovgivninger i Verden, begyndende 
med en lov allerede i 1766 og grundlovs
sikret siden 1809. 

Ytrings- og trykkefriheden samt fore
ningsfriheden har været anset for grund
læggende borgerlige friheder i $ve.rige, 
men er på det sidste kommet under et 
stadig stigende pres fra "antiracister", der 
Ønsker dem indskrænket eller afskaffet. 
hvis de bruges til, hvad der efter deres 
opfattelse er racistiske formål. 
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Lovlige foreninger, men ulovligt med
lemskab! 

I første række har man nu taget fat på 
at søge gennemført en længe drøftet lov
givning mod "racistiske organisationer". 
Det svenske justitsministerium har i efter
året 1991 fremlagt forslag til en lovgiv
ning, der er så sofistikeret, at den vist for 
tiden kun kan tænkes i det progressive 
Sverige. Den indebærer, at "racistiske 
organisationer" ganske vist ikke forby
des, hvilket åbenbart er anset for betæn
keligt i forhold til den grundlovssikrede 
foreningsfrihed, men at det gøres s1r.1f
bart at SlØlle sådanne organisationer, 
f.eks. ved at være medlem af dem! Altså 
lovlige organisationer, som det er straf· 
bart at være medlemmer af, hvilket den 
svenske indvandrerminister under riks
dagsdebalten om forslaget fandt var en 
"elegant løsning" af problemet. 

Tidsskriftet "Fri information" (1992 
nr. I s. 2-3), der behandler dette lovtræk-

for, at vort politiske syslCm vil tabe sin 
legitimitet, og at yderliggående og volde
lige grupper vil vinde frem. 

Et stort flertal af folket vil begrænse 
indvandringen. Mange medlemmer af og 
sympaLisører med de moderate ser med 
uro på den store indvandring i vort land 
og på politikernes manglende vilje og 
evne til at klare problemerne. Foreningen 
Moderater for en fri debau om invan
dringen ser del derfor som sin opgave at 
virke for, at en demokratisk debat om 
indvandringen kommer i gang. Vi agter 
at arbejde for, at der gives det svenske 
folk fuldstændig og korrekt information 
om alle indvandringens aspekter. Med 
tanke på Sveriges kommende tilslutning 
til EF vil vi også sprede kendskab til den 
debat, der føres inden for EF om den 
påbegyndte folkevandring fra den 3. ver
den til Europa." 

Abonnement på Fri information for 
187,50 svenske kr. om året kan teg
nes hos foreningen, adresse: 
Box 494, S - 114 79 Stockholm. 
Postgiro: Stoekholm 629 23 44 - 6. 

keri, gør naturligvis opmærksom på det 
væsentlige forhold i alt dette, hvad der 
egentlig skal forstås ved "racisme" og 
bemærker herom: 

"En sådan definition findes allerede og 
går ud fra forestillingen om, at ens egen 
race af biologiske grunde skulle være 
andre racer overlegen og derfor skulle 
have ret til at undertrykke mindreværdi
ge racer. I den almindelige debat er 
begrebet racisme imidlenid kommet til at 
omfatte al kritik af den nuværende mas
seindvandring. Førerhunde i massemedi
erne lancerer begreber som nyracisme, 
økonomisk racisme, kulturracisme -
begreber, som ganske vist er uden 
mening, men som fremkalder billedet af 
noget lavtstående og afskyeligt. 

Udstrækning af "racisme" til al ind
vandringskritik 

Når først en lov er blevet gennemført, 
har man fået el nyt princip etableret. Der-



på er det betydelig lettere gradvis at 
arbejde videre på en skærpelse af prak
sis, f.eks. at udvide begrebet racisme til 
at omfatte enhver kritik af indvandrings
politikken. I praksis er forbudet mod 
racisme i bund og grund et forsøg på at 
få has på en for de etablerede kredse ube
hagelig kritik af en meningsløs indvan
dringspolitik.· 

Hetz mod folkegrupper 
Den svenske straffelov indeholder 

allerede en bestemmelse om "hetz mod 
folkegrupper", der kan straffes med indtil 
to års frihedsberøvelse. Denne "hetz" er 
efter loven, at man i udtalelse eller anden 
meddelelse, som udspredes, truer eller 
udtrykker sig nedsættende om folkegrup
per eUer andre grupper af personer på 
grund af deres race, hudfarve, nationale 
eller etniske oprindelse eller trosbeken
delse. 

Fortolkningen og anvendelsen af den
ne bestemmelse påslås endnu at være 
indskrænket. Men den kan let rænkes i 
fremtiden at blive taget i anvendelse mod 
alle former for kritik af indvandringen og 
det multikulturelle samfunds konsekven
ser. 

Stivcensur i medierne 
Der finder allerede en omfattende selv

censur sted i de svenske medier. Den 
rammer alt, hvad der skønnes at kunne 
fremme "racismen". F.eks. skjules det 
ved forbrydelser som regel, når gernings
manden er udlænding, mens man gerne 

nævner svenske forbrydere og undertiden 
søger at omtale udlændinge som svenske. 
Det skjultes Således, at den, der voldtog 
og myrdede en 9-årig pige i oktober 
1991 og mistænkes for tidligere at have 
myrdet en 20-årig med knivstik, var en 
39-årig iraner med flygtningestatus. 

Derimod refereres "racistiske" svenske 
overgreb mod fremmede indgående og 
fordømmende, indtil det eventuelt viser 
sig, at beskyldningerne er grundløse. Så 
ties der herom. 

Diskrimineret debat 
Den frie debat om indvandrings- og 

frernmedspØrgsmål hæmmes siærkt af de 
gældende lovbestemmelser og af selv
censuren. F.eks. kan man i den svenske 
EF-debat argnmentere mod formentlig 
kvindediskrimination i nogle EF-lande. 
Derimod er det principielt ulovligt at 
omtale islams · kvindediskrimination, 
eftersom det indebærer en ringeagtsyt
ring mod en tr0sbekendelse. 

"Fri information" konkluderer sin gen. 
nemgang af den nuværende udvikling 
således: 

"Sverige er et land med censur, når det 
gælder det for landets fremtid vigtigste 
spørgsmål, nemlig svenskernes ret til at 
bestemme over deres eget land, deres 
egen kultur og deres egne vurderinger. 
Den påtvungne march ind i det såkaldte 
multikulturelle samfund ledsages af en 
stigende påtvunget tavshed. Fremtidens 
Sverige bliver et tavst Sverige." 

Landet rundt 

Hovedstadsområdet 
Maroquinesisk 

Redaktør Mogens E. Pedersen kom
menterer i "Se og Hør" et af de ikke få 
eksempler på totalt asociale og kriminel
le indvandrerunge - og de danske myn
digheders måbende rådvildhed over for 
det. 

Den 16-årige Rachits seneste bedrift -
efter adskillige tidligere med tiltalefra
fald - bestod i med stiletkniv og sammen 
med to jævnaldrende at overfalde to sa
gesløse, som blev hårdt medtaget. Han 

blev ikke desto mindre løsladt af retten. 
Han hører til i Hvidovre i en marokkansk 
indvandrerfamilie på 8, der er så belastet, 
at kommunen må bekoste to fuldtidsan
satte, der udelukkende tager sig af den. 

Mogens E. Pedersen slutter tankefuldt 
sin omtale af tilfældet Rachit: 

"Der er ingen tvivl om, at der er tale 
om en ulykkelig familie med svære pro
blemer. SpØrgsmålet er, om de ville have 
haft det lige så svært i Marokko. Hvor
dan ville marokkanske myndigheder mon 
løse de problemer, som er uløselige i 
Danmark?" 

(Kilde, Se og Høcor. YI, 12/9 91). 

Kiosk-censur 
En artikel i det erotiske magasin Cupi

do om profeten Muhameds sex-liv har 
fremkaldt stærke reaktioner blandt de 
stadig talrigere muslimer i Danmark. 

Alskens beklagelser og trusler er 
strømmet ud over de formastelige og 
ugudelige danskeres hoveder fra de 
fremmede, der allerede optræder som 
herrer her i landet. 

Mest h!ndgribelige er trusler og 
beslutninger om boycot i de fremmedeje
de kiosker mod det pågældende magasin 
- hvormed jo også alle andre blade, som 
er afhængige af at sælges i kioskerne, 
ville være advaret om de mulige følger af 
at bringe noget, som muslimerne ikke 
bryder sig om. 

TIi forståelse af trusselens vægt kan 
det oplyses, at langt de fleste kiosker i 
hovedstadsområdet nu er overtaget af de 
fremmede. 

Brnnche-bladet Kiosk og Service brin
ger en liste over nye medlemmer. Den 
omfatter i alt 28 personer. Blandt disse er 
der 4 - fire! - danske navne, hvoraf i 
øvrigt de 3 er de eneste, som falder uden 
for hovedstadsområdet. De andre 24 er 
Ahmet, Abdel, Tahir, Mahmood, Halil, 
Mohammed o.s.v., o.s.v. 

Mon ikke det var på tide at gøre det 
begribeligt, at en boycot kan vende flere 
veje. 

(Kilder, Kiosk og Service 23; 8.T. og 
EkstraBladet 28/2 92; JyU.,PosL '113 92). 

Omprioritering 
I Roskilde er der siden 1989 nedlagt 

102 plejehjemspladser. Det er planlagt, at 
der indtil 1995 skal nedlægges yderligere 
I 50 pladser. Med udgangen af 1991 blev 
det private Set. Maria Plejehjem nedlagt. 
Ydermere var der omfattende nedskærin
ger af hjemmehjælpen i 1991. 

Til gengæld har Roskilde Kommune 
så fået råd til at støtte en nyoprettet hyg
geklub for indvandrerkvinder med et til
skud på I 7 5 .000 kr. 

Den nye klub, som hedder Marguerit
ten, betegnes som en "social klub". De 
deltagende kvinder er fortrinsvis fra Tyr
kiet, Pakistan, Indien og Marokko. 

(Kilde: Lokalavistn Roskilde 2612 92). 

Fyn 
Ghettodannelsen 

Fremmedandelen i det store nye bolig
område Vollsmose i Odense er som i lig- Ill... 
nende områder andetsteds i landet vold- ,.
somt stigende. 
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I Odense Andels Boligforenings afde
ling Bøgeparken med 500 lejligheder 
meldes nu 20% lejet ud til indvandrere 
eller "flygtninge". For blot to år siden 
drejede det sig om 15%. 

(Kilde: Jyll.-P01t. 2/12 91). 

Fup-ægteskab med illegal 
ghaneser 

Vi får ikke meget at vide om de talrige 
fup-ægteSkaber, der har til formål at 
skaffe vildtfremmede ophold og forsør
gelse i Danmark. Det samme gælder de 
antagelig mange indvandrere, der er 
kommet illegalt ind i landet og måske 
fortsat opholder sig her, uden at myndig
hederne kender til dem. 

Det er nærmest kun som biomstændig
heder ved andre sager, at det kommer 
frem. 

Som nu i sagen om den 20-årige medi
cinstuderende pige, der blev myrdet i 
Odense. Som udsendt u-landsfrivillig i 
Afrika - formodentlig lønnet af danske 
statsmidler, men uden at lønnens større!

. se oplyses - havde hun ved et proforma-
ægteskab med en 32-årig ghaneser skaf
fet denne til Danmark, hvor han så, helt 
imod de urimeligt beskedne betingelser 
for fupægteskabet, levede i skjul i 
København hos en anden dansk kvinde. 

Vi hører nu efter årtiers tavshed om de 
fyrstelige lønninger, vi må betale til de 
danske småkonger, der udsendes af de 
"humanitære" u-landsorganisationer til at 
residere i u-lande. Men det kan måske· 
blive til endnu siørre beløb, når de "idea
listiske" u-landsfrivillige driver gæk med 
ægteskabsreglerne for at skaffe alskens 
fremmede livsvarigt underhold i Dan
mark. 

(Kilde: EJcsmB!adct og Jyll.-PosL S/3 92~ 

Sydjylland 

Indvandringspropaganda 
til Rumænien? 

Det har været ekstra vanskeligt for 
mange danske at forstå, at medlemmer af 
det ungarske mindretal i Rumænien skul
le have asyl eller opholdstilladelse i Dan
mark i stedet for, hvis de ikke ville blive 
i Rumænien, at bosætte sig i deres etni
ske hjem- og naboland Ungarn, der i dag 
betragtes som frit og sikkert. 

I Jyllands-Posten kunne man 1/3 92 
læse en solstrålehistorie om syv unge fra 
en kommunal ungdomsskole. der ind 
imellem styrer mikrofonerne på Radio 
Holsted og drøner hidsige hip-hop ryt-
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mer ud i æteren. 
En af de unge er en 14-årig pige, som 

tilhører det ungarske mindretal i Ru
mænien, og som for to år siden med sin 
familie "flygtede" fra Rumænien. Ud 
over ungarsk og rumænsk taler hun i dag 
næsten perfekt dansk, får vi at vide. 

De unges ungdomsskolelærer har 
imidlertid været i Rumænien og rejser 
derned igen i marts i år. Han tager så 
både de unges radioprogram og forskel
ligt radioudstyr med, så det kan udsendes 
til en million mennesker i Rumænien 
med den sprogkyndige ungarsk-rumæn
ske "flygtninge"piges indtalte oversæt
telser og kommentarer om forholdene i 
Danmark. 

Og det vil da nok interessere de unge 
dernede. Hun forsikrer nemlig ud fra 
egne erfaringer, at "de to tilværelser er 
meget forskellige", og hele holdet tror, 
"at rumænerne vil blive misundelige, når 
de hører om livet i Danmark"! 

Ja, mon ikke. Og samtidig vil de nok 
også kunne forstå, at det åbenbart er let 
nok at "flygte" til Danmark og få asyl og 
opholdstilladelse her med udsigt til at tje
ne gode lommepenge og lave pop-radio. 
Det vil nok få mange til at overveje at 
følge . i den 14-årige ungarsk-rumænske 
piges fodspor, for "rumænske unge har 
ikke så megen fritid og ingen fritidsjob, 
for de går i skole til klokken halv fire", 
fortæller hun, sekunderet et "godt det 
ikke er mig" fra en af de danske kamme
rater, der nØdig vil undvære pengene fra 
et fritidsjob, der åbenbart ligger inden kl. 
15.30. 

Men de hellige herhjemme kan stadig 
få sig selv til at fremstille velfærdsnasse
re som livstruede flyguiinge. 

Sønderjylland 

Kurdere en gros 
ved grænsen 

To kurdere fra Tyrkiel, der - uvist 
hvorfor - kunne rejse legalt ind i Dan
mark, søgte kort før jul at smugle 17 kur
dere fra Irak over grænsen skjult i en 
kassevogn. Den blev standset og de to 
menneskesmuglere fængslet. 

Hvad der skete med de I 7, siges ikke 
udtrykkeligt, men tilfældet viser, hvordan 
Danmark stadig virker som en magnet på 
de fremmede, og at de åbenbart ikke 
engang mener at være nØdt til at snige 
sig over grænsen på ubevogtede steder, 
men at kunne køre direkte gennem over -
gangsstederne - måske ud fra tidligere, 
heldige forsøg. 

(Kilde: Jyll.•POst. 16/12 91 ~ 

Østjylland 

Særbehandling af højtud
dannede "flygtninge" 

Vore myndigheder forsøger nu knap 
nok længere at skjule den bedre behand
ling af fremmede end af danske, de i lang 
tid med forstilt forargelse gjorde alt for at 
benægte. 

Fra Århus meldes, hvordan Kommu
nen der nu tilbyder byens virksomheder 
økonomisk siøue, hvis de vil ansætte 
"højtuddannede flygtninge". 

Disse har svært ved at få arbejde i 
Danmark, hvilket ikke kan undre, når 
masser af højtuddannede danskere må 
undvære stillinger eller arbejde, der sva
rer til deres uddannelse. 

Men skatteyderne skal altså nu i stedet 
for at hjælpe deres landsmænd b!Øde for 
17 "højtuddannede flygtninge", der om
faner polakker, tamiler, libanesere samt 
en iraker og en ægypter. De kom til Dan
mark i midten af ! 980'erne, men har 
været arbejdsløse i en årrække. 

Som solskinseksempel omtales et 
polsk ægtepar, der gennem en lignende 
ordning har fået fast arbejde. De er 
uddannede økonomer i Polen og kom til 
Danmark i I 986 af politiske grunde. 

Ingen spørger åbenbart, hvorfor de 
ikke vender tilbage til Polen nu, da der 
ikke er "politiske grunde" til ikke at være 
der og give en hånd med til at genopbyg
ge det polske fædreland. 

På samme måde kan man spØrge, hvad 
der længere hindrer de fleste af de "højt
uddannede flygtninge" i at vende tilbage 
til deres egne lande og bruge deres høje 
uddannelser til at hjælpe deres egne 
landsmænd frem. 

Så kunne Århus Kommunes og alle de 
andre danske unØdigt ofrede midler i ste
det bruges til at hjælpe vore egne danske 
beirængte til en bedre tilværelse. 

(Kilde: BerL lid. 4/2 92; Jyll.-Post. 6n, 92). 

Vestjylland 

Flygtningekontor lukket 
efter trusler 

"Kontor for flygtninge lukket på grund 
af trusler" hedder en overskrift i ens avis. 
Man venter så i teksten at finde de sæd· 
vanlige forargede og hændervridende 
beklagelser over de racistiske og frem
medfjendske danske nationalistiske bøl
ler og deres bagmænd, der har chikaneret 
de stakkels flygtninge. 



Men nej! Det er såmænd de ansatte på 
Dansk Flygtningehjælps kontor i Es
bjerg, der har følt sig så cruede af en 
gruppe flygtninge fra Somalia, at konto
ret er blevet midlertidigt lukket af hensyn 
til personalets sikkerhed. 

Dernæst får vi så natnrligvis de sæd
vanlige forstående og undskyldende 
holdningsvejledninger om, at de stakkels 
flygtninge lever i en meget presset situa
tion, under stærke psykiske belastninger 
o.s.v. 

Men ikke et ord om, hvordan de mas
ser af deres landsmænd har det, der er 
blevet i det borgerkrigshærgede Somalia, 
og hvis overlevelse til dels afhænger af 
internationalt hjælpearbejde for dem. 
logen antydning om, hvor mange hun
dreder eller tusinder der i deres hjemegn 
kunne være hjulpet afgørende for de 
kæmpebeløb, der bruges på 60 somaliere 
i Esbjerg og på det flygtningehjælpskon
tor, der altså ikke engang kan holde åbent 
på grund af deres crusler. 

(Kilde: Jyll.-Pooen 14/3 92). 

Beskæftigelsesprojekter 
Ledigheden blandt indvandrere er flere 

gange så stor som blandt landets egne. 
Blandt tyrkerne i Danmark er således fire 
gange så mange ledige som blandt dan
skerne. 

I stedet for at sende de ledige fremme
de hjem star1er man beskæftigelsespro
jekter. De giver jo i hvert fald løbende 
beskæftigelse til de implicerede danske 
konsulenter m.fl. Samme spil drives 

andetsteds, jf. således oplysningerne her 
i bladet om Norge. 

I Esbjerg starter man med tilskud på 
900.000 kr. fr.i EF et projekt for 20 lang
tidsledige tyrker under SiD. 

På forhånd udskriges foretagendet som 
en succes, idet to Esbjerg-virksomheder 
har lovet at aftage to (!) af deltagerne i 
projektet - for hvor længe meddeles 
ikke. 

(Kilde: Jyll.-Post. 2/l 92). 

Nordjylland 
Farverigt familiesammen
hold i blå-røde nuancer 

Krisecentret for kvinder i Nørresundby 
har indført loft for, hvor mange udlæn
dinge det vil tage ind ad gangen, fordi 
det har oplevet fuldt hus af udlændinge 
og deres børn, så der ikke var plads til 
danske kvinder. 

"Vi taler om gennembankede og -spar
kede kvinder. En af dem er to gange ble
vet tævet, så hun aborterede", fortæller 
centrets leder. 

Det er et problem, at mange tolke er 
mænd, som kan have broderfællesskab 
med kvindernes voldelige ægtefæller. 

"Generelt må kvinderne ikke gå i 
sprogskole for deres mænd, for der lærer 
de jo mange ting om danske forhold lige 
fra, hvordan man går over gaden, til, at 
man kan blive skilt i Danmark og behol
de børnene". 

(Kild<: Aalbo,g Stifutidcndc S/3 92). 

Fra andre lande 

Norge 
Flygtninge - gode 
socialklienter 

Norge modtager hvert år 3.-4.000 asyl
søgere samt ca 2.000 kvoteflygtninge. 
Kommunerne får 80.000 kr. i engangs
S!Øtte pr. "flygtning" fra staten. 

Statistikken viser, at mere end halvde
len af dem fortsat er bistandsmodtagere 
efter at have boet i Norge i 2-3 år. Flygt
ningene har lært at blive gode socialkli
enter, siges det blandt fagfolk. 

En række kommuner har for at ændre 
herved og nedbringe deres bistandsudgif
ter startet et projekt for at få flere flygt
ninge i normalt, lønnet arbejde. 

Foreløbig er det sikre dog kun betyde
lige udgifter til selve projektet, som skal 
vare i tre år. 

- Selv om projektet ikke skaffer nogen 
nye arbejdspladser, er det vigtigt at syste
matisere kundskaberne og erfaringerne 
kommunerne imellem, udtaler en flygt
ningekonsulent i Tromsø kommune om 
beskæftigelsesprojektet 

(Kilde: Aftenposten 28/1 92). 

Tyskland 
Overvældende 
udlændinge-kriminalitet 

Frankfurt am Main er ikke alene det 
tyske finanscencrum, men går også for at 
være forbrydelsernes hovedstad i 'Jysk
land. Det hænger uden skygge af tvivl 
sammen med den meget store andel af 
fremmede i storbyens befolkning. 20-
25% af de registrerede indbyggere er 
udlændinge. Den faktiske andel af frem
mede er utvivlsomt noget større, da man
ge udlændinge opholder sig illegalt i 
byen uden om folkeregisteret 

I 1990 blev der - bortset fra færdsels
forseelser - begået 20.648 forbrydelser i 
Frankfurt pr. 100.000 indbyggere, og tal
let er hastigt stigende. 

Politiet anslår, at ca. 80% af alle gade
røverier - ofte med anvendelse af grov 
vold - udføres af udlændinge. Mange af 
dem er ganske unge, en del endog børn 
helt ned til 12-års alderen. Af samtlige 
for forbrydelser mistænkte i 1990 var 
ikke mindre end 57 ,6% udlændinge, altså 
langt, langt flere end deres andel i det 
samlede indbyggertal. 

Af særlig alvorlige forbrydelser falder 
57 ,3% af mord og drab på udenlandske 
mistænkte, 55,9% af røverierne og afpres
ningerne og 50,9% af voldsforbrydelser
ne. 

Billedet er således det samme som i 
andre storbyer med mange indvandrere 
fra 3. lande, nemlig at disse har en bety
delig overkriminalitet i forhold til landetS 
egen befolkning. 

(Kilde: Welt am Sonntag 26/1 92). 

Storbritannien 
Invasion af asylsøgere 
aktualiserer lovstramning 

Tilstrømningen af asylsøgere til Stor
britannien er i løbet af de seneste 4-5 år 
blevet tidoblet fra ca. 5.000 om året til 
omkring 50.000. 

Over 60.000 asylsager venter på 
afgØrelse. Mere end 60% af disse angår 
indvandrere fra Afrika og ca. 20% fra 
Syd-Asien. 

Regeringen anser langt hovedparten af 
de indkomne for at være kommet af øko-
nomiske grunde. lllir.. 

Den har derfor fremlagt et lovforslag i ,.. 
parlamentet, der skal fremskynde sagsbe-
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handlingen, gøre det lettere at afsløre 
falsknere og hurtigere at udsende afviste 
ansøgere samt forhøje bøderne til flysel
skaber, der forsømmer at kontrollere 
fremmedes indrejsepapirer. 

Imidlertid har det forestående parla
mentsvalg fået den konservative regering 
til foreløbig at udsætte lovens gennem
førelse til efter valget. 

(Kilder: &ri. lid 11/1091, 15/292: 
JyU .. PosL 23/1 92: Refugees nr. 88. jan. 92). 

Storbritannien 
Det muslimske parlament 

Som tidligere omtalt (Danskeren 1991 
nr. 5, s. 14} har muslimer i England 
besluttet at oprette et eget parlament i 
kOnkWTence med landets ældgamle par· 
lament i Westminister. 

Hovedmanden bag dette er Kalim Sid
diqui, som vi også tidligere har nævnt 
(1991 nr. 5, s. 4-5). Han er som de fleste 
muslimer i England af pakistansk oprin
delse og er en af de mest aktive og eks
treme muslimske fundamentalister i Eng
land og i hele Europa. Gennem sit pro
iranske muslimske institut i London og 
sin omfattende udgivervirksomhed, bl.a. 
af bladet Al-Hilal, har han store påvirk
ningsmuligheder på muslimer rundt 
omkring i Europa. 

4.-5. januar havde Siddiqui sammen
kaldt sit "parlament" i London. Han 
hævder, at det skal repræsentere 2 mio. 
muslimer i Storbritannien. Han fordømte, 
hvad han kaldte "flertalletS diktatur for
klædt som demokrati". Hans ekstreme 
fløj truer med at irodsc love, de ikke bil
liger, og at følge deres egne fastsatte 
muslimske regler i stedet. 

Indenrigsminister John Patten har 
taget afstand fra den muslimske politiske 
selvtægt og talt om, at den kom farligt 
nær til at være anstiftelse af racehad. 

Generalsekretæren for den moderate 
forening af muslimer i Storbritannien har 
advaret om, at Siddiquis "parlament" er 
velorganiseret og har penge nok og næp
pe vil lytte hverken til regeringskritik 
eller til anden fornuftsargumentation, 
hvad enten den kommer fra muslimsk 
eller anden side. 

''Parlamentet" har lagt ud med at afvi
se en stor del af den officielle engelske 
integrationspolitik, bl.a. besiræbelser på 
at ligestille kvinder med mænd. 

Hovedstriden for øjeblikket vedrører 
skoleforhold. Muslimerne klager især 
over, at deres islamiske skoler ikke får 
StalSS!Øtte på linje med katolske og angli-
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kanske skoler. Regeringen begrunder 
dette med, at de muslimske skoler afviser 
at rette sig efter de undervisningsplaner, 
der gælder for alle statsslØttede skoler, 
og som indebærer fag, muslimerne ikke 
vil acceptere, bl.a. seksualundervisning. 
Ekstreme muslimer truer derfor med 
skattenægtelse. 

Siddiqui erklærede efter sin ''parla
mentssamling", at muslimerne i Storbri
tannien dermed havde givet sig selv en 
egen stemme og havde ændret det politi
ske landskab. 

Britiske regeringskredse sætter deres 
håb til, at moderate muslimske kredse vil 
opponere imod de yderliggåendes initia
tiv, men er klar over, at håbet kan være 
spinkelt. Hidtil synes det da heller ikke at 
være kommet til afgørende brud imellem 
disse grupper. 

(Kilde: Christian Scien<:e Moni10r 8/1 92: 
Berl. lid. 19/l 92). 

Frankrig 
Fremmede BZ'ere erobrer 
nu også private lejligheder 

I adskillige år har franske storbyer, 
især Paris, i lighed med andre euro
pæiske storbyer været plaget af BZ'eres 
besættelse af ejendomme, navnlig ældre 
og ofte kondemnerede. 

Kendetegnende for udviklingen i Fran
krig er det, at det mere og mere er slutte
de grupper af indvandrere, mest fra Afri
ka, der erobrer et mindre kvarter og 
omdan.ner det til noget, der minder om en 
landsby i deres egen verdensdel. Myn
dighederne har som oftest set passivt til. 

I den senere tid har de fremmedes ero
bringer imidlertid i stigende grad rettet 
sig også mod enkelte, navnlig ældre og 
svage franskmænds privatboliger. Hvis 
folk har været borte fra deres lejlighed, 
risikerer de, når de vender tilbage, at fin
de låsene udskiftet og fremmede flyttet 
ind i deres hjem. 

Man skulle tro, at det var en smal sag 
omgående at få de fremmede smidt ud. 
Men her løber de ulykkelige fordrevne 
ind i fransk bureaukrati, formalisme, lov
trækkeri og myndighedspassivitet. De 
henvises til med store omkostninger og 
forsinkelser at anlægge retssag mod de 
fremmede, der normalt kan fremlægge en 
falsk lejekonirakt - i folkemunde døbt 
"lejekontrakten fra Zaire" - og på det 
grundlag påberåbe sig at være i god tro. 

De rigtige lejere er henvist til i al den 
tid at bo på hotel eller hos familie eller 
bekendte. 

Skulle de efter måneder eller år ende
lig opnå at få gøgeungerne sat ud, kan de 
normalt skyde en hvid pind efter erstat· 
ning, da de fremmede intet ejer. Endog 
deres møbler kan de fremmede uhindret 
løbe med. 

Griber de retmæssige lejere til magt
anvendelse for at drive de fremmede ud, 
risikerer de ruinerende bøder og erstat· 
ninger for at forsvare deres bolig. 

(Kilde: National Hebclo 14/1191). 

Menneskesmugling 
fra Tyrkiet 

Det franske grænsepoliti har afsløret 
en international organisation for menne
skesmugling, som antagelig har smuglet 
tusinder af illegale indvandrere fra Tyr
kiet til Vesteuropa. 

Alene i første halvår af 1989 skal der 
være blevet indsluset ca. 1.200 tyrkere, 
mest kurdere, over Ventimiglia ved rivie
raen. Organisationen skal have indkasse
ret 20-30 mio. kr. herfor. hvoraf ca. 4 
mio. er gået videre til den italienske ma
fia. 

En snørklet indvandrerrute gik fra 
lstanbul over Ljubljana i Slovenien, 
Triest og Milano og derfra over Svejts og 
Tyskland til Frankrig. 

(Kilde: Die Well 11/8 91). 

Algeriet 
Ren kultur 

En 17 -årig pige i en landsby i Algeriet 
meldes stenet til døde af unge muslimer. 
Hendes brøde var en efter deres mening 
alt for kort kjole. 

Tilskuerne skal have jublet og hyldet 
stenkasterne. 

(Kilde: JyU.·Po,c 5/tt 91). 

Sudan 
Muslimsk herrefolksstyre 

De folkedødslignende forhold i dele af 
Sudan har ofte frustreret og mystificeret 
danske iaguagere. 

Ingeniør Jørgen Flensted-Jensen har i 
4 måneder arbejdet i landet for Folke
kirkens Nødhjælp. I en artikel i Fyens 
Stiftstidende skildrer han de uhyre split· 
tede forhold i landet og uddrager heraf: 



ttDet synes at være en håbløs opgave 
at gøre delle geografiske område til en 
nation. 

Forsøget gøres imidlertid for tiden af 
et ultra-islami.sk og fundamenlalistisk 
militærstyre i hovedstaden Khartoum. 
Med Koranen som den eneste grundlov 
og rettesnor prøver man at få kontrol 
over dette så forskelligartede ·su dan. 

Resultatet er indtil nu årelang borger
krig mellem det afrikanske syd og det 
arabiske nord. Det har resulteret i ufatte
lig menneskelig lidelse, og økonomisk 
bragt landet på fal littens rand. Samtidig 
kan man konstatere, at landets infrastruk
tur simpelthen ikke fungerer ... " 

"Og dog fødes, lever og dør der men
nesker i dette land under så kummerlige 
forhold, at ingen vil kunne forestille sig 
det uden at have set det. Magthaverne fra 
den nordlige og arabisk/muslimsk domi
nerede del af landet opfører sig som om 
de sorte afrikansk/kristne fra det sydlige 
område ikke er ligeværdige borgere i 
deres eget land. "Shariatt som er rets· 
grundlaget i Sudan, bygger hele retssy
stemet på Koranen som klassificerer alle 
"ikke muslimertt som anden eller tredje 
rangs mennesker. Derfor er det naturligt 
for en rettroende muslim, at betragte afri
kanerne som sådan og behandle dem der
efter. 

Sudan vil ikke kunne forenes sålænge 
den siddende regering fastholder Kora
nen som både religiøs og politisk grund· 
lov. Fred kommer ikke, før grundlæggen
de ændringer på dette punkt finder sted, 
og der dermed skabes en mulighed for at 
alle Sudans befolkningsgrupper kan be
tragtes som ligeværdige, nationale borge
re". 

(Kilde: Mo,genpostcn -
Fyeos Stiftslide.ulc I 3/10 91). 

Nigeria 
Jagt på kristne 

D-anskeren har før (1991 nr. 3 s. 10-11) 
skildret de muslimske overgreb mod de 
krisble i Nigeria. 

DC( meldes nu igen om blodige sam
menstød mellem muslimer og krisble i de 
overvejende muslimske nordlige dele af 
landet. SammenslØ(lene havde åbenbart 
en så voldsom karakter, at en muslimsk 
kilde ligefrem beskr~v dem som en veri
tabel "menneskejagt på krisble". 

300 frygtedes dræbt ved uroligheder
ne. 

(Kilde: /yll.-Po.L 17/ 10 91). 

Bøger og tidsskrifter 

Nye og fremmede 
religioner 

Arild H vidtfeldt: 
Politikens Religionsleksikon. 
(Politikens Forlag, 1991. 264 
sider. 329 kr.). 

Politikens nye religionsleksikon har 
undertitlen "Fremmede religioner og ny
religiøse bevægelser". Kristendom og 
jØdedom behandles således ikke. Under 
opslagsordet Djihad kan man bl.a. læse: 
"Kun meget få af de mange kendte religi
oner har haft tilhængC(e som mente, at 
deres trO skulle påtvinges andre med 
våbenmagt, men islam er en af dem." 
Man må huske på, at mens kristendom
men kun under en midlenidig og nu 
overstået vildfarelse var voldeligt aggres
siv, indgår krigerisk ekspansion i grund
strukturen af det politisk-religiøse ideo
logikompleks, som kaldes "islam" 
(underkastelse). Med nøgtern sagkund
skab beskriver Hvidtfeldt mange facetter 
af denne totalitære trussel. 

Danmark som kristent land er imidler
tid også truet af indre, opløsende kræfter 
i form af nyreligiøsitet blandt ubefæstede 
danske sjæle: Moon-bevægelsen, Scien
tology, østerlandske religioner m.m., af 
hvilke Hvidtfeldt omtaler en del. Sådan
ne forvirrede sekter, der allerede har ned
brudt talrige individer og fam ilier, vil 
utvivlsomt få gode vilkår i de kommende 
år, hvis den indvandrings-forårsagede 
fremmedgørelse af Danmark får lov til at 
fonsættc. Hvis et folks traditionelle ånd· 
elige fundamenter pludselig ikke længere 
er selvfølgelige, trues alle normer nemlig 
af opløsning. Værnet mod opløsning er 
selvsagt ikke forbud mod symptomerne 
(de nye religioner), men forebyggende 
nationalt arbejde. Sikkerheden bag egne 
grænser er den bedste garant for en sund 
udvikling. 

Udover de allerede nævnte behandler 
Hvidtfeldt også nogle af oldtidens religi
oner. Alle religionerne i leksikonnet ad
skiller sig tydeligvis frn den evangelisk· 
lutherske kristendom ved ikke klart at 
afgrænse det religiøse liv fra det verdsli-

ge. En sådan afgrænsning er sikkert for
udsæuiingen for vores afslappede og 
uhøjtidelige samfundstiv. Det kendskab 
til andre religioner, som Politikens Reli
gionsleksikon giver, styrker derfor kun 
viljen til at forsvare danskernes tro og 
levevis i en af udbredt religionsfanatisme 
hærget verden. 

Peter Neerup Buh/ 

Kulturrelativismens 
elendighed 

Niels Skovgaard: 
Det åbne syn. 
(G.E.C. Gads Forlag, 1991. 
103 sider. 145 kr.). 

Gennem seks år har cand. mag. Niels 
Skovgaard arbejdet på sin lille bog, som 
er et forsvar for filosofiens berettigelse. 
Den i vesten herskende kulturrelativis
me, for hvilken der ikke findes sandt og 
falsk, godt og ondt, ser Skovgaard som 
den størstc trussel mod filosofien. Over
bevisningen om alle kulturers ligevær
dighed udelukker jo på forhånd enhver 
værdidiskussion til fordel for den kritik
løse accept. Skovgaard citerer kulturrela
tivisten Johannes Sløks konklusion, at 
"enhver i historien faktisk forekommen
de kultur, udlagt i et sprog, dets struktur, 
vokabular og visdom, er sand, thi dens 
sandhed er identisk med dens åbenlyse 
givelhed ... en kultur er altid simpelt hen 
sand". For denne holdning er · verden 
opdelt i lige så mange "virkeligheder", 
som der er kulturer. Heroverfor søger 
Skovgaard at påvise eksistensen af en 
"virkelig virkelighed", en fællesmenne
skelig før-kulturel sanseverden, i forhold 
til hvilken den enkelte kultur kan og skal 
bedømmes. Den frie diskussion, som en 
stadig tilnærmelse mod denne sandhed 
forudsætter, trues af intolerante kulturer, 
som kulturrelativismen giver frit spil, jvf. 
Salmon Rushdie.-sagen. Kulturrelativis-
men er imidlertid også selv intolerant, Ill.. 
forsåvidt som den paradoksalt hævder ~ 
manglen på sandhed som en universel 
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sandhed. Den kan derfor "ikke andet end 
skabe foragt for alt fremmed i dets tro på 
at vide noget om sandheden og det gode 
liv". En tredie trussel mod filosofiens 
sandbedssøgen stammer fra den naturvi
denskab, som fejlagtigt tror sig i stand til 
at sige noget om menneskelivets egen!li
ge værdier. 

Kulturrelativisten vil ikke ofre sig for 
højere værdier: "Hvis der ingen sandhed 
findes, hvorfor så ikke blot tale som det 
er de fleste tilpas. Alle, der ikke er med
løbere. må opfattes som fantaster". Efter 
al have udmalet de passiviserende og 
opløsende effekter af kul!urrclativismens 
tomhed, skitserer Skovgaard sin egen 
"moderne naturalisme", en aieistisk "kri
tisk absolutisme", der via en syntese af 
først og fremmest filosofferne Kant, 
Bentham og Løgsttup hævder nogle i 
livet iboende værdier, som i siede! for 
Gud skal give del fylde, men som samti
dig med argumenter hentet fra filosoffen 
Karl Popper slår fast på den åbenhed 
overfor kritik, som kulturrelativismen i 
sin kyniske ligegyldighed savner. Niels 
Skovgaard tilhører samme åndsretning 
som Allan Bloom, hvis bog "Historien 
om Vesiens intellektuelle forfald" blev 
anmeldt i Danskeren 1991 nr. 5. Begge 
forfatteres bøger er lødige og velgørende 
angreb på en herskende opinion, hvis 
slappe nihilistiske konformismes eftergi
venhed overfor intolerant fundamentalis
me kun gør et fast standpunkt alt for til
trængt. 

Peter Neerup Buh/ 

Tyrkiske kurdere i 
Danmark 

Jan Hjarnø: 
Kurdiske indvandrere. 
(Sydjysk Universitetsforlag, 
1991- 224 sider. 178 kr.). 

I Jan Hjamøs "socialantropologiske 
studie" om kurdiske indvandrere i Dan
mark gengives en del interviews med 
herboende kurdere. Et repræsentativt 
citat: "Da jeg havde arbejdet 2 år på be
tonvarefabrikken, tog jeg hjem på ferie. 
Jeg blev hjemme i 2 1/l måned, og så 
havde jeg intet arbejde, da jeg kom tilba
ge. Så fik jeg arbejde på N. i Brøndby 
Strand. Her var jeg i 5 år og blev uddan
net på Specialarbejderskolen til truck
fører. N. er en metalvarefabrik, der laver 
jernrør. Så rejsle jeg igen hjem til Tyrkiet 
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og blev hjemme for længe. Jeg var 
arbejdsløs i c.i. I år, men fik så arbejde 
som lagerarbejder hos I. i Albertslund i 9 
måneder. Jeg rejste hjem igen og kom for 
sent tilbage." Ligesom vanskeligheder 
med at nå hjem efter sommerferien er el 
udbredt problem, har flere interviewede 
opgivet deres danske arbejde, fordi det 
var "hårdt" ell. lign .. Myten om de for
dringsløse slidere fra Tyrkiet har åben
bart ikke meget grund i realiteierne. 
Hjarnø kommenterer selv: "Der synes 
ikke at være nogen social stigmatisering 
knytte! til at være arbejdsløs. Blandt dan
skere forbinder man ofte arbejdsløshed 
med noget nedværdigende. Kurderne ser 
ikke sådan på det. At have arbejde eller 
være arbejdsløs og hæve dagpenge er to 
måder at tjene penge på. Mange arbejds
løse kurdere er ikke særlig ivrige efter at 
søge arbejde, så længe de kan få dagpen
ge." Da kurdere udgør den siørste etniske 
gruppe blandt indvandrere i Danmark, er 
denne erkendelse i.kke uden betydning. 

Det oplyses, at emigrantarbejdere i 
1979 sendte beløb til Tyrkiet svarende til 
75% af værdien af landets eksport. Frem-

medarbejderne opholder sig her udeluk
kende af økonomiske årsager. Hjarnø 
konkluderer, at kurderne ikke bryder sig 
om danskernes normer og værdier, og 
han mener. at danskerne skal ændre på 
deue ved at give bedre vilkår for de 
fremmedes kultur. Et eksempel på denne 
"kultur" er kurdiske mænds opførsel 
overfor deres danske koner. En kurdisk 
mand beretter om et sådant ægieskab: 
"Vi kunne godt lide hinanden, og jeg 
kom godt ud af det med hendes børn, 
men hun blev sur, fordi jeg tog til Tyrkiet 
og blev forlovet." 

Manuskriplet til "Kurdiske indvandre
re" har tydeligvis ligget og ventet på 
udgivelscssiø11e siden midten af firserne. 
De nyeste oplysninger er fm 1985, og et 
s!Cd gives en progMse frem til 1988 i 
stedet for de reelle oplysninger! Bogen, 
som i Øvrigt giver skoleeksempler på 
ubehjælpsomt akademikersprog og er 
forsynet med tildels intetsigende billed
materiale, er dog som ovenfor antydet 
ikke helt uden interessante vidnesbyrd 
fra det virkelige liv. 

Peter Neerup Buhl 

Foreningsnyt 
DANMARKS 
STEMME 

Nyt bånd foreligger: 

32. Tankepolitiet på vej 
(9 min.) 

33. Vagt ved grænsen 
(9 min. 20 sek.) 

34. CD om dansker"indavl" 
(Il min.) 

35. Interview med MF Jan KØbke 
(10 min. 20 sek.) 

36. Højlund og forsamlingshuset 
(9 min.) 

37. "Selvfølgelig har vi råd" 
(9 min. 30 sek.) 

38. Dagø har ordet 
(9 min.) 

39. Et tabu brydes - af SF og DsU 
(li min. 45 sek.) 

Bånd kan rekvireres hos foreningens 
radiokonsulent (Holger Petersen, telefon 
75 29 84 84) - til anvendelse på lokalra
.dioer. 

Dagøs Telefonavis 
Danmarks frie stemme 

Tlf. 62 22 74 75 

Advarsel 
Vi ved, at nogle af vore læsere har 

kontakter til journalister, som de sender 
forskelligt materiale til. Det kan dreje sig 
om ting, der nødigt skulle komme i de 
forkerte hænder. 



I den anledning skal vi gøre opmærk
som på, at indvandringsmafiaen har pla
ceret folk på dagblade og i de elektroni
ske medier, og at disse mennesker for
søger at opsamle sådanne forsendelser. 
Vi har vished for, at dette sker, og at brev
hemmeligheden ikke respekteres. 

Derfor: Send a/ri.a' · følsomt materiale 
til pågældende journalist privat eller aftal 
en passende forsendelsesadresse. 

OBS! OBS! 

VILJEN TIL 
MODSTAND 

Behjertede menneskers bistand har 
muliggjon, at Ole Hasselbalchs bog 
"Viljen til Modstand" har kunnet 
genoptrykkes i begrænset oplag til 
foræringspris. 

Den kan nu fås for: 

kr. 25-FEMOGTYVE-incl. for
sendelse og moms. 

Bestilling foregår ved indsendelse 
af betalingen på foreningens giro 4 
54 75 51 med angivelse af ønsket 
antal. 

Forær den til dit håbløst misforsy
nede lokale bibliotek, skolen med 
hØjhellige pædagoger, der har glemt 
at være alsidige - og tante Anna! 

DANSKEREN 

Møder i foråret og 
sommeren 1992 

Holbæk Torsdag den 23. april 
kl 19.30 

Sted: Hotel Strandparken, 
Kalundborgvej 58, Holbæk 

Foredrag: Peter Neerup Buhl 

Ringsted Torsdag den 23. april 
kl. 19.30. 

Sted: Hækkerupsvej Il A, 
Ringsted 

Foredrag: Poul Viother Jensen 

Esbjerg Mandag den 4. maj 
kl. 19.30 

Sted: Centralbiblioteket, 
Esbjerg 

Foredrag: Jette Street, København 

Sønderborg Tirsdag den S. maj 
kl. 19.30 

Sted: Sønderborg Bibliotek 
Kongevej, lokale 8. 

Taler: Jette Street, København 
Den unge mor, der blev 
landskendt for sin med
virken i D.R. program
met "45 minutter" 

(Intet medlemsmøde denne aften). 

Bemærk! Mandagsmøder for medlem
mer, på Biblioteket, Kongevej, Sønder-

borg, lokale 2, ændres til den første rirs-
dag i hver måned, kJ. 19.30. Tag venner-
ne med og husk kaffe m.m. Forhør evt. 
nærmere hos Claes Schultz, tlf. 74 42 62 
24, eller Ellen Ewers, Uf. 74 43 51 57. 
ingen møder i juli. 

Amager Mandag den 11. maj 
kl. 19.30 

Sted: Nænnere oplysning og 
tilmelding hos Lillian 
Bostok, Uf. 312286 47 

Foredrag: Jette Street om "Ung-
dommens holdninger til 
fremmedproblemet". 

Grundlovsmøder 

Skibelund Krat Fredag den 5. juni 
ved Vejen kl. 14.00 
Talere: Seminarielektor Steen 

Steensen og stud. mag. 
Peter Neerup Buh! 

Gentofte Fredag den 5. juni 
foran rådhuset kl. 14.00 
Talere: Bibliotekar Harry Vinter 

og murer Poul Vinther 
Jensen 

Lokale kontaktpersoner: 

udgives af Den Danske Fon:ning, hvis formål er på folkestyrets grund. 
uatnængigt af økonomiske og politiske interesser &.t sikre dansk knhur, 
sprog og levevis i en verden. der trues af kaos. overbefolkning, \•old og 
fanatisme. 

København: Jette S1ree1, !If. 31 55 75 18, Kim MUnsier. tlf. 
44 53 19 SI (Herlev; dagligstuemøde hver 2. torsdag kl. 18.30). 

Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hasselbaleh (form.), tlf. 42 19 15 54 

MidL<jælland: Bibliotekar Harry Vinter (styr.med I.), tlf. 42 38 75 93 

Sydsjælland: Lærer Verner Holm, Llf. 53 73 19 13 
Foreningens medlemmer modtager blade, for deres medlemskontingent. 
(kke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmeldel· 
ses- og bestillingskupon se næste $ide. 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) 
og foreningens andre tryksager ml ikke omdeles pri..,al sammen med 
ttykmateriale fra anden kilde eller me.d påført teks~ logo el.lign. 

Oplag: 7.000 eksemplarer. 
Forcnlngtns adresse: Postboks 411, S100 Århus C. 

Telefonsekretariat: nr. 8613 24 01. Giro: 4 54 75 51 

Redaktion: 
Dr. phil. Sune Oalgård (ansv. red .• sl)'l'elsesmedl.). tlf. 315518 02 
Møder: Murer Pool Vinther Jensen (næstformand). tlf. 53 72 05 30 

Juridisk bistand: Advok81 Folmer Reindel (s1yr.medl.), !If. 33 15 19 92. 
!elefax 33 15 51 96 

L<>lland-Falster: Politiassisien1 Jan Simonsen. tlf. 53 87 80 32 

Fyn: Politiassistent Erik Oagø. tlf. 62 22 56 58 
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!.), 
tlf. 74 43 SI 57, AMelise Nielsen, tlf. 74 62 CT7 00. Claes Schul!z, 
tlf. 74 42 62 24 

SydØ$tjylland: Fhv. overlærer Ingrid Mathorne, uf. 75 6147 76 
Midtjylland: Palle Krog. tlf. 86 99 23 31 

Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31' 

Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66 

Nordjylland: Lektor P. H. lkring. Llf. 98 14 71 12 
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SOMMERSTÆVNE 
i Snoghøj 1992 

Den Danske Forenings sommerstævne 1992 finder sted i dagene 19.-21. juni på 

Motel Medio, Kolding Landevej 6, Snoghøj, 7000 Fredericia. 
Motellet ligger lige ved Danmarks trafikale midtpunkt, og tidligere sommer

stævnedeltagere vil huske det både for de gode værelser og den fortrinlige forplej
ning. 

Programmet ser foreløbig således ud: 

Fredag 19. juni 
Kl. 12.00 
Kl. 14.00-15.30 

Kl. 15.30-16.00 
Kl. 16.00-17.00 
Kl.18.00 

Ankomst 
Foredrag og beretning 
ved DDF's formand, jur. dr. Ole Hasselbalch 
Kaffepause 
Debat om formandens foredrag og beretning 
Middag 

Kl. 19.15 Paneldiskussion om "lndvandrerdebauens demokratiske 
vilkår" med Ole Hasselbalch og repræsentanter fra politiske 
ungdomsorganisationer. 

Kl. 20.00 
KJ. 20.45 

Lørdag 20. jun.i 
KJ. 9.30-11.00 
Kl. 11.00-11.15 
Kl. 11.15-12.00 
Kl. 12.00 
Kl. 14.00-15.30 
Kl. 15.30-16.00 
Kl. 16.00-17.30 
KJ. 18.00 
Kl. 19.00 
KJ.22.30 

Søndag 21. juni 
Kl. 10.00-11.30 
Kl. 12.00 

Pause 
Generel debat med panelet 

Foredrag af tbv. MF Mogens Glistrup 
Pause 
Debat om M. Glistrups foredrng 
Frokost 
Foredrag af mag. art. Henrik Gade Jensen 
Kaffepause 
Foredrag af en nordmand 
Middag 
Hyggeligt samvær 
Natmad 

Fordrng af stud. mag. Peter Ncerup Buh! 
Frokost 
Foredrag (fordrngsholder meddeles senere) Kl. 14.00-15.30 

Kl. 16.00-16.15 Afslutning ved DDF's næstformand Poul Yinther Jensen 

lndmeldelses- og bestillingskupon 

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt) 
til foreningens adresse eller på dens 
p<>stgirokonto 4 54 7 5 51 . 

Navn: 

EvL Stilling: 

Sommerstævnets leder er Poul Yinther 
Jensen 

Grundpris for deltagelse i hele stævnet 
pro persona for ovemaming i enkelt
værelse, kr. 1.000,-

Ved overnatning i dobbeltværelse, kr. 
900,-

Heri er ikke inkluderet drikkevarer til 
måltiderne. 

Det understreges, at mødet er åbent for 
alle, herunder pressens repræsentanter, 
og at der er mulighed for kun at deltage i 
enkelte dele af stævnet. 

Kursusgebyr for deltagelse en enkelt 
dag er kr. 30,-

UdfØrlig tilmeldingsblanket vedlægges 
i DANSKERENS juninummer. 

TIimeiding til DEN DANSKE FORE
NING's Sekretariat.. Postboks 4 11, 8100 
ÅrhusC. 

Betaling sker ved at indbetale belØbet 
på foreningens p<>stgiro 4 54 75 51 mrk. 
"Sommerstævne" eller i check til samme 
adresse. 

Tilmelding skal senest være Sekretari
atet i hænde lørdag den 13. juni. 

Endeligt program - med forbehold for 
ændringer - udsendes i DANSKERENS 
juninummer. 

Landsmøde 
Fredericia 1992 

Landsmødet afholdes søndag den 27. 
september kl. 11.00 på hotel Landsolda
ten, Fredericia. 

Udførligt program i følgende numre af 
DANSKEREN. 

D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 
Gade, vej m.m.: - --- --- - - ----

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 
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Posmr. og -distrikt: ---- - ---- - --

Kuponen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING. Pf!stboks411 , 8100 Århus C. 


