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Gengangere
Vi er i 50-året for Befrielsen. Den
fra den nazi-tyske besættelse 1940-45.
Det skal fejres efter alle kunstens regler - ikke mindst af dem, der har brug
for festivitas til at tilsløre, hvad der
egent Iig skete dengang.
Over-Danmark fejrer "freden" bl.a.
med et fortænkt laser-lysshow fra resterne af den "vestvold" af tyske befæstningsværker langs den jyske vestkyst, som værnemagere og landsforrædere i fædrelandets dybe nød tjente
gode penge på at bygge. Lysfesten inspireret af Hitlers og Speers forbillede fra Niirnberg i 1937 - betales af
Under-Danmarks udskrevne penge.
Så vidt vides koster den kun I 5 millioner kroner.
Laser-lyset skal række ind i Tyskland som tegn på nutidens forsoning
og samarbejde. Meget passende, for
derved knyttes forbindelsen til besættelsestids-politikernes "samarbejdspolitik" med besættelsesmagten efter
den "fredelige" kapitulation 9. april
I 940, hvor man kun ofrede en lille
flok unge danske soldaters liv for at
markere "neutralitetskrænkelsen". Og
hovedparten af nutidens politikere er
jo de datidiges værdige arvinger. Med
en politik, der er endnu mere farlig og
ødelæggende end forgængernes.
Det var ikke datidens Over-Danmark, folkets valgte politiske ledere,
der dengang angrede i tide og brød
med deres egen opgivelsespolitik. Det
var "uansvarlige elementer", der var
ulydige mod "kongens bud", et mindretal af menige danskere, der turde eller slet ikke kunne lade være, og som

støttet og hjulpet af folkets brede lag
gjorde oprør mod de ledere, der havde
svigtet dem og deres land. Men da
fjenden, besejret af modstandsbevægelsens allierede, 4. -5. maj 1945
kapitulerede, da kapitulerede også
disse menige oprørere og veg for en af
besættelsestidens nikkedukke-statsministre, som medens fjenden var i
landet endog havde opfordret danskerne til at angive frihedskæmperne og
altså havde gjort sig til "stikkernes
bagmand".
Igen er det nu op til Under-Danmark, altså den enkelte menige dansker, om en unational kapitulationsog samarbcjdspolitik skal bestemme
nationens skæbne og føre den ad vejen
mod opløsning og undergang. Om
Danmark gradvis skal bortgives af
slappe, medløberiske politikere til
fremmede invasionsstyrker fra alverdens lande og omskabes til et "multietnisk" samfund, hvor danskerne kun
er et enkelt befolkningselement, der
tåles, så længe de endnu udgør et flertal og villigt mader gøgeungerne. Eller om tilstrækkelig mange danskere
ligesom dengang vil gå til modstand
med de nødvendige midler for at få de
fremmede ud og genskabe Danmark
som et dansk land for det danske folk.
Den gam le modstandsbevægelse,
der rejste sig for et halvt århundrede
siden og gjorde den tids nødvendige
gerning, takker af. Vil den danske
ungdom af i dag rejse den nye modstandsbevægelse, som mere end nogensinde behøves for at sikre Danmark som det danske folks hjem?

Træf dit valg!
En Gallupundersøgelse fra december 1994 viste, at langt hovedparten af danskerne ikke vil have landet "multietniseret" (se
Danskeren nr. J/1995). Undersøgelsen kom umiddelbart efter, at
ministrene Birte Weiss og Jytte Hilden havde udtalt, at Danmark
faktisk allerede er multietnisk. Hvad enten de harret heri eller ej,
står det fast, at Undervisningsministeriet har beregnet at måtte
planlægge ud fra et gennemsnitligt anral fremmede skolebørn på
10-12 %. Det giver et fremtidsbillede af en befolkningssammensætning med mindst 500.000 fremmede. Et tal, der vil blive
ved med at vokse og vokse og vokse, så længe politikerne ikke
gør andet, end de hidtil har gjort....
Dette er altså sket imod de danske vælgeres klare ønsker. Ikke
desto mindre er der intet gjort for at stoppe udviklingen. Løfter
har erstattet løsninger, og folk er blevet boldt ben med tågesnak
om "integration". Et begreb, hvis væsentligste indhold i henhold
til politikernes egne forklaringer er, at de fremmede skal "indpasses» i det danske samfund, men med bev-drelse af deres egne
kulturtræk. • Dog således, forstås, at de skal lære dansk.
Løsningen skulle med andre ord bestå i en indpasning af f.eks.
det muslimske kvindesyn og opfattelsen af, at Koranen går forud for loven, i det danske samfund! Hvad sprogkundskaber i
dansk skulle hjælpe herpå, melder historien ikke noget om. Men
det må selvfølgelig erkendes, at ingressorerne bar bedre muligheder for at udbygge deres positioner, hvis de kan tale dansk, end
hvis de fortsat skal operere på tyrkisk, arabisk og fyrretyve andre sprog.
Dette er naturligvis galmandsværk. Al den megen snak om
"integration" tjener blot til at forvirre folk, så at de holder mund,
medens man tømmer deres lommer og fratager dem boliger, arbejde og fremtidsudsigter til fordel for et voksende antar fjernfremmede med en mere realistisk opfattelse af, hvordan verden
fungerer.
Ikke blot de tusinder af fede katte i de humanitære og mellemfolkelige organ isationer, der bar brugt talentet på at formøble andres ejendom til egen fordel, har et ansvar herfor. Det har
medierne også. Mummespillet og kortslutningen af folkestyret
lader sigjo nemlig kun opretholde, så længe de velvilligst kigger
den anden vej.
Hvorfor fortav medierne i årevis de centrale oplysninger?
Hvorfor undlod de at stille politikerne de afgørende spørgsmål?
Hvorfor eftersnakkede de kritikløst fraSerne og glimmerplathederne, som det humanitære bureaukratis "informations"medarbcjdere opfandt? Hvorfor bagtalte de så skamløst dem, der pegede på problemerne? Hvorfor sidder redaktionerne stadig og
glor, til trods for at det er ganske åbenlyst, hvor det bærer ben?
Men nu står vi altså med miseren: De folkevalgte er gået langt
ud over deres mandat. Så langt, at det kan karakteriseres som et
forræderi, der endog sætter forræderiet fra 9. april 1940 i skyggen.
Ja, forræderne har endog finansieret deres ødelæggelsesværk
med lånte penge og overlader - samtidig med at de selv kræver
en bek-ymringsfri pensionisttilværelse - næste gener&tion en
gældsbyrde, der vil umuliggøre en anstændig tilværelse her i landet. For hver eneste dag der går, skal et ungt menneske i dag
lægge 40 kr. til side for at kunne dække sin andel i statens daglige gældsætning.
·
Ikke desto mindre fortsætter Birte Weiss & Co. hvileløst i
samme spor. Gallup-undersøgelsen fejrede de ved at give titusindvis afbalkanboere, der i henhold til "flygtninge"ministerens
egne undersøgelser for hovedsagens vedkommende slet ikke er
kommet direkte fra det krigsramte Jugoslavien, men derimod fra
f.ek.~. Tyrkiet, et formentlig evigt asyl. De gamle borgerl.ige par-
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tier trippede rundt om sig selv, kaglede lidt forarget, udskød jugoslaverloven i 12 dage - men nægtede for øvrigt med behændige
argumenter at forlange den folkeafstemning, som fra den ene dag
til den anden kunne vælre ministerens hasardspil med Danmarks
fremtid.
I dag er så muligheden for en humanitær udlændingepolitik
definitivt knust under vægten af årtiers tåbeligheder, bortforklaringer og laden stå til. Det er kommet så vidt, at det nu er blevet
et spørgsmål om os eller dem. Eit1e11 vil Darunark gå til grunde
som et sted, hvor mennesker kan leve en tilværelse på de betingelser, som blev bygget op gennem hundreder af generationer.
Eller også må man i gang med massive hjemsendelser. Eilers vil
de uundgåelige uddelinger af danske statsborgerskaber om føje
år gøre "fan1iliesammenføringeme" ustoppelige.
I dag findes kun disse to muligheder. Sådan har politikerne
maget det.
Det er så op til folk selv at vælge.
Vælger man at lade være med at vælge, fordi beslutningen er
blevet for stor, har man automatisk valgt mulighed nr. I.

To samarbejdspolitikere
anno 1995
I anledning af 50-året for Danmarks befrielse har statsministeriet bevilget størte til såkaldte "ternapakker", som skal omdeles i landets folkeskoler. Om pakkernes indhold oplyser undervisningsminister Ole Vig Jen.sen bl.a.: "Materialet belyser datidens holdninger og giver samtidig anledning til at drage paralleller til nutidens samfundsmæssige forhold. Her tænkes ikke
mindst på forfølgelse af mindretal og FN's fredsbevarende indsats."
Overtroen på I930'rnes folkeforbund, som gav en ekspansiv
totalitarisme frie tøjler, skal altså opdyrkes i ny skikkelse. Sandheden er dog, at det var den nationale livsvilje, som gav de europæiske folk den afgørende kraft til at modstå aggressoren - ikke
en selvgod, luftig retfærdigbedsfølelse overfor mindretal endsige
en slap trang til freden for fredens egen skyld. Dette selvopgivelsens ideal var derimod de herskende politikeres attitude- dengang som i dag. Derfor var nazismen nær ved at sejre.
På en anden måde kan undervisningsministerens parallelisering af 1945 og i dag dog blive relev-,mt. Ved præsentationen af
en bog, der hylder det Ocrkulturelle samfund, udtalte hans kollega, lmlrunninister Jytte Hilden bl.a.: "Flerkulturelle samfund opstår ikke af sig selv på en harmonisk måde. Et flerkulturelt samfund vil altid have en historie, der på den ene eller anden måde er
præget af social nndertrykkelse og social ulighed, muligvis krig
eller etniske opgør. Det flerkulturelle udspringer af kamp." Hilden tilsluttede sig tanken om det flerkulturelle Danmark, i hvilket nationalbankdirektøren kan være af pakistansk afstamning.
Erfaringen fra opbygningen af det nazistiske imperium kan
brnges ved opbygningen af muslimernes europæiske kolonirige.
Det forfulgte danske mindretal i Danmark kan i så fald meget vel
have behov for beskyttelse af fredsbevarende FN-tropper. Navne
som Ole Vig Jensen og Hilden vil da slutte sig uskønt til navnene på de politikere, som ved deres bekvemme og blinde laden stå
til bar hovedansvaret for landets skæbne 1940-45.

Frihed, fædreland og forsvarsvilje i 1945 og i 1995
Den 70-årige veteran fra modstandskampen Niels Ebbe Lundholt og hans 20-årige søn Jens
Christian Lundholt fortæller om modstanden - dengang og nu.

AfFimbul
Det er i år el halvt århundrede si·
den, at Danmark blev befriet efter fem
års 11cfrihe4 ogfremmed besæuelse.
Tiden er kammet til (I{ se tilbage til
de11 dystre tid, da Danmark havde
mistet sin fn'hed. Tiden er kommet tU
at tænke på dem. der gav os den igen.
Og mindes dem, der mistede livet for
deres fædreland - og for vores selvstændighed.
Men tiden er også kammet til at se
fremad. Står Da11marlr aller i en situation? hvor kortsynede politikeres Ji"
gegyldighed og mangel pd vilje og
mod til at forsvare danske interesser
ka11 bringe folkets frihed og selvstæ11dighed i fare - ikke i fem fin·bandede
d,; men rndske for tid og evighed?
En af de aktive fra dengang. Niels
Ebbe L1mdholt.forsøger sammen med
sin søn, Jens Christian lundholt, al
sætte modstanden i perspektiv - den"
gang og i dag.

Niels Ebbe Lundholl husker tydeligt
kapitulationen og samarbcjdspolitikken:
- Vi var flove over den 9. april , og vi
ville have vores frihed igen. Og vi foragtede de politikere, der samarbejdede med
tyskerne, siger Niels Ebbe Lundbolt.
Han var kun 17, da han i 1942 gik ind i
modstandsbevægelsen:
- Vi ønskede norske tilstande. Omverdenen betragtede danskerne som medløbere. Jeg begyndte med de rene drengestreger - med at klippe telefonkabler over
og brække tyske militære vejviserskilte i
Fredericia. Senere gik vi over til ren jernbanesabotage.
- Fredericia var en vigtig garnisonsby
med en stor kaserne og en marinestation
på havnen. Og så v-.ir byen også dengang
et jernbaneknudepunkt. Byen vrimlede
med tyskere.

holdstilladelse er blevet mangedoblet.
Flygtninge er gjort til indvandrere - og
flere og flere indvandrere gøres til danskere.

Nicis Ebbe Lundholt og Jens Christian LundholL

Den "folkelige" modstand
under Besættelsen
Niels Ebbe Lundbolt er ikke imponeret
over danskernes reaktion på den fremmede besættelse:
- De var nogle sløve kaniner. For at sige det mildt. Den folkelige modstand var
meget lille i starten af Besættelsen. Danskerne brød sig ikke spor om sabotørerne.
Sabotagen forstyrrede jo dagligdagen.
- Det var først ved folkestrejkerne op til
den 29. august 1943, at danskerne vågnede op til dåd. Indtil da var der intet.
- Vi var alt for få, der deltog i det aktive modstandsarbejde. Under hele Besættelsen var der ikke på noget tidspunkt mere end 800 sabotører i gang på en gang.
Det var absolut ikke nogen folkebevægelse.
Indvandringen - den nye besættelse?
I dag er der atter fremmede i landet.
Denne gang er de heller ikke inviteret - i
hvert fald ikke af det danske folk. Niels
Ebbe Lundbolt sammenligner situationen
i dag med dengang:
- Vi brød os ikke om uindbudte gæster
for halvtreds år siden, og det gør vi i øvrigt
heller ikke i dag. Men på sin vis er situationen værre i dag. Den militære okkupation var tydelig for enhver. Indvandringen
får mere og mere karakter af en slags besættelse, men den sløres ved, at begreberne blandes sammen. Vi har haft indvandrerstop i mere end 20 år, men antallet af
fremmede statsborgere med (varig) op-

Kan man bruge erfaringerne
fra dengang?
Jens Christian Lundholt har i dag nogenlunde den aldert som hans far havde,
da han gik ind i modstandsbevægelsen.
Han er enig i sin fars synspunkter. Og han
er dybt bekymret for Danmarks og danskernes fremtid set i lyset af de senere og de kommende - års massive indvandring. Den unge generation kan lære meget af besættelsesårene:
- Vi kan bruge min fars erfaringer til at
undgå, at problemet opstår igen. Erfaringerne viser os, at det er de få, en handlingsorienteret elite, der mit gå foran.
- 1 studiemiljøet er det typisk, at man
begraver sig i det faglige og i fritidsinteresserne. Der er ikke tid til det politiske.
Selvom mange unge kan se problemet
med de flere og flere fremmede i landet,
så synes de fleste endnu ikke, at problemet er stort nok til at tage konsekvensen
af det, ligesom vi har valgt at gøre.
Danskernes sleYhed
Under Besættelsen forholdt det store
flertal af danskere sig passive over for situationens alvor - i bedste fald. Sådan er
det også i dag. Jens Christian Lundbolt siger:
- Danskerne rcsif,'llerer over for den alvorlige problemstilling. Man nægt.er at se
problemerne i øjnene. Når man erkender,
at der er et problem, så kan man jo ikke gå
rundt og hygge sig hele tiden. Og så får
danskerne ustandseligt foræret undskyldninger for at forholde sig passive.
- Når man taler med folk på tomandshånd, vil alle gerne erkende, at der er et
problem. Der er bare ikke nogen, der vil
gøre noget ved det i praksis. Så længe indvandringen ikke er nogen trussel mod ens
egen person eller ejendom, er parcelhuset,
bilen og TV vigtigere end aktiv stilliugta- li...
gen.
~
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Her følger Niels Ebbe Lundholt op:
- Det hele er syltet ind i: "Vi skal være
så gode, og hvorror skal vi ikke behandle
flygtningene ordentligt''. Jeg er død-nervøs for situationen.
- Velfærdssamfundet har gjort danskerne sløve. Kun de ældre generationer
ved, hvad det vi l sige at kæmpe for friheden og fæ<lrelandet.

Når politikerne at ,•ågne op'?
Jens Christian Lundholt mener ikke, at
politikerne er sig deres ansvar bevidst:
- Det er utroligt, at beslutningstagerne
ikke tænker længere end til det næste folketingsvalg.
- Jeg tror ikke, at det er muligt for politikerne at tlyue sig holdningsmæssigt.
En sådan kovending kan ikke lade sig gøre
- og det gælder alle indvandringspartierne. Vi må vente på, at problemerne vokser
befolkningen over hovedet - og den derefter vælger at skifte politikerne ud.
Niels Ebbe Lundholt tror heller ikke, at
politikerne når at vågne op, før det er for
sent. Han trækker paralleller tilbage til
Besættelsen:
- Under Besættelsen fortsatte befolkningen med at Slemme på partierne bag
samarbejdspolitikken. Dansk Samling,
der markerede sig mod samarbejdspolitikken, vandt aldrig nogen større tilslutning.
- I dag stemmer dru1skerne på de samme
partier. Det kører videre på den her måde,
det laller afsted. Og når de rremmede bliver mange nok, så begynder de at stille
krav, og der opstår uro. Vi skal helt derud,
så selv danskeren kan se, hvad der sker.

Kender De-den fornemmelse, at der er nogen?
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Modstanden i dag
Situationen er endnu ikke nået dertil,
hvor indvandringen kun kan stoppes med
de midler, som modstandsbevægelsen
måtte tage i brug:
- I dag kan man gøre en indsats ved al
skrive læserbreve i dagspressen og protestere skriftligt over for de hel- og halvoffentlige muhietniske institutioner som f.
eks. Nævnet for Etnisk Ligestilling og Det
Danske Center for Menneskerettigheder.
Og så kan man selvfølgelig melde sig ind
i Den Danske Forening. Luk munden op
og fortæl venner og bekendte, hvor alvorlig situationen er. Det er jo stadiet lige før
illegalitet, siger Niels Ebbe Lundholt.
Jens Christian Lundbolt har nogenlunde samme synspunkter:
- Vi befinder os i en ventetid, hvor den
folkelige modstand endnu ikke har manifesteret sig. Så indtil videre må vi nøjes
med skriverier og medlemskab af Den
Danske Forening. Men det er også vigtigt
at tå nye kontakter til foreningens offentlige møder og skabe en fællesskabsfølelse
blandt unge indvandringsmodstandere.

Demokratiets krise
Kun fem procent af den voksne danske
befolkning er medlem af et politisk parti.
Jens Christian Lundbolt har været formand for en politisk ungdomsorganisation i Fredericia, og han ser ikke lyst på
fremtiden:
- Når vi har nogle arrangementer, når
studierådet inviterer politikere, så skal
man være heldig, hvis 8 ud af I .500 studerende møder op. Det er hele det demokratiske system, der er ved at spille fallit.

- Det uhyggelige er, at de demokratiske
politikere ikke gør noget grundlæggende
ved problemstillingen. Det har ført til udbredt politikerlede.
Medierne betegnes ofte som demokratietS vagthund, men Niels Ebbe Lundholt
mener, at deres glammen har alvorlige
mislyde:
- Medierne foretager hjernevask af en
hel befolkning. Alene den måde, som
sproget bruges-og misbruges - på. Ordet
racist er lavet helt om. Fra at være et racerelateret begreb dækker det i dag enhver
form for indvandringsmodstand.
- Det er absurd som gammel modstandsmand at blive betegnet som nazist.
Der bliver hylet nazist efter alt. Jeg var
død, hvis nazisterne havde vundet krigen.
Nazist er et ord, som folk slynger omkring
sig. De aner ikke, hvad det betyder, og
hvad det står for.

Retsopgørct efter Besættelsen
- og efter ind,•andringen'?
Både far og søn er enige om, at de politikere, der har skaffet dru1skerne indvandringen på halsen, skal stilles til ansvar.
Den sag står ikke til diskussion. Niels Ebbe Lundholl slår fast:
- Det bør være et ultimativt krav, at de
politikere, der har hovedansvaret, stilles
til regnskab. Befolkningen er sløv. Men
politikerne er forbrydere.
- Danmarks rremtidsudsigter bar ændret
sig fra sorte til nærmest håbløse, og jeg føler mig nu helt til grin med mine værdier:
FRJl-JED, FÆDRELAND OG FORSVARSVILJE.

Kender du den fornemmelse. at der er nogen?
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Tyskerloven

de få tyske ditto, som havde forvildet sig
herop og nu mestendels er fordrevet ved
de mini-krystalnætter, som arrangeredes i
Kværs og andetsteds med velvillig bi stand af de "autonome" anti-danske rød-

AfSune Da/gård

nazister.
"Forslaget skal bl.a. ses på baggrund
afde stadig mere fremtrædende tendenser
til intolertmce, fi'emmedhad og racisme
både i Danmark og i 11dla11det ", hedder

Det efterfølgende er fra november 1994 til marts 1995 blevet sendt til i rækkefølge Berlingske Tidende, B.Tog Jyllands-Posten med anmodning 0111 optagelse, men
e111en afvist med henvisning til plads11ød eller så vidt vides ikke trykt. Man skulle ellers synes. at spørgsmålet 0111 ytringsfriheden og dens grænser netop for pressen
måtte være en sag afafgørende betydning - men i debatten ()III det er der altså bestemt grænserfor ytringsfriheden!
For at forebygge al misforståelse bedes det bemærke!, at at alle de lmrsiverede
citater faktisk er taget ordret/ro de r,ykte bemærkninger til det afjus1its111inistere11
fi'emsatte lovforslag.

I mere end to menneskealdre mellem
1871 og 1945 levede Dann1ark i frygt for

den ovenuæi,>tige tyske nabo og indrettede sig i det væsentlige e fter dennes ønsker
og interesser. Det er blevet kaldt "tyskerkursen".

Denne endte alligevel med nazi-tysk
besættelse 1940-45 og frihedskampen. I
besættelsesårene arbejdede et dansk naziparti (DNSAP) hånd i bånd med den tyske
besættelsesmagt.
Trods det og trods forbitrelsen i 1945
gjordes det ikke strafbart at have været
medlem af dette parti, og der indførtes ikke noget forbud imod at danne nazistiske
partier eller at udøve nazistisk propaganda i Darnuark. Grundlovens frihedsrettigheder gjaldt også her.
Nu i SO-året for befrielsen stilles der efter tysk pres - forslag om en lovbestemmelse, der i realiteten kan betyde indførelse af sådanne forbud. Den berygtede
straffelovsparagraf 266b, som man for
blot et års tid siden af hensyn til ytringsfriheden drøftede helt at afskaffe, foreslås
nu udvidet med en ny og strengere straffende tilføjelse om "propaga11davirksomhed", og i bemærkningerne til lovforslaget omtales det, at formålet navnlig er at
imødegå, "(lf Danmarkbliveretfristedfor
udbredelse af nazistisk og racislisk propaganda". Dette skønt nazisme slet ikke

er nævnt i lovteksten.
Da jeg for godt 50 år siden som tyskernes fange sad i forhør på Shellhuset i
København hos deres "Sicherheitspolizei" - populært kaldet Gestapo - anklagedes jeg for udbredelse af"Hetzschriften"
- det, vi andre kaldte illegale blade.
Og det skal da slet ikke nægtes, at vore
gerninger dengang havde - som det nu
hedder i bemærkningerne til det forelig·
gende lovforslag - "karakter af propaga11davirksomhed ", nemlig for at genvin-

de et frit Danmark som et dansk land for
det danske folk, og at det - som det sammesteds hedder - medførte "en syslemalisk anvendelse af stærkl negativt ladede
ud1alelser og påstande vedrørende bestemte grupper afpersoner", som var om-

fattet af datidens §266b'ere. Ja, der var
såmænd nok tale om "en systematisk udbredelse af diskrimi11erende udtalelser
m. v" herunder til udlandet. med henblik

på (Il pdvirke meningsdtmnelsen".
"Over1rædelse11" v-.ir skam også ''begået afflere i fore11i11g ". Om en hel del af
de uansv-.irlige elementer, som datidens
samarbejdspolitikere kaldte os, kwute det
vist med sandhed siges, at "de samvirkende tilhører samme parti.forening eller anden organisation, og fiw11sæ1t.else afytringer af den omhandlede karakter er et led
i den ptigælde,uie organisations virke".
Ytringerne var endog "fremsat i et medium. der indebærer en større udbredelse,
eksempelvis et trykt skrift''.

det da også i bemærkningerne til lovforslaget. Men de således opregnede "tendenser" er jo blot led i magthavernes
"propagandavirksomhed" og slagord i deres "Hetzschriftcn" som fordømmende
betegnelser for folks naturlige modstand
mod den nationalt ødelæggende indvandringspolitik, der er drevet i snart en menneskealder.
Forslaget synes i virkeligheden vendt
mod de danskere, der i dag som for 50 år
siden kæmper for at bevare eller genvinde
Danmark som et dansk land for det danske folk befriet for nutidens invasionsstyrker.
I hvert fald passer lovforslaget efter sine egne forklaringer som fod i hose til at
bekæmpe nutidens modstandsfolk.
Med udflydende særlovgivning, der lader sig fortolke og strække til at undertrykke al ubekvem national modstand,
som man jo for længst har udskreget som
Hintolerant'', "fremmedhadsk" og ·'racis-

tisk" gøres danske fængsler og fangelejre
ligesom i sin tid den tyske besættelsesmagts klar til at modtage de fonuastelige
og uansvarlige.
Mere end nogensinde er der brug for en
ny modstandsbevægelse - modig, stærk
og dansk.

Og man mindes vore næsten patetiske
anstrengelser for at skaffe trykkemaskiner
til vore "Het7..schriften". når man læser, at
·'anskaffelse eller besiddelse aftrykke- eller kopimaskiner kan indicere, al der har
foreligge! - eller er tilsigtet... - en mere
omfattende 11dbredelse ".
Kort sagt: Lovforslaget 1994-95 passer

på en prik til at legitimere den undertrykkelse af ytringsfriheden, som i 1944-45
udøvedes af den tyske besættelsesmagts
frygtede og hadede Gestapo. En rigtig tyskerlov - og med historiens ironi fr-emsat
efter pres fra nutidens tyske magthavere.
Hvad er så det sande formål? For det
kan da ikke være at lukke munden på den
i forvejen næsten umælende og ret ligegyldige lille flok danske nazister, som kun
er konunet frem i lyset ved visse mediers
utrættelige virke for at promovere dem.
Det giver heller ikke megen mening med

"Forbryderportræt" fra Frøslevlejren l 945.
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''Flygtning 95''
Kortene på bordet

tak!

Af Ib Ho.fmeister
Dansk Flygtningehjælp (DF) afholder i
år en ny indsamling, nemlig "Fly&>tning
95". Den kulminerer med en landsomfattende husstandsindsamling 2. maj. I anledningen hat H.M. Dronning Margrethe
endog designet et sæt spillekort, der skal
sælges til fordel for det gode formål.
Tiden er vel ellers løbet fra den slags
folkeindsamlinger, der efterhånden kun
indbringer relativt få penge. Det er blevet
langt nemmere for de humanitære organisationer at hale kontante bidrag ud af staten, Danida, EU, fagbevægelsen m.fl.
Lad os da kaste et blik tilbage i tiden og
se, hvorfor det er gået sådan.

1986:
Pengene gik ikke "ubeskAret" til de
nødlidende
I "Flygtning 86" blev der indsamlet 52
mio. kr.; 9 mio. kr. gik til udgifter i forbindelse med indsamlingen. Overskuddet
på 43 mio. kr. skulle derefter " ubeskåret"
anvendes til fl y&>tningearbejdet i den 3.
verdens lande, hed det sig. En stor del blev
imidlertid i stedet anvendt til DFs alnundelige "administrationsomkostninger".
Det er dokumenteret i bl.a. Danskeren
1990 nr. 4 s. 3.

1990:
Af 20 mio. indsamlede kr. er på 3 år
kun godt 1/4 anvendt tU hjælp ude i
verden
I "Flygtning 90" indsamledes 20,4 mio.
kr. for en udgift på 6,4 mio. kr., så overskuddet, der '\,beskåret" skulle anvendes
til flygtningeprojekter i 3. verdens lande,
kun blev på 14 mio. kr.
Dette overskud blev overført til DFs
pengekasse, som efterhånden var temmelig tom. Denne kapitalindsprøjtning bevirkede, at den såkaldte "Kapitalkonto til
rådighed for udenlandske projekter m.v."
kom op på 14,3 mio. kr.
Der var altså denne gang ikke de store
beløb at gøre godt med. I J991 blev der
derfor kun bevilget 2, I mio. kr. til de
udenlandske projekter og i 1992 kun 2,3
mio. kr. J 1992 lysnede det imidlertid for
DFs økonomi, idet DF kom på finansloven med et tilskud på 3,0 mio. kr. til
dækning af administrationsomkostninger.
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For nylig fik jeg så tilsendt DFs regnskab for 1993. Regnskabsberetlungen
slutter med følgende: "Den samlede aktivitet i DF er i år gennemført med et samlet træk pd kapiralkamoen til internationale ak1iviteter m.v. på 1,5 mio. kr. Til
dækning afDFs sekretariatsomkost11inger

og deltagelse i det internatio1wle flygtningearbejde er der ydet tilskud fra J11de11rigsminis1eriet pli 3, I mio. kr."
Af de indsamlede midler var der pr.
3 1.1 2.1993 st.1dig 10, l mio. kr. til rådighed for internationale projekter. Så man
kan vel sige, at overskuddet fra "Flygtning
90" er blevet forval tet med sparsommelighed. De fl~ie af pengene fra indsamlingen ligger stadig i DFs kasse.
Det internationale projektarbejde, DF
har ment at kunne afse indsamlede midler
til, har omfattet flygtningearbejde og sekundering af personel i det tidl. Jugosla-

vien, Armenien, Irak, Yemen, Somalia,
Kenya, Mozambique, Andes-regionen,
Nepal, Cambodja, Vietnam, Pakistan og
Afgbanistan. Af regnskabet fremgår det,
atdereranvendt 141 mio. kr. til 44 internationale projekter i de nævnte lande og
områder. Disse opgaver er varetaget på
vegne af Danida, UNHCR, EU m.fl.
H vem hjælpes ude i verden?
Der er meget store udgifter i forbindelse med udsendelse og udstationering afulandseksperter og projektmedarbejdere.
Hvor meget der egentlig er blevet tilbage
til de fattige befolkninger i de nævnte områder, hvor der jo virkelig er stor nød og
elendighed, kan imidlertid ikke aflæses af
regnskaberne. Det havde ellers været in-

Udgiftsdiskussionen, der blev væk
Nogen tid før husstandsindsamlingen i
forbindelse med "Flygtning 90'' fandt
sted, bragte Berlingske Magasinet et interview med DFs formand Nils Foss. Han
sagde bl.a.: "J/j vil gerne diskutere alle
vore udgifte,; og om pengene kan anvendes bedre. ingen tvivl om der. Men der har
været alle mulige påstande om, ar der bliver brugt helt op 1il /0-12 milliarder pd
flygtningeområdet. De,for skrev min forgænger 1il statsministeren ogforeslog, at
man oplyste, hvad de virkelige udgifter er.
Det fandt ma11 ikke formålsljenligt."
Statsminister Poul Sehluter ,,iUe eller
kunne kort sagt ikke oplyse om de samlede fremmedudgifter. I dag er mulighederne for at finde frem til disse tal langt bedre. Cand. oecon. Ebbe Vig, Århus, har ved
at putte de ti lgængelige oplysninger ind i
en computer fået et tal frem for udgifterne til vor fremmedpolitik i 1995. Det er på
56 milliarder kr. Dette er altså formentlig
prisen for en totalt forfejlet politik - betalt
af de danske skatteydere. (Se Danskeren
1995 nr. I s. 3).

Nils Foss' udgifter
Heller ikke Nils Foss er imidlertid meget for at lægge kortene på bordet. Siden
han blev formand for DF, har det således
været umuligt at få udleveret revisionsberetninger til DFs regnskaber. Nils Foss
hævder, at det er arbejdspapirer- udelukkende til intern brug.
Det er meget kedeligt. For i en revisionsberetning kan revisor give udtryk for,
o m der evt. skjuler sig kritisable forhold
bag tallene. Hvorfor skjuler Nils Foss re-

teressant, om det kunne. For i Berlingske

visionsberetningerne, hvis der lkke er no-

Tidende 27.2.1 995 hedder det: "Det er ikke spor usædvanligt, ar e11 dansk uland,ekspert kan koste Danida K,: 100.000,om måneden, bekræfter e11 af Danidas
eksperter i ulandsbistand, /(Jmd Vi/by."
Knud Vilby er formand for Mellem folkeligt Samvirke, der arbejder tæt sammen
med DF. Allerede for 3 år siden, nemlig
24.2. 1992, oplyste Berl. Tid. også, at 58
ledende medarbejdere i de danske bistandsorganisationer havde lønninger, der
omregnet til danske forhold svarede til
mellem 850.000 og 1,4 mio. kr. om året.

get at kritisere?
Når nu DFs protekto r, H.M. Dronning
Margrethe, har tegnet nye royale spillekort og derved atter demonstreret sine store kunstneriske talenter, og når Nils Foss
og frue samtidig er nogle af regentparrets
gode bridge-venner, så vil jeg her gerne
opfordre Nils Foss til at lægge alle kortene på bordet. Selvfølgelig forstået på den
måde, at næste gang jeg beder om DFs
årsregnskab, så er revisionsberetningen
med!
Ib Hojineister
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''Noget at vende hjem til. ••''
PR-gruppen bag Flygtning 95-indsamlingen, der blandt arrangørerne tæller så
interessant et ny-etableret makkerpar som
''Dansk Arbejdsgiverforening" og "Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske", har
øjensynlig haft svare problemer, da kampagnen skulle planlægges:
En ting er at skaffe ti lstrækkeligt med
rastere, men hvordan søren far man efterhånden danskerne til at spytte i- undskyld
udtrykket - bøsserne?
Der var jo engang, da vi danskere
brændte af iver for at hjælpe folk i nød:
Husker De Grønlandshjælpen, Ungarnsindsamlingen, Flygtning '66? Husker De
Svend Petersens TY-indsamlinger, og
husker De nogle af de andre, snart hundreder af indsamlinger til velgørende formål?
Altid var vi på tæerne for at hjælpe,

hvor det kneb. Altid var vi villige og
hjælpsomme. For netop omsorgen for de
svage, for de forfulgte, for dem, der sulter,
er en dybtliggende selvfølgelighed i den
danske mentalitet.
Sådan er det ikke længere.
Dels påtvinges vi allerede via skatten at
aflevere en betragtelig del af vor indkomst
til den vidtforgrenedc godheds-industri,
dels er vi eft.er mange sørgelige eksempler
kommet i begrundet tvivl om, hvorvidt
pengene nu også når deres mål derude i
det fjerne, og vigtigst har magthaverne uden at spørge os om lov - begyndt en lynomdannelse af Danmark til en multietnisk
stat, og det har gjort danskerne rasende.
Som håndlangere til dette multietniske
eksperiment har man hyret danskernes
gamle venner med de engang så værdige

navne, Røde Kors, Folkekirkens Nødhjælp, og Red Barnet.
Og lige så dybtliggende danskernes
omsorg for de svage er, lige så dybtliggende er danskernes foragt for håndlangere, som for rundhåndet betaling undergraver den danske nation.
Derfor boykotter vi "Flygtning 95 - noget at vende hjem til".
Selv om det for enhver dansker umiddelbart lyder smukt og rigtigt, at de fremmede nu vender hjem.
For det kræver jo ingen særlig hjerne at
finde ud af, at det netop pra:,cis aldrig i hele den frysende nordpol har været meningen med den kampagne, at en eneste skal
vende hjem. Overhove<let.
Søren Espersen

"Vi har for længst lært at leve med os
selv som en flok plattenslagere, der indforstået slår smut med øjnene, når pengene skal erlægges. Som 1selv ved, er alt det
der med moms og ljoms ikke lige os. Det
er trods alt kun i den lidt ynkelige berigelsesafdeling, men jeg tror, det er værre,
at man tvinger skikkelige folk længere og
længere ud i en praktiseret dobbeltmoral.
De siger et, men mener noget andet. Man
kan i hveranden samtale med flinke mennesker mærke, hvor tøvende de bekender
holdning og kun nølende rykker ud med

eksempler på noget, der af god grund har
været dem til forargelse. De er så vant til
at blive stemplet som småborgerlige, racister og hvad ved jeg, at de foretrækker at
camouflere sig og lade tingene gå deres
skæve gang.
Det er farligere end ødelæggelsen af vores gader og det hele offentlige miljø, for
det er et overgreb mod den redelighed og
tyngde, der altid bar ligget i folkesjælen."

"Danmark har skrevet under på så mange
'internationale konventioner' . De indeholder alle bestemmelser for opsigelse, bestemmelser, der kan bruges, når konventionerne
bliver åbenlyst urimelige. De fleste af konventionerne er fonnuleret af FN og vedtaget
af et flertal af nationer, hvis regeringer ikke
drømmer om at overholde dem selv, men
snildt kan brnge dem til at slå de vestlige lande i hovedet med. FN er mere en fagforening
for diktaturer end for dydsdragoner!"

For,uJnctcn for Ny Carlsbergfondets direktion og
for Glyptotekets bestyrelse Hans Edvard Nørre·
gård-Nielsen i Jyllands-Posten 5/2 1995.

Bibliotekar Lars Ono Kristensen, Århus.. i ÅrhlL,;
Stiftstidende 16/12 1994.
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Brug dog grundloven
Det.følgende indlæg er skrevet affhv.
vicetoldinspektør Vagn U/rre- 0/se,i
og sendt til Jylla11ds-Posten, der imidlertid ikke kumie finde plads til det,
skø111 det behandler et meget centralt
spørgsmål, som sikken mange har
stillet sig i forbi11delse 11ied bedraget
0111kri11g vedtagelsen afbosnier-asyl/oven.

Umiddelbart før Folketingets medlemmer tog på juleferie, havde man regerin-

gens lovforslag om at give hen ved
17.000-18.000 bosniske flygtninge, som
midlertidigt opholder sig her i landet, mulighed for at ansøge om fast opholdstilladelse i Danmark, til andenbehandling i
tinget.
2/5 af tingets medlemmer eller i alt 80
MF'ere krævede imidlertid ved en underskriftindsamling, jf. grundlovens § 41,
stk. 3, en udsættelse af lovforslagets tredjebehandling i 12 søgnedage efter forslagets andenbehandling, således at loven
tidligst kunne vedtages 10. januar 1995.

Knebent flertal
Ved Folketingets samling i det nye år
blev loven vedtaget med et knebent flertal

af regeringspartieme med støtte af SF og
Enhedslisten.
Hvorfor benyttede oppositionspartierne sig ikke af grundlovens§ 42, stk. I,
hvorefter 1/3 af tingets medlemmer eller
blot 60 MF'ere med deres underskrift inden en frist af tre søgnedage fra forslagets
endelige vedtagelse kunne begære en folkeafstemning om lovforslaget?
Hvorfor er man så bange for at spørge
vælgerne (græsrødderne)'/ Et flertal af
disse ville garanteret have nedstemt lovforslaget.
Sårremt politikerne er så angste for ar
spørge vælgerne, kunne de endelig også
have afværget en folkeafstemning om
lovforslaget i medfør af grundlovens§ 42,
stk. 3, der siger: "Når der er begæret folkeafstenming om et lovforslag, kan Folketinget inden for en rrist af fem søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse beslutte, at forslaget skal bortfalde."
Manglende vilje?
Muligheden af lovens forkastelse var
således reelt til stede; men oppositionen
snorksov eller manglede reel vilje.
Ko11kl11sio11: En uansvarlig regering
fremsætter et lovforslag mod folkets ønske - en opposition lytter ikke til græsrødderne - er del så underligt, at der opstår politikerlede'/

Danmarks Radio står fast på løgnen
Teknikken er den velkendte: DR viderebringer - mod bedre vidende - en løgn,
som DR efterfølgende nægter at dementere.
Det seneste eksempel drejer s ig om
postkort-tilsværtningen af DDFs formand, som blev omtalt i sidste nummer af
Danskeren. DR var mere end ivrig efter at
stille· mikrofon til rådighed for Kasper
Hyllesteds barnagtigheder. Men da
Kasper Hyllested måtte tilbagekalde og
beklage sine påstande, mistede DR omgående sin interesse for sagen og nægtede
kategorisk at bringe et dementi!
Ikke uden en vis ironi inviterede Den

Danske Forening en række DR-medarbej dere til at diskutere "tv og demokratiet"
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ved årets sommerstævne. "Hvordan sikres
det, at de elektroniske medier ikke bliver
redskab for en bestemt politisk holdning?", spurgte vi i indbydelsen. Et sådant
emne har DR-medarbejderne ingen lyst til
at diskutere, og alle inviterede takkede nej
- som ventet. Svaret rra Ruth Sperling var
så morsomt, at det fortjener at blive citeret: "Under ingen omstændighed vil jeg
deltage i nogen form for aktivitet arrangeret af Den Danske Forening, hvis holdninger er mig særdeles frastødende".
Ruth Sperljngs opstød er for så vidt ikke overraskende. Hendes kendskab til
DDF hidrører nemlig fra DR.
Cirklen er sluttet.

Danmarksfonden
af 5. maj
1995
Ved beslutning i DDF's styrelse oprettes på SO-årsdagen for Danmarks
befrielse en særlig fond: "Danmarksfonden af 5. maj 1995".
I fonden indgår testamentariske gaver samt gaver, der gives specielt til
fonden.
Fonden er en kampfond. Deus midler vil blive anvendt i overensstemmelse med Den Danske Forenings formålsbestemmelse til at sikre d3llskernes ret til en tilværelse på egne betingelser her i landet. Kun formueafkastet
forbruges løbende, men fondens fulde
midler kan sættes ind, når og hvor det
skønnes påkrævet i modstandskampen
mod ødelæggelsen af Danmark som
det danske folks hjem.
Fondens eksistensskal ligge som en
latent trussel over for de kræfter, der
undergraver Danmark. Der oplyses
derfor hverken om fondens størrelse
eller bidragydere, og det kan heller ikke forventes oplyst, hvord3ll midlerne
er sat ind.

Fonden administreres af styrelsen
under tilsyn af en af landsmødet valgt
person, der er gocjkendt af styrelsen.
En testamentarisk arv har allerede
tilført fonden en betragtelig grundkapital.

DAN MA RKSFONDEN
AF 5. MAJ 1995

Historie om danskerne
AfSune Dalgård
Et land og dets folk
Danmark er et lidet land, hedder det i en
kendt sang. Det er så sandt, som det er
skrevet. Danmarks landareal udgør vi~-t
mindre end 1/3 promille af hele jordklodens landareal. De omkring 5 millioner
mennesker, der nu om dage lever i Danmark, er mindre end l promille af hele jordens folkemængde. Knap en ud af hver
1.000 på jorden er dansker.
Om Danmark Ih naturens hånd er et
rigt eller frugtbart land, kan naturligvis
diskuteres. Mineralrigdomme har ,•i aldrig haft mange eller særlig værdifulde af.
Vort klima er heller ikke noget at prale af.
Det kræveropvarrnningafvore huse i mere end den halve del af året, men har dog
sammen med en til dels frugtbar jord givet mulighed gennem årtusinder for en
dyrkning, som ku1111e skaffe nogenlunde
stabil næring til en fast befolkning af en
tæthed som i store dele af de sydligere egne i Europa.
I hvert fald havde Danmark det særpræg og i nogle henseender den fordel, at
det lå så afsides i Europa og åbenbart var
så lidt tiltrækkende, at det i det væsentlige kom til at ligge uden for de store folkevandringsstrømme, som i det mindste i
det sidste par årtusinder med mellemrum
har præget forholdene i størstedelen af
Europa og tilgrænsende områder i Asien
og Nordafrika, og som mange steder gang

på gang rev den folkelige sammenhæng
over.

For Danmarks vedkommende tyder de
arkæologiske og historiske vidnesbyrd på,
at landet i hvert fald i det seneste par årtusinder har været beboet af det samme
folk, den samme slags mennesker og deres efterkommere, og at der ikke har været
tale om indtrængen af større, meget fremmedartede folkegrupper, men snarest om
almindelig løbende indsivning af mindre
grupper af hovedsagelig nært beslægtede
mennesker fra europæiske naboområder.
De større vandringer er snarere gået den
anden vej i fonn af stammeudvandringer i
folkevandringstiden og i vikingetiden og
løbende udvandring af befolkningsoverskud i de senere århundreder. De tidligste
kendte stor-udvandringer var såmænd
vigtige nok i europæisk historie. De skabte Danelagen i England og normannerherredømmet i Normandiet i Nordfrankrig og senere i England og med udløbere
helt ned i Syditalien og på Sicilien. Ganske vist gav det ikke varige statsdannelser,
men utvivlsomt varige præg på bosættelseslandenes udvikl ing.
For den historiske tid i det sidste årtusind, hvor vi i højere grad bar kilder, der
kan oplyse os nærmere om ind- og udvandringer, er det på det sidste blevet meget
moderne blandt indvandringsfortalerne
og de multikulturelt begejstrede at opreg-

"Stå aldrig til søs, lad de andre stå!" - admiralens skægge omkvæd fra

Pinafore - har udviklet sig til et dansk bekvemmelighedsslogan.
Danskere i al.mindelighed tager, uanset deres synspunkter og indbyrdes
knurren, ikke handlingskonsekvenser af deres holdning.
Hvorfor det forholder sig så nedslående med det danske folk og dets tilstand, giver Sune Dalgård sit bud på i de011e "Historie om danskerne".
Hans ge!lllemgang fortæller fyndigt om det danske folk, hvis største bedrift og fortjeneste måske har været, at det i det hele taget overlevede! Han
ge011emgår Danmarks frygtelige tab af indbyggere og landsdele, og om hvordan den rædselsslagne frygt for tyskerne førte til national selvopgivelse, antinationalisme og latterliggørelse af national følelsen.
Og ikke mindst, hvordan denne latterliggørelse førte over i den store
uhæmmede internationalisme med de mange multi'er... Hvor masse-tilstrømningen af fremmede har let spil.
"De11 danske nationals1at er i realiteten ved at forsvinde", advarer Dalgård, som har mistet troen på politikerne og slutter: "Vi har illgenfasuømret

modstandsbevæge/se, der vil ofre alt for Danmark. Vi ved lam, at vil ingen
gøre noget, så går opløsnillgen blot videre og vi kan øjne enden for Danmark
som et dansk land for det danskefolk".

nede mange grupper af indvandrere, der i
årenes løb er kommet til Dan.mark - tyske
håndværkere, hollandske Amager-bønder, huguenotter, jøder, kartoffeltyskere
og polske roearbejdere. Lægger man alle
disse grupper sammen, udgør de dog nok
kun nogle f.i tusinde eller titusinde mennesker spredt over mange århundreder.
Og for de fleste af dem gjaldt det jo, at de
kom fi-a nærliggende områder, nærtstående kulturer og for en stor del var af samme religion som danskerne, og at de klarede sig selv og virkelig kunne tilføre det
danske samfund noget nyttigt.
Tænker vi på nutidens megen modesnak om, at vi alle sammen i Danmark er
indvandrere eller stanuner fra indvandrere, skal vi altså adskillige årtusinder tilbage, måske helt til istiden, før der bliver
sandhed i den snak.
Først med de seneste 20-30 års udvikling er denne tilstand radikalt ændret. Der
er ikke længere tale om en beskeden indsivning af enkelte personer eller mindre
grnpper hovedsagelig fra nærliggende
områder eller nærstående folkegrupper,
kulturer og religioner, men om en masse•

indvandring af til dels større folkegrnpper
fra hovedsagelig fjerne lande, frenuuedartede kulturer og andre religioner. Der er
ikke tale om, at disse indstrømmede hurtigt optages og assinlileres i det danske
folk, men om at de etablerer sig i Danmark som fremmede folkegrupper, der
bevarer deres fremmede karakter og ikke
indgår som tidligere tiders enkeltindvandrere i det danske folk. Derved ændres det
tidligere så homogene danske samfund til
et multietnisk, multikulturelt, multiraeialt, multireligiøst, multiloyalt o.s.v. samfund med alle de splittende og opløsende
tendenser, der præger et sådant.
Truet overlevelse

Men hvordan kom det dertil? Det er
som antydet en lang historie, og jeg kan
kun berøre nogle ganske få hovedlinjer i
den.
Det danske folks historie, siden det for
godt et tusind år siden fremstod som en
national og statslig enhed, har måske i international sammenhæng og sammenligning ikke været særlig iøjnefaldende eller
beundringsværdig. Dets største bedrift og
fortjeneste er måske kort sagt den, at det
overlevede.
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To trusler rettede sig gennem tiderne
mod danskerne som folk og som nation og
stat. Den ene var den fysiske. Folket skulle bestå under primitive levevilkår i en natur, der med små udsving kunne bringe
eksistensen i fare gennem sult og kulde og

farsoter, og som til stadighed satte snævre
grænser for folkemængden. Først i det seneste par århundreder er der gradvis vundet ind på dette og skabt levevilkår, som vi
i dag anser for sikre og rige. Desuden
skulle folket bestå over for trusler om
fremmede folkeslags indtrængen og erobring af landet. I den henseende var landets udkantsbeliggenhed i Europa og de
beskedne livsmuligheder som antydet nok

i sig selv en betydel ig sikring. Men vi ser
dog også, at landets folk, allerede fra længe før vi har skrevne vidnesbyrd om det,

Den amerikanske historiker Barbara
Tuchman udsendte få år før sin død i 1989
en bog med titlen "The March ofFolly" dårskabens march. I den gennemgik hun i
nogle hovedeksempler fra den trojanske
hest til Vietnam-krigen, hvordan denne
verdens store ledere og politikere gang på
gang har handlet som i blinde og i modstrid med deres egne og deres samfunds
indlysende interesser, og de katastrofale
følger, det har haft for dem. Sit hovedsynspunkt og egentlig ubesvarede spørgsmål ridser hun op i de første få linjer afs in
fremstilling i følgende ord:
"Et forhold, der gør sig gældende igennem hele historien uanset tid og sted, er, at
regeringer fører politik, der strider imod
deres egne interesser. Det synes, som om
menneskeheden er dårligere til at regere

som de tilgrænsende magter voksede sig
overlegent stærke. Trods alt heltemod på
s lagmarkerne til lands og til vands medførte dette kolossale tab gennem de senere århundreder. Størst var tabet af Skåne,
Halland og Blekinge foruden Gotland til
Sverige i det 17. århundrede - mere end
1/3 af rigets hele område gik dengang
tabt. 150 år senere kom adskillelsen fra
Norge. DobbeltmonarkietS tid var efter
mere end 400 år fo rbi. Og blot 50 år efter
dette måtte næsten hele Slesvig eller Sønderjylland afs!<is til den opvoksende tyske
stormagt mod syd. Kun omkring halvdelen af det tabte vendte tilbage ved Genforeningen i 1920, efter at fremmede
magter i en uhyre blodig verdenskrig og
med vældige ofre havde besejret de tyske
magter.
Tvivl og frygt
Det var således denne situation og dette lemlæstede, men dog altså efter de gentagne åreladninger nationalt homogene og
nogenlunde ensartede Danmark, de ældste afos nulevende overtog og i tiden mellem de to verdenskrige voksede op i. Det
var et land, hvor enhver mai,>tbevidsthed
var borte efter katastrofen i 1864 og efter
erkendelsen af, at hele nationens eksistens
var truet i skyggen af det ovcnnægtige
Tyskland. Generationerne, der gik forud

for vor, var nok gennemgående stærkt an-

gang på gang med våbenmagt måne værge deres besiddelse af det. Den anden
trussel hang sammen med landets beliggenhed som l,'l"ænse og bindeled mellem
Skandinavien og Europas kontinent og
med dets mærkelige sammensætning afto
landfaste hovedlande, der hang sammen
med hver sit af disse, nemlig Skånelandene og Jylland, og derimellem de danske
øer grupperet ved tre hovedsunde og bælter. I den ældste og ældre tid, da, som man
siger, vand forbandt og land adskilte, især
på gnmd af transportforholdene, var dette
vel et forhold, der virkede til at binde riget
sammen. Men senere, da statsda1melser i
øst og syd blev stærkere, kom Danmark
mere og mere til at befinde sig som mellem kæberne i en skruestik. Kun det hårdeste materiale kunne holde til presset.
Svagheder eller brist i det kunne få det til
at brydesammen og yderflader til at falde
af. Og svagheder var der nok af.
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end til snart sagt enhver anden menneskelig udfoldelse. På dette område gør klogskab, der kan beskrives som udøvelsen af
dømmekraft på gnmdlag af erfaring, sund
sans og tilgængelige oplysninger, sig mindre gældende og kommer mere til kort,
end den burde. Hvorfor handler de, der
indtager høje poster, så ofte i modstrid
med, hvad fornuften peger på og oplyst
egeninteresse tilsiger? Hvorfor synes forstandig tankevirksomheds.i ofte sat ud af
kraft?'~
Barbara Tuehmans betragming eller
iagttagelse trænger sig unægtelig på ved
vurderingen af Danmarks historie gennem de sidste 300-400 år. Der er sandelig
i den mange fejl og tåbeligheder med katastrofale nationale følger at begræde. Og
dog må vi huske, at landets særegne geografiske forhold gav det nogle svagheder,
som gjorde det særlig udsat for indhug i
dets land- og folkeområde, efterhånden

tityske, men indpodet med, at man måt1e
udvise den største forsigtighed for ikke at
tirre eller udfordre vilddyret, men tværtimod søge at overleve i fred ved at gøre sig
så lidt synlig på den verdenspolitiske arena som muligt. For mange var denne holdning blevet til en national selvopgivelse,
antinationalisme, forsvarsdefaitisme, ja
nedgøring og latterliggørelse af national
selvhævdelse som "fa.'<lrelanderi" og farligt selvbedrag. Dette krydsedes med den
socialistiske arbejderbevægelses ideologiske internationalisme og antimilitarisme, som ikke hurtigt nok formåede at indstille sig på eller omstille sig til de nye realiteter, som mellemkrigstiden snart viste
sig at byde på.
Tiden blev nemlig hurtigt mere og mere urolig og krigerisk. For mit eget vedkommende hat jeg faktisk levet med billedet af krig rundt omkring s., langt tilbage,jeg husker, og lige til slutningen af 2.
verdenskrig. Født i 1922 er min første
erindring fra aviserne vist det japanske
angreb i Manchuriet i 193 I. Så fulgte den
nazistiske magtovertagelse i Tyskland i
1932-33 med snart påfølgende tysk genoprusniing og brud på alle Versailles-frcdens bånd på tysk aggresivitct og krigsforberedelse. Det fascistiske Italiens angrebskrig i Abessenien eller Etiopien i
1935, borgerkrigen i Spanien fra 1936

med Italiens og Tysklands massive intervention og afprøvning af den kommende
storkrigs våben, anneksionen af Østrig i
foråret 1938, Miinchen-al'talen i efteråret
I 938 med sammenbruddet af Frankrigs
østalliancer og indbruddet i Tjekkoslovakiet, indmarchen i Prag i foråret 1939, den
næsten samtidige italienske okkupation af
Albanien, ve.~tmagtsgarantiemc til østcu·
ropæiske lande, Hitler-Stalin-pagten i august 1939 og endelig udbruddet i september 1939 af den 2. verdenskrig.
Denne uafbrudte og hastigt accelererende krigsudvik ling igennem 1930'erne

bragte naturligvis Danmark i en vanskelig, men helt afgørende valgsituation - både fysisk og mentalt. Forsvarsspørgsmålet
blev tydeligvis voldsomt aktuelt oven på
afrustningsdillen under den pacifistiske
bølge i 1920'erne. Skulle man gå videre
med den radikale og socialdemokratiske
traditionelle og ideologiske "Hvad skal
det nytte"-politik, der kun havde håbet at
henvise til om, at vi ved at være så usynlige og militært afmægtige som muligt
havde en chance for at s lippe uskadt gennem en ny verdenskrig. Eller skulle man
med de begrænsede midler, et lille land
uden nogen sværindustri af betydning
kunne sætte ind, søge at skabe sig er militært fo rsvar, der kunne virke så troværdigt, at det havde en rimelig chance for at
bolde en angriber tilbage og i givet fald
yde ham s.1 megen modstand, at hans
umiddelbare mål med angrebet forpassedes og der måske viste sig muligheder fo r
at videreføre kampen. Da sandhedens time var inde, stod vi uden et virksomt militært forsvar, og selv de beskedne og
dårligt udrustede styrker, vi kunne have
bragt på benene, og som måske trods alt
havde haft en mulighed for at genere og
forsinke fjenden i hans videregående og
centrale strategiske mål, selv de var ikke
mobiliserede og til rådighed. Det blev til
den kapitulation, som det politiske flertal
i virkeligheden ville.
Mentalt måtte danskerne i mellemkrigstiden uden at have nogen sikker pejling på, hvad de nærmeste år ville bringe,
søge at indstille sig på en stærkt ændret situation. Den voldsomme økonomiske og

sociale krise og opkomsten af nye yderliggående eller revolutionære kræfter i
form af kommunisme og nazisme gav rystelser i samfundet, om end de frenunede
ideologier kun fangede mindre grupper.
Andre grupper samlede sig som reaktion
på den tyske nazismes trusler mod Danmark, bl.a. mod genforeningen med
Nordslesvig, i nationale eller nordiske
foreninger som Det Unge Grænseværn,
Dansk Samling, Det Frie Nord m.11. Alt
sammen måske umiddelbart uden den store klarhed eller realisme, men dog et be·

vis på, ar dele af især den danske ungdom
havde vilje til at arbejde for Danmarks frihed og velfærd. Dermed skabtes også en
rekrutteringsstyrke for det modstandsarbejde, der fores tod i den tyske besættelses
5 år. Men alligevel må man erkende, at det
store flertal afdanskerne var mentalt uforberedte på det, der skete 9. april 1940, da
landet for første gang i historisk tid i sin
helhed blev militært besat af en indtrængende ljende.

Fra opgivelse til modstand
Reaktionerne hos danskerne på landets
besættelse var naturl igvis også meget for•
skellige fra person til person lige fra mere
eller mindre åbenlyst samarbejde eller
fraternisering med fjenden, over passiv
accept af politikernes forhalende samarbejdspolitik og af at efterkomme "kongens bud", til fortvivlet protest og søgen
efter muligheder for at modvirke opgivelsespolitikken og efter veje til at iværk:;ætte en klarere modstand mod besættelsesmagten og dens danske hjælpere og mod
de politiske ro- og ordensprædikanter. Her
spillede situationens fuldstændige uvant•
hed og mangelen på mental forberedelse
en meget stor rolle, naturligvis sammen
med den håbløshed, som de lammende tyske militære sejre i de første krigsår førte
med sig. Under disse omstændigheder

måtte det tage lang tid og være forbundet
med store vanskeligheder at f1I påbegyndt
blot beskedne aktive modstandsaktiviteter. Forholdene kompliceredes yderligere
af, at modstanden i de første mere end 3 år
måtte rettes til to sider på samme tid, nemlig foruden mod selve den fremmede
besættelsesmagt også mod den danske
sarnarbejdsregering, som med a11e sine

magtmidler og hele sit påvirkningsapparat søgte at bekæmpe ethvert tilløb til
modstandsarbejde. I disse første år var hovedopga,•en i virkeligheden at bekæmpe
samarbejdspolitikken og hos dens brede
folkelige passive støtter at skabe forståelse for modstandspolitikken og omvendt
gradvis skepsis over for og afstandtagen
fra politikernes samarbejdskurs. Først
med 29. august 1943, da den folkelige
modstand var blevet så stærk, at den væltede samarbejdspolitikken over ende,
kunne modstandsbevægelsen koncentreres helt om den fremmede fjende.

Dette illegale bladarbejde be!,,yndte i det
små og med primitive midler, men voksede i årenes løb til mængder af forskellige
blade, der kom i store oplag og med eget
pressebureau i det illegale "Information".
Karakteristisk for bladarbejdet var, at det
var skabt på dansk initiativ og stort set
udelukkende ved danske midler, og at det
var så dcecntmliseret, at det aldrig kunne

lykkes tyskerne at lamme det, selv om
mange af den illegale presses folk i tidens
løb blev arresteret og sat ud af spillet.
Bladarbejdet fik utvivlsomt en stor national betydning ved at vise også de bredere
lag, som ikke deltog aktivt i det organiserede modstands.1rbejde, at dette nu var en
levende og allestedsnærværende realitet,
som ikke lod sig kue hverken af samarbejdspolitikere eller besættelsesmagt.
Den anden hoveddel afden aktive modstandskamp var sabotagen og de egentlig
militære operationer og forberedelser. I
modsætning til bladarbejdet var denne del
væsentligt inspireret af de allierede magter, især England, og i vidt omfang afhængig af tilførsler fra England af våben,
sprængstoffer og instruktører, som sattes
ned over Danmark med faldskærm. Den
blev naturligvis efterhånden den afgørende faktor for den politiske udvikling i
Danmark, for bruddet 29. august 1943 og
fo r samarbejdspolitikernes stigende respekt for - og frygt for - modstandsbevægelsen. Den tvang ved selve sin eksistens politikerne til at optage forbindelse
med modstandsbevægelsen - gennem Fri hedsrådet - med det formål på længere
sigt at neutralisere den og samtidig til at
knytte sig nært til det afvæbnede og hjemsendte danske officerskorps for derved at
skabe en systemtro og systemafhængig
modvægt til den frie og uregerlige modstandsbevægelse.

Dobbelt kapitulation
Mange - ikke mindst i modstandsbevægelsens egne rækker - havde vel troet
eller i det mindste håbet, at den og de bi- ...
tre erfaringer i besættelsesårene ville have ,..

Modstandsarbejdets hovedformer
Modstandsarbejdet havde to hovedformer. Den ene og ældste koncentrerede sig
om oplysning og national påvirkning gennem såkaldte "illegale blade" og lignende,
da alle legale medier jo var ramt af censur
og overvågning, så de stort set kun kunne
bringe, hvad der passede i besættelsesmagtens og samarbejdspolitikkens kram.
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fremkaldt en grundlæggende fornyelse i
dansk folkeliv og statsledelse, og at modstandsbevægelsen kunne få en dybtgående indflydelse herpå. Dette var naivt og
uden bund i virkeligheden. Mod~tandsbevægelscn var jo en uhyre sammensat og

løs størrelse, der havde samlet grupper af
alle lag i folket og med vidt forskellige
motiver og m:\L Det fælles var kun frihedskampen, at få tyskerne ud og gcnska·
be frie danske forhold, uden at man havde
haft mange stunder til at tænke over, hvad
det nærmere skulle indebære. Som det var
at vente, gik modstandsbevægelsen derfor
i opløsning hurtigt efter tyskernes kapitu•
lation. De gamle partier og for størstedelen de samme politikere, som havde ansvaret for opgivelses- og samarbejdspolitikken, overtog igen den politiske magt
med nogle kransekagefigurer eller gidsler
fra Frihedsrådet på for det meste betydningsløse poster. Man kunne håbe, at de
genetablerede politikere havde lært af de
bitre erfaringer, men havde god grund til
at frygte, at der ikke var sket nogen ftmdamenral holdningsændring hos dem -og
for så vidt heller ikke blandt flertallet af
deres vælgere.
Når der faktisk skete ret store ændringer i efterkrigsbilledet af Danmarks stilling i forhold til omverden, skyldtes det da
også nok snarest de indgribende ændringer i denne omverden. Jemtæppet, der
snart sænkede sig og delte Europa i øst og
vest, den kolde krig, oprettelsen af NATO
o.s. v. blev bestenunende for vor placering
i det nye verdensbillede og sikrede os en om end usikker - plads i det nye Vesteuropa, der rejste sig af asken. Afrustningsæraen var i hvert fald foreløbig forbi. Der
opbyggedes for første gang siden I. verdenskrig et - i hvert fald i starten - troværdigt forsvar med en kampvilje, som
bl.a. understregedes ved, at resterne af den
nationalt motiverede del af modstandsbevægelsen i pænt omfang gik ind i opbygningen af Hjemmeværnet som det mcsl

folkeligt forankrede led i det militære forsvar.
Men i det store og hele gik modstandsbevægelsen og især de nationalt motiverede modstandsfolk tilbage i den anonymitet, hvorfra de var kotnmet. I det almindelige borgerlige arbejds- eller uddannelsesliv, som mange af dem var blevet sat alvorligt tilbage i gennem modstandsarbejde i årevis. De opslugtes af forpligtelserne over for sig selv og deres familier og

vel også af den optinlistiske tro på, at de
havde gjort deres pligt, at sejren var vundet, og at en fredeligere, lysere og sikrere
fremtid åbnede sig både for dem og for hele det danske folk. Selv de af dem, der for
krigen var blevet i rvivl om folkestyrets
evne og vilje til at sikre Danmarks fred og
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frihed, gik mestendels helhjertet ind for
genoprettelsen og udbygningen af det demokratiske system. De ville kort sagt nu
blot arbejde normalt som tidligere generationer for det frie og fredelige Danmark,
de under besættelsen havde kæmpet for at
vinde tilbage.
De og deres generdtion glemte nok bare at tage tilstrækkeligt i agt, at hver ny generation må bygge på sin egen virkelighed
mere end på en fortid, den ikke selv har
oplevet og måske reagerer mod i et sædvanligt generationsoprør, eller fordi den
ikke tilstrækkeligt overbevisende er blevet
gjort medlevende i forgængernes erfaringer. Modstandsgenerationen levede nok
for meget blot selv videre på sine erfaringer, kampe og ofre, men glemte at give
dem videre som en betroet arv til sine
børn og efterkommere. 1 hvert fald blev
det snart tydeligt, at krigens og besættelsens bitre lære ikke var fattet af den nye
generation, som ikke selv havde følt den
på sin krop.

-·

--

Den glemte lære
En lære af de onde år burde jo netop
være, at det, der bragte os nogenlunde helskindet igennem dem, først og fremmest
var nationens enhed, dens store homogenitet, som bragte langt hovedparten affolket til passivt og aktivt at stå sammen mod
besættelsesmagten i kravet og håbet om at
genvinde den nationale frihed og selvstændighed. Havde Danmark dengang
som nu omfattet et stort antal af til dels
sanunenhængende og vildt fremmede folkegrupper, som ikke fulte nogen national
solidaritet med danskerne, havde situationen unægtelig været meget mere broget

og kampens vilkår langt vanskeligere. Om
nogen enkelt erfaring burde lægges på
sinde fra disse år, måtte det være den, at
man frem for alt bør kæmpe for at opretholde og sikre den folkelige enhed.
Allerede fra !960'erne blev det imidlertid stadig mere klart, at den nationale
bevidsthed og følelse hos en stor del af

den nye generation var forsvundet. Den
varofle afløst af, hvad dernænnere var en
afstandtagen fr.i det nationale som et livsgrundlag og dets erstatning med en demonstrativ bekendelse til det internationale, hvad der vel igen hang sammen med
en stærk opblomstring af tilslutning til en
bestemt politisk ideologi, nemlig mandsme, kommunisme eller socialisme. Disse
strømninger slog voldsomt igennem med
det såkaldte ungdomsoprør af 68-generationen, som kom til at præge tiden til langt
op i 80'eme.
Denne tiltagende afnationalisering af
holdninger og tankegange hos danskerne
og især hos ungdonunen fik så meget
alvorligere følger, som der samtidig
indtrådte nogle indgribende ændringer i

I
\

he1e nationens grundlæggende livsfor-

hold.
Bruddet med det nedarvede
Forsoningen og det stigende samarbejde mellem de vesteuropæiske nationer
førte i løbet af 50'erne og 60'erne til oprettelsen og den gradvise udbygning af
Fællesmarkedet eller De Europæiske Fællesskaber. Efter en hel del debat og en folkeafstemning, hvori også indgik bekymringen for, om et Danmark i EF på længere sigt kunne opretholde sin nationale
selvstændighed og suverænitet, vali,>te et
flertal i 1972 at lade Damnark indgå i EF
eller Fællesmarkedet, som det dengang
mest kaldtes, fordi man især hæftede sig
ved det frie marked og det økonomiske
samarbejde og de handelsmæssige fordele, det ventedes at frembyde. Hvad man
nu end mente herom, var det vel klart, at
denne indtræden i et swrrc internationalt
fællesskab for mange, ikke mindst yngre,
der ikke havde oplevet eller var opflasket
med nationens frihedskampe og hårde
strid for at overleve som selvstændig stat,
kunne være en yderligere anledning til at
skubbe hævdelsen af det nationale i baggrunden eller ligefrem tage afstand fra det
som formentlig forældet og skadeligt for
det internationale samarbejde. Det er
wnuligt at måle eller veje, hvad EF-udviklingen har betydet for dansk national
selvhædelse, men det er nok uden for
tvivl, at den bar spillet en ikke ubetydelig
rolle.
Den anden og langt mere indgribende
og på langt sigt omkalfatrende udvikling
er den indvandring i Dannrnrk af fremmede folkegrnpper, der tog fart fra 1960'erne og i stadigt stigende tempo er fortsat
under forskellige former indtil dagen i
dag ogjo stadig fortsætter. Som det fremgår af det foregående, er dette en ny foreteelse, der ganske bryder med al kendt historisk udvikling i Danmark. Trods århundredernes spredte indsivning af indvan-
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drende fremmede til landet, var befolk·
ningen næppe særlig ændret herved.
Langt den overvejende del af det danske
follc var indtil for fa menneskealdre siden
en landbefolkning af bofaste bønder, husmænd, landarbejdere, fiskere o.s.v., der
ikke mærkede meget til den beskedne og
langsomme indsivning af folk udefra. Når
vore indvandringsfortalere nu om dage
prøver at få det til at se ud, som om der
gennem tiderne har fundet kæmpeindvanddoger sted her til landet, og at vi næsten
alle nedstammer fra indvandrere o.s.v., taler de således enten mod bedre viden eller
i hvert fald imod kendsgerningerne. De
taler ofte kun for sig selv, idet deres fremmede navne kun altfor tit afslører, at de ikke har rod i det danske follc. De kan ikke
tale for det store flertal afde indfødte danskere, hvis rod og stamme i alt væsentligt
er dansk.
Det var denne rolige, hannoniske tilstand, der havde hersket ge,mem århundrederne, som radikalt blev brudt ved de
sidste omkring 25 års udvikling. Mens
Darunark omkring 1970 kun havde ca.
30.000 udlændinge, hvoraf hovedparten
endda hørte hjemme i nabolande eller
nærstående lande, skal de fremmede i landet i dag tælles i hundredetusinder, hvor·
af en stadig større del er vildt fremmede
fra fjerne lande, andre verdensdele, andre
racer, religioner, kulturer o.s.v. En nylig

/
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oplysning fra Kommunernes Landsforenings Kommuneinformation regner endog med, at der allerede er 350.000 flygtninge og indvandrere her i landet. Sandheden er nok, at statistikken er så dårlig
eller bevidst uklar, at det er meget vanskeligt at gøre antallet nøjagtigt op. Men
regner vi alle dem, der allerede har fået
dansk statsborgerskab, de talrige børn, illegale under jorden o.s. v. med, er det nok
sådan, at tallet for 3. lands fremmede nu
må regnes til et par hundrede rusinde. Alene et forhold som det, at hver 4. elev i
Københavns konununale skoler nu er
fremmed, viser, hvor hurtigt udviklingen
sker. Stigningen fra I0.-20.000 omkring
1970 til det 10 eller 20 dobbelte nu afslører forholdet endnu grellere. Stignings•
takten har været fantastisk og foruroligende, og med den stadig usvækkede eller stigende indstrømning af fremmede er det
ikke vanskeligt at regne sig frem til, at de
fremmede og deres afkom, hvis der ikke
sker en drastisk ændring, i overskuelig
fremtid vil blive til befollcningsflertallet
her i landet, navnlig da danskerne k'Ull lår
fa børn og mange yngre danske udvandrer.

Multisamfandet indføres
Men ikke bare det enorme antal af indvandrere eller såkaldte "flygtninge" ud-

gjorde et radikalt brud med alt hidtil
kendt. Også de indstrømmedes karakter
var totalt ændret i forhold til tidligere. En
stadig stigende del var som nævnt, hvad
der kan betegnes som vildt fremmede.
Dette i forbindelse med deres store antal
betød, at der ikke som før for de indsivedes vedkommende var tale om en umærkelig og ret hurtig assimilation i det danske sam fund. Tværtimod søgte de fremmede mere og mere sammen i etniske
grupper, dannede "etniske minoriteter"
eller fremmede folkegrupper her, som ønskede at bevare deres etniske særpræg, religion og kulturtræk adskilt fra og hyppigt
i afstandtagen fra eller opposition til
dansk livsmønster. Vi ser allerede ad~killige kvarterer eller bydele i vore større byer i realiteten overtaget af et flertal af
fremmede og hovedparten af de danske
beb-Oere flygte fra disse fremmedenklaver.
På den måde dannedes det, der betegnes
som et "multietnisk", "multikulturelt",

"multiraciaJt" eller "muJrireligiøst" sam·
fund; senest er nogle endog åbent begyndt
at tale til fordel for et "multiloyalt" samfund, hvor de fremmede skal have lov til
at vise loyalitet både mod Danmark og
mod deres oprindelsesland og vist også
have ret til dobbelt statsborgerskab. På
den måde forsvinder i realiteten den danske nationalstat, som det danske folk har
levet i gennem mere end et årtusind og i
al den tid søgt at forsvare som sit arvede
fædreland, der var dets ejendom og ikke
for nogen pris skulle overgives til fremmede.
Ny kamp nod>'endig
Det store spørgsmål i dag er derfor, om
det danske folk eller tilstrækkelig ~1ore
dele af det vil fortsætte eller genoptage
dette forsvar, denne kamp for at bevare
Danmark som et dansk land for det danske folk, eller om det vil affinde sig med,
at landet gradvis, men hurtigt bliver et
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land for flere, vidt forskellige folkeslag
med tilhørende total opløsning af den hidtidige nationale enhed og måske udvikling af voldsonune rivninger og stridigheder mellem danskerne og de frenunede og
deres "danske" hjælpere eller mellem
frenunede grupper indbyrdes. l sin yderste konsekvens kan dette udvikle sig til en
indre krigstilstand med uforudsigeligt udfald. Man må i denne forbindelse huske,
at en meget stor del af de indstrømmede
fra andre verdensdele og nu også fra dele
af Europa er muslimer, hvoraf en stadig
større del hylder islamistiske eller fundamentalistiske ideer, der dyrker hellig krig
og som det endelige mål opstiller et islamisk verdensherredømme.
l et såkaldt "repræsentativt demokrati"
som det danske er vi vant til, at den politiske ledelse og ansvaret for nationens ve
og vel er lagt på de af folket valgte repræsentanter, altså politikerne og det politiske apparat med partier o.s.v. i videste
forstand. Modstanden mod masseindvandringen har da også i god overensstemmelse hermed hidtil i det væsentlige været
rettet mod at påvirke politikerne, folketing og regering, for at få dem til at føre en
anden og nationalt forsvarlig politik. Om
det har haft nogen virkning af betydning,
er svært at sige, men det har i hvert fald
slet ikke haft den nødvendige virkning i
retning af at fremkalde en grundlæggende
ændling af den førte politik. Den ødelæggende udlændingelov fra 1983 består
stadig i alle sine hovedtræk, og indstrømningen af asylsøgere og familic.'iammen·
førte har i de seneste år været langt større
end nogensinde tidligere. De såkaldte
"stramninger" af udlændingeloven og af

eller, hvis den nægter at følge den, indstille sig på et folkeligt oprør.
Men hvad vil det danske folk eller de
bestenunende grupper i det? Efter alle
meningsmålinger gennem en snart længere årrække at dømme synes det klart, at
vælgernes flertal er ret fast imod den førte indvandrings- og flyi,>tningepolitik,
som har ladet de vildt fremmedes antal i
Danmark eksplodere. Hvad motiverne til
modstanden er - nationale, økonomiske,
sociale, blandede eller uafklarede - synes
mere uvist. Det afgørende er imidlertid, at
folk i almindelighed uanset deres synspunkter og indbyrdes knurren ikke tager
handlingskonsekvenser af deres holdning.
De færreste tør stå offentligt frem med deres meninger eller blot slutte sig til en forening eller gruppering, der kan medføre,
at de får det frygtede tryllestempel "racist" på sig. Og når der er en mulighed ved
folketings- eller kommunevalg for at give
partierne bag frenunedpolitikkcn en begmand, ste1mner det altovervejende flertal
alligevel troligt på et af de velkendte partier. Gennemgående er langt de fleste
komplet passiviserede og synes at hylde
det kendte bekvemmelighedsslogan: "Stå
aldrig til søs, lad de andre stå!"
Om det er muligt at trænge igennem
denne mur af frygtagtigbed og passivitet,
er uvist; men det er det> som er nødven-

digt, hvis en ændring i fremmedkursen
skal nås. Det er vist ikke muligt at give no-

gen bestemt opskrift på, hvordan det bedst
forsøges. Et forsøg kan synes lidet lovende. Men det er dog før set, at små aktive
og offervillige grupper har sat kræfter i
gang i folkedybet og i forbindelse med
større kr-æfter udefra har filet en udvikling
til at vende. Faktisk gik vælgerne i foråret
I943 til valgurnerne og ~'lemte med overvældende majoritet på de partier, som
stod bag samarbejdspolitikken med den
fremmede besættelsesmagt. Få måneder
senere havde folkeLs oprør væltet denne
politik over ende, og vi fik 29. august
1943. Forholdene i dag er både farligere
og vanskeligere end dengang. Vi har ingen magtfulde allierede uden for vor dør
til at hjælpe os. Vi har i11gen fast sammentømret modstandsbevægelse, der vil
ofre alt for Danmark. Vi ved kun, at vil ingen gøre noget, så går opløsningen blot
videre og vi kan øjne enden for Danmark
som et dansk land for det danske folk. Opgaven ligger foran os, og vi må tage den
på os som en pligt over for både vore forfædre, os selv og vore efterko1mnere.
Sune Da/gård

Ovens1de,u/e t1rtikel er i alt væsentligt
identisk med et foredrag
holdt i for(iret 1994for deltagerne
i et DDF-ungdomskursus

dcn:j administration, som man flere gange

har påstået at have gennemført, har kun
haft ubetydelige virkninger. Det udtales
endda både af den ansvarlige indenrigsminister og af andre talsmænd for regeringspartierne, at sigtet med ændringerne
bestemt ikke er, at der skal konune færre
"flygtninge" til Danmark.
Fra et nationalt dansk synSpunkt er det
s.'iledes overordentlig nedslående at betl'agte vor politiske ledelse. Imidlertid er
det jo ikke den, der er det afgørende pro·
blem. I og for sig er de 179 i Folketinget,
regeringen og hele det politiske apparat i
denne sammenhæng aldeles sekundære
og i den forstand underordnede størrelser.
Det afgørende er selve det danske folk og
dets tilstand. Hvis der i folket var eller er
tilstrækkelig stærk vilje til at forsvare sin
danskhed og kræve den folkelige enhed
og nationalstaten bevaret, vil landets politiske ledelse naturligvis før eller siden
måtte indrette sig herefter og føre den af
folket krævede politik. Eilers må den under et folkestyre vige for vælgernes dom,
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Tegningerne i denne
ar1ikel er s~nket af
en anonym dansk kunstner.

En hulkemanipulatørs
bekendelser
Når asylsagsbehand/i11ge11fører til af
slag ogpolitikemefalder fra, så at udvisning vente,; står lam 1!11 vej tilbage:
Hulkemauipulationen. Som regel lader

det sig gøre at fi11de e11 avis eller TV.
station, som vil køre ..,hisroricm ". Et
medlem af DDF har være/ i ko,ifakt
med ophavsmanden til en sådan af

.fære, idet han præsemerede sig som en
me11iJ1gsfælle, der havde b11,g for et
godt råd.....
Alle kender historierne. Hulkehistorierne om, hvor synd det er at sende en eller anden hjem til sit eget land langt borte. Når den fremmede nu er så flink og rar
og forfulgt - og de danske myndigheder er
så dumme og sløsede med sagsbehandlingen. Hvem har ikke ved sådanne lejligheder h.ørt trompeterne sætte ind og fulgt
nedslagene fra de store pressekanoner'/
Hvor mange gange er en sag ikke blevet
bragt på det rette og humanistiske spor
igen på den måde?
18/11995 er den der igen. TV2, Østjylland, fortæller dagens hulkehistorie. Det
drejer sig om en pige, der af mange og forstår man - i hovedsagen ganske uran·
sagelige og uretfærdige grunde står til udvisning. Hun kommer fra Filippinerne og
skulle slet ikke have kunnet være her, men
er her for at blive gift med en anden filippiner, som for .øvrigt heller ikke skulle have været her. EJier måske er der noget, jeg
har misforstået.
I historien indgår også den sædvanlige
ridder i hvid rustning. En godhjertet medborger, som ved bedre end alle myndigheder tilsammen. I dette tilfælde hedder ridderen John Thorsen og bor i Boulstrup
ved Odder.
Jeg har ingen hvid rustning. Efter at have t.ørret tårerne af kinderne ifører jeg mig
derfor i stedet navnet Peter Hansen og ringer helten op:
"Nu med de her folk, der er kommet hvad skal jeg sige: i klemme - der har jeg
11emlig med e11 kammerat prøver noget
lignende for ikke så lang tid siden. Og det
var en tyrker. Nu har vi så ikke lige vidst
helt, hvordan vi skulle gøre det. Vi har
skrevet til nogle politikere. Me11 du ved, de
siger, at det skal nok gå. Me11jeg synes nu

ikke, at det går så godt. Og nu kom du så
i TV, ogjeg vil godt høre hvad jeg skal sige til TV? Kommer de så ud og tager sage11 op? ..
Thorsen bliver glædeligt ovel'l'asket og
forklarer sig beredvilligt. Det fremgår, at
han er begyndt fra bunden - med passende humanistiske politikere. Men selv de
har efterhånden fået nok:
"Jeg har haft fat i Ame Melchior (CD)
og blev belært afham som en anden skoledreng for. at det var uansvarligt at tage
sådan el! lille pige herop. før del bliver

undersøgt."
Selv ikke en oplysning om, at fremmedpolitiet vil se gennem fingre med
reglerne, hvis filippineren har fast arbejde, har kunnet bringe Arne Melchior på
bedre tanker. Han tror mere på fremmedpolitiet end på heltens forklaring om,
hvorfor der er grw1d til at bede om Arnes
hjælp til at mhjemsendelsen udsat. Og
hvis det først sker- uha! Thorsen fortsætter:
"Så er del 10.000 (kr.) vi skal af med.
for at fa hende herop igen. Det er så
ume1111eskeligt det her. Og den her dag har
været g111som lang. Vi har prøvet alt. Vi
har fået mange beskidte henvendelser.
Men dem tarjeg nu ikke så tungt. For når
folk ikke vil præsentere sig... Og vi har
selv flere fremmede i voresfamilie. Det er
så ulykkeligt del het: Nu bor de 10 filippi-

nere som naboer til os. og vi har taget den
lille pige til os. Og vi har fået UJ dejlige
breve fra hendes forældre omme på de11
anden side afJorden, at de er så gladefor,
at vi tager os afderes lille pige. Og så Slår
vi her magtesløse. Nu har jeg endda en
god s tølle som rådma11d Flemming Knudse11 - som også er socialdemokrat - en
tung dreng ikke? Han gør alt. hvad der
står i hans magt, og han har forsøgt al
skrive til Birte Weiss 10 gange i dag. Han

har forsøgt al ri11ge hende op
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gange.

Han havde håbet, al hun ville ringe. Hun

er Jo på Grenå Højskole nu. Og der har
han ringet. ar han ville gerne have, at hu11
kaldte ham inden kl. 16. Ja. Men hun er en
rigtig iskold kvinde!"
Man gyser og forstår, hvor vidt det er
konunet. Selv Birte Weiss - frosset til en
istap under højrevinden. Som Thorsen siger: "Jeg er ryster over den sag he,; jeg

kan godt sige. af jeg er blevet JO år ældre."
Man ser Thorsen for sig. Ældet og rystet.
Det er Jet at forstå, at han i sådanne tilfælde må gå til pressen og få sagen "rejst".
"Ja. ja," svarer Thorsen. "Du skal bare
regne med atfå 11ogle ke<ie/ige opringninger." Jeg: ··Nå". Thorsen: "Del har jeg
fået." Jeg: "Hvad er det da for noget? "
Thorsen: "Jo men så får du e11 spand Ion
i hovedet. Ogfo/k de vil ikke sige, hvad de
hedder. Så det tar jeg ikke for andel, end
hvad der er. Men det er da grimt og kedeligt. Me11 nu har advokaten ringet mig op
i går, og hvis ikke ar fremmedpolitiet hørte noge1 i dagjir:i ministeriet.for de ligger
jo og syl/er del de,r:,vre i stedet for atfå det
fremrykket ikke? Så skal Unn være klar
til at rejse i morgen. Så kommer reklamevognen, altså poliliet, ogfjerner hende. Så
er del en politistat vi har. Og jeg vil sige,
at hvis det sker det he,; så kan du tro, at
Jeg wger blade/ fra munden. Så skal det
fandme ud i pressen. For Stiftslidende
(Arlms) de vil geme følge del her op, og
det vil B. T. også. Stifistidellde havdeJo sagen i lørdags, og B. T. havde det i mandags. Og de vil gerne køre del op, me11 det
hjælper jo ikke vores lille pige."
Jeg ser muJighederne. Det er jo altid
godt at have en liste over venner. Thorsen
fortsætter: "Nu er Jeg spændt på. om m,
den udsendelse i går fra regi-011alen, om
den kommer i den lalldsdækk.ende i dag,
fordi nu K,,rt Leth. der lavede de11. havde
fået så ma11ge roser for udsendelsen. Jeg
., ynes også, den var virkelig pæn og sober.
Og hun er så dygtig til at lære dansk. Hun
kosterJo ikkes1a1en ""krone. Min kone og
jeg sidder og lærer hende det.··
Men der er naturli1,>vis det med arbejdet. Pigen skaljo have arbejde, førend politiet kan Jade sig bevæge til at "se gennem fingre". Men det er et problem, der
kan klares. Thorsen forklarer: "Og ,ru ka11

du se. Lige så s,wr1 hu11 ka11 dansk. så kan
hun få arbejde, hvor min kone og jeg arbejder. .. !SS. Og nu ham der, jeg la/te om,
der var lærer forflygt11i11ge der på AMU,
han sagde. ha11 havde tre jobs til hende inden for computer"feknikken, som hun er

uddannet med. Og der sagde ham Melchior. at du må også gerne tænke på, at så
tager hun arbejde fra andre. der vil have Ill...
del. Jamen det gør hun sgu da ikke. Der er "
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ikke andre, der vil have det. Det er ,wget
pis at lukke ud. Jeg var så gal!"
Jeg: "D. v.s. næste gang. hvis der bliver
noget.for mig eller nogen, som jeg kende,;
så skal jeg bare ringe op til TV 2 (Østjylland)?" Thorsen: "Ja." Jeg: "Du tror
godt, at de vil hjælpe os?" Thorsen:
"100%."

Man forstår betydningen af at have
venner i nødens stund. Thorsen: ··Jeg synes, af de var virkelig søde og knusende
dygtige." Jeg: "Hvad - var det Kurt Le1h.
jeg Jamne ringe ti/?" Thorsen: ''Ja, det var
Kurt Leth.'. Jeg: "Mir det ikke ham, der
kørte rundt i limousine her forleden.
Rundt omkring."Thorsen: "Joh.joh." Jeg:
"Han virker også meget sympatisk. " Thorsen: "Ja, men han er /musende. Og de synes også, det erfo,færdeligt. den sag her."
Jeg: 'il ltså, det er da god/, at sådan noget
kan komme utl til 11umge menneske,: 1'0rdi der er da mange. der ser det." Thorsen:
"Men det er nogle stupide nogle. der. .. det
er et stift lnirea11krati. vi har."
Efter diverse fraser og høflighedsudvekslinger om verdens ondskab slutter

samtalen. Jeg tænker på den gang det hele startede. I "Tænk i Tide" - det lille
skrift, der blev udgivet af Komiteen mod
Flygtningeloven i 1987 - står mangt og
meget. F.eks. hvordan der ifølge Mellemfolkeligt Samvirke hver dag dør 82.000
småbørn af sult og mangelsygdomme. De
fleste af dem kunne være reddet for et beløb på 75 øre om dagen.
Hvor mange småbørn går der mon pr.
falsk asylansøger, som på gnmd ar hulkepression mod myndighederne opbevares i
det danske asylsystem?

LilleGeorg
(Rette navn er redaktionen bekendt).

"I Dann1ark, hvor demokrati og ligestilling er grundpillerne i vores kultur, er
det provokerende at være vidne til den religiøse undertrykkelse, der kommer til udtryk i den muslimske kvindedragr."
Gudrun llarcvigson. Virum, i Jyllands-Posten
26/11 1994.

Homogent samfund
forudsætning for velstand
Det er ingen tilfældighed, al homogene
samfund som de skandinaviske og Japan
hører til verdens mest velstående. Ifølge
Ugebrevet Mandag Morgen 9. januar 1995
vil homogene samfund også i fremtiden
være de mest succesfulde. Under temaet
"Det skal Danmark leve af" hedder det:
"Kravene til omstillingsevne vokser
dramatisk. Den globale konkurrence fører
til et krav om stadig mere specialisering
og vidensintensiv produktion. Det er samtidig ved at forvandle verden til en lang
række små, højt specialiserede økonomier, som bygger deres styrke på en stærk lokal kultur. Det kan med andre ord i dag
være en fordel at være et lille homogent
land. Jo mindre nationen er, jo lettere er
del al identi ficcre og anvende de kulturelle særpræg og nationale styrker i den internationale konkurrence. Et lille, homogent land kan lettere træffe hurtigere beslutninger og gennemføre dem hurtigt."
Folk, som endnu ikke har opdaget, at
den tid er forbi, da "arbejdets hær" marcherede ind gennem fabriksporten om
morgenen med fyldt madkasse under armen og ud igen med tom madkasse om eftermiddagen, giver jævnligt udtryk for
den misforståelse, at det er nødvendigt at
holde gang i indvandringen for ikke at
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komme til at mangle arbejdskraft i fremriden.
I det moderne informationssamfund er
der imidlertid ingen klar skillelinje mellem hjem og arbejdsplads. ldag udføres
flere og flere arbejdsfunktioner via modem og telenet, nationalt såvel som internationalt. Fabriksporten hører historien
til, og madkassen hører skovturen til.
Indien er et af de lande, som er kommet
godt med i denne udvikling. Flere og flere edb-udviklingsopgaver udføres således
af indere - i Indien. Arbejdsresultateme
overføres via telenettet - bl. a. til Dan-

mark.
"At udviklings-afdelingen er flyttet den
halve klode rundt, vil TeleDanmark næppe opdage, når en ny version af deres netværks styringssystem næste gang bliver
leveret'', skriver Børsen 28/2 I 995. "Når
de indiske programmører har pudset de
sidste finesser på softwaren af, er Indien
lrnn få minutter fra USA. Pr. satellit krydser softwaren alle grænser..." .
I informationssamfundet flyttes mennesket ikke til arbejdspladsen. Arbejdspladsen flyttes til mennesket.
Nærmiljø. lokalsamfund
har fået ny betydning.

fædreland

DDFogNGO
Forskellige mennesker har spurgt,
hvorfor DDF ikke deltog som NGO (nongovcmmental-orga.ni:zation) ved Det Sociale Topmøde.
Forklaringen er enkel. NGO-mødet
blev iværksat af FN-Forbundet og Mellemfolkeligt Samvirke. Disse organisationer hører til den flom af organisationer,
som er skabt ovenfra med det formål at illudere folkelig opbakning til en ufolkelig
politik, og som udelukkende holdes i live
i kraft af massive offentlige tilskud.
Disse organisationers eksistens afhænger således ar politisk velvilje, og de hverken kan eller vil invitere en ægte græsrodsbevægelse som DDF, der ikke på forhånd kan forventes at ville hylde den officielle politik. Derfor blev DDF ikke inviteret med. Vi kunne måske have skaffet os
adgang alligevel. Men DDF har i modsætning til ovennævnte organisationer ingen
mulighed for at sende regningen videre til
skatteyderne. Vi må prioritere vore beskedne midler.

"Engang troede jeg også, at man skulle
kunne tale, læse og skrive dansk for at
kuruie blive dansk statsborger samt have
indsigt i dansk historie og kultur.
Men jeg er desværre blevet klogere.
Nu er kravene ri l sprogkundskaberne
reduceret til, at man skal kunne "klare sig
i det danske samfund". I Folketingets lndfødsretsudvalg har vi været præsenteret
for udlændinge, som simpelthen ikke var
i stand til at tale et forståeligt dansk, hvorfor de havde folk med til at tale deres sag.
Dansk statsborgerskab kan man i dag
få, uden at man kan føre en meningsfyldt
samtale med en dansker og uden kendskab til dansk kultur endsige historie. Kriminalitet er heller ingen hindring."
Folketings.medlem Jonna Oren..,cr (V), Ry, i Jy1~
lands-Posten 4/21995.

Postkort
DDF har produceret et postkort i flotte
farver. Postkortets motiv er en mark af røde valmuer og hvide margeritter. Nederst
er kortet påtrykt teksten "Vi er røde, vi er
hvide" og DDFs logo.
20 postkort tilsendes fri t ved indsættelse af20 kr. på DDFs girokonto 454-755 I,
box 411, 8 I 00 Århus C mærket "Valmuekort" i girotalonens meddelelsesrubrik.
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Landet rundt

Hovedstadsområdet
Under publikums
beskyttelse
Her i landet har vi været vant til, at vore parker og naturområder stod under publikums beskyttelse, og at dyr og fugle i
dem - både de faste og dem på træk - var
til at se på, ikke til at indfange og aflive til
det private køkken.
Utterslev Mose i det nordlige København er et parkområde med et rigt fugleliv. Mange fugleflokke af svaner, gæs og
ænder raster der på trækket mellem nord
O"
syd. Ret et naturparadis i storbyen.
0
Men der er kommet slanger i paradiset.
Udlændinge, der fanger ænder og gæs. På
en uges tid blev to udenlandske kvinder
ia&'ltaget med deres fangst. Den ene havde eo gås under annen. Den anden to ænder i hver hånd. Og sådan er der en del udlændinge, der gør, fortæller en naturvejleder, der for længst har bedt om nogle opslag på tyrkisk og arabisk om, at det er forbudt at stjæle fugle.
Der er åbenbart også ugler i mosen.

Falsk ældreomsorg
Fremmedes hensynsløse trick-tyverier
fra forsvarsløse gamle danskere fortsæner
uanfu:ogtet af al forargelse - og finder naturligvis efterhånden efterligning blandt
forråede unge danskere.
Eksempelvis træn1,>te to kvinder, der
beskrives som sigøjnere, sammen med en
medbragt 10-årig pige ind til et 80-årigt
ægtepar i deres lejlighed på Vesterbro i
København. Den ene kvinde lokkede under en masse snak de gamle ud i køkkenet,
mens de andre gennemrodede lejligheden, inden de alle stak af med et udbytte
på 3.300 kr. i kontanter.
Blot et af mange tilfælde. Kriminalpolitiets centrale vagtleder kommenterede:
"De udspekulerede tyverier fra de ældre
medborgere i weekenden giver igen anledning til at advare mod tricktyve og falske hjemmehjælpere. De gamle er jo desværre nemme ofre, og det ved de afstumpede tyve."
(Kilde: B.T. 30/1 95).

Nordsjælland

(Kilde: Bn,nshøj~Husum Avis 2/l I 94).

Nytteløs lokal protest
Svinefrit topmøde
FN's sociale kæmpetopmøde i Bellacenteret i København måtte naturligvis
også byde på konstant bespisning af de
mange mødedeltagere fra alverdens lande. 25 restauranter, cafeterier, barer, kafeer, og pølsevogne, 50 kokke og smørrcbrødsjomfrner, 60 tjenere, 90 cafeteriadamer, 40 medhjælpere osv.
Men en ting var der trods kæmpeopbudet
ikke. Ingen god dansk flæskesteg eller noget
andet af svinekød. For ikke at fornænne nogen - ja hvem mon? - havde restauranterne
strøget alle retter, der indeholdt svinekød.
Muslimerne bestemte altså på ny menuen for alle!
Og Danmark måtte gemme sin største
ekspo11artikel helt væk!
God reklan1e for et multietnisk samfund?
PS. Af hensyn til de mange muslimske
gæster havde Bella Centeret derimod efter
henstilling fra bl.a. arabiske lande indrettet særligt boocrum for dem - men altså
uden indtrængen af forstyrrende liflige
dufte af flæskesteg!
(Kilde: B•rl. Tid. 20/2 95: Børsen 2312 95).

Lokalbefolkning og -politikere i Frederiksværk kommune protesterer kraftigt
mod Indenrigsministeriets planer om at
fordoble antallet afOygminge i asylcenteret Auderød ved Arresø fra 300 til 600.
Lejren er hjemsted for Søværnets Grundskole, og dens skydebaner benyttes også
meget afHjenunevæmet. Udvidelsen skal
aflaste den overfyldte Sandholmlejr.
Borgmesteren frygter, at den store udvidelse vil skabe uro i lokalbefolkningen, idet
Frederiksværk i forvejen har mange indvandrere. Byrådet vil derfor frJråde, at ministerierne dispenserer fra planlovens bestemmelser om en lokalplan for området.
Han ved imidlertid udmærket, at det lokale selvstyre for længst er sat ud af kraft,
når det gælder lejre og flygtningelandsbyer
til fremmedinv-.isionen, og siger resigneret:
"Men det ender fom1entlig med at blive et
slag i luften. De kan jo gøre, som de vil."
(Kilde: Jyll.-Post. 212 95).

Fyn
Volds bander af fremmede
unge

En bande på 25-30 voldelige unge indvandrere og flyglninge mellem 13 og 17 år
har i nogle måneder spredt skræk og rædsel på gaden i Odense. De har hærget bymidten med røverier, slagsmål og grove
overfald på unge danskere trods ihærdig
indsats fra konsulenter fra Odense Kommunes fritidsforvaltning.
Ordenspolitiet har derfor ligefrem lavet
en speciel patrulje til at følge voldsbanden
som en slags "babysittere". To betjente møder hver aften på bandens sædvanlige samlingssted og følger den overalt for at "stresse" den og afskrække den fra ulovligheder.
Folk fra Kommunens fritidsforvaltning
skal jævnsides hermed opsøge bandemedlemmerne og søge at på,•irke dem.
Om den dobbelte indsats giver varige
resultater, er dog endnu ganske uvist.
Derimod må det være ganske vist, at
også den koster det hvide ud af øjnene på
danske skatteydere.
Antagelig er det medlemmer af den
sa1mne bande, der voldte stort postyr, da
politiet i marts med en byretskendelse
søgte at få Odense Universitetshospital til
at udlevere navnene på nogle unge udlændinge, som var blevet behandlet på
skadestuen der efter slagsmål i forbindelse med en række overfald, bl.a. med knive
og køller, på gågaden i Odense.
Lægerne anså det åbenbart for deres
opgave at beskytte voldsmændene mod
ordensmagten og startede en større ideologisk kampagne for at hindre udlevering
af navnene.
(Kilde: JyU.-Post. 2/'Z, 1413, IS/3, 1713 95).

Østjylland
Scarface på afrikansk
Tilfældene af de indtrængte fremmedes
hæmningsløse vold mod danskere bliver
stadig flere og grovere.
Et beteb'llende eksempel fra Fredericia:
To unge danske mænd kom i klammeri
med to afrikanere på et værtshus. De blev
alle smidt ud, og danskerne flygtede. Den
ene af dem, en 23-årig, blev imidlertid
indhentet af en af de sorte og slået ned af
ham bagfra med en ølflaske. Afrikaneren
vendte den liggende, bevidstløse dansker
om, slog bunden ud af flasken, og tværede resten af flasken rundt i ansigtet på
ham foruden at sparke ham i hovedet og
på kroppen.
Den 23-årige led alvorligt blodtab og
måne opereres i flere timer af læger på
Vejle sygehus' øre-, næse- og halsafdeling. De mener, at han vil være vansiret resten af livet
Kulturberigelse?
(Kilde: B.T. 30/ 1 95).
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Frankrig

I Fra

andre lande

Sverige
Rekordindvandring i 1994
Året 1994 bragte mange ulykker over
Sverige. Den største og varigste var nok
en rekordstor indvandring af vildt fremmede. Folketallet øgedes med næsten en
procent alene på grund af nye opholdstilladelser.
Der bevilgedes 72.947 opholdstilladelser til ikke-nordiske personer, hvilket var
ca. 14.000 flere end i 1993.
70% kom fra muslimske lande, hvorved antallet af muslimer i Sverige på bare
et år voksede fra ca. 200.000 til ca.
250.000. Kun 2% af asylsøgerne var
t1ygtninge i FN-flygtningekonventionens
forstand.
Både antallet af opholdstilladelser til
ikke-nordiske personer og antallet af indvandrede muslimer var i 1994 større end
nogensinde før i svensk historie. Samtidig
havde landet den største statsgæld i nyere
tid, rekordstor arbejdsløshed og voksende
etniske konflikter.

snittet et hagekors på kinden af højreekstremister. Hun havde selv snittet hagekorset! Og blev nogle dage mediernes heltinde. En mor til tre børn faldt så uheldigt, at
hun fik bækkenbrud. Hun slæbte sig til
nærmeste sygehus og fortalte, at tre skinheads havde smidt hende ud af en sporvogn, da hun ville hjælpe en kvinde i
kørestol. Hun blev fejret af alle aviserne
som oktobers heltinde. Da svindelen blev
opdaget, blev hun i stedet psykologernes.
I et interview med "Der Spiegel" sagde
hun, at hun hurtigt indså det uholdbare i
situationen, men ventede fem dage med at
tiMå, "for der var altid fremmede mennesker omkring mig, og så kom alle journalisteme, som jeg igen og igen skulle fortælle min historie. Så mange mem1esker
har jeg aldrig før i mit liv haft kontakt
med." Bild-Zeitung gav hende 5000 mark
for historien og partiet PDS 200. Dem vil
hun betale tilbage. En præst gav hende
1.450 mark, som var samlet ind, efter at
hun havde tilstået; "da var jeg meget rørt,
for dem havde jeg jo slet ikke fortjent"!
(KjJde: Der Spiegcl 1995 nr. I).
Lars 0110 Kristensen

(Kilde: Fri lnfonnatiot'I 1995 nr. l s. I).

Schweiz
Asylstatistik 1994

Tyskland
Overvold
Tyskland har pøbel, "hooligans" og
"skinheads" som andre lande. I det højre/venstre-skema, venstrefløjen har opfundet og patenteret, bliver de til " højreekstremister".
"Højreekstremistisk vold" skaber altid
stor opmærksomhed i Tyskland, fordi man
ser billedet afSA-mænd for sig.
Mange af anmeldelserne viser sig at
være falske. Berlins kriminalpoliti inddeler dem i tre grupper. I) Anmelderen
søger et alibi. Et eksempel: En ghanesisk
asylansøger kom i værrshusslagsrm\1. Da
hans kone havde forbudt ham al omgang
med øl og snaps anmeldte han et racistisk
overfald. 2) Anmelderen vil opnå bedre
behandling: En iransk /lygrningefamilie
havde fået afslag på en ansøgnng om en
bedre bolig, og sane så ild på gardinerne
og anmeldte der som racistisk chikane. 3)
"Skrig efter opmærksomhed": Vi husker
alle historien om pigen i kørestol. der fik
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Det schweiziske Bundesamt fur
Fltichtlinge (BFF) har udgivet sin årsstatistik. 16.000 s.ø gte i 1994 asyl, 34,8%
fæ rre end året fø r og det laveste tal siden
1987.
2.937 personer opnåede flygtningestatus, og BFF havde ved årsskiftet en sagsp ukkel på .19.532. Ved nærmeste appelinstans lå yderligere I 0.066 sager. I asylsystemet opholder der s ig i Schweiz
121.345 personer, en stigning på 2,6% i
forhold til 1993. Anerkendelsesprocenten
faldt fra 14,7 til 12,5% (47% for tyrkiske
kurdere, 22% for bosniere, 9% for Restjugoslavien (Kosovo). Ancrkendelsesprocenten for tamiler lå på under 1%).
Den gennemsnitlige behandlingstid e r
faldet til knap I 00 dage.
12.000 tamiler har fået afslag, men kun
94 er de facto sendt tilbage. Sri Lanka har
udstedt hjemrejsepapirer for 260. men
166 af dem mødte ikke op i lufthavnen.
TaJlet svarer meget godt til, hvad man
kender fra andre lande.
(Kilck: Neue Zurcher Ze,tung 13 I 95).

Lars 0110 Kristensen

Le Pen i meningsmålinger
44% af franskmændene mener, a t Front
Nationals leder Le Pen er egnet til at løse
Frankrigs problemer med indvandringen.
Det siger en opinionsundersøgelse udfø1t
af BVA for tv-programmet La marche du
siecle.
En ting er imidlertid meningsmålinger.
Noget andet er, at de franske vælgere, når
de f.\r chancen, alligevel lader andre forhold være afgørende og giver flertallet til
de gamle politikere, der har ansvaret for
kæmpeindvandringen til Frankrig.
(Kilde: F'ran.k TV S's tekst-tv J/3 95).

Tyrkiet
Helt bananas
Hvorfor hedder den amerikanske republikaner-leder, senator Bob Dole nu også sådan?
Nogle tyrkere blev ophidsede over, at
han har foreslået foranstaltninger mod
Tyrkiet, fordi det blokerer for sendinger af
nødhjælp til det betrængte Armenien.
Derfor iværksatte de en boykot mod bananer tra det store frugtfirma Dole. Borgmesteren i Tyrkiets tredjestørste by, Izmir,
indførte endog ligefrem et forbud imod
Dole's slemme bananer.
Ganske vist har Bob ingen forbindelse
med frugtfirmaet. Men et navn er vel et
navn, så en del tyrker rapporteres fortsat
at aJVise bananer med Dole-mærket.
(Kilde: Time 13/3 95).

Somalia
Kristnes vilkår
Liban Ibrahim Hassan, en 25-årig kristen somalier, blev dræbt med skud i Mogadishu 21/3 1994 øjensynlig af islamiske
fundamentalister. Han var byens mest aktive og kendte kristne, søgte at omvende
muslimer til kristendommen og åbnede sit
hus for forfulgte kristne.
En af de mænd, han omvendte, overtalte sin kone til også at blive kristen. Men
hendes familie bortførte hende derpå tra
manden, tvang hende ti l at abortere deres
ventede barn og til at gi fte sig med en anden. Hendes mand blev truet med at blive
dræbt, så han måtte søge tilflugt i den nu
dræbte Libans hus.
(Kilde: 1.1.S.LC. Bulletin Junc/July 1994 s. 1-2).

•

Indien - Sri Lanka
Tamiler hjemsendes
Mere end 200.000 tamiler er siden

1983 flygtet fra borgerkrigen i Sri Lanka
til midlertidigt ophold hos deres landsmænd i delstaten Tamil Nadu i Sydindien.
Efterhånden som krigshandlingeme er
stilnet af, er 86.000 af dem vendt hjem,
deraf 44.000 siden 1992, da FN's flygtningehøjkoounissariat (UNHCR) begyndte at overvåge de hjemsendtes sikkerhed. Tilbage er 64.000 i indiske flygt·

ningelejre og yderligere 35.-40.000, der
opholder sig i Indien på anden måde.
Men fra de bekvemme fo rhold i vesteuropæiske lande viser tamilske flygtninge
ingen lyst til at vende hjem. Ingen af dem
har hidtil bedt UNHCR om at hjælpe dem
hjem.
Kun Svejts har en særlig aftale med
UNHCR om, at tamilske asylansøgere,
der bliver afvist, sendes hjem og følges af
UNHCR's observatører. Svejts har på den
måde i det sidste år sendt 95 tamiler hjem.
(Kilde: Jyll.-Po,c 2512 9S).

D

Bøger og tidsskrifter
Om troskab
mod virkeligheden
Vilhelm Krarup:
Opgørets n.ødvendighed.
(Forlaget Aros, 1994. 203 sider.
220 kr.).
I denne samling artikler af Tidehvervspræsten Vilhelm Krarup er det ikke svært
at opdage det gennemgående tema: "Protesten mod ideernes og systemernes kvælertag på den virkelighed, som slet og ret
er menneskets dagligdag", som Jesper
Langballe præcist udtrykker det i sit forord. "At vove a.Jt og at vente sig intet"
kunne if\g. Langballe være Vilh. Krarups
motto, hvilket står i yderste modsætning
til mentaliteten hos det moderne massemenneske, der, som Krarup skrev i 1941 ,
svajer som et siv for vi.uden: "Den ene
Dag raaber han Hurra for den ene, og den
næste Dag kan han gøre det for den modsatte, hans eneste Livsnødvendighed er at
være med i Massen, være med der, hvor
det for Tiden foregaar, der, hvor der er
Stemning. Sensationen er sat i HøjsædeL,
takket være Aviser, Radio og meget, meget andet. Mennesker er sat udenfor deres
naturlige Sammenhæng, de lever med i
det saakaldte offentlige Liv i Stedet for at
leve med i deres daglige Liv, der saa sandelig har Opgaver nok, om de blot vil lukke Øjnene op."
Dette globalt bekymrede moderne
massemenneske bar i de senere år særlig
optrådt som fakkelbærende "flygtningeven", på hvem Krarups diagnose passer
fortræffeligt. En hvilken som helst "humanitær" sag, som - ofte grundet i rent
opspind - pustes op i medierne, kan i dag

altid være sikker på støtte fra det rodløse
massemenneske i form af en stor bataljon
nyttige idioter, som fylder deres tomhed
med engagement i diverse "sager••. At
den nationale sag, som kræver andet end
medløberi overfor de toneangivende, ikke
tiltrækker disse massemennesker, er ikke
mærkeligt. Som Krarup skriver, er det
"unægteligt billigere at kunne hjælpe
med almisser i en humanitær kamp end at
skulle tvinges til at sætte sig selv og sine
børn ind i kampen." Dette blev skrevet i
forbindelse med de herskendes svigt
overfor danskerne syd for grænsen efter
Besættelsen - en situation, hvis grundtema Krarup beskrev med ord, der også
gælder vedr. den aktuelle fremmedpolitik, idet dansk sindelag i begge tilfælde
fejlagtigt anses for en rent åndelig stø rrelse, der kan eksistere uden materiel rodfæstethed: "l stedet for mennesket i dag
kæmper man for det evige menneske, in
casu: det danske sindelag, i stedet for at
stå det virkelige nærværende menneske
bi, kæmper man for at skabe et nyt menneske og en ny menneskehed, hvorved
man slipper uden om det nærværende

menneskes krav."
Det, der skal kæmpes for, er iflg. Krarup ikke selvvalgte sager eller abstrakte
begreber, men den konkrete næste. I sin
første prædiken efter den 9. april J940
sagde han således: "Det er ikke et smukt
ideal, vi har svigtet, ikke de kønne ord om
fædreland og alt det der, men det er vore
medmennesker, vore fædre." At de konkrete landsmænd dengang og siden i stadig højere grad er blevet svigtet til fordel
for toneangivende projektmageri og global humanisme, skyldes - for at bruge
Krarups ord - at livets mål har erstattet livet selv: "Maalet staar forude som en til-

stand, der skal etableres, og kampen for at
etablere denne tilstand er livets mening,
mennesket maa jo have noget at kæmpe
for og stræbe efter, ellers var livet ikke
værd at leve." I 1952 beskrev han videre
mentaliteten: "Mennesket er født ind i en
udvikling, og dets o pgave er ikke at stampe imod brodden, men at tage del i udviklingen, at være en lille sten i det store
menneskehedens h\lS, der skal bygges op,
hvor menneskeL skal udfolde s ig frit,
uhæmmet af alle snærende baand."
Om opgøret med den herskende globale idealisme i dag kan der derfor tales,
som Krarup gjorde det under Besættelsen:
"Vi befinder os i vore Dage ikke i et politisk Opgør alene, men vi befinder os midt
i en Kulturkamp, ja Religionskamp, og de
politiske Bølger er ikke andet end denne
Kamps Krusninger paa Overfladen. Den,
der ikke forstaar det, forst.1ar intet af det,
der sker i dette Aarhundrede. Det er Livets
grundliggende Spørgsmaal, der er til Debat. Det er Spørgsmaalene om godt og
ondt, det er Spørgsmaalet om Menneskets
Rettigheder og Pligter, om hvad det vil sige at være Menneske, der er til Drø/\elsc."
Krarups kristne syn på mennesket står i
den skarpeste kontrast til humanismens
med dens ove11ro på den gode hensigts evne til at skabe det gode. Kontrasten til
denne indre gerningsretfærdige fjende er
lige så stor som kontrasten til den ydre ditto, nemlig islam, hvilket Krarup rammende redegør for: "Se engang på de krumbøjede muhammedanere, der underkaster
sig med kroppen vendt mod Mekka, og
tænk så på den gud, som i Jesu navn skænker mennesket friheden i troen på guds tilgivelse - skulle det måske være den samme gud? Nej, de er hinanden modsatte,
den ene gud, eller rettere djævel, i et system af love og bud og et herskende
præsteskab, den anden frihedens levende
gud, så sandt som friheden altid er levende og fri. Men danskerne sover og serikke i deres sentimentale uvidenhed, hvilket
åndeligt tyranni der truer dem. Kommunisme og nazisme var diktatur, opbygget
på ydre magtmidler, islam er værre, et
åndeligt diktatur i en guds navn, der fratager mennesket alt ansvar og al frihed og
gør det til en frygtens slave, tømt for al
menneskeværdighed. Vi forsvarer ikke
blot deres ret til at slå rod her i landet, men
er villige til at give dem kontanthjælp dertil."
Den enkeltes frihed kan dog aldrig gå
tabt, så længe man vil sæue sig selv ind
for at få lov til at være til, pointerer Krarup - "folket, det er mig selv". Opgøret
med virkelighedsflugt og svigt er altid
nødvendig!, men først, når friheden og det
personlige ansvar er erkendt, bliver et "
sådant opgør overhovedet muligt. Intet er ,..
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nået, hvis en kosmopolitisk utopi blot erstattes med en national. Troskab mod
næsten her og nu er det eneste virkelige
opgør med ideologerne, som alle har foragten for det ufuldkomne konkrete individ tilfælles. Enhver har behov for stadig
at besinde sig på dette. Hertil kan jævnlig
læsning i Krarups bog anbefales.
Peter Neernp Buh/

Pest over Europa
Ingmar Karlsson:
Islam och Europa.
Samlevnad eller konfrontation?
(Wahlstrom & W.idstrand,
Stockholm, 1994. 199 sider. 234

kr.).
Ligesom store katastrofer kunne have
været undgået, hvis mange tyskere havde
læst "Mein Kampf" før Hitlers magtovertagelse, burde mange svenskere nu læse
den toneangivende diplomat Ingmar Karlssons nye bog for at blive bekendt med de
herskende ideologers vanyjttige planer.
Da sådanne planer - assisteret af Birte
Weiss & Co. - vil trække deres blodige
:;pot også over Danmark) vil Karlssons
bog som udtryk for en almen mentalitet
såmænd også kunne læses til skræk og advarsel her i landet.
"Racisme, intolerance og snæver natio-

nalisme vokser sig nu stadig stærkere over
hele Europa som reaktion mod en indvandring, som er ubetydelig mod den, vi står
overfor", skriver Karlsson i sit forord, idet
han henviser til, at der skønnes at være
mellem 25 og 65 millioner muslimer i Europa om 30 år. Han fortsætter: "Hvis indvandrerne med muslimsk baggrund ikke
kan integreres i vore samfund, men føler
sig sal under religiøst formynderi, ghettoiscrede og socialt marginaliserede med
fortsatte arbejdsløshedstal på over 50 procent, må vi regne med, at underjordiske
fondamentalistiske koranskoler vil vokse
frem i vore indvandrerforstæder med
læ rere, som maner til kamp med alle midler mod, hvad de betragter som et svensk
undert,ykkelses-samfund." Karlsson advarer realistisk om, at en " hellig krig" i så
fald hurtigere end vi aner kan blive til en
realitet i Vesteuropa, men ikke i fonn af
en militær styrkeprøve mellem vesten og
den islamiske verden. Den vil have form
af en guerillakrig i vore ghettoiserede
storbyforstæder.
For at en sådan udvikling skal undgås,
kræver Karlsson imidlertid ikke indvandringsstop, men tværtimod en "indvan-
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dringspolitik, som i stedet for en 'ghetto-

islam' leder til en tolerant 'curois1amt,
som kan udgøre en bro mellem Europa og
dets muslimske naboer." Karlsson hævder. at det moderne Europa "har flere islamiske rødder, end vi sædvanligvis forestiller os", hvilket fører ham til sin konklusion: "En europæisk union er ikke længere tænkelig uden islams grønne flag."
Senere i bogen må Karlsson på trods af
dette mål erkende, at selv om jøder og
kristne er blevet accepteret som "bogens
folk", har islam historisk set "altid været
en dominerende og hegemonistisk religion." Som typisk ideologisk utopist negligerer han al erfaring, idet han fortsætter:
" I Europa må muslimerne lære sig at leve
som en minoritet og acceptere grundpillerne i de moderne europæiske samfund,
det vil sige pluralisme og et sekulært samfundssystem præget af tolerance mod
mennesker med en anden politisk eller religiøs opfattelse." Hvordan vil han mon
sikre sig muslimernes garanti for dette?
Ved hjælp af et stykke papir, der lover
••fred i vor tid"? ...
Karlsson anbefaler, at det tillades fundamentalisterne at overtage magten ved
demokratiske V'&lg i f.eks. Algeriet, så de
kan modereres af virkelighedens krav i
stedet for at blive martyrer. A lternativet er
at føre "opdæmnings"-politik og forsøge
at stand~e dem ved at støtte de regimer,
som undertrykker dem. Hertil kommenterer Karlsson bl.a.: "En sådan politik vil
sikkert vise sig betydeligt sværere end
kampen mod kommunismen. At udfordre
en ideologi, som bygger på et mislykket
økonomisk system, er en sag, at dæmonisere og bekæmpe en over tusindårig tro og
kultur en anden." Hertil må svares, at den
truende fundamentalisme faktisk netop er
en moderne ideologi, netop en erstatnings-marxisme. Karlssons forbehold
mod en sådan kamp er så meget mærkeligere, som han ikke holder sig tilbage i
kampen mod den tusindårige europæiske
tradition, som er nationalstatens. Med den
østrigske forfatter Franz Grillparzer mener han, at udviklingen i Europa går fra
"humanitet, via nationalitet til bestialitet."
Dette er konklusionen på hans gennemgang af Jugoslavien-konflikten, hvor han
i modsætning til de serbiske "tribalister"
betragter den multikulturelle by Sarajevo
som et forbillede - i dag måske et billede
på Stockholm om 50 år? Han glæder sig
dog tilsyneladende nærmest over, at Sverige snart vil have I 00.000 højtuddannede
muslimer fra Bosnien: "En stor del af vor
begavelsesreserve i de kommende årtier
vil derfor blive muslimsk, hvis vi ikke forsømmer integrationen af denne gruppe."
En hædersmand ville være flov, hvis hans
velstående land beholder så mange evne-

rige, som der er hårdt brug for i afrejselandet.
Karlsson opstiller historien om det
multikulturelle Alhambra i Sydspanicn
som "en model for det europæiske hus".
Som Jean-Claude Barrcau imidlertid har
skrevet, blev denne kultur til på 1rods af
islam (se Danskeren 1992 nr. 5, s. 19). En
utopisk ideolog kan kun argumentere for
sin sag ved enten at negligere hi~iorien eller at forfalske den. Karlsson gør begge
dele.
Peter Neerup Buh/

Helbredende
nationalisme
Lasse Budtz:
Hærgende nationalisme.
Kynisme og hykleri
i udenrigspolitik.
(Forlaget Fremad, 1994. 222 sider. 224 kr.).
"Det er nationalismen, der er den skyldige. Det er nationalismen·, der fremkalder kynismen i udemigs- og sikkerhedspolitik. Og det er kynismen, der tager
Livet af ideologierne. Nar kynismen, i
nøgen eller afklædt tilstand, går op for
vælgerne, opstår politikerleden. Den fører
vælgerne eller de politiske forbrugere tilbage til nationalismen - i en slags afmagt
eller fortvivlelse. Den onde politiske cirkel."
Således sammenfatter den toneangivende socialdemokrat Lasse Budtz i begyndelsen af sin bog sin historiefilosofi,
der på velkendt facon henfører alle verdens onder til en grundliggende årsag. Efter gennem hele bogen at have gennemgået den aktuelle verdenssituation, inå
han derfor konkludere: "Måske er verden
endt i en slags materialistisk afstumpethed, og det er den, der er skyld i, at vi ikke er forcvivlede. Nationalismen synes
også at blokere for fortyjvJelsen. Vi vil beskyne vort eget, holde de fremmede ude,
helt nede på landsbyniveau." Budtz vil bekæmpe trangen til at beskytte sit eget, som
er et evigt menneskeligt grundtræk, med
ydre politiske midler. "Lad os dog bekæmpe den hæslige nationalisme med internationalismen", lyder hans sluttelige
opfordring til læseren.
Da Budtz har menneskerettighederne
som religion og med magt v il omskabe
den genst,idige verden efter denne religions absolutte fundamentalisme, burde
man efter hans mening i forbindelse med

•

en helt ny vurdering af s ikkerhedspolitik-

ken "sætte humanismen foran suveræniteten". Dette forhindres imidlertid af den
"hærgende nationalisme". Budtz beklager, at menneskene "har aldrig på noget
tidspunkt i historien" kunnet affinde sig
med, "at vi skulle til,høre folk,
race.
Vi har altid ladet nationalismen bestemme." Vi har hi virkeligheden accepteret ra-

et

en

cismen,., fordi vi var bange for alternativet, fortsætter han. "Vi var og forblev hyklere baseret på en vekslende grad af nationalisme~ som vi brubrte kynisk." At alternativet aldrig i historien er blevet realiseret, fordi det er et luftkastel, er ikke faldet
ham ind.
Et lands demokrati måles iflg. Budtz på
den måde, det behandler mindretallene
på. Han mener, at fuld selvbestemmelsesret er en politisk umulighed, "fordi Europa men også andre store dele af verden så
vil blive forvandlet til et kludetæppe". Det
bedste, mindretallene kan forvente, er efter hans mening en større eller mindre
grad af selvstyre: "Hvem tror, at vi slipper
godt fra at arbejde for selvstændighed for
baskerne i Spanien og Frankrig eller korsikanerne i Frankrig eller for den sags
skyld skotterne i England? Også her er der
tale om en helt oplagt nationalisme, men
de har ikke noget at have den i, med undtagelse afen form for selvstyre." Karakteristisk nok betragter han venstrefløjens
traditionelle kælebørn palæstinenserne
som en "indlysende" undtagelse fra deru1e
regel, skønt dette "folk" f.ørst er blevet
skabt i dette århundrede som politisk
våben mod Israel, mens f.eks. Skotland
(der ikke ligger"i England"') har været en
selvstændig, traditionsrig nation.

Som argument mod nationalstaten re·
fererer Budtz tal fra et hollandsk forskningsinstitut, der har undersøgt 132 lande
med mere end en million indbyggere. Kun
12 af dem har en befolkning, der kan kaldes etnisk ensa1tet. 25 andre har en enkelt
etnisk gruppe, der repræsenterer 90% af
befolkningen. 25 atter andre har etniske
grupper, der repræsenterer 75% af befolkningen. I 3 1 stater når man op på mellem
50% og 74%. l 39 lande har man ikke en
enkelt etnisk befolkningsgruppe, der repræsenterer halvdelen af befolkningstallet. Forskningsinstituttet - og Budtz konkluderer, "at den homogene nationalstat er en undtagelse. Hvis hver enkelt etnisk gruppe skulle gives selvstændighed
efter selvbestenunelsesrettens princip,
ville vi få en verden med flere tusinde stater. Selvbestemmelsesretsprincippet kan
med andre o rd på ingen måde alle steder
bruges i praksis, og hvis man gjorde det.
ville f.eks. Rusland blive splittet i måske
20 forskellige stater."
Dette er imidlertid intet argument mod

homogene nationalstater. San Marino, der
er pa 98 kvadratkilometer med 12.000
indbyggere, har eksisteret i langt over
I 000 år, og selv om ingen folk var større
end dette, kunne de alle have sin egen stat
- kloden ville givetvis kun blive fredeligere uden kunstige stormagter og imperier. Selvsagt er sådanne småstater - ligesom den største supem,agt - afhængige af
omverdenen, men de kan selv bestemme,
hvordan de vil administrere afhængigheden, og dette er det afgørende. Rigtignok
kan så mange stater næppe styres oppefra
af en verdensregerings "gode vilje'', hvilket nok er grunden til, at Budtz afviser
fuld selvbestemmelsesret.
Han kommer karakteristisk nok til at
indrømme dennes berettigelse, når det
gælder eksotiske folkeslag (ikke vesten).
Han skriver nemlig, "at det er umuligt at
trække de vestlige demokratimodeller ned
over hovederne på de afrikanske nationer.
De må selv være med til at skabe det nationale demokrati og den nationale økonomi. Vi må respektere deres egne modeller og metoder." Hykle,i og dobbeltmoral kan åbenbart også udspringe af in-

ternationalisme, ikke kun af nationalis0

mc".
let kapitel behandler Budtz den islamiske fundamentalisme, hvorved han finder
anledning til nogle hånende ord om
"fremmedhad" og "racisme" (vel at mærke had mod musl imer!), der bl.a. skyldes

"primitivisme" og den "hærgende nationalisme" kombineret med en "personlig
fornemmelse af et mindreværdskompleks". Efter hans mening er lukkede døre
for flygtninge en form for "en1isk rens-

nint'. Han anser vestens eget tab af værdinormer og ikke fundamentalismen og
de fremmede for at være den nye egentlige trussel.
Når man i et af vestens højst oplyste
lande tillader, at en mand som Lasse
Budtz i årtier kan forkvakle sikkerhedspolitisk og national tænkning, kan
man jo kun samtykke i, at vor farligste
ijende er det indre forfald.
Peter Neerup Bul,/

Tolerancens trussel
Christopher Laseh:
Eliternes oprør og forræderiet
mod demokratiet.
(Forlaget Hovedland, 1995. 223
sider, 225 kr.)Ligesom i sin bog "Det eneste sande
Paradis" (anmeldt i Danskeren 1993 nr. 6,
s. 19) gør den nu afdøde historieprofessor

Christopher Lasch i sit sidste værk op
med de herskendes fremskridtsideologier
og kosmopolitisme. Om nutidens ameri-

kanske penge- og akademikerelite skriver
han omtrent det samme, som man kunne
skrive om medlemmerne af den danske:
"Spørgsmålet er, om de overhovedet betraf,>ter sig selv som amerikanere. Patriotismen indtager i hvert fald ikke nogen høj
plads i deres værdihierarki. 'Multikulturalismen' passer dem derimod som hånd i
handske på grund af s ine tilknyttede, behagelige forestillinger om en global bazar,
hvor man hæmningsløst kan bruge løs af
eksotiske madtraditioner, eksotiske beklædningsstilarter, eksotisk musik og eksotiske folkeslags skikke, uden at der stilles spørgsmål eller krav. De nye eliter føler sig kun hjemme, når de er på gennemrejse, en route til en konference på h.øjt niveau, til en storstilet indvielse, til en international filmfestival eller til et uopdyrket feriested. De anlægger i bund og
grund en turists syn på verden - et perspckriv, der næppe kan opmuntre til dybfølt demokratisk engagement."
De nye eliter står iflg. Lasch midt i et
oprør mod "Middelamerika", som de betragter som reaktionær, med jævn smag,
selvgod og selvtilfreds, kedelig og gammeldags. Eliterne lever i et kosmopolitisk,
selvafgrænset samfund af kolleger, er derfor uden et nationalt tilknytningsforhold
og har derfor ikke den store lyst ri I at bringe ofre eller acceptere et ansvar for deres
handlinger - det er en "højere form for
snæversyn". Lasch stiller "eliternes oprør
mod tidens og stedets snærende bånd" i
modsætning til menigmands anerkendelse af "medborgerlige forpligtelser" overfor naboer og landsmænd.
De " lokale og regionale loyalitetsbånd"
er i dag svækkede p.g.a. det globale markeds fremtrængen, skriver Lasch, som i
det nye pengearistokratis manglende bundethed af gramser ser en trussel mod demokratiet, der ikke kan fungere under alt
for stor økonomisk ulighed. Den grundliggende trussel ser han dog i " idealet om
det åbne s ind", hvis tomhed undergraver
de fælles normer, som er livsvigtige for et
sundt samfund: "Nu til dags trues demokratiet langt stærkere afligegyldighed end
af intolerance eller overtro." Den kulturelle pluralisme, som demokratiet i tolerancens navn har forpligtet sig til at værne
om, er nemlig i færd med at degenerere til
et "æstetisk skuespil, hvori vi med kendermine lovpriser vore naboers mærkværdige, folkelige traditioner, men aldrig underkaster naboerne selv som personer nogen form for vurdering." Tolerancen gør
alt lige gyldigt: "Athenvise alt til en 'plu- ~
ralitet af etiske fordringer' indebærer, at
vi ikke stiller krav til nogen og ikke aner-
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kender nogens ret til at stille krav til os.
Denne suspension af renen til domsafsigelse fordømmer os logisk set til ensomhed. Hvis vi ikke er rede til at stille krav
til hinanden, kan vi kun vente os et yderst
rudimentært fællesliv."
Laseh søger til populismen for at gøre
op med denne sam fundsnedbrydende,
·1iumanitære" tolerance, som accepterer
hvad som helst, blot det kalder sig lidende, forfulgt eller undertrykt: ''Populismen
har altid afvist både undcrdanighed og
medfølelse. Den står for jævne manerer
og almindelig uforstilt tale. Den lader sig
ikke imponere af titler og andre symboler
på ophøjet social srarus, men heller ikke af
krav på moralsk overlegenhed fremsat i de
undertryl-tes navn( ...). Populismen er demokratiets autentiske stemme. Dens udgangspunkt er, at det enkelte menneske
bar ret til respekt, indtil det viser sig uværdigt dertil, men den insisterer på, at man
skal rage ansvaret for sig selv. Den er till>ageholdende med at give indrømmelser

eller undlade at dømme med den begrundelse, at 'det er samfundets skyld'. Populismen er 'dømmende', for nu at bruge et
adjektiv, hvis moderne, nedsættende betydning viser, i hvor høj grad den almene
skønsomhed er svækket af den humanitære 'ornsorgs' moralske klima."
Forudsætningen for et samfunds eksistens er, at alle dets medlemmer følger
visse skikke - eller forlader det. Sand kultur er en livsform baseret på viljen til at
fordømme og straffe dem, der overtræder
dens bud. "Enhver kultur må indsnævre
valgmulighederne på en eller anden måde, uanset hvor arbitrære (vilkårlige) disse indskrænkninger kan virke", fastslår
Laseh, der ser nødvendigheden af dybest
set at rodfæste kulturen i en religion: "Et
folks livsform må være indfældet i en
'hellig orden' -dvs. i en opfattelse af universet, dybest set en religiøs opfattelse,
der foreskriver os, •hvad man bør gøre'."
Islam har i ekstrem grad erkendt, at
hvad angår en kulturs styrke, er under-

trykkelse sandheden. Dette skræmmebillede berettiger imidlertid ikke vesten til at
gå til den modsatte, selvdestruktive yderlighed - "forbud er forbudt". Der skal stilles visse krav. Lasch afviser, at alle minoriteter "har ret til at forvente respekt, ikke
i kraft af deres præstationer, men som
kompensation for deres lidelser i fortiden." Vi er iflg. Laseh blevet alt for gode
til at undskylde de "underprivilegerede".
Respekt er noget, man skal gøre sig fortjent til - og Allahs marionetter fortjener i
vestlige øjne kun medlidenhed på afstand.
Vesten bør overfor den ydre trussel stå
fast på sin kristne kulturarv, hvis konsekvenser ret beset er det stik modsatte af
islamisk åndeligt slaveri, gerningsretfærdighed og ydre despoti. Kristen kultur er i
praksis simpelthen det fredelige hvcrdagsliv i kald og stand, hvor man er tro
mod den nære verden, hvis livsbærende
værdier Christopher Laseh nu har skildret
så glimrende i to bøger.
Peter Neerop Buh/

Foreningsnyt
SOMMERSTÆVNE og LANDSMØDE
Korsør 1995
Den Danske Forenings sommerstævne 1995 finder sted
weekend'en 10.-11.juni på
Hotel Skovhuset, Skovvej I 20, 4220 Korsør.
Tlf. 53 57 52 52.
Programmet ser således ud (ændringer forbeholdes):

Lørdag den JO. juni
Kl. 09,30 - 10,00 Velkomst og fællessang
Kl. I 0.00 - 12.00 Poul Beckgaard, tidligere DANIDAmedarbejder: Foredrag og film
om udvikling og folkevandring

Hotellet ligger ca. 2 km. fra Korsørs bymidte i smukke omgivelser.
Ordinært landsmøde afholdes i forlængelse af sommerstævnet.
Søndag den 11. juni
Kl. 09.30 - 10.00 Journalist Søren Espersen om pressen
Kl. 10.00 • I 0.30 Michael Hansen, Meningstelefonen,
om medierne og demokratiet
KJ. I0.30 - 11.00 Edb-konsulent T. Andreasen
om nye medier.
Orientering om internet m.v.

Kl. 11.00- 12.00 Diskussion afveje til at brydemediecensuren.
Kl. 12.00 - 13.30 Middag

KJ. I 2.00 - 13.00 Frokost
Kl. 13.00 - 15.00 Debatoplæg af veteraner
fra frihedskampen 1940-45
Kl. 15.00- 15.15 Kaffepause
KJ. 15.15 - 17.15 Paneldiskussion om erfaringerne fra
frihedskampen 1940-45
Kl. 17.15 - 17.30 Pause
Kl. 17.30 • 18.30 Film om frihedskampen 1940-45
KJ. 18.30 - 19.30 Middag
Kl. 20.00 - ?
Revy og hyggeligt samvær
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Landsmøde
KJ. 13.30 - 13.40 Velkomst
KJ. 13.40 - 15.00 Oplæg om foreningens nuværende stilling
og kommende arbejde ved formanden
Ole Hasselbalch
KJ. 15.00 -1 5.15 Kaffepause
Kl. 15.15 - 16.00 Debat og spørgsmål til styrelsen
Kl. 16.00 • 16.30 Opsummering og evt. vedtagelser
Kl. 16.30- 16.45 Afslutning

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 10 00.
Prisleje e/d: 500/700 kr.
Tårnborg Parkbotel,
Ørnumvej 6, Korsør - tlf. 58 35 01 1O.
Prisleje e/d: 670/930 kr.
Vandrerhjemmet Svanegården,
Tovesvej 30 F, Korsør - tlf. 53 57 l O22.
Prisleje: c 250 kr./soYesal 84 kr. + linned.
Lystskov Camping, Skowej 122 (nabo til
Hotel Skovhuset), teltplads. Hytte (sammesteds) (4 pladser) 250 kr.
- bestilling snarest på telefonsekretariatet
(8613 24 Ol} og betales på foreningens giro.
Sommerstævnets deltagere skal selv
drage omsorg for at bestille overnatningsmuligheder.
Tihneldingsblanket vedlægges med
påførte priser på ovennævnte hoteller,
vandrerhjem og campinghytter samt måltider på Hotel Skovhuset.

Man kan deltage i enkelte dele af stævnet mod betaling af dagligt kursusgebyr
på 50,- kr. Alle under 25 dr. saml s,udere11-

de og arbejdsløse er dbgfriJage!for gebyr.
Mødet er åbent for alle interesserede herunder pressens repræsentanter. Tilmelding til sommerstævnet sker til Den Danske Forening, Postbox 411 , 8100 Århus C,
senest den I. juni 1995.
BEMÆRK: Den Danske Forening har i
forbindelse med so01merstævnet lejet en
minibus, der står til rådighed for de deltagere, som ikke selv har transportmuligbeder fra Korsør station til Hotel Skovhuset,
samt transport til overnatningssteder.

Møder
Århus
Sted:

Mandag 24. april kl. 19.30
Århus Cykelbanes mødelokale
ved Stadion
(Bus nr. IO kører lige til døren)
Taler:
Mogens Glistrup
Formand for Trivselspartiet
.. De fremmede i landet"
Emne:
Arrangør: DDF

Grundlovsmøder

1995
Sønderjylland, Brørup
Sted:

Kongeaakroen, Foldingbro,
Kongeaavej 4
Tid$punkt: Kl. 14.00
Talere:
Fhv. MF Mogens Glistrup og
friskolelærer Erik Vedstesen,
Lemvig
Arrnngør: DDF

Hillerød
Sted:
På "Posen" ved Fisketorvet
Tidspunkt: Kl. 14.00
Talere:
Journalist Søren Espersen
og murer Poul Vinther Jensen
Arrangør: DDF.

Forsvar din fremtid
Kursus for unge i bededagsferien
12.- 14. maj.
Tilmelding 31 22 86 4 7.
Få nye venner og ny viden

DANSKEREN

Lokale kontaktpersoner:

og te..,evis i en verden. der trues af kaos, overbefolkning. vold og fanatisme.
Foreningens medJemmer modiager bladet for deres medlemskontingent.
lkke-medJemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. oin året lndmeldel-

Nordsjælland: Prof.. jur. dr. Ole Hasselbalch (fonn.), tlf. 42 19 15 54,
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88.

udgives af Den Danske Forening. hvis formål er på rotkestyrets grund, uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur, sprog
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Flerkulturel! Multietnisk!
Åbenmundede ministre udråber allerede Danmark som et "multietnisk"
eller "multikulturel!" samfund. Meningsmålinger viser, at næsten 3 ud af
4 danskere siger nej til, at deres land
skal gå den vej. Men de viser også, at
en stor del af dem, der har mest føling
med dagligdagen i Undcr·Danmark,
mener, at det allerede er lykkedes
Over-Danmarks nationalmixere eller
-nixere at omdanne landet til et multirod.
Talrige eksempler fra dagligdagen
viser, at fremmedgørelsen er vidt

fremskreden. Overalt fra vugge til grav
ser vi, hvordan vi har at indrette os efter de nye vi!kår og de fremmedes krav.
Noget af det mest iøjnefaldende er, at
vildt fremmede sprog dukker op overall, også i officielle sammenhænge ved
siden af eller simpelthen i stedet for
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Tag det roligt.fru .Jensen, vi skal nok.fa lille J>eter
integreret her i klassen.
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dansk. Vi afbilder modstående nogle få A
eksempler:
Skolcbcstyrclscsvalget i 1994 bekendtgøres i en særskilt tryksag på 5 fremmede
sprog. Kun el af dem - engelsk - er nogenlunde kendt afdanske. Er det da så underligt,
at danske forældre tvivler på eller fortvivler
over deres børns "danske" skolegang i klasser, der mange steder har et flertal eller et for
undervisningen bc-stcmmcndc mindreral af
børn fra Langtbortistan.
Det kniber nok med at få normale skatter af de fremmedes mange opfindsomme
aktiviteter - ved siden af den omfattende
malkning af vore sociale systemer. Men
håbet er jo lysegrønt, så skattebrochurer
udsendes også på sprog, der ellers kun tales tusinder af kilometer fra Danmark.
Selv de døde på vore kirkegårde og deres
efterladte lades ikke i fred. Ordensregler for
kirkegårdene i Københavns kommune er
f.eks. omhyggeligt skiltet foruden på dansk
også på engelsk, tyrkisk og arabisk.
Så det er allerede så som så med dansk
som sproget i Danmark!

Ordt-n.sreglerfer Københavnsk kirkgård på bl.a.
iyrkl-.k og arabisk.
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