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Humbug-journalistik
Trods informationsteknologiens
fremskridt yder pressen ikke mere
offentligheden det, den gjorde
førhen. "Historie" og virkelighed
hænger ikke altid sammen, som de
burde - sådan som det gang på gang
er dokumenteret i Danskeren.
Dette er ikke nogen tilfældighed. I
midten af70'erne gjorde den danske
venstrefløj nemlig en betydelig indsats for at få greb om medieapparatet
og omforme journalistikkens målsætning, så at nyhedsformidlingen
kunne blive et redskab i samfundsomvæltningens tjeneste. Der blev ligefrem lagt en strategi for udnyttelse
af den "borgerlige" presse og undergrave Ise af den indefra, og for omformning af journalistikkens idealer.
Nu var det ikke mere objektiv og
neutral reportage, det drejede sig om,
men derimod bearbejdelse af den
jævne mands holdninger.
Meget langt lykkedes denne fantastiske og for offentligheden i det
store og hele ukendte operation. Resultatet var bl.a., at fremgangsmåder,
der i andre brancher kaldes svindel, i
den journalistiske begrebsverden
blot blev "engageret" og "kritisk"
journalistik.
Denne tankevækkende historie berettes i dette nummer af Danskeren,
hvor vi også trækker nogle af bagmændene frem i lyset.
Ingen bør tro, at der derfor i dag
sidder en gruppe anonyme mænd i
sorte kapper og bestemmer, hvad offentligheden må få at vide. Men alt

for ofte er det farvet - undertiden
endog rent ud falsificeret. Og på de
stofområder, hvor verden helst skulle
stemme med den afdankede venstrefløjs univers af letkøbsideer, er det i
en sådan grad umuligt at få sat de
egentlige problemer på mediernes
dagsorden, at demokratiet reelt er sat
ud af funktion. Som bekendt har ikke
mindst indvandrings- og flygtningestoffet været ramt af denne forgiftning og tabubelægning.
Realiteten er altså også, at den danske offontlighed i og for sig er værre
stillet end østeuropæerne var det i den
statsdirigerede presses storhedstid.
For der vidste man jo dog, hvad medierne stod for. Det kunne man så indrette sig efter. Men når en fri og almindeligvis pålidelig presse pludselig
misfarver stoffet eller spiller falsk, er
det vanskeligt at værne sig. For hvordan kan man vide, hvad der er hvad?
DDF skal ikke vælges til noget
som helst. Vi er ikke afhængige af
opinionsmålinger og vælgertal. Erfaringen viser, at vi tværtimod kan klare os endog i den værste mediestorm
af den simple grund, at vore medlemmer føler, de kan stole på os.
Vi behøver derfor heller ingen velvilje hos mediemafiaen, som gør det
nødvendigt at kaste sig på ryggen og
logre for disse ækle mennesker.
Den frihed vil vi også fremover vide at bruge til at gøre livet surt for
dem for at få genindført de tilstande,
som er forudsætningen for, at folkestyret kan fungere.

Tiltrængt nævn for et
undertrykt folk
På FN-dagen (24. oktober) sidste år blev der i Oslo holdt et
møde om menneskerettigheder med deltagelse af norske og danske folkevandringsmodstandere. Af pressens reaktioner på mødet fremgik det klart, at "menneskerettighederne" ikke anses at
omfatte de nordiske folks ret til eksistens- men derimod en hvilken som helst fremmeds ret til asyl (se Danskeren 1994 nr. I , s.
12). Det kostede en dansker 6.000 kr. at udtale sig ironisk om en
inders hudfarve, mens en nedsættende omtale af de "maddikefarvede danskere" ikke fik retslige konsekvenser (se Danskeren
J993 nr. 3, s. 2). På Amager, hvor stormoskeen skulle have været
bygget, fældede muslimerne ustraffet træerne på grunden.• mens
danske pensionister fik bøde for at ophænge en uskadehg protestplakat. "Flygtninge" er bl.a. favoriserede i forhold til danskere i bistandssystemet, i boligkøen og i forbindelse med rådgivning (se Danskeren, særnr. okt. 1993, s. 17-18).
Det må rimeligvis være forhold som disse, der har fået regeringen til at oprette et "Nævn for etnisk ligestilling". Åbenbart
skal det nu være slut med de fremmedes priviligerede stilling.
Nævnet skal angiveligt arbejde mod "racediskrimination" på
samme måde, som Ligestillingsrådet hidtil har arbejdet for lighed mellem kønnene.
Man må dog forudse en interessekonflikt mellem disse to or<>aner, eftersom Nævnet for etnisk Ligestilling ifølge sit formål
iogisk må arbejde for, at danske mænd ligesom muslimske skal
have lov til at gennemprygle deres konc(r) efter forgodtbefindende og holde dem indespærret i hjemmet.
.
Statsministeren har udnævnt forfa tteren Peter Seeberg til formand for det etniske ligestillingsnævn. Et utvivlsomt godt valg,
når kampen for danskernes ligestiilingmed fremmede skal føres.
Seeberg har nemlig udtalt, at han tror, at fremtiden bliv.e r "minoriteternes tid". Det danske folk, som kun udgør een tusindedel af
verdens menneskeocean, må følgelig i hans øjne have krav på
beskyttelse med alle tænkelige midler. Hvor vidt Seeberg er rede
til at gå, fremgår af B.T. fra den 19. maj 1975. Heri udtaler han
bl.a., at "ud fra mine betragtninger" er det "forståeligt, at folk
som f.eks. Baader-Meinhof-gruppen går til yderligheder for at se
et resultat, som de ved, ikke kan opnås ved parlamentariske midler." Altså må han i dag uundgåeligt også have forståelse for, når
såkaldte højreekstremister eller skinheads overfalder fremmede
og deres boliger for at fremtvinge en mere restriktiv flygtningepol itik.
"Den skikkelighedens alliance, som jeg selv er medlem af, eksisterer kun i bevid~theden om et voldens alternativ", udtalte Seeberg videre til 8.T. "Udstrakte grupper mener i dag, at problemerne kun kan løses ved vold. Jeg håber, de ikke bruger den
overflødig, men vælger tidspunkter hvor de med tilstrækkelig
bredde i tankegang og erfaring kan få held med sig." Hvis den
nuværende fremmedgørelsesproces fortsætter, bliver væbnet
konflikt desværre ganske rigtigt den uundgåelige konsekvens,
og så bliver militær præcision og erfaring utvivlsomt vigtig.
Imidlertid må DOF som en del af "skikkelighedens alliance"
gøre Seebcrg opmærksom på, at der stadig er tid til en fredelig
parlamentarisk løsning. Vi må derfor mane ham til besindighed:
Han må trods danskernes udsatte position og andenrangsstill ing
i deres eget land forsøge at holde hovedet koldt og moderere sine tiltag i kampen for ligestilling.
Der er såvist meget at gøre for det forkuede, undertrykte og
voldtagne lille danske folk. men intet mål helliger midlerne. I
Tyskland er tyrkiske børn faktisk blevet brændt ihjel, så terroristmetoder, som Seeberg har forståelse for, kan,; trods s)mpati for
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hans varme uretfærdighedsfølelse for de undertrykte ikke støtte.
Hvis ikke han tager det til efterretning, kan DDF ikke fremover
samarbejde med ham i kampen for ligestilling.

P.N.B.

Tamil-farcen fortsætter
Tamiler fra områder mange tusinde kilometer borte maser sig
stadig ind i Danmark. Hvis ikke lettere veje findes, betaler de
øst-mafiaen formuer for at blive sat i redningsflåder i danske
gennemsejlingsfarvande, så de kan blive "reddet" i land her.
Nu har man så endelig taget sig sammen til at ville hjemsende
en del af de tamiler, som efter årelange undersøgelser har fkt
endeligt afslag på asyl. Straks iværksættes et større teaten,1ykke
omkring den første prøvehjemsendelse for at stoppe hele foretagendet. Da det af FN's trænede folk på stedet afsløres som ef\er
alle solemærker at dømme et svindelnummer, mobiliseres den
danske fremmedlobby bl.a. Dansk Flygtningehjælp til et af de
sædvanlige og oftest resultatrige mediefremstød. Også det falder
sammen, og nu hedder det igen, at man vil tag fat på at hjemsende tamil-svindlerne - vist i alt for tiden op mod 500.
Lad os se det, for vi t ro r det.
Men selv om d isse svindlere skulle ryge tilbage til, hvor de
kom fra og hører hjemme, hvad så med de op mod 6.000 tamiler,
der i de senere år allerede på samme forløjede grundlag har fået
bevilget asyl i Danmark? Dem vil regering, pop-politikere og
fremmedlobby fortsat lade blive her på danskernes bekostning.
Endskønt der kun er en passende dansk løsning:
Send dem hjem!

Forfordeling?
I en årrække har indvandringslobbyen slået på, at der ikke må
være A og B mennesker i Danmark. Derfor skulle de fremmede
have samme sociale ydelser som danskerne.
Sådan hed det sig, og det lød jo meget besnærende.
Og de fremmede fik i hvert fald ikke mere end danskerne, hed
det sig. Dette har man som bekendt endog fået selveste Rigsrevisionen til at konstruere sig frem til.
Men hvordan ser så virkeligheden ud?
Ja, v irkeligheden er den, at hverken Rigsrevision eller andre
har kunnet tilbagevise de o plysninger, DFF har givet om fortrinsbehandling af de fremmede på det sociale område - f.eks. i
Faktahæftet, som blev udgivet i 1993. Realiteten er, at de fremmede har langt bedre fat i de sociale bistandssystemer end danskerne.
Dette har vi nu fået en grotesk dokumentation for på boligområdet. Fik vi nemlig ikke for nylig at vide, at når de fremmede klumper sig sammen på bestemte lokaliteter, såsom f.eks.
Avedøre og Gellerup.ja, så er det fordi, kun folk med store sociale ti lskud har råd til overhovedet at bo i disse bebyggelser?
Det er altså de fremmede, der får disse store sociale tilskud.
Dette groteske eksempel på, hvordan princippet om, at der
"ikke skal være A og 8 mennesker i Danmark", praktiseres i virkelighedens verden, er nu erkendt fra alle sider. Ingen tør bare
kalde tingene ved rette navn.

Men nu vil regeringen til at pumpe penge i disse boliger, således at også danskere har råd til at slå sig ned i dem!
Det var danskerne, der over den sociale bistandslovgivning
betalte for oprettelsen af ghettoerne.
Nu skal vi så også betale for at få dem opløst igen.
Vi glæder os til at høre, hvordan indvandringslobbyens reklamefolk og marketingekspener vil formulere en bortforklaring!

Fra forgiftningsstrategi til
humbug-journalistik
I midten af70'erne gik de gamle 68'ere i gang med at udbore medierne indefra. Her er historien
- og forklaringen på DDF's oplevelser med medierne.
Læseren af en avis og den, der smider
sig i stolen foran fjernsynet for at se nyheder, regner normalt med, at journalisterne fortæller ham, hvad der foregår i
verden. Det er jo deres job.
Hvis man imidlertid ved selvsyn har
oplevet det, avisen eller TV beretter om,
undres man ofte. Den, der optræder på
"kontroversielle" felter, erfarer også hurtigt, at hans største problem måske er at
undgå, at det, han siger og gør, forfalskes
af medierne.
Hvad foregår der da bag redaktionernes nedrullede gardiner?
Desværre skyldes forskellen mellem
begivenhed og pressereferat ikke bare, at
det sete er afhængigt af øjnene, der ser.
Nej, der er gennem de sidste 20 år skabt
en journalistik, der har politisk påvirkning som målsætning, og hvor farvelægning derfor er tilladelig.
Men lad os begynde forfra:

Værdierne skrider
I m idten af ?O'erne skete der imidlertid
noget. Ungdomsoprørerne, de såkaldte
68'ere, var nu så småt ved at markere sig
på arbejdsmarkedet med deres rod i venstreorienterede grupper, ideologier og
partier. Og de søgte i stor stil netop jobs,
hvor man har indflydelse på andre - herunder i medierne.
Denne nye type journalister hentede
deres inspiration hos marxistiske presseideologer, hvis grundtanke var, at pressen
i det "kapitalistiske" samfund tjener til at
opretholde magthavernes positioner. Den
marxistiske (som dog i reglen blot kaldtes
"socialistiske") journalist kunne derfor
ikke arbejde efter den "borgerlige" presses traditionelle recept. Han måtte tværtimod prøve at få "proletariatet" (læserne,
seerne og lytterne) til at forstå, at det bli ver udnyttet og "fremmedgjort", og til at

Den traditionelle nyhedsformidling
Nyhedsformidling har flere former. De
vigtigste er reportagen, referatet og kom-

Den marxistiske journalistiks mål er
således ikke at sikre en objektiv nyhedsformidling men derimod at inspirere til
en samfundsforandring. Som Lenin sammenfatter pressens opgave: Kollektiv
propaganda, kollektiv agitation og kollek-

mentaren.

Det var helt op til midten af70'erne en
grundsætning, at al reportage og referat
skulle være objektiv, d.v.s. loyal over for
begivenheden og det refere rede. Eksempel: Hvis en person blev citeret, var idealet, at han ville kunne samtykke i, at citatet var dækkende for det, han faktisk havde sagt. Journalistens egne meninger og
holdninger måtte ikke afspejle sig heri,
for det var jo ikke dem, der var interessante for læseren, seeren eller lytteren. l
hvert fald måtte det markeres klart, hvad
der var hvad.
Princippet om, at nyhedsformidlingen
skal være objektiv, er naturligvis helt centralt i et fol kestyre. Vælgerne skulle jo
gerne have mulighed for at beslutte sig ud
fra, hvad derfaktisk er sket,Jaktisk er sagt
ogfaklisk er gjort, og ikke ud fra, hvad en
tilfældigjournalist mener.
Også ved selve udvælgelsen af, hvilket
stof der skulle bringes, stod publikums
behov i forgrunden. Afgørende for, hvad
der blev anset for viderebringelsesværdigt, var nemlig - groft sagt - følgende:
I) Er det nyt, 2) vil folk finde det væsentligt, og 3) er det interessant for dem?

re-agere over for "udbytterne,·.

tiv organisation. EJier sagt på jævnt
dansk: For marxisterne er pressen et redskab til påvirkning af den offentlige mening og et middel til at få offentligheden
til at virke for en samfundsomvæltning.
En marxistisk journalists mål er således
ikke neutralt at forelægge vælgerne fakta,
som de så selv kan tage stilling til. I virkeligheden skal vælgerne slet ikke tænke
selv men blot godskrive sig de (socialistiske) sandheder, de får præsenteret. Se om
den marxistiske presseopfattelses grundlag f.eks. J. Herbert Altschull "Agents of
Power", 1984, s. 85 ff.
Sådan blev tingene naturligvis ikke
serveret for den danske offentlighed.
Tværtimod blev den nye form for journalistik kaldt "kritisk". Mærk positivordet og den heri indbyggede forudsætning om,
at al anden journalistik er ukritisk.
For at gøre den "kritiske" journalistik
stueren startede journalisterne bag den
med at omdefinere, hvad objektivitet
overhovedet er - på samme måde som
samme kredse senere har søgt at give or-

det "racisme" et nyt indhold, der passer
dem bedre. Med basis i vidtløftige filosofiske overvejelser over, at det jo alligevel

DR-TV's Hage-korstog

.:$'

.;::.

~%
I sine forsøg på at sværte OOF har DR ikke været sart i valget af midler. Da en dommer i Gentofte frikendte Jens Sejersen for nazi-beskyldninger mod OOF, proklameredes det i et langt indslag i en TVA-nyhedsudsendelse 22/t 1992, indledt og afsluttet med billeder afnyhcdsoplæseren
på baggrund af det hedengangne tyske nazi-flag - skønt DDF i sine rækker som bekendt har adskillige gamle modstandsfolk fra kampen mod den tySk-nazistiske besættelsesmagt. Derimod
glemte man at trække sine infamitcter tilbage, da Østre Landsret kendte beskyldningerne ubegrundede.
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er umuligt at være helt objektiv, fremstillede de det således som journalistisk tilladeligt, ja endog rigtigst, at forme reportagen og referatet efter, hvad der tjente
"samfundet". På den måde blev metoder,
som førhen ville være blevet betragtet
som dårlig journalistik, fordi de virkede
manipulatorisk, acceptable og efterhånd·
en endog respektable.
Og da nu "samfundsudviklingens"
tarv ifølge den nye journalistiske mode
måtte prioriteres over alt andet, spillede
det heller ikke mere nogen afgørende rolle, hvad læserne, lytterne og seerne selv
interesserede sig for. Dette var jo nemlig
ikke nødvendigvis "informativt" for dem
(læs belærende). Journalisten skulle
tværtimod først og fremmest udvælge sit
stof efter, hvad "samfundetS" behov
krævede. Det blev derfor lidt efter lidt legitimt at fravælge stof, som ikke rummede tilstrækkelige "informative" elementer
- og omvendt at fremhæve det, som kunne tjene "samfundsudviklingen".
Hvis en person med forkerte meninger
sagde noget fornuftigt, kunne han altså nu
ikke mere regne med at få det ud til offentligheden. For de "kritiske'' journalister havde en kedelig tilbøjelighed til kun
at bringe sådanne dele af det, han havde
sagt, som kunne få folk til at (mis)forstå
ham på den måde, de selv ønskede. Til
gengæld bragte de mængder af "historier", som var egnede til at illustrere det
"kapitalistiske" samfunds utilstrækkeligheder og den marxistiske (undskyld sociali~1iske) ideologis fortræffeligheder til
udbedring af dem.

For at få folk til at interessere sig for
det, de på denne måde fik stukket ud, var
det nødvendigt at fange deres opmærksomhed. Som middel hertil anviser den
"kritiske" journalistik især spil på føle!·
serne - altså "emotionalisering" af stoffet. Samtidig blev det god latin at præsentere tingene på samme let fatbarc måde
som i folkeeventyrene med deres faste
helte- og skurkeroller. Hulkehistorier, der
illustrerede kampen mellem det "onde"
og det "gode", så at selv den dummeste
kunne fatte pointen, fik derfor gradvis
mere og mere plads i medierne på bekostning af de neutrale reportager om facts.
Og det blev i øvrigt også god tone at indbygge "budskabet" endog i underholdningsprogrammer o.l.
Efterhånden som årene gik, ændredes
således målestokken for journalistisk
kvalitet. Nu var det afgørendeforudbredte dele afjournaliststanden ikke mere, om
der var bragt nogle facts frem i lyset, som
interesserede folk. Nej, det afgørende var

snarere, om historien" fremmede den
0

rigtige "udvikling". På den måde blev den
neutrale rapportør, journalisten, til vor

tids på en gang både undersøgende, anklagende og dømmende magt - altså en
slags opinionsdannelsens inkvisitions~
dommer.
Denne tragiske forandring er beskrevet af et førstehåndsvidne, nemlig Dan
Larsen, tidligere afdelingsforstander på
Journalisthøjskolen (og en af de få, der
ikke bøjede sig for trykket fra venstre) i to
kronikker i Jyllands Posten 18. og 19. januar 1994.

Historien om præsten,
hvis meninger skaber religionskrig
Den 21/6 1993 rapporterer JyllandsPosten om jugoslaviske flygtningesindflyt·
ning i et jysk asylcenter, som kort tid forinden v•r søgt afbrændt af ukendte personer. I sammenhæng hermed omtales et menighedsmøde i den nærliggende præstegård.
Præstens foredrag drejede sig, fortælles det, om det splittede Danmark, hvor fjen derne myldrer ind over grænserne, når kongen viser svaghed. Præsten stempler ligesom sin bror Søren Krarup og andre fra Den Danske Forening udlændingeloven
somfortænkt og virkelighedsjjern, skriver reporteren. Samtidig berettes om en af de
indflyttede flygtninges vanskeligheder ved at vende hjem på grund afreligionskon•
flikterne. Skylden for problemerne ligger hos "nationalistpartierne", som gjorde
religionen til et problem, siger flygtningen.
Præsten kan ikke begribe, hvorfor mødet skal refereres sammen med omtalen af
den borgerkrig, der har drevet asylcenterets beboere til flugt. Hun klager derfor sin
nød til Pressenævnet og vedlægger foredragsmanuskriptet. Dette viser, at JyllandsPostens citater er revet ud af sammenhængen. Læserne har fået bibragt det indtryk, at menighedsmødet er en nationalistisk manifestation. Men det er i virkeligheden et vanligt sommermøde med et foredrng, som behandler en helt anden problemstilling.
Pressenævnet mener imidlertid ikke, at omtalen i samme artikel af klagerens foredrag og af flygtningelejren og valget af citater fra foredraget er i strid med god
presseskik, for de beror jo blot på journalistiske "vurderinger".
Hvornår får JyllandsPostcns læsere at vide, at borgerkrige ikke skabes af møder
som det i præstegården?
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"Kritisk" journalistik= nazimetoder
Pudsigt nok er 68'erne i øvrigt ikke de
eneste, der har taget forbillede i den
marxistiske opfattelse af pressens rolle i
samfundet. Nazisterne gjorde det også.
Deres progandaminister, Goebbels, udtalte f.eks.: "Medens borgerlige organer lader sig nøje med at formidle mere eller
mindre tendens/øse i11/orma1ioner, har
den nationalsocialistiske presse demdover en meget større og mere afgørende
opgave. Den drager politiske konsekvenser af informationerne, den overlader ikke til læseren at danne sig disse efter egen
smag." (Refereret efter Elin Fredsted
m.n ., "Fascistisk Ideologi og Propaganda", s. 204). Tankevækkende er det også
at læse hans udtalelse: "Ikke alle nyheder
må offentliggøres. De, der kontrollerer
nyhederne, må bestræbe sigjor. at enhver
nyhed tjener et bestemt formdl." ("Goebbels Dagbøger", dansk udgaves. 242).
Denne kendsgerning negligeres naturligvis fuldstændig afde "kritiske" journalister, som i dag forpester vor presse.
Bagmændene og vandbærerne
Den nye journalistik trængte som sagt
frem sammen med 68'erne. Disse kom
efterhånden til aldeles at dominere journalistuddannelsen. Ved prøvevalg på
Journalisthøjskolen op gennem ?O'erne
og 80'ernc viste det sig således, at ca. 2/3
af de studerende lå til venstre for Socialdemokratiet. En undersøgelse af fænomenet er refereret af skolens tidligere rektor
Arne Ejbye-Ernst i "Pressens Årbog" i
1981-82 s. 189 ff. Således vel placeret i
mediernes fødelinier gled venstrefløjen
efterhånden massivt ind på redaktioner·
ne. Med årene kom den her til at dominere opfattelsen af, hvad man som journalist
burde mene. Den, der ikke ville spille
med efter de nye noder, fik det fra nu af
ikke nemt. I pagt med udviklingen satte
venstrefløjen sig i øvrigt også i 1980 på
formandsstolen i Journalistforbundet, ligesom næsten alle lærerstillinger på Journalisthøjskolen efterhånden blev beklædt
af personer med de rigtige meninger.
Gamle venstrefløjsfolk er nu også så småt
begyndt at besætte de ledende redaktionelle stillinger.
Ideologerne og inspiratorerne bag det
hele var imidlertid i første række et galleri af venstreorienterede finske presseforskere. Bagved anes også KGB's understøttende hånd. Det nu opløste Sovjet
opererede således i alle de vestlige lande
for at mørne informationsapparaterne og
igennem disse modne offentligheden for
en samfundsomvæltning. KGB havde et
utal af mennesker beskæftiget hermed det blev kaldt "aktive forholdsregler" (aktivnyye meropriyatia - se herom Ole Hasselbalch, "Den offentlige Mening", 1990,
s. 5 I fl). Disse ud fra sovjetiske samfundsforhold privilegerede - og ofte også
højt begavede - folk understøttede og gødede alt, hvad der tjente til at nedslide det

borgerlige/socialdemokratiske samfund.
Herunder brugte de selvsagt enhver "nyttig idiot" (uafvidende medløber), der
kunne gavne sagen. Det skred i traditionelle værdinormer, ungdomsoprøret
bragte inden for rækkevidde med dets
tendens til sværmerier og stillin!,>tagen ud
fra teoretiserende, helt urealistiske
præmisser, var "gefundenes fressen" for
disse professionelle undergravere af de
vestlige samfund. Og det samme var den
"kritiske" journalistik.
I Danmark opbyggedes i øvrigt en detaljeret strategi for denne nye journalistik.
Den blev formuleret af en gruppe elever
og lærere på Journalisthøjskolen i midten
af70'erne. Deltagere i gruppen var bl.a.
de fra sidste nummer af Danskeren velkendte uheldige helte - nu journalister
ved EkstraBladet Kurt Simonsen og Nicis
Westberg.
Og ved Danmarks Radio udarbejdedes
en (naturl igvis rent intern) rapport om,
hvordan den nye journalistik skulle sættes
i værk.
Medens bladene falder...
Gamle 68'ere sidder således i dag
overalt på centrale poster i medieverdenen. De ældes og håret falder af dem - og
"verdensrevolutionen" glider længere og
længere bort. Men uden at komme overens med dem er det svært for nye kræfter
at komme frem på redaktionerne. Også vi
andre kan overhovedet kun fil dem i tale,
hvis vi respekterer deres tankeskabeloner.
Uden brug af disse er kun de fæ rreste
journalist-68'ere i stand til at producere
noget som helst. De er så at sige invalideret af den gift, de selv har udlagt, og burde i virkeligheden sættes på førtidspension.
Men de vil formentlig overleve på deres velbetalte poster til den normale pensionsalder. I mange år endnu vil vi altså
nok opleve dem gnidrende pudse hinandens g lorier og gnække fornøjet, når en af
dem har held til at lave et godt nummer.
..• er humbugjournalistikken født
Problemet for dem er dog selvsagt, at
efter sammenbruddet i Øst er deres gamle
mål så tilpas umulige at realisere, at de er
vanskelige at bruge al for megen tid på.
Det er jo også pinligt at tale alt for højt
om, hvad det egentlig var, man ville.
Tilbage står derfor i hovedsagen blot
selve fo rvridningens kunst som tør rutine.
Og så kan 68'emes journalistiske
frontkæmpere med hentehåret og deres
lærlinge naturligvis dyrke enkeltsager,
hvor det lader sig gøre at opnå orgasme
ved at demonstrere moralsk fortræffelighed uden at skulle ulejlige sig med at tænke alt for meget. Som f.eks. "multictniseringen" af Danmark ogjagten på en håndfuld skøre nynazister, der fremstilles, som
var de en kæmpemæssig og truende hær.
På den mMe blev nutidens humbugjournalistik skabt. En ufolkelig og i sin

rod dybt antidemokratisk journalistik, domineret af problemformuleringer, der
overhovedet ikke afapcjler virkeligheden,
og af letkøbt, formynderisk konkluderen
på offentlighedens vegne. Men desværre
også en journalistik, der i aller højeste
grad præger medierne.
- Og oplagstallene rnsler ned der, hvor
humbugjournalisterne har placeret sig
mest massivt.
Hvordan kan det blive ved?
Men hvordan kan de uden større problemer blive ved med at levere deres
humbug som sund åndelig føde? Hvad
ville der f.eks. ske, hvis tilsvarende bedrag fandt sted inden for pengeverdenen
eller ved salg af forbrugsgoder i butikker-

ne?
I pengeforhold ville tanken naturligvis
falde på at anmelde svindleren til politiet.
Og i forbrugerforhold ville forb rugerombudsmanden omgående rykke ud.
Snyder avisen, radio eller TV, er der
imidlertid intet at stille op. Pressenævnet
anfægter ikke løgnens metode (se f.eks.

Danskeren nr. I 1994, s. 6). Langt mindre
anfægter nævnet de elegantere manipulatoriske fif. Men der er ingen andre steder
at gå hen. Læseren, lytteren og seeren må
bøje nakken - og det samme må som regel presseofferet.
For at sætte sig op imod humbugjournalistikkens tyranni er det samme som at
invitere til problemer. Den opsætsige vil
som regel blive søgt fremstillet som et
skadedyr, det er yderst farli1,>1 for andre at
komme i berøring med. En sådan behandling kan de færreste tåle - og politikere
aller mindst. Derfor er der kun få, der rejser hovedet. KGB kaldte det for øvrigt
"neutralisering", når en besværl ig person
på den måde blev sat ud i kulden.
Tabubelægningens kunst
Og så virker en sådan humbug-journalistisk kampagne mod en enkeltperson eller en organisation naturligvis i sig selv
stærkt svalende på andres lyst til at gøre
vrøvl. Den, der ved sit eget bedste, vil
tværtimod se sin fordel i at "tage afstand" lllii...
fra kampagneofferet. Herved demonstre- ,..

Pressenævnet:

Ulovlige sigtelser
berettiger ikke til genmæle
30/9 1993 bringer Politi kens leder under overskriften: "Svær boycot. Kampen
mod det yderste højre", en omtale af nogle småpartier. Det hedder bl.a.: "Det er ikke noget køm selskab. Del handler om partier som Stop Indvandringen, Nationalparliet Danmark. Partiet De Nationale og Dansk Centerparti. De står for uhyggelige poliliske synspunkter. Og et dyb1 forkasteligt menneskesyn, der har rod i racistiske holdninger."
Lederen kommer.dagen efter, at Politiken under overskriften "Sprækker i fælles
front mod racister " havde bragt en lang artikel om, at Centerpartiet (sammen med
de nævnte andre partier) har "racismen som udgangspunkt jor deres opstden •·, og 3
uger efter en meget omtalt TV-udsendelse med fremstillinger af visse nazistiske
smågrupper, bl.a. "De Nationale". Centerpartiets ledelse, som aldrig har set sit partiprogr.im refereret i Politiken på en sådan måde, at læserne kan vurdere det, føler
sig selvsagt pikeret.
Centerpartiet udarbejder derfor et læserindlæg om partiets politik. Da Politiken
nægter at trykke det, klager partiet til Pressenævnet for at ra det trykt som genmæle efter medieansvarslovens regler.
Pressenævnet fastslår imidlertid at: "Lederens placering af Dansk Center Parti i
det poliliske spektrum er udtryk ji>r Poli1ikens vurdering. Pli den baggrund tiltræder
Pressenævnet. at Poli1iken /rar meddelt afslag pd genmæle."
Politiken placerer udtrykkeligt Centerpartiet som et parti med et menneskesyn,
der har "rod i racistiske holdninger". En beskyldning for racisme rettet mod personer eller organisationer, der ikke hylder den biologiske racisme, udgør efter fast
retspraksis en strafbar og erstatningsberettigende sigtelse.
Men ifølge Pressenævnet er Centerpartiet, i hvis program der ikke er det fjerneste belæg for at beskylde partiet for racisme, altså afskåret fra genmæle allerede af
den grund, at injurien mod partiet blot er udtryk for en "vurderi ng".
Hvordan skal Politikens læsere nu fil at vide, at deres opfattelse af Centerpartiet
bygger på en løgn?
Ved tilsvarende sværtningsaktioner landet over - styret af kræfter fra den ekstreme venstrefløj - neutraliseredes partiets muligheder for at gøre sig gældende ved
kommunalvalget.
Partiet er nyt og har ikke - som Den Danske Forening - kræfter og penge til at
rense sig ved domstolene.
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rer han jo sin gode vilje og vinder derved
goodwill hos mediemagthaverne.
På den måde kan disse efterhånden rn
alle til at løbe rundt og være bange for deres egne skygger og hinanden.
Derfor er det f.eks. overhovedet ikke
muligt at rejse de centrale spørgsmål om
indvandringen, uden at blive fremstillet
som "ekstremt højreorienteret" og det,
der er værre. Men det er som regel uden

mening at svare igen. For svaret vurderes
sjældent at have "nyhedsværdi", hvorfor
det ingen gennemslagskraft har i medierne. - Og så har humbug-journalisterne jo
da for øvrigt også for længst gjort det til
en uimodsigelig kendsgerning, at enhver
opposition mod masseindvandringen er
højreekstremisme.
Derfor fjoller de såkaldt ansvarlige politikere rundt og ter ikke tage fat om de
åbenlyse problemer på indvandringsområdet - som de for øvrigt vel også har

svært ved overhovedet at se gennem humbug-journalistikkens filter.
Offentligheden da?
Ja, de fleste har vel en uklar fornemmelse af, at noget er galt. Men hvordan
skulle et almindeligt, retsindigt menneske
kunne I! sig selv til at begribe, hvor groft
der misinformeres?
Som Hitler, den marxistiske presseideologis lærling og altså humbug-journalisternes åndsbroder, ræsonnerede: " ... en
løgn bliver troet mere.Jo større den er, da
folkets brede lag ..., pd grund afderes primitive enfoldighed snarere falder som offer for en stor end for en lille løgn, da de
nok selv lyver i det smd, men ville skamme sig ved alt for store løgne. De kan slet
ikke få en sådan usandhed ind i deres hoveder og vil heller ikke hos andre tro på
muligheden af den uhyre frækhed ved en
sådan Jordreje/se af sandheden, ja, selv
mlr de oplyses derom, vil de længe tvivle

og vakle og tage en eller anden undskyldning for gode varer. Derfor vil der også
altid blive noget tilbage afse/v den frækkeste løgn". "Folker ser altid i et hensynsløst angreb på en modstander beviset for.
at angriberen har ret, og det opfa11er afholdelse fra at tilintetgøre den anden som
tvivl om egen ret, ja, som tegn på uret",
"En hvilken som helst løgn, som gentages
hyppigt, vil efterhdnden blive troet." (Refereret efter Jan Andersson og Mats Furbcrg, "Sprog og Påvirkning", 1974, s. 26
og Z. A. B. Zeman "Nazi Propaganda",
1973, s. 34).
Virkeligheden er undertiden så fan tastisk, at den overgår fantasien.
Men prøv engang at læse din avis, lyt
til din radio og se dit TV med ægte kritiske øjne og ører- og se, hvordan man lirker og dirker med dig!
0.H

Dokumentation:
Der findes et omfattende materiale til
belysning af den ''kritiske" journalistiks
metode - men det er ikke altid let for offentligheden at finde. Den gruppe af
lærere og elever ved Journalisthøjskolen,
som i midten af ?O'erne udformede strn•
tegien for fremme af en samfundsforandring gennem de danske medier, nedfældede imidlertid deres overvejelser og anbefalinger i et skri ft, der fik titlen "Ikke et
ord om ytringsfrihed". Det er på sin plads
at gengive karakteristiske uddrag herfra.
Det fremgår af skriftet, at samfundsændringen skal skabes gennem behændig
dokumentation og "perspektivering" af
stoffet.
Hvad det førstnævnte angår, gælder
det om, "at Journalistens analytiske øje
sldr nedpå hverdagsplanet ogfremdrager
eksempler pd, hvordan den kapitalistiske
samfunds-struktur griber ind og bestemmer hverdagslivet. Journalistikken skal
være helt konkret og altså ikke bestå af
lange analyser eller af agitation, slagord
og paroler. Meningen er, at Journolisten
ud fra en socialistisk (læs marxistisk,
red.) grundholdning gennem sine artikler
helt konkret dokumenterer de centrale
menneske-fjendske og fornuftsstridige sider af det kapitalistiske samfund. Det,
journalisten altså gør, er med andre ord
at levere dokumentation for. at kapitalismen som samfunds-system bør bekæmpes."
"Perspektiveringens" funktion går videre, idet den, som det siges, skal være
ha.ndlingsorienteret:
"Det vil sige, at Journalistikkens kcnkrete indhold skal være formuleret sådan,
at den muliggør en erkendelse af. at forholdene i samfundet er skabt af mennesker, og derfor også kan ændres gennem
organiseret menneskelig handling.

6

DANSKEREN . NR. 2 • APRIL 1994

Denne Journalistiske form kan nah,rligvis i første række tage sigte på de
grundlæggende træk ved det kapitalisti•
ske samfund, eller måske rellere på ophævelsen af disse grundlæggende træk.
det vil sige udbytningen, lønarbejder. arbejdsdelingen, vare- og markedstyrannier
osv. Men den kan også tage fat på de mere underordnede modsætningsforhold,
hvor der ligger et antikapitalistisk perspekliv, For eksempel kampen modJorrin·
gede daginstitutioner. kampen mod miljøforureningen, kampen mod monopoliseringen af detailhandelen, kampen mod
giflen i madvarerne, osv.
Perspektiveringen kan i hovedtrækkene antage to former: den ene består i at
give eksempler på handlinger, der viser.
at det rent fak!isk er muligt for folk på
egen hdnd - det vil sige uden om de etablerede organisationer - at organisere sig
for at realisere krav, der rummer hvad
man kan kalde system-overskridende behov.
Den anden form bestdr i at antyde,
hvordan sådan noget kunne gøres i forbindelse medforhold, hvor det endnu ikke
er sket. Perspektiveringsfunktionen er
altså ikke blot 'handlings-orienteret '.fordi den beskæftiger sig med grupper, der
handler anti-kapitalistisk, den er tillige
'handlings-anvisende', fordi den åbner
op for konkrete handlings-muligheder på
områder, hvor der endnu ikke har fundet
handling sted.
Foruden at anvise konkrete handlingsmuligheder har perspekliveringen i
øvrigt en sideordnet junktion. ~d at behandle, det vil sige omtale, citere og dermed indirek!e 'reklamere' for grupper,
som fører en eller anden anti-kapitalistisk
kamp, kan perspektiveringen samtidig
være, hvad man kunne kalde en 'legitime-

rings-hjælp' over for de mennesker, der
er involveret i kampen. Med legitimerings-hjælp mener vi groft sagt, at en medie-mæssig opbakning omkring disse aktiviteter kan være medvirkende til, at de
menneske,; der deltager,Jøler sig opmuntret til at fortsætte, føler, ar deres kamp
har en mening. Sagen er jo nemlig den, at
når man normalt citerer personer i bladene, er det fordi deres meninger eller oplysninger anses for vigtige. Almindelige
mennesker - det vil sige dem uden for de
traditionelle samfunds-centre- citeres af.
drig, simpelt hen fordi deres meninger ikke anses for vigtige. Det at give positiv
omtale af 'menige' menneskers handlinger og meninger er altså samtidig at tillægge dem betydning.
Ser man de to Junk/ioner under eet,
kan man ogsd sige, at journalistens rolle
er igangsætlerens. Eller katalysatorens.
Han eller hun fremmer via journalistikkens kcnkrete indhold opbygningen af en
kritisk bevidsthed hos læseren.
Ideelt set, vil en socialistisk journalistik vise, at alle dele af samfundslivet
hænger sammen og i sidste ende er bestemt af samfunds-systemets grundlæggende. undertrykkende natur.
Efter vores opfattelse kan Journalisten
nd længst, inden for det, vi har kaldt 'dokumentations-fimktionen '. For at opfylde
denne funktion vil journalisten oftest blive nødt til at arbejde inden for genrer som
reportager, baggrunds-artikler, features
o.l. Det kan han eller hun gøre uden nødvendigvis at bryde rammerne for den Ira·
ditionelle, borgerligejournalistik.
Lad os vende tilbage til et eksempel, vi
tidligere har nævnt i dette afsnit: statens

Sådan saboteres et politisk listeforbund
- der kunne have givet mandater
N Frederiksberg forsøger en lokalliste under navnet "Stop Indvandringen" i

1993 for anden gang at komme i kommunalbestyrelsen. Tilslutningen b landt vælgerne er øgende, og listen har nu oven i købet arrangeret et listeforbund med Fremskridtspartiet og Centerpartiet.
Det drejer sig om at fl listeforbundet sprængt.
Fremskridtspartiet kontaktes af en journalist fra EkstraBladet. Samtalens detaljer
er glemt. Men Fremskridtspartiets repræsentant står efter samtalen tilbage med den
opfattelse, at Ekst raBladet "har noget" på Stop Indvandringens spidskandidat, Ellen
Reimert. Der er bl.a. afslørende fotos, og hun er i virkeligheden nazist. I Fremskridtspartiets folketingsgruppe bliver der uro. Fremskridtspartiets lokalfolk far be·
sked på at bryde samarbejdet - en trussel om eksklusion fra partiet, hvis de ikke
makke r ret, hæ11ger i luften. Sagen skal ikke opklares nærmere, for så vil Fremskridtspartiet ikke komme til at stå godt. EkstraBladet bringer en udtalelse fra en
fremskridtsmand, der lægger luft til Ellen Reimert. Han har i virkeligheden ikke
sagt det, han citeres for. Men det er lige meget. Det hjælper til at holde Fremskridtspartiet klar af skærene.
Centerpartiets repræsentant fir også et indtryk af, at hvis samarbejdet ikke afbrydes, vil Centerpartiet blive svinet til. Gennem andre journalister får Centerpartiet at vide, at en hetz-kampagne er på vej, som man kan blive revet med i. Partiet fllr
at vide fra disse journalister, at Ellen Reimert er straffet for vold (hvilket er opspind).
Der er også kompromitterende fotografier afhende (sådanne eksisterer ikke).
9/9 kører EkstraBladet e n artikel om valgforbundssamarbejdet. Alle interv iewede fra de andre partier har travlt med at lægge afstand til Ellen Reimert. 15/9 har
Fremskridtspartiet tilsyneladende betalt tilstrækkelige "beskyttelsespenge" i form
af afstandtagen- Ekstra Bladet bringer en artikel om, at listesamarbejdet er droppet.
Fremskridtspartiet undgår hetz, men opnår heller ikke den mandatfordel, et samarbejde kunne have givet.
"Stop Indvandringens" stemmetal stiger - men ikke nok til, at partiet for egen
kraft kan komme i kommunalbestyrelsen.

nedskæringer på daginstitutionerne.
Her vil det typiske være, at journali-

sten finder en eller flere familier, som pd
forskellig måde er blevet ramt af
nedskæringerne. For eksempel ved at den
hjemmegående husmor er blevet afskåret
fra at tage et job, hun ellers var blevet lovetJordi jamilien ikke kunnefd børnene i
vuggestue eller børnehave.
I reportage- og interviewform kan
journalisten beskrive familiens ulykkelige
situation og i den forbindelse ogsd pointere den åbenlyse sammenhæng mellem
statens politik og familiernes dagligliv.
Det er ikke sd vanskeligt at få igennem et
redaklionssekretariat. Journalisten behøver - bør - ikke direkte skrive, at det er
de dumme svin til politikeres asociale politik, der har bragt familien i fedtefadet.
Sammenhængen vil være tydelig nok endda, selv om den er indbygget i artiklen."
Endvidere hedder det i skriftet, at det
er "karakteristisk for den socialistiske
(husk at læse marxistiske, red.) journalist, at han eller hun ned-prioriterer det
traditionelle, borgerlige nyhedsbegreb.
Socialisten må nødvendigvis mene, at nyhedsbegrebet, som det forvaltes i den borgerlige presse, er udtryk for en fejlagtig
opfa11else af, hvad der er væsentligt at informere borgerne - og specielt arbejderne - om. Den socialistiske journalist må
derfor undlade at lægge vægt på de tradi-

tionelle nyheder inden for de forskellige
stofområder."
Strategigruppen mente at se mulighe·
der for at infiltrere og udnytte den "borgerl ige" presse indefra - især formid·
dagspressen:
"Grunden er i al sin simpel/red, at
grænserne for den acceptable borgerlige
journalistik kan jlyues - eller reuere:
gøres jlyde11de. Vi mener. det er vigtigt at
holde øje med, at der netop i disse år ironisk nok i den borgerlige presse, eget
og mest succesrige t1jkom, formiddagspressen - er tydelige tL,g11 på, at de traditionelle 11ormer for journalistik er under
nedbrydning.
Formiddagspressen - først og frem mest Ekstra Bladet - har radikalt frigjort
sig fra de traditionelle forpligtelser til
'objektivitet', '11eutralitet'. 'upartiskhed ·
o.l., en frigørelse. der pd fl1 dr gjorde b/a.
det til landets swrste dagblad. På samme
måde har formiddagspressen gjort op
med den stivnede opdeling afJournalistisk arbejde i nøje afgrænsede genrer.
Referat, reportage, kommentar. anmeldelse og feature kan uden vanskeligheder
findes i et og samme Journalistiske produkt i Ekstra Bladet. Endelig har formiddagspressen sagt farvel til den ·s eriøse '
journalistik, der i næsten bogstaveligfor·
stand er stavnsbundet til det officielle politiske og kulturelle liv - ti/ de 'samfunds-

problemer', den politiske og kulturelle
elite finder det for godt at sæ11e på dagsordenen. Hvad man end vil mene om den
måde, det bliver gjort på, sd har formiddagspressen fimdet et helt nyt speklrum af
journalistisk relevante emner: fra sex
over sociale aggressioner hos folk pd
gulvet' til de lyssky kulisser bag politikernes og pampernes offentlige illusionsnumre.

Denne nedbrydnings-proces afde traditionelle normer for journalistik kan sO·
cialtstisk orienterede journalister være
med til at fremme - vel at mærke. samtidig med at de forsøger at kanalisere den
ind i socialistiske baner. Formmæssigt
kan frigørelsen fra de stivnede journalistiske genrer åbne muligheder for at gøre
det journalistiske arbejde mere analyserende. forklarende, sammenhængs-skabende - altsamme11 noget. en socialistisk
journalistik ikke kan være foruden, men

som den traditionelle borgerlige journalistik med sine strenge genre-krav gør del
vanskeligt at praktisere. Tilsvarende kan
en socialistisk orienteret journalistik også indholdsmæssigt hente inspiration i
den ''gule " formiddagspresses bn1d med
de gængse normer - først og fremmest
derved, at den socialistisk orienterede
Journalistik lærer at tage udgangspunkt i
det konkrete, sociale liv. som det leves og
opleves af de mennesker, j ournalistikken
er henvendt til. Socialistiskejournalister
må lære. al abstrakte og generelle sandheder om det kapitalistiske samfund kun
er interessante, journalistisk set. hvis de
kan udledes af konkrete historier. Og de
må lære. at sensations-pressens eksistens-gnmdlag- undertrykte seksuelle og
sociale behov - langtfra er et banalt fakhm1. men et forhold, der bør tages alvorligt, brnges som udgangspunkJ ogsd for
en socialistisk Journalistik og sættes i
samfundsmæssigt perspek1iv.
Ndr vi mener, at der i alt dette findes
en farbar vej for socialistisk indstillede
journalister pd de borgerlige aviser, så
skyldes det. at det jo er oplag/ for enhver
- selv.for de mest bornerte afde borgerlige chefredaktører - at formiddags-pressens aggressive. partiske og meget virke•
ligheds-nære journalistik sælger langt
bedre end den hæderlige, påpasselige.
stuerene og såkaldt objektive provinsjournalistik. De ølwnomiske moJiver til at
'give los' skulle altså ikke være så vanskelige at mane frem i chefredaktionens
kontorer - og måske slet ikke i disse år.
hvor sh·iflen på væggen skriver "bladdød". Derimod er der bdde politiske og
ideologiske grunde, som taler imod, at
man i den traditio11elle borgerlige dagspresse skulle sige farvel til en hel æra af
saglig.forsvarlig og soberjournalistik for
at give sig kommercialismen i vold. Derfor vil opgøret ikke blive tlbent erklæret
og udbasuneret i utvetydige vendinger fra ~
chefredaktionerne - men sæ11e igennem
trægt, næsten umæ,*eligt.
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Og offeret for denne udvikling bliver
altså den traditionelle borgerlige journalistik, som vi har forsøgt at give en forestilling om i denne bog. Det er derfor
nødvendigt, at socialistisk indstillede
journalister lige som gør sig rede lil i deres journalistik at 'udnytte ' de samme
kræfter og behov, som den gennem-kommercialiserede presse lever af. 1i/ et socialistisk formål. I sidste ende for at demonstrere. at det kapitalistiske samfrmd
med dets tilbagevendende kriser ikke er i
stand til at tilfredsstille de grundlæggende menneskelige behov for socialt liv."
To af de medvirkende i "strategigruppen" på Journalisthøjskolen var Kurt Simonsen og Niels Westberg, som altså har
placeret sig på EkstraBladet, hvor de netop forudså særlige operationsmuligheder.
Bortset fra de to lærere, der var med i
gruppen, nemlig Frands Mortensen (lektor ved Århus Universitet) og Erik Nordahl Svendsen (amanuensis ved Journalisthøjskolen) er skriftets forfattere i
øvrigt følgende (med placeri ng angivet
ifølge håndbogen "Danske Journalister",
1990): Eigil Andersen (Danmarks Radio,
DR), Ulla Bechsgaard (DR), Lars Hørby

(EkstraBladet), Klaus Laursen (DR), Lars
Schelde (DR), Jens-Erik Sinnbeck (Midtjyllands Avis) og Jens Stubkjær (DR).
En omkalfatring af sandhedskravet gik
som sagt også i gang i Danmarks Radio.
Den tog udgangspunkt i en analyse, som
blev lavet til formålet, men som karakteristisk nok aldrig blev offentliggjort (hvilket dog ikke har hindret DDF i at få fat i
den). Den hedder "Objektivitet - virkelighed - beskrivelse - formidling", og er
fra 1978. Deltagerne i arbejdet var en internordisk gruppe bestående af: Gunnar
Noren, Pertti Hemånus, Olga Linnc, Dan
Lundberg, Erik Nordahl Svendsen og
Kjeld Veirup.
I analysen siges bl.a. følgende: "Det
afgørende er. at .... (formålene med virkelighedsbeskrivelsen, red.) kan være mere
eller mindre rimelige eller legitime i forhold til stoffet og modtagerne. Et formåls
rimelighed eller legitimitet afhænger af
værdien af de konsekvenser som fe/ger.
hvis formålet realiseres. Hvis konsekvenserne afen realisering afet formål vurderes højere, end hvis formdiet ikke realiseres, er formdiet legitimt. Ellers ikke. ...
der findes ... visse forskelle mellem viden-

skab ogjournalistik, forskelle som gør, at
vi i alle tilfælde ikke rent mekanisk kan
ove,føre ideer om videnskabelig objektivitet til at gælde journalistisk virksomhed. Den i denne sammenhæng måske
vigtigste forskel er, at Journalistikken er
eller bør være i særlig grad modtagerorie,11ere1. Journalistens fornemste opgave
er at hjælpe modtageren til at orientere
sig i sin tilværelse". Progrnmvirksomhe·
den i radio og fjernsyn skal have som mål
at formidle "et realistisk syn på tilværelsen" hedder det herefter.
DR-journalisten skal altså "hjælpe"
modtageren til at orientere sig, og fremme
et "realistisk" syn på tilværelsen. Der er
således ikke tale om at lade modtageren
selv drage sine konklusioner ud fra denne
verdens begivenheder, beskrevet så objektivt, som journalisten nu kan. Nej,
modtageren skal "hjælpes" til at drage de
rigtige konklusioner. Bemærk også, at
DR-journalisten skal fremme de "rimelige" og "legitime" formål. Del lyder jo
smukt. Men afgørelsen af, hvad der er "rimeligt" og "legitimt" træffes af DR - ikke af seerne og lyllcrne.

"Marxismen er god nok"
"Fornylig hørte jeg en munter dame
blive interviewet af en lige så munter
kvindelig journalist i Danmarks Radio.
Anledningen var en ny opsætning af et
teaterstykke af Benolt Brecht. "Marxismen er god nok", kvidrede damen, ''den
blev blot forvaltet forkert".
Det var de to lystige koner helt enige
om. Hvad angår marxismen, så de begge lyst på fremtiden. Hvis den muntre
dame havde sagt: "Nazismen var god
nok, den blev blot forvaltet forkert". Så
ville hun formodentlig have fået ørerne
i maskinen. Og det ville have været
ganske velfortjent. Men det burde vel
gælde i begge tilfælde. Nej - ikke i
Danmarks Radio. Der er marxismen altid god nok, den blev blot forvaltet forkert.
Denne grundindstilling er i virkeligheden symptomatisk for stort set al information, der udsendes i TV og radio.
Det gælder også, hvad angår det syge
ekko, der klinger fra Odense.
"Marxismen er god nok". Det kunne
stå som et slogan for de elektroniske
massemediers virksomhed i Danmark.
Men det er ikke uden betydning, eftersom vi lever under et mediestyret demokrati. Mediestyre i modsætning til

folkestyre. Mediestyret må jo nødvendigvis udvikle sig på bekostning af folkestyret. Man kan ikke have begge dele
på samme tid.
Det står skrevet i Grundloven, at den
lovgivende magt er hos folketinget og
den udøvende magt hos regeringen. Ingen over og ingen ved siden af. Men
selvom det sjældent nævnes og aldrig
diskuteres offentligt, så er det en åben lys kendsgerning, at den reelle magt i
samfundet i løbet af de sidste tyve år
ganske gelinde er gledet over til de
særligt udvalgte indenfor de elektroniske massemedier.
Ytringsfriheden er blevet monopoliseret og gjort til et privilegium for de få.
På tværs af grundlovens bestemmelser
har magten skiftet bopæl. De personer
eller kliker, som hersker over TV og radio, har gjort sig til de egentlige magthavere.
Hvad der hen over kaffekopper og
guldbajere aftales i Radiohusets og
Gyngemosens kantiner, det vil i regelen
vise sig at være mere virkningsfuldt
end hvad der besluttes i Folketinget.
En lov vedtaget i Folketinget kan
omgøres. Hvilket jævnligt sker. Det
kaldes - hovsaløsninger. Men hvad der

bliver aftalt henover kaffekopper og
guldbajere, det er ulige vanskeligere at
ændre.
Medierne kan vælte en minister.
Gøre en politiker til en færdig mand.
Skade et helt parti. Og omvendt kan
medierne favorisere en middelmådighed, der forfægter "de rigtige meninger", som for øjeblikket behager journalisterne.
Når venstrefløjens stormtropper ved
nattetide tænder bål i gaderne, raserer
bankerne og kaster med brosten og
jernspyd, så er det politiet, der efterfølgende sættes under anklage i medierne.
Hverken politikerne, politiet eller
nogen andre lovlige myndigheder synes
at kunne stille noget op, når mediernes
inkvisitionsdomstol retter søgelyset
imod dem. Herrefolket er usårligt.
Beslutter medieherskerne, at de vil
rejse en sag, skabe en stemning, starte
en kampagne, så bliver mange politikere derfor omgående slappe i knæene og
særdeles lydhøre.
Undertiden kan man få det indtryk,
at mediepaverne holder folketingsmedlemmer som andre holder travheste.
Sådan fungerer det perfekte mediestyrede demokrati."

Uddrag af Jens Jackie Jensens anikeJ "Marx.ismen under anklage" i Tidehverv nr. 1. januar 1994.
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TV's groteske brug af kilder
•

Mange vil huske, hvordan TV2s Faktoeren i september I993 bragte en sensationel udsendelse "De skjulte Bånd" om vor
hjemlige håndfuld nynazisters aktiviteter,
hvori ifølge udsendelsen foruden afsyngelse af vemodige sange og demonstrativ
støvletrampen også indgik indbrudstyveri
og voldelige overfald. I kølvandet heraf
lodsede udsendelsen Søren Krarup og
Den Danske Forening ind. Det hele byggede på materiale fra den - efter udsendelsen - landskendte Frede Farmand.
En politiundersøgelse har nu konkluderet, at der ikke var eet sandt ord i de
sensationelle oplysninger om konkrete
forbrydelser, som programmet diskede op
med. Man skulle derfor tro, at faktoerchef Erik Stephenson og medarbejderen
Henning Møller havde røde ører. For ikke
at tale om de dagbladsjournalister, som i
et par uger derefter rystede deres respektive forsider med beundrende reportager
om de Farmand'ske såkaldte afsløringer.
Men se til, om man har set bare et enkelt rødt øre i den anledning - endsige en
undskyldning til de forulempede. Medde·
lelscn om, at politiet ikke havde fundet en
stump kød på sagen blev kun bragt som
en godt skjult notits i Jyllands-Posten.
TV2 og de øvrige redaktioner fortav aldeles, at hele kampagnen var opspind.

Nu kan enhver journalist selvfølgelig
blive bondefanget af en plattenslager.
Men faktisk burde ørerne på TV2 have
antaget purpurskær allerede før politiundersøgelsen, for redaktionens fremgangsmåde i forbindelse med "De skjulte bånd"
vil gå over i pressehistorien som et
skræmmende skoleeksempel på næsten
alt det, en redaktion aldrig må gøre - også bortset fra politiets senere afsløring.
Og jeg taler her som tidligere mangeårig dagblads-journalist.
Det er ikke det, at TV2 har anvendt en
rendestens-kilde som Frede Farmand til
sine afsløringer af en lille flok danske
nazister. Det er en journalists klare ret sommetider hans pligt. Ingen spørger efter hans kilders sandhedsværdi, men kun
efter det færdige produkts sandhedsværdi. Kilderne kan for så vidt være af en
hvilken som 'helst an; dem holder journalisten normalt (men ikke nødvendigvis)
skjult. Offentligheden forventer jo, at
journalisten selv har kontrolleret dem.
Det er alene ham og hans redaktion,
der redaktionelt står inde for, at den fær-

dige reponagc er sandfærdig - ikke kil den. Det svarer i princippet til politiets
brug af politistikkere, f.eks. fra forbrydermiljøet.
Men TV2's Faktocr-redaktion gjorde
noget ganske andet i "De skjulte Bånd".
Her har journalisterne nemlig promoveret
kilden frem i selve programmet - og bagefter gemt sig bagved kilden.
TV-2 stillede sig groft sagt til rådighed
som møgspreder - eller skal vi sige:
båndværksted - for en kilde, der uden
journalistisk kontrol, og bevisligt usandfærdigt, f.eks. antydede, at Søren Krarup
via Den Danske Forening skulle have
stået i forbindelse med nazister - samt beskyldte ham for at have videregivet navne
på folk, som han havde lovet anonymitet.
Altsammcn frit opfundet.

1 Jyllands-Posten forsvarede Faktoermedarbejderen Henning Møller sin egen
og TV-2's handlemåde i relation til Søren
Krarup med, at det var blevet denne "tilbudt" at medvirke i programmet, men at
han havde sagt nej. Han havde altså haft
chancen! - Henning Møller har derimod
ikke afvist, at hans programs oplysninger
er usande. Hans selvforsvar er grotesk. At
en sognepræst siger nej til at medvirke
aktivt i et tv-program om noget, som kaldes "højrefløjen" - og som præsten ikke
selv mener at tilhøre - det kan dog aldrig
blive journalistens alibi for i programmet
at udbasunere usandfærdigheder om
præstens på,1åede "højrefløjs"-aktivitet uden at have ringet den angrebne op og
kontrolleret påstandene.
Hvis jeg f.eks. siger nej til at medvirke
i et program om misbrug af mindreårige -
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. Og hvilken
kilde er det så? - ~ " V ~
En gammel lønnet
~
og aktiv nazi-medarbejder, som har måttet indrømme at have lavet nazistisk
video-produktion for Thies Christoffersen. En professionel meddeler, der le·
ver af sladder og rygter - her bilagt falsk
dokumentation.
Den journalist, der ikke benytter oplysninger fra Frede Fannand med den alleryderste grundighed og forsigtighed, burde finde sig en anden profession.
Og de injurierede, som normalt ikke
ville ofre to ord offentligt på en type som
Frede Farmand, skulle så selv have ulejlighed med at påvise, at historierne er
grebet ud af luften. - TV-2 ragede det
nemlig ikke.

,

Jyllands-Posten
IO. november 1993
måske fordi jeg ikke synes, jeg har noget
fornuftigt at sige o m emnet - skulle det så
give tv-journali~1en ret til at udpege mig
for alt folket som børnelokker - endog
uden at have undersøgt om det passer? Skulle journalisten bagefter kunne undskylde sig med, at jeg havde jo haft chancen for at tilbagevise påstanden?
Så måtte man for en sikkerheds skyld
være med i samtlige tv-programmer.
Journalist Henning Møllers selvforsvar
forudsætter det synspunkt, at hans egen
reportage blot er et interesse-slagsmål
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med ham selv som en slags neutral
"kampdommer", der ikke har noget selvstændigt ansvar for, om programmet er
sandfærdigt. - ingen seriøs redaktion v il
acceptere det synspunkt.
Stillet over for kritik af et program,
som alene han og Fok.toer-redaktionen er
ansvarlige for, gemmer han sig således
bag kilden.
Og som sagt: hvilken kilde!
En kilde, med hvem man end ikke kan
diskutere offentligt. At Farmand står i
mudder til halsen, giver ham et dobbelt
forspring: - Han har intet at miste, så han
kan sige hvad som helst. Og han behøver
kun at klaske lidt med armene, så sprøjter
mudderet på de omkringstående.
Og for sådan en harTV-2-journalisterne
ageret mikrofonholdere. Hos ham har de
deponeret deres troværdighed. Og bagefter, da jorden brændte under Faktoer-ehef
Erik Stephensen, hentede Ole Stephensen
hr. Farmand ind i Elevatoeren og hyldede
ham som sandhedens frygtløse ridder.
Man er vel brødre.

Rødvin i muddergrøften

•

TV-2 Eleva]ren Jod naturligvis ikke chancen gå fra sig ri/ at præsentere en ny kJo-.,n i medieteltet.
Her ser vi Frede over de fyldte rødvinsglas slå til mod DDF's /adles "tankegods" med nazisterne efter Boleues begavede spørgsmål "om DDF er lige så farlig som nazisteme."

Jesper Langballe

Teori og virkelighed

"Massemedierne... har en afgørende indflydelse på vores menings- og
holdningsdannelse. Ergo må public-

Lov om Radio- og Fjernsynsvirksomhed, § 7, stk. 1:

stationerne mobiliseres i kampen mod
fremmed-angst."
DR~ blad DrAben.

"Danmarks Radio er en sel vstæ ndig offentlig institution, der er forpligtet over
for hele befolkningen til at sprede radio- og fjernsynsprogrammer omfattende nyhedsformidling, oplysning, underholdning og kunst. Der skal ved programlægningen lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytri ngsfriheden. Der
skal ved programudbudet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved informa tionsform idlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.''

Danmarks Radios personaleblad
"-.
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Vi er røde, vi er hvide ...
Harry Vinter har talt med Kaj Vi/ladsen, medlem af kommunalbestyrelsen i Struer for listen
Holger Danske.
•

Harry Vinter: Først et lidt forsinket tillykke med din indvælgelse i kommunalbestyrelsen i Struer for et halvt år siden.
Kaj Villadscn: Tak skal du ha'.

H. V.: Hvad er Ha/ger Danske?
K.Y.: Det hele startede med, at jeg ikke
kunne tå mit barn i børnehave. Jeg fandt
ud af, at indvandrernes børn altid kom
foran i køen. Det førte til, at jeg skrev en
række kritiske læserbreve til kommunalbestyrelsen, som jeg ald rig fik svar på. Så
skrev jeg et personligt brev til byråds·
medlemmerne og forlangte svar på bestemte spørgsmål vedrørende Struer
Kommunes forhold til flygtninge og indvandrere. Det svarede de heller ikke på,
men til sidst følte de sig så presset, at de
besluttede at lave en høring, hvor folk
kunne stille spørgsmål til de politiske partier.
Der blev dækket op med kaffe og brød
til ca. 30 mennesker, men der kom 500.
Byrådet fik udpeget en dirigent, der forsø&>te at undgå, at jeg fik ordet. Men det
sørgede jeg for at få alligevel, og jeg fik
rejst en række kritiske spørgsmål. 95 pct.
af forsamlingen stillede spørgsmål af
samme slags som jeg. Men vi fik ingen
rigtige svar. Politikerne snakkede udenom.
En række mennesker opfordrede mig
så til at starte et eller andet, og jeg fik en
række adresser. Den 8/9 93 holdt vi møde
og stiftede Holger Danske.
Vi besluttede at stille op ti I byrådsvalget og valgte 6 kandidater ti l byrådet og 4
til amtsrådet.
Først ville de gamle partier udelukke
os fra vælgermøderne. "Det er også lige
meget", sagde jeg, "jeg tror også, vi får
mere ud af. at I nægter os at komme med.
men en ting kan I være sikre på: jeg stiller
op, om det så skal være nede mellem tilhørerne."
Det tyggede de så lidt på - hvorefter vi
blev inviteret med.
Det viste sig, at det var det, vi talte om,
folk var interesserede i på møderne. Efter
3 møder blev de gamle partier så enige
om, at nu skulle vi ties ihjel. De ville ikke
diskutere flygtninge og indvandrere. Det
førte til, at folk blev ved med at stille
spørgsmål til mig.

Kaj Vi/lodsen
Ved valget blev jeg så valgt ind i byrådet. Ved amtsr.idsvalget fik vi flere stemmer end b:lde CO og Kristel igt Folkeparti . Selv i byer, hvor vi overhovedet ingen
kampagne havde ført, fik vi mange stemmer. Men det var ikke nok til et mandat.
H. V.: Har du beskæftiget dig med politik/ør?

K.Y.: Ja, da jeg var yngre, var jeg aktiv
kommunist, og jeg -sad i bestyrelsen for
min fagforening - jeg er murer. Det var
egentlig fagforeningsarbejdet, der interesserede mig mest. Det var der, jeg mente, man skulle lægge sine kræfter. Jeg har
også gået med i Vietnam-demonstrationer
og meget andet, som jeg godt ville kunne
fortryde med tilbagevirkende kraft.
H. V.: I en række kommuner var der opstillet lister mod indvandringen, som ikke
opndede valg. Hvad er din forklaring på,
at det lykkedes i Struer?

K.Y.: Der er en række forhold i Struer,
som gør, at folk kan se, hvor det bærer
hen. Nogle af de første tamiler, som kom
til Danmark, blev indlogeret udenfor
Struer. Efterhånden er de sivet ind i Struer. Jeg vil tro, der er omkring 450 tamiler
i Struer. Det er svært at finde frem til det
rigtige tal. Efterhånden som de får dansk
statsborgerskab, så tager man IO ekstra
tamiler ind og påstår, at der stadig kun er
I00. Sådan manipuleres der med tallene.

Mange af tamilerne har været i politiets søgelys med forfalskning af pas og papirer og med guldsmugling. De tamilske
Tigre har deres hovedkvarter i Struer. Det
er en torn i øjet på mange.
Vi får at vide, at de ikke tår særbehandling. Men vi kan jo se, hvad biler de kø rer
i, og hvordan de fører sig frem. Selv om
de ingen arbejde har, besætter de de dyreste lej ligheder, som danskerne ikke har
råd til at bo i.
For et par år siden var der et dansk par,
der blev ramt af sygdom og derfor gik ned
i indtægt. Det endte med. at deres hus gik
på tvangsauktion . Kvinden henvendte sig
da med sit barn på kommunekontoret og
spurgte, om man kunne skaffe hende en
lejlighed. Det kunne man ikke. Det skete,
samtidig med at 3 tamilske familier flyttede ind i et socialt boligselskab her i
Struer. Kvinden fik den besked. at hun
kunne rejse hjem til sine forældre, der boede i Ringkøbing, og barnet, som var 3 år,
kunne komme på børnehjem.
Den slags husker folk.

H. V.: Da du blev valgt, blev en SF'erfra
Struer interviewet om sin mening om dlg.
Hvad mener du egentlig om hende og hendes parii. som optog Ole Sohn i partiet få
md11eder efter, at han havde lykønsket

mordere som Ceaucescu og Honecker?
K.Y.: De må jo have nogle meninger,
som de ikke vil skilte med offentligt, men
som kommer til udtryk ved, at man tager
en mand som O le Sohn til sig.
Gerda Hansen fra SF her i Struer er lidt
speciel. Hun har været en af vore bedste
støtter op til valget. Ved valgmøderne
brugte hun halvdelen af sin taletid til at
rakke ned på mig. Det havde ikke noget
med fakta at gøre, men kø rte efter recepten "Kaj Villadsen er et sort kapitel i
Struers historie. Han skal ud, hvor han
hører hjemme, helt ude i mørket. Villadscn siger, han vil tage låget af debatten.
Det har han ikke gjort, han har taget higet
af den skraldespand, som han selv er
kommet op af."
H. V.: Ha. ha. Det er herligt!

K. V.: Hun har sagt det så mange gange,
at jeg kan det hele udenad. Og jeg sad og
klappede i hænderne under bordet, hver ....
gang hun gik igang.
,..
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Hun er en meget bestemt dame at se på
og også meget kraftig. Hun ser ret så vred
ud, når hun siger det. Hun er en type, man
ikke kan diskutere med, hvis man ikke er
lidt enig med hende. Hvis du er modstander, foragter hun dig.
Formanden for SF, Egon Roesgaard, er
folketingskandidat. Han har søgt kommunen om 100.000 kr. af kunstfonden til at Il
den her "Svinehund" opstillet her i Bredgade, hvor jeg bor, fo rdi de mennesker, der
har stemt på Holger Danske, skal mindes
om den indre svinehund, de har givet udtryk for ved at stemme på mig.
H. V.: Den som prntten lugte kan ...

K.V.: Det har jeg så forlangt ti l afstem·
ning i byrådssalen, men det vil borgmesteren ikke. Jeg vil gerne have, at fol k
melder ud. Der g ik panik i SF, da de opdagede, at jeg vil have sagen op i byrådet.
De ville bare have den til kunstudvalget,
som er et ikke-folkevalgt udv-Jlg, hvori
der bl.a. sidder en SF'er. Jeg gik så til
pressen og fortalte, at borgmesteren havde nægtet mig på et økonomiudvalgsmøde at Il sagen behandlet i økonomiudvalget og i byrådet. Det, synes jeg, er udemokratisk.

H. V.: Hvordan er tilværelsen som byrådsmed/em?
K. V.: I de fleste sager er den politiske
uenighed ikke særlig stor. Om der skal
bevilges en ekstra hjemmehjælper på plejehjemmet, er der som regel enighed om.
Men så snart vi nænner os noget, der vedrører flygtninge og indvandrere, er det
som om, det hele begynder at d irre.
Der er tradition for, at man går op i
kommunens kantine efter byrådsmøderne
og flr en bid mad og snakker om alt andet
end politik. Og jeg bl iver behandlet på lige fod med alle de andre.
Den eneste undtagelse er Gerda Hansen. Hun viser hele tiden sin afsky overfor
mig.

H. V.: Har valget ændret dit liv?
K. V.: Ja. for nært sagt hele døgnets 24
timer drejer sig om politik. Der sker noget
hele tiden.
Det, at jeg er en lidt speciel person i byrådet, som alle gerne vil overfalde, gør, at
jeg er nødt til at sætte mig ekstra godt ind
i sagerne, for at være sikker på ikke at lave fejl. Det går min tid med.
H. V.: Er du medlem af Den Danske
Forening?

K.V.: Jeg er lige blevet det, fordi DDF
kan hjælpe mig med mange nyttige oplysninger.
H. V.: Jeg er stolt over, at du er blevet
medlem hos os. Tak for samtalen.

}2
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Et hamskifte
Dansk Flygtningehjælp klarer alle skær - ved hjælp af statskassen!
I løbet af 1990 gennemførte Dansk
Flygtningehjælp sin indsamling "Flygtning 90".
Daværende informationschef og kam•
pagneleder Finn Slumstrup udtalte, at
man håbede at Il 60 mio. kr i kassen ved
indsamlingen og at hele overskuddet ubeskåret gik til flygtninge i udlandet, fortrinsvis til de 15 mio. flygtninge i 3. verdens lande.
Der kom imidlertid grus i indsamlingsmekanismen, da Danskeren ( 1990 nr. 5)
og B.T. i efteråret 1990 i artikler om
Dansk Flygtningehjælp afslørede, at
mange millioner fra tidligere indsamlinger i strid med indsamlingslovens be·
stemmeiser - og dermed ulovligt - var
anvendt til betaling af Dansk Flygtningehjælps almindelige administrationsomkostninger m.v. Det kunne næsten betegnes som en form for hj ælp til selvhjælp.
Herover blev Finn Slumstrup så sur, at
han anklagede B.T. for at "rejse en hørm
af mistænkeliggørelse af Dansk Flygtningehjælps arbejde."
Men hvad blev så resultatet af "Flygtning 90''. Den indbragte ialt 20,4 mio. kr.
Herfra gik udgifter i forbindelse med indsamlingen: 6,4 mio. kr., så overskuddet som ubeskåret skulle gå til 3. verdens
flygtninge - blev sølle 14 mio. kr.
Pengene faldt dog på et tørt sted. Efter
overførslen af overskuddet til Dansk
Flygtningehjælps regnskab udgjorde
saldoen pr. 31.12.1990 på "Kapitalkonto
til rådighed for projekter m.v." 14,3 mio.
kr.
I 1991 beløb renterne af de indsamlede
midler sig til 1,8 mio. kr. Til udenlandske
projekter blev bevilget 2, 1 mio. kr., og til
administrationsomkostninger m .v. blev

anvendt 2,6 mio. kr.
I 1992 androg renteindtægter 1,8 mio.
kr. - som året før - og til udenlandske
projekter blev bevilget 2,3 mio. kr., og til
administrationsomkostninger m.v. blev
anvendt 4 mio. kr.
Dansk Flygtningehjælps regnskab for
1992 blev godkendt af repræsentantskabet 7. juni 1993 og er i øvrigt på mange
måder et meget spændende regnskab.
Regnskabsberetningen indledes med følgende ord: "1992 er det første regnskabsår, hvor Dansk Flygtningehjælp over finansloven har modtaget tilsk ud til opret·

holdelse af sekretariatets funktioner, der
tidligere har måttet betales af Dansk
Flygtningehjælps egne midler, rentebeløb
og specielle fo ndsbidrag. Sekretariatets
bevilling er for 1992 på3 mio. kr., og er at
betragte som frie midler."
Det var jo lige netop dette Danskeren
og B.T. afslørede i 1990, at mange af de
hidtid indsamlede millioner var anvendt
til Dansk Flygtningehjælps almindelige

administrationsomkostninger m.v.
Nu er afsløringen dokumenteret af
Dansk Flygtningehjælp selv.
Men når man husker på de mange floromvævede ord og de forfærdende billeder
på tv-skærmen for at få befolkningen til
at yde et bidrag til "flygtning 90", så
hjælpen hurtigst muligt kunne komme
frem til de mange millioner flygtninge i 3.
verdens land, så sidder man tilbage med
en flov smag i munden, når man i slutningen af årsberetningen for 1992 læser følgende: "Den samlede aktivitet i Dansk
Flygtningehjælp i 1992 er gennemført
med et samlet træk på "Kapitalkontoen til
projektaktiviteter m.v." på kr. 552.000,-"
(!!). Det er dårligt nok udgiften til en
medarbejder, der arbejder med flygtningeprojekter i ud landet. Ifølge Berl. Tid.
(24.2.92) modtog 58 ledende medarbejdere i danske bistandsorganisationer lønninger omregnet til danske forhold svarende til mellem 850.000 kr. og 1,4 mio.
kr.
Med det indsamlingsklima der er i dagens Danmark og med Dansk Flyginingehjælps omdømme in mente, t ror jeg næppe der kommer flere "Flygtning"-i ndsamlinger.
Det er nok heller ikke nødvendigt. idet
danske skatteborgere nu også er tvangsindlagte til at yde tilskud til Dansk Flygtningehjælp igennem bl.a. DANIDA.
I 1991 ydede DANIDA, EU og FN 50
mio. kr. i tilskud. I 1992 steg beløbet til
89 mio. kr. Til sammenligning kan oplyses, at tilskuddet i 1990 var på 6 mio. kr.
Jeg ville gerne have gennemgået revisionsberetningerne til regnskaberne, men
siden direktør Nils Foss blev formand, har
det ikke været muligt at få udleveret revisionsberetningerne, selv om Dansk Flygtningehjælp for 98%'s vedkommende er
fi nansieret af statskassen.
Ib Hofmeister

J

Flygtningekonventionen
under lup
1
J

Flygtningelobbyen hævder, at "Danmark må leve op til sine internationale forpligtelser" - altså
FN-flygtningekonventionen af 1951. Intet land er imidlertid folkeretligt forpligtet af aftaler,
som er ødelæggende for det. Og hvad mere er ...a FN-konventionens baggrund er en anden, end
vi hidtil har fået at vide. Her er historien om konventionens historie i Danmark.
Afcand. jur. Knud Eriksen
FN's Flygtningekonvention giver ingen
ret til asyl, men sigter mod at forpligte
deltagerlandene til, så vidt muligt, at behandle de personer, der har opndet asyl
på lige fod med landets egne borgere.
Konventionen er fol keretlig regeldannelse og henvender sig derfor til lande, ikke

til individer. Eftersom konventionen ikke
desto mindre både i Danmark og den
øvrige verden udgør det anerkendte fundament for national flygtningelovgivning,
er det værd at se på, hvordan dette fundament blev skabt, og hvor holdbar denne
vor "'internationale forpligtelse" er som
grundlag for Danmarks flygtningepolitik
og for den liberale danske udlændingelov
af 1983, der har gjort Danmark til en supermagnet for verdens fl ygtninge af alle
kategorier.
Konventionen fødes
I 1950 vedtog FN's generalforsamling
at oprette "United Nations High Commissioner for Refugees", FN's Højkommissær for Flygtningeanliggender (UNHCR). Det var et hjælpeorgan, der dels
skulle frem me beskyttelsen af flygtninges
retsstilling, f.eks. ved udarbejdelse og
gennemførelse af traktater, dels virke for
flygtningenes frivillige hjemsendelse til
hjemlandet og dels yde konkret bistand til
flygtninge både under midlertidige ophold i flygtningelejre og under flygtninges bestræbelser på at bosætte sig i nye
lande.
UNHCR afløste "International Refugec Organization" (!RO), Den internationale Flygtningeorganisation - også under
FN - som efter Anden Verdenskrig havde
sørget for nyt hjemland til omkring 1,6
mio. flygtninge fra østlandene.
UNHCR skulle have været et tidsbegrænset organ, men er blevet opretholdt
lige siden. Gennemførelsen af en ny
flygtningekonvention til afløsning af
Flygtningekonventionen af 28. oktober
1933, der kun var blevet godkendt af 8

lande, skulle blive det nye Højkommissariats første afgørende opgave.
Flygtningekonventionen blev underskrevet den 28. juli 1951 af 12 lande,
heriblandt Danmark, som afslutning på
en FN-konference, afholdt i Genevc i dagene 2. • 25. juli 1951. I alt 27 stater deltog, også Danmark, Norge og Sverige.
Fra dansk side deltog kontorchef i Indenrigsministeriet Knud Larsen (som konferencens præsident) og fungerende fuldmægtig Poul Høeg (senere højesteretsdommer) fra Justitsministeriet. Konventionen skulle senere ratificeres (endeligt,
lovligt godkendes) af medlemslandene
efter artikel 39. Dette var i Danmark kongens (regeri ngens) ret, evt. efter forelæggelse fo r Rigsdagen, ifølge dagældende Grundlovs§ 18. I dag har efter grundlovsrevisionen af 1953 dronningen (regeringen) og evt. Folketinget denne ret.
Konventionen skulle ifølge artikel 43
træde i kraft 90 dage efter, at 6 af de underskrivende nationer havde ratificeret.

Arveprins Knuds konvention
Ingen stat havde dog endnu ratificeret
ved udgangen af 1951. Danmark skulle
blive den første til at gøre dette. Det skete
4. december 1952. Australien ratificerede
som den sjette stat 22. januar 1954, hvorefter traktaten kunne træde i kraft den 22.
april 1954. Traktaten blev offentliggjort i
Lovtidende (C) som Bekendtgørelse nr. 55
af 24. november 1954. Ratificeret blev den
af tronfølgeren, arveprins Knud i Kongens
fravær, medens H.C. Hansen underskrev
bekendtgørelsen som udenrigsminister.
Konventionen blev ratificeret med forskellige forbehold af de deltagende stater.
Hver artikel er i virkeligheden en traktat
for sig, og når en stat har taget forbehold
over fo r en artikel, gælder denne ikke i relation til den pågældende stat. Danmark
tog forbehold over for artikel 14 ( Kunstnerret og industriel ejendomsret), artikel
17 (lønnet beskæftigelse) og delvis over

for artikel 24 (Arbejderlovgivning og social tryghed). Dansk lovgivning, der bl.a.
sikrede danske statsborgere alderspension, invalidepension og enkepension, kunne ikke uden videre udstrækkes til flygtninge, men skulle laves om først. Det
samme gjaldt Ophavsretsloven. Retten til
at tage lønnet arbejde i Danmark var en
ret, der ved gensidig traktat med de nordiske lande var forbeholdt statsborgere herfra. Dersom Danmark ikke havde taget
disse forbehold, ville følgen have været,
at Flygtningekonventionen efter Grundloven (daværende§ 18) uden mindste tvivl
skulle have været fo relagt Rigsdagen til
godkendelse. Med d isse forbehold besluttede man, efter at have indhentet udtalelser i de berørte ministerier, at det ikke var
nødvendigt at forelægge konventionen
for Rigsdagen.
Flygtningekonventionen - grundlaget
for Udlændingeloven og Danmarks flygtningepolitik - blev derfor vedtaget (ratificeret) af arveprins Knud.
En interessant følge heraf er, at det i
dag i kkc ville være nødvendigt at spørge
Folketinget, før Danmark. det vil sige
dronningen (regeringen) alene, kunne opsige samme Flygtningekonvention med
virkning et år senere. Dette står nu i
Grundlovens§ 19, stk. 1.
Forbeholdene fjernes
Danmarks forbehold blev senere tilbagekaldt. Forbeholdet vedr. artikel 14
( Kun~~nerret og industriel ejendomsret)
blev tilbagekaldt som det fø rste i 1962
(Bekendtgørelse af30.3. 1963, Lovtidende C). da lovgivningen i mellemtiden var
lavet om på dette område. Og Udenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 60 af 12.
juni 1968 (Lovtidende C) meddelte, at
forbeholdene vedr. artikel 24 var tilbagekaldt, samt at fo rbeholdet vedr. artikel 17
nu kun gjaldt stk. I .
Den oprindelige Flygtningekonvention -.._
var begrænset til at omfatte personer, der ~
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var blevet flygtninge gennem begivenheder fra før I. januar 1951. Dette blev ændret ved tillæg til konventionen, en protokol. Ved "Bekendtgørelse nr. 21 af 31. januar 1967 vedrørende flygtninges retsstilling" kom konventionen til at gælde også
flygtninge fra senere begivenheder. Flygtningekonventionen var nu praktisk taget
100 pct. virksom for Danmarks vedkom·
mende. Flygtninge skulle - efter Flygtningekonventionen - på mange omrlder
behandles på lige fod med danske statsborgere, på endnu mange andre områder
skulle de ligestilles med svenskere og
nordmænd i Danmark, og de måtte under
ingen omstændigheder behandles dårligere end udlændinge i almindelighed.
Allerede i 1968 - af FN udnævnt til
Flygtningeår- udsendte Socialministeriet
"Cirkulæreskrivelse af 21. juni 1968",
hvorefter flygtninge fremover var berettigede til ydelser i henhold til lovgivningen
om Folke-, invalide- og enkepension på
lige fod med danske statsborgere. Den
mellemliggende lovgivning havde sikret
ministeriet en sådan beføjelse.
Senere fulgte flere rettigheder. Ved ændring i 1981 af Lov om kommunalvalg
(Lov nr. 143 af 30.3. 1981) blev det indført (bl.a.), at udlændinge kunne stemme
og vælges ved kommunalvalg og amtsvalg, når de blot "har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år fo rud fo r valget". Hertil svarer "rettigheden" i konventionens
artikel 7, stk. I. Ved det seneste kommunalvalg i efteråret 1993 var der længe en
ophedet debat angående det rimelige i en
sådan ret, der ikke engang var afhængig
af, om vedkommende kunne tale og forstå
dansk. De indvandringsvenlige partier
sikrede sig ad denne vej mange indvandrerstemmer.

Er konventionen ugyldig?
Men lad mig vende tilbage til tiden fø r
vedtagelsen af Flygtningekonventionen,
for meget tyder på, at den er vedtaget og
ratificeret under "vildfarelse eller svig"
og derfor er ganske ugyldig. Det vil jo 111
den senere flygtningelovgivning til at stå i
et helt andet lys.
Spørgsmålet er dels, om arveprins
Knud skrev under på en konvention med
et helt andet indhold end det, der var givet
instruks om at underskrive på konferencen i Geneve i juli 1951. Det ville jo i sig
selv være svig over for arveprinsen og
kongen - og gøre konventionen ugyldig.
Dels er spørgsmålet, om konventionen
i virkeligheden skulle have været forelagt
Rigsdagen fø r ratificering, fordi mange af
bestemmelserne krævede lovændringer
for at kunne gennemføres i Danmark.
Ifølge en fortrolig rapport fra den danske delegation ved flygtningekonferencen
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(kontorchef Knud Larsen) s. 73-90 hedder det: "Ved en følgende gennemgang af
de enkelte bestemmelser i konventionen
m.v. har delegationen som udgangspunkt
taget den af udenrigsministeriet i sin tid
udfærdigede tillægsinstruktion til den
danske delegation til FN's generalforsamling 1950. Den er gået ud fr•. at de be·
stemmeiser i ad hoc udvalgets udkast,
som efter nævnte tillægsinstruktion var
acceptable for den danske regering, fremdeles kan accepteres, forsåvidt de i den
endeligt vedtagne konvention er optaget
uden rcalite1sændringer eller dog kun
med sådanne ændringer, som medfører en

begrænsning af signatarstaternes forpligtelser.''

Blev grundloven overtrådt?
Herefter gennemgås samtlige konven•
tionens artikler, og det viser sig, at der
skulle være taget forbehold for mange af
artiklerne. Men det blev ikke gjort.
Det gælder f.eks. artikel 7 (se ovenfor),
og det gælder artikel 15 (om foreningsret).
Artikel 17 (lønnet beskæftigelse)
skulle have forbehold, og den fik det fortsat. Det blev overvejet her og for en del
andre artiklers vedkommende at tage et
fælles nordisk forbehold på grund af de
særlige privilegier, nordiske statsborgere
fortsat skulle nyde. Det blev dog aldrig til
noget.
Det gælder artiklerne 18 og 19 (Ret til
at udøve selvstændig virksomhed og liberale erhverv). De skulle have haft forbehold og fik det ikke.
Med artikel 24 (Arbejderlovgivning og
social tryghed) skete der omkring stk. I
noget bemærkelsesværdigt. Den danske
delegation "afgav en erklæring om, at
Danmark kunne undlade at gøre forbe·
hold med hensyn til de ydelser, som for
danske statsborgeres vedkommende fulgte efter folkeforsik ri ngslovcn, såfremt det
kunne tiltrædes, at det efter konventionen
er tilstrækkeligt, at flygtninge tar de samme ydelser som danske statsborgere, selv
om disse ydelser udredes af andre m idler
· og udbetales gennem andre myndighe-

der,•.
Denne faktiske lovning på sociale
ydelser på linie med danske statsborgere
trods dansk lovs udelukkelse heraf er tilsyneladende meget interessant. Ordvalget
udvandes en smule i det endelige skrevne
forbehold til art. 24, stk. I, men det er
gentaget så mange gange i sagsakterne, at
ingen tvivl er mulig. Havde delegationen
taget normalt fo rbehold, kunne flygtninge
ikke modtage disse sociale ydelser efter
konventionen, men dansk lovgivning havde været respekteret. Havde delegationen
ikke taget forbehold, ville den nødvendi-

ge lovændring have krævet konventionens forelæggelse for Rigsdagen. Nu omgik man blot dansk lov og overholdt konventionen ved en underhåndsaftale. Så
kunne man springe Rigsdagen over.
Artikel 28 (Om Danmarks pligt til at
udstede rejsedokumenter) og artikel 29
(Offentlige afgifter) havde givet udvidede
forpligtelser, uden at det medførte forbehold.
Artikel 30 (Om formueoverførsel) var
blevet udvidet, og den danske delegation
"stemte mod" flertallets forståelse af
flygtninges ret til, på trods af valutabestemmelser, at overføre formueværdier
frit. Der skulle være taget forbehold, men
blev det ikke.
Desuden gav artikel 40 (territorial anvendelse) og artikel 41 (anvendelse på
forbundsstater) anledning til spørgsmål
omkring Færøerne og Grønland.
Alt i alt mente ad hoc-udvalgets formand og konferencens præsident - een og
samme kontorchef Knud Larsen fra det
danske indenrigsministerium - at lovændringer ville blive nødvendige på adskillige områder.
En (ny) høringsskrivelse til alle implicerede m inisterier fik imidlertid et andet
resultat. Kun Justitsministeriet, Handelsog Socialministeriet og Undervisningsministeriet kra:vedc fo rbehold for hhv. artikel 17, 24 og 14.
Disse forbehold blev taget, og man
skred straks til ratifikations-proceduren.

Rigsdagen negligeret?
Spørgsmålet om, hvor vidt det var nødvendigt at spørge Rigsdagen var fremme
helt fra begyndelsen. Det fremgå r tydeligt, at man helst ville undgå det. Bl.a. for
at komme først med ratifikationen, fordi
Danmark havde været stærkt involveret
og foregangsland i hele skabelsen af
Flygtningekonventionen. I Sverige og
Norge skulle parlamentet spørges, og
Danmark kom da også først af alle og
blev takket mange gange af Flygtningehøjkommis.~æren.
Som begrundelser for ikke at forelægge
konventionen for Rigsdagen fremførte
man først og fremmest (med henvisning
til daværende§ 18 i Grundloven), at konventionen ikke krævede lovændringer.
Dernæst: (citeret fra Udenrigsministerie1s sagsakter)
"a. Flygtningeproblemet i Danmark er
af ret ringe omfang.
b, Konventionen på intet punkt medfører nogen afgørende ændring af flygtningenes retsstilling i Danmark.
c. Det generelt kan udtales, at konventionen hovedsagelig har betydning for
flygtninges stilling i andre lande end
Danmark.

d. Der vil kunne henvises til, at Danmarks tiltræden den 2 I. december I 935
af Genferkonventionen af 28. oktober
I 933 vedrørende flygtninges internationale sta tus ... fandt sted uden Rigsdagens
medvirken, hvorved det bemærkes, at den
pågældende konvention ligesom den nu
foreliggende konvention bl.a. indeholdt
regler o m flygtningenes ophold i Danmark, deres adgang til beskæftigelse, til
social forsorg og til at erholde rejsedokumenter (Nansen-<:ertifikater)."

til Danmark. Og det kan ikke gå hurtigt
nok. Vort tusinde år gamle fædreland er
ved at smuldre. De, der på grund af deres
magtposition har muligheden for at
standse nedbrydningen af landet, men intet gør, begår forræderi.
Det er værre end landsforræderi. Det er
folkeforræderi - e t forræderi frem for alt
mod kommende generationer af danskere.
Knud Eriksen

Et situationsbillede

Konventionen opsiges?
Argumentationen halter. Dels var der,
som beskrevet behov for lovændringer på
mange punkter, som efterhånden "forsvandt".
Desuden var jo hele tanken bag den ny
flygtningekonvention en forbedring af
flygtninges vilkår og dertil svarende øgede forpligtelser for de deltagende lande.
Henvisning til den tidligere flygtningekonvention som kun 8 lande havde tiltrådt, var derfor ikke til megen hjælp.
Vigtigere i dag er selvfølgelig, at flygtningesituationen e r ændret drastisk i forhold til I 95 I , idet flygtningestrømmen e r
vokset kolossalt, og idet Danmarks rolle
som '"'foregangsland" har sikret, at vl nu
drukner i flygtninge.
Danmark burde nu ganske enkelt opsige konventione n straks, som der jo e r let
adgang til.
Hele flygtningeproblemet - og Udlændingeloven - bør derefter nyvurderes,
idet der, som noget nyt, også skal tages
hensyn til danskerne. De har dog første ret

··.et forhold, der gør sig gældende
hele vejen gennem historien uanset
tid og sted, e r, Qt regeringer fører poli1ik i modsfrid med deres egne interesser. Det synes, som om menneskeheden er dårligere lil at regere e nd til
snart Sligt enhver anden menneskelig
u dfoldelse. På <Jette onuide g0r
klogskab, der kan beskrives som
udøvelsen af dømmekraft på grundlag af erfaring, sund sans og tilgængelige oplysninger, sig minl,lre gælllcnde og kommer mere til kort, end
den burde. Hvorfor handler de, der
har høje poster, så ofte i modstrid
med, hvad fornuften peger på og op• lyst egen interesse tilsiger? Hvorf'()r
synes forstandig tankevirksomhed så
ofte at være sat ud af kraft?
Den amerikanske. histonl(er Barl:,ara Tuchman i sin bog ''The M"1"Ch offolly•. 1984,

Gentofte-censur
På Vangede filialb ibliotek er der til udstilling ophængt et maleri "Thai-Turis-

me'"' med et sex-motiv, som en de1 bc~
søgende har fundet anstødeligt. Næstformanden i Gentofte Kommunes kulturudvalg og e t andet konservativt byrldsmedlem ville have det fjernet, men tilsyneladende forgæves.
Stadsbibliotekar Helge Stenkilde gik
ind for, at det skulle blive hængende og
udtalte bl.a.: "Man skal være meget varsom med at gribe ind i sådanne sammen•
hænge. Det v ille jo være censur, og min
melding videre er: Det rører vi ikke ved."
Interessante nye toner fra den kant.
I 1988 var biblioteksledelsen og den
daværende borgmester ikke nær så "var-

somme" eller bange for "censur'\ da de

..

b rød en aftale med Den Danske Forening
om at bruge hovedbibliotekets foredragssal til et møde med en fremtrædende
norsk modstandsmand fra kampen mod
den nazi-tyske besættelsesmagt I 9 40-45.
Han måtte i stedet tale fra en køkkentrappestige på græsplænen ved foredragssalens gavl gennem megafon for at overdøve de rød-nazistiske stormtroppers brøl
bag politiafspærringer.
Altså ingen censur mod anstødelige
sexmalerier
påtvunget
bibliotekets
gæster, men nok mod et møde i en lukket
foredragssal, hvor tidens vel mest vitale
problem for de nordiske folk var til debat.
I Gentofte kender de åbenbart forskel
på censur og zensur!
(Kikle: Politiken 1612 og 17/2 94).
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Tegneren Vagnbys plakat, hvorpå betjenten sørger for, at andefamilien kan
passere gaden, blev verdenskendt. Med
denne som forbillede har Dansk Politi
bragt en le t ka rikeret tegning, som straks
blev stemplet racistisk. Minareten havde
været en realitet, hvis Amagermoskeen
var blevet bygget. Islam er Danmarks
næststørste religion. Maskerede stenkastere, besættere, mange udlændinge og
her udenlandske mødre med mange børn
kender alle. Borgmester Madsen, Ishøj,
dokumenterede, hvor hurtigt små indvandrergrupper mangedobledes med et fødselstal meget større end danskernes.
Volden bliver grovere, tyverierne organiseres. Politiet i Østjylland og Nordsjælland bekæmper tyvebander, der opererer i
dagslys. Presse og TV viser lagre af tyvekoster på asylcentre. Konklusionen må
blive: der foreligger ikke racisme. Vagnbys plakat var et idyllisk situationsbilledc
af samfundet for en menneskealder siden.
Den nye tegning et tilsvarende fra dagens
Danmark, der stadig hurtigere totalt forandres. Ønsker danskerne, at denne udvikling fortsætter?
P. Birger Hofmann. Køge.
i la:serbrcv i Jylland$-Posten 813 1994.
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Landsforrædere

de tilbage", fo rklarer Dragica Jecmenica" :·
Tilbage i Bosnien er mennesker, der
kæmper og lider, og hvoraf adskillige
dræbes og mange såres. De sårede er henvist til at søge hjælp på hospitaler, der er
udmarvede og underbemandede bl.a. på
grund af, at en hel del af landets læger og
sygeplejersker har forladt dem og hytter
deres skind og velbefindende i fremmede
lande, hvor de nyder en fred og velstand,
der ikke er de landsmænd beskåret, som de
lod i stikken. Kan man egentlig fortænke
de kæmpende og lidende tilbageblevne i at
betragte disse sygeplejersker, der svigtede
dem i nødens stund, med foragt som landsforrædere og desertører. Hvordan vi Ile vi i
en lignende situation betragte danske
læger og sygeplejersker, der groft svigtede
deres eget folk? Men vi forventes altså at
skulle underholde og uddanne dem og endog lade dem arbejde i deres fag her i landet, samtidig med at vi afviser masser af
danske unge, der ønsker at få en uddannelse som sygeplejersker, og samtidig med at
danske unge sendes til de bortløbnes hjemland som hjælpearbejdere eller soldater.
Hvis de havde den mindste smule respekt for sig selv og deres egne, vendte de
skamfulde tilbage for at gøre deres pligt.

1 titusindvis vælter eks-jugoslaver stadig ind i Danmark, skønt de fleste af dem
kommer hertil fra områder, hvor de ikke
er i nogen synlig fare, og skønt den danske regering allerede for år tilbage erklærede, at dansk hjælp til de krigsramte i videst muligt omfang burde ske i deres egne områder. Da det i foråret 1993 viste
sig, at vist hovedparten af de spontant
indrejsende "flygtninge" slet ikke kom
direkte fra krigsområderne, indførte man
visumpligt også for bosniere, men har
med djævlens vold og magt fastholdt, at
der skulle modtages lige så mange som
hidtil, hvor de fleste altså åbenbart var
kommet med en baggrund, som man ikke
fandt fyldestgørende. Man oprettede et
visumkontor på stedet i Kroatiens hovedstad Zagreb, hvilket jo i sig selv afslører,
~t de, der søger asyl der, er i sikkerhed
uden for Bosnien og kunne hjælpes på
stedet.
Blandt de indstrømmede er også et betydeligt antal sygeplejersker fra Bosnien.
Trods de officielle forsikringer om, at de
eks-jugoslaviske flygtninge kun skal have
midlertidigt ophold i Danmark, indtil for-

holdene i hjemlandet er blevet mere fredelige, udfoldes der nu fra adskillige sider, bl.a. fra de pågældende selv, stærke
bestræbelser for, at disse sygeplejersker
skal have videreuddannelse.her og lov til
at arbejde som sygeplejersker i Danmark
på danske arbejd~pladser jævnsides med
danske sygeplejersker. Dansk Sygeplejerld har arrangeret et 6-ugers "pilotkursus" for foreløbig 22 af dem og har afsat
knap 4 mio. kr. for at gøre tilbuddet
landsdækkende.
Jyllands-Posten kunne 16. februar berette, at deltagerne i kurset gerne vil have
lov til at arbejde som sygeplejersker i
Danmark.
Dette ønske får sit særlige perspektiv
ved bladets redegørelse for baggrunden:
"I hjemlandet betragtes de omkring
140 sygeplejersker, der er flygtet til Danmark, som landsforrædere på linie med
de soldater, der har vendt krigen ryggen.
"Vi kan se TV fra Bosnien, og her opfo rd rer de gang på gang sygeplejerskerne
til at vende tilbage og hjælpe i krigen.
Men ingen af os vil derned. Opsplitningen af landet har gjort det håbløst at ven-

U-Iandshjælp og
familiepolitik

Modens muslim-klovne

"Sammenhængen mellem en lav befolkningsvækst og en positiv økonomisk
vækst er naturligvis kompleks. Nogle vil
hævde at den lave befolkningsvæk~1 er en
følge af den økonomiske vækst - når folk
bliver bedre uddannede og får bedre råd,
får de færre børn. Det er korrekt, men de
lande hvor udviklingen går den modsatte
vej vil næppe nogensinde nå frem til en
samfundsudvikling der i sig selv virker
børnebegrænsende. Disse landes absolut
eneste mulighed for at komme ud af den
ondecirkel er aktivt at indføre en familiepolitik. Mange af verdens fattige U-lande
har gjort det, en del med godt resultat. De
der ikke har gjort det, synes dømt til
større nød og fattigdom uanset vor Ulandshjælp. Vi stiller ret skrappe krav til
et lands økonomi, og til et lands regeringsform, for vi vil hjælpe det. Vi burde
efter min mening stille tilsvarende krav
om en fungerende familiepolitik, for uden
en sådan vil vor U-landshjælp kun resultere i flere nødlidende mennesker i de

islamiske træk. Men undertiden har resultatet været ris til egen rumpe.
I Danskeren 1993 nr. 2 s. 20 berettedes,
hvor galt det gik i England på grund af
nogle mode-damesko, der var dekorerede
med gyldne arabesker, som desværre viste sig at indeholde et vers fra Koranen.
Nu har en kendt modeskaber - Karl
Lagerfeld - klokket i det, da han kreerede
nogle kjoler til firmaet Chanel. Han har
nemlig ladet barmstykket udsmykke med
perlebroderi af et vers med arabiske
skrifttegn. Han troede, det var fra et
elskovsdigt. Men ak! Det var et Koransted. Så en falden ærkeengel blev løs et
vist sted, da den tyske topmodel Claudia
Schiffer poserede for fotograferne i haute

næste gencrationer.n

couture vidunderet.

Direktør, dr. phil. Arne Schi012 i Naturens
Verden 1994, nr. 2 s. 67.
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Koryfæer i Vestens mode-mekkaer har
i den senere tid - formodentlig bevidst eller ubevidst drevet af netop moderigtig
kryben for den åh så interessante og pengestærke musl im-"kultur" - ladet deres
modekreationer mere og mere inspirere af

Lagcrfeld bad omgående om forladelse
og lod de 3 kjoler, som var smykket på
den gudsbespottelige måde, destruere.

Sådan kan det gå med denne verdens
glans - i hvert fald, når den støder muslimer!

Claudia Schiffer trues nu på livet af
yderliggående muslimer. Et CDU-forbundsdagsmedlem har krævet, at den tyske anti-terror-enhed GSG-9 sættes ind
for at beskytte hende mod fanatikerne.
Betegnende nok for vestens fejhed og
kryben over for muslim-volden citeres en
række kvindelige tyske modeskribenter,
skuespillere m.fl. for udtalelser, der mere
eller mindre lægger afstand til hende og
viser forståelse for muslimernes reaktio•
ner.
(Kilde: 1lme 31/1 94: DBd 22/1 94).
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Fra andre lande
Norge
Ungdomskampagne mod
racisme
Nordmændene er åbenbart gode til at
arrangere store lege. Vi har nylig set det
med de olympiske vinterlege i Lillehammer. Men de kan skam også lave lege på
andre måder. F.eks. "Ungdomskampanje
mot rasismc". Den "skal motivere organisasjoner og ungdomsmiljøer til et felles
krnfttak mot rasisme."
Som hovedlcd i denne mobilisering
indledes den 28. april en turne hele Norge
rundt med besøg 25-30 steder med debatter, seminarer, revy, udstill inger, koncerter med de bedste koncertartister der fi ndes, markeder, danseundervisning, trommekurser, international ma4 frisørsalon,
speakers corncr o.s. v. Og så skal skolerne
naturligvis deltage aktivt i kampen mod
racisme, bl.a. med en skolerevy, som
"skal være en del av det som skjer på skolen din.''
En af Norges åbenbart store nulevende
poeter, en vis Ole Paus, har skrevet tekst
til en sådan skolerevy. Dette sto rslåede
åndsprodukt med titlen "En d rittsekk (=
skidtsæk) er en drittsck (uansett nasjon)"
er blevet trykt i 120.000 eksemplarer og
utvivlsomt spredt over hele Norge. Det
fylder24 store sider. Til illustration af poesiens og argumentationens kvalitet gengives her blot et enkelt af digtene:
Herr Trangvik hadd e prostata
Herr Trangvik hadde prostata
Hei og hd og hoppsasa!
Og det var slettes ikke bra.
for det er ubehagelig.
Herr Trangvik gikk til legen sin,
og legen sa: "Hør. vennen min,
her hjelper ikke medisin,
og det er svært beklagelig!"
Herr Trangvik hadde prostata.
Hei og M og hoppsasa!
Herr Trangvik sa: "Hva gjør jeg da?
Å stakkars meg og min, du! "
legen sa: "Jeg vet et råd:
Det er et sted der du kan gå.
Det eneste som hjelper ml
er urtemedisin, du!"
Å prostatitt og prostatatt
og hopp og sprett og plutselig satt
herr Trangvik hos homøopat

som sa: "Do vil blifin,ja?
Se: Her er sabal serularis
fra Honduras, og cl~matisfrø fra Kina. Do blir bra hvis
do ta medisin,ja?
Å prostatatr og prostatill
og plutselig var Tra11gvik kvilt
prostatitt-problemet sitt
Da ble han glad, md vite!
Nå tror du kanskje Trangvik sa
"Å, tuse11 takk?" Å, langt ifi-a!
Vet du hva herr Trongvikk sa?
Hansa:
NORGE FOR NORDMENN!
NORGE FOR NORDMENN!
NORGE FOR NORDMENN!
NORGE FOR NORDMENN!

Værket er udgivet i samarbejde med
Kirke-, Undervisnings- og Forskningsdepartementet, og Næringslivets Hovedorganisasjon ( den norske arbejdsgiverforening) har givet økonomisk støtte til kampagnen .
Jo, der er sandelig sket noget i Norge
siden Bjørnson, Ibsen og Jonas Lie!

Olympiske ord
Til de olympiske vi.nterlege i Lillehammer i fe bruar havde Folkebevcgelsen mot
lnnvandring fremstillet et flyveblad på
engelsk, tysk og norsk til de mange turi ster, der fra alle kanter var strømmet til legene.
Vi gengiver her den norske tekst:
Alle nordmenn ønsker deltagere og turister velkommen til Norge og de I 7.
olympiske vinterleker I 994. Men hve,ken
nordmenn eller noe annet folk ønsker at
deres land blir oversvømmet av masseinnvandring. likevel er det nettopp det
som foregår.
Uten mandat fra folket og tross de negative konsekvenser for vdre land har
vestlige politikere i misforstått humanisme sal/ i gang en folkevandring fra den
tredje verden som truer stabiliteten i de
vestlige demokratiske samfimn.
Delte har bl. a. /ørt til:
- sterk øk11ing i kriminalitet. spesielt
import og bruk a v narkotika som øde/eg.ger livet for stadigflere av våre unge.
- kraftig økning av ojfentlige utgifler
som forverrer våre muligherer til å løse

vdre egne problem og konkurrere pd verdensmarkedet
- økte konflikter og jiendskap mel/om
immigranter og innfødte i stedet for økt
farståelse og vennskap mel/om verdens
folk
- eksplosiv økning i immigrantbefolk11i11gen fra den tredje verden. I Norge har
denne immigrantbefolkningen på 25 dr
vokset fra praktisk talt nul/ til 120.000.
Med en fortsalt innvandring og de store
barnetall vil denne befolkningen bli i flertal/ i Norge og det øvrige Ves1-Europa in-

nen hundre år hvis en ikke innfører en restriktiv innvandringspolitikk.
I stedet for å erkjenne at den dpne dørs
politikk skaper langt større problemer
enn den løser. bruker politikerne titalls
millioner på å overbevise folket, med falske påsta11der, om al masseinnvandringer
er en velsignelse for vårt samfunn.
Vår demokratiske rell til ytringsfrihet
er undertrykket. Politikerne har vedtall
en lov som hindrer en åpen og saklig debatt om det viktigste problem i vår historie. De som protesterer åpent mol masseinnvandringen, risikerer å bli hindret
avanseme11t, å miste jobben, eller ikke d
fd jobb. I 1illeg utsettes de for sjikane fro
"a11tirasistene" og for trusler og vold fra
det ekstreme venstre - til nå 11ten rellslige
konsekvenser for voldsutøverne.
Motstanden mot masseinnvandringen
til vdrt land har ingen ting med rasisme d
gjøre. Alle mennesker bør ha samme verd
og like rettigheter i eget land, men alle
har ikke de samme rettigheter til vårt
land. "A.ntirasistenes" rop om åpne grenser er i strid med våre menneskerettigheter.
"/nternasjonal ko11vensjon om sivile og
politiske rettigheter" slår fast at "Alle
folk har selvbestemmelsesret/. I kraft av
denne ret/ bestemmer de fri11 sin politiske
stilling og ./remmer fri/I sin økonomiske,
sosiale og kulturelle utvikling."
Politikere fører e11 innvandringspolitikk som er i strid med det s/ore folkef/ertall, våre vitale i11teresser som folk og
våre menneskerettigheter.
Befolk11ingseksplosjonen og de etniske
konflikter i u -land kan ikke løses gjen110111
folkevandringer til våre land. Folkeva11dringene vil bare spre overbefolkningen
og de etniske konflikter også til den øvrige verde11.
Vi appellerer til alle mennesker i vestlige land om å stoppe politikerne id føre en
innvandringspolitikk som vil resultere i
endeløse etniske konflikter også i våre
land. Å bl!Vare freden innen hvert land er
den beste mdten ti sikre verdensfreden pd.

Det er dette, Ungdomskampanjen mot
rasisme og talrige andre offentligt betalte
fo retagender retter sig imod.
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Beklagelse
Det var med stor forferdclse og stor be·
klagclse, vi hørte om den rasistiske blitspøbelens fremferd mot Mogens Glistrup.
Vi skammer oss på grund av pøbelen
og ber "Danskeren" å videreformidle vår
beklagelse.
Med venlig hilsen
Stopp /nnvandringen
Odd Thorsen. sek. i Nordland, Norge.

Sverige
Indvandrere
EU-afgørende?
folkeafstemningen om Sveriges medlemskab af Den Europæiske Union er ved
at blive et stridsemne mellem regeringen
og den socialdemokratiske opposition,
dels over tidspunktet for afstemningen,
men i nok så høj grad over spørgsmålet
om indvandreres mulighed for at stemme.
Socialdemokraterne kræver, at indvandrere uden svensk statsborgerskab skal
kunne deltage i afstemningen og således
være med til at træffe en afgørende beslutning om hele det svenske samfunds
fremtid. Det afvises af borgerlige politikere som Folkpartiets leder, Bengt
Westerberg.
"Denne folkeafstemning handler om
suvcrænitetsafståelse og om sikkerhedsog udenrigspolitik. Der er en meget klar
forbindelse mellem dette og det at have
statsborgerskab", siger partilederen.
Ifølge loven om folkcafstemni ng kan
kun statsborgere deltage, men det kan
omgøres af Riksdagen, som det skete
med folkeafstemningen om atomkraft.
(KHde: Svenska Dagbladet S/3 94).

Ulighed for loven
Også i Sverige kan der konstateres tiltagende ulighed for loven. Unge svenskere, der øver vold mod indvandrere, idømmes som regel væsentlig strengere straffe, end indvandrere får for tilsvarende
mod svenskere, eller når det drejer sig om
svenskere indbyrdes.
Senest er således en 16-årig svensk
"skinhead" blevet idømt et års ubetinget
fængselsstraf for vold mod en somalier i
Trollhåttan.
Det gælder naturligvis for magthaver•
ne om at skræmme ungdommen fra enhver modstand mod overgivelsen af lan·
det til fremmede.
Som vi kender det så godt fra samar·
bejdspolitikken 1940-43 under den na2istisk-tyske besættelse af Danmark.
(Kilde: Fri Information 1994 nr. 1 s. S).
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Storbritannien
Sort kirkeret?
Hvis indvandrere, der er kommet ille·
galt ind i Storbritannien, bare sørger for at
undgå at blive tvangsudvist i fem år, skal
de have lov til at blive i landet. Det mener
i hvert fald den britiske, tværkirkelige
sammenslutning The Churches' Commission for Racial Justice. Amnesti skal også
gives til personer, der er forældre til
mindst et barn, der har boet i Storbritannien i mindst 2 år.
Organisationen "for racemæssig retfulrdighed" har opfordret den britiske regering til at gennemføre, hvad man kalder
en "amnesti, der ikke skal gentages" for
illegale indvandrere. Samtidig vil organisationen på baggrund af "stigende racemæssig forfølgelse" have regeringen til at
meddele "sorte befolkningsgrupper og
deres forfølgere", at sorte og andre minoritetsgrupper er velkomne i Storbritannien.

følge de nye regler, men alle erkender, at
de har hjulpet. I Sachsen har således
2.000 forladt asylcentrene sporløst og i
Mecklcnburg-Vorpommern 12.000.
(Kilde: Der Spicgcl 1993 nr. 45).

Lars Otto Kristensen

Frankrig
Asylretten ændres
Frankrig har pr. I . november ændret
forfatningen med det nødvendige 3/5
flertal, så de øvrige Schengen-landes afgørelser om indrejse over de fælles ydre
grænser fra I. februar 1994 også gælder i
Frankrig. Tallet af asylsøgere er faldet
mærkbart de senere år fra 55.000 i 1990
til 28.000 i 1992, og formodentlig samme
tal i 1993.
(Kilde: Die Well 20/1 1 93).

Lars Otto Kristensen

(Kilde: Times 2212 1994).

Iran
Tyskland

Død over kristne

Fra penge til naturalier

Efter pres af menneskeretsgrupper har
styret i Teheran udsat henrettelsen af den
59-årige kristne præst Mehdi Dibaji. Han
har været fængslet i næsten 10 år anklaget
for at have forladt islam til fordel for kristendommen for 40 år siden, for at fornærme ayatollah Khomeini og for "spionage".
Han sigtes imidlertid fortsat for "spionage", der crct uklart begreb i Iran og anvendes af magthaverne til at skaffe sig af
med alskens uønskede personer.
Dette er imidlertid blevet fulgt af en
anden kristenforfølgelse. Den 49-årige
biskop Haik Hovsepian Mehr, der var leder af et kristent samfund i Iran, og som
havde påkaldt sig myndighedernes vrede
ved offentligt at protestere mod forfølgelsen afreligiøse mindretal og ved at iværksætte en international kampagne for frigivelse af den dødsdømte kristne konvertitpræst, forsvandt 19. januar på vej til lufthavnen i Teheran og dukkede først op
igen, da hans søn blev indkaldt for at
identificere faderens lig, hvor maven var
skåret op.
Politiet gav ingen forklaring på, hvad
der var sket. Dissidenter og internationale
menneskeretsgrupper er ikke i tvivl om,
at han er blevet myrdet af håndlangere for
regeringen. En slægtning af den myrdede
i Paris udtalte: "Med denne handling har
regeringen vist, at enhver kristen i Iran
kan være i fare.n

Forbundsregeringen har fastsat, at fra
I/ 11 93 skal asylansøgerne ikke længere
have udbetalt kontanter til mad og andre
fornødenheder, men have disse ting direkte som naturalier.
Tidligere fik de ca. 500 DM (knap
2.000 kr.) om måneden. Det reduceres nu
til 80 DM i lommeper.ge.
Hensigten med ændri ngen er naturligvis at gøre det mindre tillokkende at søge
asyl i Tyskland. I de seneste år har kun ca.
3% af ansøgerne !ilet dette. Men i den
lange ventetid har mange af dem kunnet
sammenspare en betydelig kapital at tage
med hjem ved evt. udvisning.
Den form for "u-landshjælp" søger
man at gøre en ende på med nyordningen.
(Kilde: Fri lnfonnatio,n 1994 nr. I s. lS.),

Naturalierne virker
Beslutningen sidste år om at give asylsøgerne naturalydelser i stedet for kontanter skulle begl'.i:nsc antallet af asylsøgere
ikke mindst fra Østeuropa, for hvem selv
de knappe tyske bistandsydelser kan omsættes til enorm rigdom hjemme.
Det er blevet en temmelig kompliceret
sag at tage hensyn til nationale og religiøse spisevaner (ligesom i danske fængsler!). Nogle forbundslande går af politi•
ske grunde så langt de kan for at undgå at

(Kilde: Time31/I og 14/2 '14).

[Bøger og tidsskrifter
Man tror det ikke
- førend man har læst

"Svig"
Ole Hasselbalch:
Svig.
(Den Danske Forening, 1993.
96 sider. 30 kr.)
De husker sikkert balladen i Hillerød,
da DDF blev nægtet lokaler til at holde et
møde med en politimand, som skulle fortælle om politiets arbejde.
Men ens viden og erindring om en
sådan sag bliver ofte diffus, sporadisk og
delvis impressionistisk. Derfor er det
værdifuldt, at foreningens formand, Ole
Hasselbalch, nu har samlet hele historien
i en kronologisk, udtømmende og dokumenteret beretning, der giver indsigt,
overblik og sammenhæng. Det er sket i
bogen "Svig" (96 sider), udsendt af DDF,
som der ganske kort blev gjort opmærksom på i Danskeren nr. 1/ I 994 (p. 22), og
som tilsendes portofrit mod at indbetale
30 kr. til foreningens postgirokonto,
4547551.
Hillerødhistorien er ganske simpelt rystende læsning. Den er eet langt vidnesbyrd om fænomener, som man ikke ville
have troet mulige indenfor det danske folkestyre, hvis man ikke stod overfor så uigendrivelige fakta. De efterlader et forstemmende indtryk af meningsterror, tilsidesa,ttclse af gældende regler og nægtelse af klart hjemlede rettigheder.
Eksemplerne er legio. Find dem selv i
bogen. Det er spændende læsning - en
vaskeægte gyser af den mest sindsoprivende karakter - hvis bare det hele ikke
var så uhyggeligt ved at være den barske
virkelighed fremfor fiktion.
usvig" giver en læseværdig sammenfatning af Hillerødsagen, men det er ikke
kun en bog om denne sag. Hasselbalchs
ærinde går videre end til blot at resumere
denne skamplet på folkestyret, hvortil jo
hører respekten for anderledes tænkende.
Han bruger den først og fremmest som
et eksempel, der kombineret med andre
eksempler, aftegner billedet af det, som
enhver tænksom og besindig dansker
iagttager med gru: et Danmark hvor det
efterhånden er blevet uartigt at bekende
sig til den danskhed, som mange unge
mænd gav livet for i besa,ttelsesårene.

Det er skammeligt, at man efterhånden
skal være gammel fur at huske og værdsætte denne ædelmodige indsats, som
måske i et historisk perspektiv vil vise sig
at være ydet forgæves - i al fald hvis vor
flygtningepolitik fortsåt skal styres af
Birthe Weiss, Dorte Bennedsen, Mimi Ja.
kobsen og Ole Espersen.
Blandt de mange tankevækkende afsnit
i bogen var det, der gjorde størst indtryk
på mig, et kapitel om Under-Danmark. På
baggrund af en historie om en familie fra
Karlebo, hvis ejerlejlighed var blevet
værdiløs, fordi komplekset efterhånden
var omdannet til en arabisk landsby, beretter Hasselbalch hvordan den gennemførte leflen for flygtninge går ud over vore egne trængende. F.eks. skriver han:
"Jugoslaviske hjemløse har regeringens og det ganske statsapparats allerhøjeste bevågenhed. Danske hjemløse
derimod sover på gaden ."
Læs "Svig". Fortæl andre om den. Udbred budskabet. Den sunde fornuft har
trange kår. Men kendskab til en bog som
"Svig" kan måske alligevel bidrage til, at
besindigheden ikke totalt knægtes og kues.
Poul Boeg
fhv. MF (CD)

Fredensborg

Fundamentalismens
trussel
Kari Vogt:
Islams hus.
Verdensreligion på fremmarsj.
(Cappelens Forlag, 1993. 272 sider. 321 kr.).
"Der er interessante og slående ligheder mellem islamisternes (National
lslamic Front) fremgangsmåde i Sudan
og det, som skete i Østeuropa og i Sovjet.
Det er de samme holdninger - og mange
af de samme strategier. Adil Husayn var
kommunist, han har omvendt sig til islam
og siger nu stort set det samme som før,
bare i en islamisk sprogdragt. Alle de tidligere marxister, som i dag er islamister,
opnår en respons, som marxister aldrig

ville fll i muslimske samfund. Omvendelsen fra marxisme til islamisme er helt logisk, helt naturlig, det drejer sig om de
samme kyniske forenklinger."
Disse ord om Sudan, hvor der under le,
delse af bl.a. politikeren Adi! Husayn er
indført et islamistisk (fundamentalistisk)
regime, blev udtalt af den moderate muslim A.A. An-Na'im. Citatet er fra et interview med den førende norske islamekspen Kari Vogt, som i sin seneste bog
også giver andre vidnesbyrd om islamismens sande væsen. En af de allermest
indflydelsesrige muslimske forfattere
overhovedet er Sayyid Qutb ( I906-1966),
og Vogt citerer ham for at fremstille den
såkaldt hellige krig, jihad, som en frigørelseskamp: " ...et forsvar for mennesket mod alt som hindrer dets frihed og
blokerer dets frigørelse - helt til hele
menneskeheden lyder den hellige lov
(shari'a). " Heri er den ledende prædikant for det algeriske parti FIS, Ali Belhadj. enig: "Vort endelige mål er at indføre det islamiske kalifat over hele jorden."
Jslamismens mål er altså identisk med
de totalitære ideologiers, og således også
dens metoder: "Det er velkendt at de islamistiske grupper har lært meget af kommunistiske og fascistiske organisationsformer", fastslår Vogt. Hun beskriver,
hvor dygtigt og effektivt islamistcrne forstår at bruge moderne massemedier - på
samme måde som Hitler, blot styrket af
TV, distribution af kassettebånd osv.
"Qutbs klare tale om 'samfundets stærke
leder' er et hovedtema hos alle de islamistiske ideologer. Man undgår som oftest
kalif-titlen, de fleste foretrækker titlen
amir eller mushid (fører)", forklarer hun
også. Yderiigere tegn på inspiration fra
fortidens ideologier ser man i en af FIS'
paroler fra 1990: "Demokrati er blasfemi". Desuden følgende doktrin fra klassisk muslimsk tradition: "Dræb den som
ski fter religion'".
Interessante er også Vogts citater fra
ayatollah Khomeinis posthumt udgivne
digte. De viser, at den gamle tyran - der i
øvrigt tilbragte det meste af sine sidste år
med at se \Valt Disney-tegnefilm på TV i sit sind var mindst lige så blasfemisk,
som han hyklerisk beskyldte Salman
Rushdie for at være. 1 digtet "Det sorgtunge blik" identificerer Khomeini sig så- ~
ledes med Mansur, der blev henrettet for
blasfemi i 922:
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"Frigjort fro selvet
slårJeg på blasfemiens tromme.
Som Mansur blev jeg kandidat til galgen.
Hold vinstuens dør 4ben
dag og nat,
for jeg er træt afmoske og skele."
Af de udførlige skildringer af alle
aspekter ved islam, som Kari Vogts bog
rummer, kan også nævnes omtalen af de
muslimske broderskaber- hemmelige or·
dener, der har vundet stor tilslutning også
blandt fremmedarbejdere i Vesteuropa,
og som består af "velorganiserede netværk, som hurtigt kan mobiliseres i krisetider" og er "meget effektive". Fremmedarbejdere i Vesteuropa ud~ættes for en
succesfuld massiv islamistisk propaganda,
hvor den mentale sygdom "occidentose"
- vestliggørelse - angribes. Den islamiske verdensliga. som overalt i verden støtter bl.a. moskebyggerier, skoler og forlagsvirksomhed, angives også at støtte de
mest radikale bevægelser.
Holdningerne blandt indvandrere i Eu·
ropa behandles dog kun perifen i bogen.
Hovedemnerne er islam som religion og
ideologi og situationen internt i de muslimske lande. Kari Vogts bog er en glimrende introduktion, hvis man vil sætte sig
ind i den muslimske tankeverden, og hendes kritik af islamismen styrkes afhende-s
sympati for den moderJtc islam og hendes nøgterne overvejelser og fremstillingsform. Hendes konklusion i bogens
slutning er den kontroversielle, at den
islamistiske bevægelses fremvækst og
omfang ikke forklares med økonomiske
og sociale problemer. Man får det - givet·
vis rigtige - indtryk, at der findes mange
fornuftige muslimske alternativer til islamismen. At tro, at denne skal "respekteres" som et legitimt og selvfølgeligt udtryk for en anderledes kultur, viser da også kun, at man åndshovmodigt benægter
andre folks evne til anstændig og fornuftig tænkning.

Peter Neerup Buh/

Den grænseløse
demokratisme
Tage Lindbom:
Demokratin iir en myt.
(Forlaget Norma, 1991. 85 sider.
ca. 120 kr.).
Denne lille bog omhandler et ston emne, nemlig hele den moderne menneskeopfattelse. At "demokratiet er en myte"
betyder for Lindbom ikke en afstandtagen fra det borgerlige demokrati som
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praktisk styreform, men en afvisning af
guddommeliggørelsen af de demokratiske grundværdier. Han skildrer denne ophøjelse som et resultat af det traditionelle
religiøst funderede verdensbilledes sam'.
menbrud, som efterlod mennesket uden
faste holdepunkter. Med Den franske Revolution 1789 blev idealerne frihed og
lighed sat i stedet, hvoraf ideologierne liberalisme henhv. socialisme udvikledes.
Demokratiet er imidlertid blevet tildelt en
højere r.ing end begge disse; det er en
"myte", som i sig kan rumme begge ideologier. Myter er noget absolut, evigt, af
mennesker uafhængigt, mens ideologier
er noget rent jordisk-eksistentielt, som i
historien opstår, kæmper og dør. Lindbom beskriver, hvordan det var filosoffen
Rousscau, der legitimerede den moderne
demokratiske mytologi ved at hævde, at
dens værdier er de "naturlige", altså de

for alle mennesker oprindelige.
Der har til alle tider eksisteret utopister
og tanker om en svunden guldalder, fastslår Lindbom, men førsi med den moderne
demokratiske mytologi glemmes det, at
menneskene ikke i virkeligheden kan realisere drømmene. I Rousseaus filosofi er
det det suveræne, irreligiøse menneske,
der indgår den grundlæggende "samfundspagt" i overensstemmelse med de
hellige værdier Friheden, Ligheden og
Naturen, og dermed - individuelt såvel
som i fællesskab - træder i Guds sted. Ikke religiøse bud eller en skreven lov men
den rent rationelle "Folkevilje" bliver det
højeste af alt, som dermed ikke er bundet
af noget som helst. Den er hverken begrænset af pligter mod foniden eller
fremtiden, og ejheller er den begrænset af
hensyn til minoriteten .
Dens totalitære træk viser sig netop i
troen på, at alle synspunkter kan forenes i
en mellemproportional, der sandt repræsenterer Folkeviljen, hvorved minoriteten
helt elimineres. Selv de mest ubønhørlige
traditionelle fyrster kendte på grund af
deres tro begreber som barmhjertighed,
nåde og tilgivelse, men det gør den rent
verdslige demokratiske mytologi, som
sejrede med krigsafslutningen i 1945, ikke - de nuværende demokratier er mere

end nogen tidligere statsform overbevist
om deres magts retfærdighed og dermed
også de hidtil mest intolerante overfor af.
vigerc. Paradoksalt men karakteristisk
nok kan Lindbom vise, at den mest konsekvente tolker af demokratismens "antifascistiske" verdensbillede er filosoffen
Martin Heidegger, som var nazist. Heideggers totale afvisning af enhver moral
og højere mening gjorde mennesket absolut "hjemløst", og som konsekvenserne
deraf fastslog han dets ret til rodløst at
skabe sin egen verden.

Lindbom går som nævnt ikke ind for
nogen form for diktatur, men han vil detronisere de demokratiske idealer som
guddom til fordel for den traditionelle religiøsitet. Da samfundene havde deres le•
gitimitet fra noget hinsides, var der nemlig en selvfølgelig fællesfølelse og uegennytte, som lovene blot skulle bekræfte.
Nu, hvor et uforpligtet flcnal kan beslutte
hvad som helst, bliver samfundet derimod
opsplittet i grupper konkurrerende om
folkeviljcns gunst, og de maskerer alle
deres egoisme bag "det almene vel". Det
moderne demokrati er en kamp for den
nøgne fysisk-politiske magt, fordi intet
åndeligt binder samfundsmedlemmerne.
Det irreligiøse menneskes frihedsideal
hviler på narcissismen, dets lighedsideal
på misundelsen. Troen på flenallets magt
over det, man tidligere kaldte Guds skaberværk, er så Stærk. at man tror det muligt ved en simpel viljesakt at se bon fra
e~dog håndfaste fysiske kendsgerninger.
Lrndbom g,ver tre eksempler : Kvindefrigørelsens negl igeren af kønsforskellene,
børns ligesti lling med forældre hvorved
den manglende modenhed negligeres, og
endehg kampen mod "fordomme" etniske
grupper imellem, selv om disse fordom•
me er essentielle for gruppernes identitet
og derved et værn mod nonnløshed og
kaos.
Det demokratiske, guddommeliggjorte
menneske oplever en tomhed, :som kun

kan udfyldes gennem bestandig aktivitet
og forandring. Således bliver al dets
stræben "til venstre" mod konservatismen - "der er ingen fjender til venstre"
var både de franske revolutionæres og de
moderne demokr.iters doktrin. Truslen
kommer "fra højre''. fra traditionen som
vil begrænse flenallets samfundsh;rsen.
Man må selvfølgelig undre sig over, hvorfor et flertal i f.eks. de nordiske lande for
tiden efter deres valg af repræsentanter at
døn_ime er v!llige til at sætte de folkelige
eks,stensbetrngclser overstyr, men Lindbom peger nok på årsagen, når han skriver, at den underliggende demokratiske
mytologi frister over evne, idet den lover
en uhæmmet, ensidigt sanselig tilfreds·
stillelse, et veritabelt Paradis. Bonset fra,
at også jagten efter rent legemlig velfærd
givetvis forfejler sit mål ved at tilslutte
sig demokratismens "nedbrydning af
grænser", idet velfærdssamfundet derved
ligeledes nedbrydes, så lægger Lindbom
altså endnu et argument i vægtskålen for,
at værnet af nationen fremfor alt fordrer
åndelig selvbesindelse, erkendelse af individets begrænsethed - friheden og den
materielle velstand er kun en funktion
heraf.

Peter Neerup Buh/

I Foreningsnyt
SOMMERSTÆVNE og LANDSMØDE
Korsør 1994
Den Danske Forenings sommerstævne 1994 finder sted i dagene 17. til 19.juni på
Hotel Skovhuset, Skovvej 120, 4220 Korsør.
Hotellet ligger ca. 2 km. fra Korsørs bymidte i smukke omgive1ser.

Ordinært landsmøde afholdes i forbindelse med sommerstævnet. Programmet ser således ud (ændringer forbeholdes):

Fredag den 17. juni
Kl. 13,00-14,00
Kl. 14,00- 15,30
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

15,30- 16,00
16,00-17,00
18,00
19,30-20,30

Ankomst.
Højesteretsadvokat Erik Gjems-Onstad, Norge:
Foredrag.
Kaffepause.
Debat vedr. E. Gjems-Onstads foredrag.
Middag.
Advokat Folmer Reindel:
uFN-asylkonvcntioncn".

Lørdag den 18. juni
Kl. 9,00-10, 15 Fhv. vicekriminalkommisær Holger Kjærbøl,
Fremmedpolitiet: "29 år med udlændinge".
Kl. 10,30-12,00 Forfatteren Khadijah Bjerring:
"Kultursammenstød".
Kl. 12,00
Frokost.
Lør dag den 18. juni kl. 13,30-21,30: Landsmøde 1994
Kl. 13,30-13,40 Velkomst ved foreningens næstformand
Poul Vinther Jensen.
Kl. 13,40-15,00 Oplæg om foreningens nuværende stilling
og kornmede arbejde ved formanden m.fl.
samt regnskabsaflæggelse.
Kl. 15,00-15,30 Kaffepause.
Kl. 15,30- 17,00 Gruppearbejde vedr. foreningens opgaver.
Kl. 17,00-18,00 Rapport fra grupperne.
Kl. 18,30
Middag.
Kl. 20,00-21,30 Diskussion og vedtagelse af retningslinier
for styrelsens arbejde.
Kl. 21,30-23,30 Hyggeligt samvær og indslag med folkedans
og musik samt natmad.

Hotel Skovhuset, som vi har valgt til ramme omkring sommerstævnet 1994, er velkendt af Den Danske Forenings ledelse
fra adskillige styrelsesmøder, og vi kan anbefale det.
Da der på Hotel Skovhuset kun forefindes ganske få værelser,
vil alle deltagere i sommerstævnet komme til at overnatte uden
for Hotel Skovhuset. Sommerstævnets ledelse kan anbefale følgende steder:
Hotel Jens Baggesen, Batterivej 3-5, Korsør - tlf. 58 35 IO 00.
Prisleje e/d: 50onoo kr.
Tårnborg Parkhotel, Ørnumvej 6, Korsør - tlf. 58 35 01 10.
Prisleje e/d: 6701930 kr.
Vandrer hjemmet Svanegården, Toves,·ej 30 F, Korsør - tlf.
53 57 10 22. Prisleje: e 250 krJsovesal 84 kr.+ linned.
Lystskov Camping, Skovvej 122 (nabo til Hotel Skovhuset),
teltplads. Hytte (sammesteds) (4 pladser) 250 kr. - bestilling
snarest på telefonsekretariatet (86 13 24 01) og betales pl
foreningens giro.
Sommerstævncts deltagere skal selv drage omsorg for at bestille overnatningsmuligheder.
Tilmeldingsblanket vedlægges med påførte priser på ovennævnte hoteller. vandrerhjem og campinghytter samt måltider på
Hotel Skovhuset.
Man kan deltage i enkelte dele afstævnet mod betaling af dagligt kursusgebyr på 50,- kr. Mødet er åbent for alle interesserede
herunder pressens repræsentanter. Tilmelding til sommerstævnet
sker til Den Danske Forening, Postbox 411 , 8100 Århus C,
senest den 13. juni 1994.
BEMÆRK: Den Danske Forening har i forbindelse med sommerstævnet lejet en minibus, der står til rådighed for de deltagere, som ikke selv har transportmuligheder fra Korsør station til
Hotel Skovhuset, samt transport til overnatningssteder.

••
••

Søndag den 19. juni
Kl. 9,30-11,00 Per W. Johansson, Dansk Center Parti:
"Et nyt parti i malstrømmen".
Kl. 11,00
Afslutning ved foreni ngens næstformand.
Kl. 11,15
Frokost og derefter afrejse.
Sommerstævnets leder er Poul Vinther Jensen
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BESTILLINGSSEDDEL
Følgende materiale udbedes gratis til akkvisitionsformål:
_ _ stk. Særnummer af Danskeren "Sådan ligger Landet", 1993-udgave
_ _ stk. særnummer af Danskeren "Fakta om indvandringen"
_ _ stk. 8-siders blad A4 "Pas godt på Danmark"
_ _ stk. lille 3-fløjet folder "Pas godt på Danmark"
_ _ stk. 8-siders blad om DDF "Her er vi"
_ _ ark. små runde klæbemærker med DDF-logo (35 stk. pr. ark)
_ _ stk. klæbemærker (7x 10 cm) med DDF-logo, adresse og
"Pas godt på Danmark"
- - stk. "visitkort" (6x!Ocm) med formålsbestemmelsen, annoncetekst
og blanket for materialerekvisition
_ _ stk. Miniplakat "30.000 hjemløse"
_ _ numre af Danskeren (uspecificeret)
Materialet bedes sendt til (brug venligst blokbogstaver):
Navn: - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - -- - Adresse: - - - - - - - -- - -- - - - - - -- -- - - Kuponen indsendes til Den Danske Forening, Boks 411, 8100 Århus C
Mod betaling aftrykomkostningen, moms ogforsendelse kan endvidere leveres følgende:
Register til Danskeren til og med årgang 1993, pris 25 kr.

Ole Hasselbalch: ''Viljen til Modstand", 73 sider, pris 20 kr.
Ole Hasselbalch: "Svig", 96 sider, pris 30 kr.
Poul Boeg: "En skarpretters standret. Tamilberetningen sat under lup",
48sider, pris 30 kr.
Eduardo Farah: "Økologisk Ideologi I", 200 sider, pris 37 kr.
Komiteen mod Flygtningeloven: "Hvad med Danmark", 187 sider, pris 25 kr.
DDF: "5 år for Danmark", 79 sider, pris 35 kr.
Bestilling pA dette materiale argh·es ved indsættelse ar beløbet pA DDF's girokonto med angh·else ar bestillingen og ønsket stk.tal pA kuponens meddelelsesrubrik.

Tilbud på Danskeren
Et komplet sæt af Danskeren J987-1993 incl. register og i pæn indbinding kan nu tilbydes for 395 kr. incl. forsendelse.
Register alene koster 25 kr. incl. forsendelse.
Interesserede opfordres til at se den indbundne udgave på deres lokale bibliotek.
Skulle biblioteket - mod fo rventning - ikke have den indbundne udgave, skal det efter
loven hjemskaffe den . Derfor er det en god ide at bestille den på biblioteket - også!
Betaling bedes vedlagt i check eller indbetalt på giro 4 S4 7S 5/.
Kuponen indsendes til DDF's sekretariat. postboks 411, 8/00 Århus.
r --- Klip og send ind ·-------------------------------------- ---------,

Jeg bestiller hermed _ _ stk. Danskeren 1987- 1993 i indbinding
Jeg bestiller hermed _ _ stk. register til Danskren 1987-1993
Navn:
Adresse: - - -- - - -- - -- -- -- - - - -- - -
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Kontingent
Opkrævning af kontingent eller abonnementsbeløb udsendtes med Danskeren
J994 nr. I, februar.
Vi minder om, at indbetaling skal ske
senest 30. april. Ellers vil nærværende
nummer af bladet være det sidste, der tilsendes restanterne, indtil betaling indgår.
Og vi nødes til at opkræve et rykkergebyr
af efternølerne.
Da DDF som bekendt ikke begaves
med offentlige midler, er indbetalingerne
fra medlemmer og abonnenter absolut
nødvendige for det fortsatte arbejde.

Møder
København
Tirsdag 19. april kl. 19.00
Sted:
Oplyses på tl f. 31 22 86 47
(L. Bostok)
Arrangør: Michael Møller
Emne:
Debatmøde

Grundlovsmøder
1994
Hillerød
Sted:
"Posen", gå ad Slotsgade til
Fisketorvet, og drej ned mod

søen
Arrangør: DDF
Talere:
Murer Poul Yinther Jensen og
fhv. MF Mogens Glistrup
Tidspunkt: Kl. 14.00
Sønderjylland, Brørup
Sted:
Kongeaakroen, Foldingbro,
Kongeåvej 4.
Arrangør: DDF
Talere:
Sognepræst Søren Krarup og
direktør Torvald Fonsbøl,
Kolding
Tidspunkt: Kl. 14.00.

Vi glæder os til at se så mange som muligt
af vore medlemmer til disse gnmdlovsmøder.

Hornsherred-kontaktkreds
DDF-medlemmer, der er interesserede i
at udvide deres kontaktflade til ligesindede i området, bedes kontakte
Eigil Skovgaard Hansen,
tlf. 42 40 33 18 efter kl. I 7.

Testamenter

Konkurrence

I vort novembernummer 1992 skrev vi
følgende:
"Det henstilles derfor til medlemmernes overvejelse, at betænke fo reningen
med et legat eller en arvepart i deres testamente. Og vi medvirker gerne - gratis
for medlemmerne - til en ændring i et eksisterende eller en nyoprettelse af et testamente med en sådan begunstigelse."
Foreningens juridiske rådgiver meddeler, at han (gratis) har hjulpet de første,
der har ønsket at betænke foreningen i deres testamente.
Forhåbentlig vil andre følge disse gode
eksempler.
Tal med advokat Folmer Reindel, tl f.
33 15 1992.

Lav plakat til Den Danske Forening!
Folk med kreative evner opfordres til at
lave en illustration, som kan bruges til
plakat og/eller postkort.
Illustrationen skal opfylde 2 kriterier:
I. Den skal have dekorative kvaliteter,
som gør den egnet til ophængning i
skifteramme eller lignende.
2. Den skal have agitatoriske kvaliteter
uden at virke anmassende.
Illustrationen kan være i form af foto-

Sanger m/k søges
til nationalt, nordisk rock-band.
Kontakt gennem
DOF, postboks 411, 8100 Århus C

grafi, tegning, radering, maleri, collage
eller andet. Kun fantasien sætter grænser.
Forslag skal indsendes til DDF's sekretariat senest I. september.
De bedste forslag vil blive honoreret
med en flaske Gammel Dansk.

Såning
Sådan kan det gå! Vi håber, at mange
af vore medlemmer vil tage eksemplet til
efterfølgelse og får delt vort materiale ud.
- Og så giver det god motion! Det er på
den måde, vi far flere medlemmer.

Til !oreningens ledelse •••

Ved et tiltæ4de er ~eg kOOllllet i besidd~lse af et e~sem-

plar '.lf "Dansl.<eren• der abenbart adresseløst er, forde).t
i et uovalgt omi·å<l:e i Sorget>.:fri.-Virum.
Med stor i nteresse har je& gennemgket h~le hladet, og
konkJ.~der er he~e!ter , at jea desvæ~re in5 ensinde f0r, er
blevet pr,p..senteret for noget :ner·e sae;ll.gt, og p0dve:ndie;t
end dette initiativ- B:t.'avo.

DANSKEREN
udgiv~ af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund,
uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur,
sprog og levevis i en verden, der trues af kaos. overbefolkning., vold og fa-

natisme.
Foreningens medlemmer modtager bladet for dere.-. medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmeldel-

ses• og bestillingskupon se nedenfor.
Eftertryk cilladt med tydelig kilde.angivelse. Bladet (tvt. k0pier af det) og
foreningens andre tryksager må ikke omdcles privat sammen med tryk•
materiale fra anden kilde eller med påføn tekst. logo cl.lign.

Foreningens adttSse: Postboks 411, 8100 Århus C.

T•telonsekretariat: nr. 8613 24 Ol. Giro: 4 54 75 51
Redaktion:
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. rtd .• styrclsosmool.J. tlf. og fax 31 SS 18 02
Mødekonsulent: Murer Poul Vimher Jensen (næstformand), tlf. 75 610849

Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindet (styr.med!.), tlf. 33 15 t9 92,
telefax 33 15 5 t 96

Lokale kontaktpersoner:
København: Peter Neerup Buht (Styr. medl.), tlf. 3 t 59 77 40: Jette
Street, tlf. 32 SO OS 54, Kim Monster. tlf. 44 53 19 5 t (Herlev; dagligstuemøde hver 2. torsdag kl. 18.30).
Nordsjælland: Prof.,jur. dr. Ole Has.selbalch (form.), tlf. 42 19 IS 54,
Henrik Søndergaard. tlf. 48 24 25 88.
Midtsjæltand: Bibliotekar Harry Vinter (styr.med!.), tlf. 42 38 75 93
Lolland.falster: T0mrer Jan Simonsen. tlf. 538780 32
Fyn: Fhv. politiassistent Erik Oagø. tlf. 62 22 56 58
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!.),
tlf. 74 43 51 57, Kai Pedersen, tlf. 75 44 50 27
Sydostjyttand: Fhv. overlærer Ingrid Mathorne, tlf. 75 6 t 47 76
Østjylland: Fhv. trafikkontrollør Patte Krog, tlf. 86 99 23 3 t.
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fog1, tlf. 97 42 91 31
Nordvestjylland: HF-Studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 OS 66

Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bcring. tlf. 98 14 7 1 12
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan formidle kontakt til den.

lndmeldelses- og bestillingskupon
Navn:

D

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens

Gade. vej m.m.:

adresse eller på dens postgirokonto 4 54 75 5 t.

D

Jeg ønsker mere infonnation om Den Danske Forening.

D Jeg ønsker som ikke-medlem a1 abonnere særskilt på
bladet Danskeren ( I'.IS kr. årlig1).

Postnr. og ·distrikt:
Kuponen bedes indsendt til:

DEN DANSKE FORENING, Pos1boks 41/, 8/00 Århus C.
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Kontrabande
DDF's miniplakat om de 30.000 hjemløse har været en stor
succes. Oplaget er blevet revet væk, og der måtte over hals og hoved trykkes flere.
Miniplakaten spredes overalt og forvolde r stor hovedpine på ( ;;:_:;
"'' -----~==~- ~-~
højeste politiske sted. Fremtrædende menneskevenner og humanister hævdes endog at have tårer i øjenene af bare raseri, fordi i '-=
-=.c...:=..,.::.,'-="-"='-"----'
de jo ikke kan bilde folk ind, at plakaten er "racistisk", uden
samtidig at fortælle dem, hvad dens budskab går ud på. Og dette .
skulle folk jo netop helst ikke have at vide!
Plakatens spørgsmål er åbenbart meget vanskeligt at svare på.
Den eneste vej frem for indvandringslobbyen er følgelig at
undgå, at spørgsmålet overhovedet bliver stillet. Enkelte steder
er det derfor kommet så vidt, at politiet er sat til at jagte ombærere af ulovlige miniplakater.
O pgaven prioriteres åbenbart som vigtigere end jagten på narkohajer, indbrudstyve og voldspersoner.
Politiets nidkærhed under jagten er imidlertid til at overskue,
og høsten har følgelig været ringe: Vi har kun hørt, at det er lykkedes at pågribe en eneste plakatombærer. Det drejede sig om en ,.
arbejdsløs, som var så uforsigtig at bevæge sig rundt på offent· ...111111
ligt sted en sen eftermiddag med 3 m iniplakater i lommen. De "1111111
blev konfiskeret af betjentene.
Hvad lovhjemmelen er for at pågribe folk for at gå rundt med
miniplakater på sig, forlyder der intet om. Som bekendt er censur efter Grundloven forbudt, og politiet har ingen hjemmel til at
stjæle folks miniplakater.
Men nu rangerer miniplakateme altså i den magthavende elites øjne på linie med springknive, totenschliigere, ulovlige skyFlygtningehjælpen, Kommunernes Landsforening, Mellemdevåben, sprængstoffer og narkotika!
Foreningen er ved at revne af stolthed over denne enestående folkeligt Samvirke og FN-forbundet har j ust udgivet en propa•
anerkendelse af plakaternes slagkraft og opfordrer medlemmer- gandapjece " Indvandrere, Flygtninge og Asylsøgere i Danne til trøstigt at forsætte plakatopsætningens ædle kunst!
mark". Ifølge denne er her kun 121.161 flygtninge og indvand rere i Danmark. Hverken mere eller mi ndre. Derfor er der slet
lilii,. ikke noget at være bange for, messer pjecen.
HVOR MANGE UDlÆNOINGE ER DER I DANMARK? "
Trist kun, at Kommuneinforn1ation umiddelbart forinden har
afsløret, a t her er i alt 350.000 flygtninge og indvandrere. Men
den oplysning var godt nok heller ikke beregnet fo r offentlighePr. I jVluat 1993 \-at der 180. 103 udcølb.1dsk.c $U.t$botgere med ophold$lllladc1•
se i Olftfflar1(. Af dem er SS.941 fl"ll Norden., EF-Wide og Nordamnib, 46.9S8
den.
u ~rteod;1c (lygtninge og 74.203 er indvudtcre fra and~ la.nde, f.eb. lyrkid,
Den nye propagandapjece når i sit punkt I frem til tallet
Jug.oslavien og Pakistan. OdJo:n<tUl;e(IC ud$w 3.S% 11r dcn.$amledt bcrollming,
I 21.161 sådan: Bortset fra 12.600 j ugoslaviske flygtninge er her
'Oeffll kø~r M,Jp IZ.600 ftygtoingc fra Bomien-Hcrtqovinl, der har flet,
180.103 udlændinge i Danmark. Når der heri fradrages 56.941
d ier vil fl.. mi.dltrtidi&: opt,o,ld$cilwlel# i Oan.inark. i Op 1il lO 4', S3:mt kn~ tooO
personer
fra Norden, EF-lande og Nordamerika bliver der
uyl.søgcre.bvis sag eadn\l ikke et afgjon.
46.958 anerkendte flygtninge og 74.203 indvandrere tilbage.
Jperioden fra J98l,JW2 bu bbp 37.000 udlaeodinge-<>pakt dan.s.k staub9(~t·
Den statsbetalte propagandapjece "glemmer" med andre ord
wb.
næsten en kvart million!
.
.
Ganske godt klaret. Men hvor dumme tror indvandringslob~ !iodc, ci.tb 20 millioner Oygtningc i verden. Omkring 9S•/o opnAr bc:skyttclbyen egentlig, at danskerne er? Og tror man virkelig, at Kommulande i omrWcme ooikri.og <kres bj~lindc. Dc~r er der ydertiiCl"C 20
miUiootr met'lneSker, der er drevet p! flugt i &:tt$ eget br.d..
neinformations opgørelse ville forblive en hemmelighed?

L~_..!~~~~~~~:;'.:,~=J

- ---------------....;;;:==-~

Talhumbug
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FORL.AGH KOMMUNEINFORMATION

EN MOSAIK
Danmark er med sine ca. 350.000 indvandrere og flygtninge blevet et
fle~kl:>lturelt samfund. En mosaik af forskellige kulturer, mennesker.
rel1g1oner og opfattelser.
!<Ødet "'ed fre=ede kulti,,:er er ofte både på godt og ondt. Det er
berigende og spændende ~t stå ansigt til ansigt Ja.ed en person fra den
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