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Danmark
for folket
Da Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen i forrige århundrede
skabte grundlaget for det danske
velfærdssamfund, skete det under
hård kamp mod datidens magtelite.
Denne fastholdt benhårdt sine fordele og retten til at vide bedst på alles
vegne. Men eliten havde efterhånden tabt jordforbindelsen - som det
f.eks. havde vist sig, da den på et
komplet ureal istisk grundlag styrede landet ud i 1864-katastrofen. Så
den sociale kamps udfald var givet,
selv om striden blev sej og ofrene
mange.
Socialdemokratiet indtog derefter
pladsen som landets dominerende
parti, medens fagbevægelsen kunne
bryste sig af at have "sejret ad hel vede til", som LO's formand Thomas Nielsen udtrykte det ved vejs
ende.
Men historien kører som bekendt
ofte i ring. Gradvis blev bevægelsen
overtaget af mennesker af samme type, som den førhen selv havde bekæmpet. Personer, for hvem position og udbytte spiller en større rolle
end sagen. Folk, som ved, hvordan
man i ly af de rigtige ord og meninger placerer sig i en lun lille rede. Og
som, når de først har anbragt sig i
denne, tager let på, om de overhovedet hjælper dem, hvis interesser de
hævder at varetage, endsige om de

bevarer forbindelsen til virkeligheden .
På den måde overhalede udviklingen arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet, der nu er i færd med
selv er havne i undertrykkerens rolle over for den jævne mand, når denne frækt mener, at kejseren går rundt
i den bare skjorte. Bevægelsen og
partiet er blevet ti l en sammenklamret klump afjakkeklædte herrer med
dobbelthage og røde slips, indbyrdes
forbundet af den enkeltes frygt for at
konune til at sige det mindste, som
kan rive ham ud af det trygge fællesskab. Hvad der er rigtigt, og hvad
der er forkert, spiller i dette selskab
kun liden rolle - og hvem der overhovedet har bestemt, hvad der skal
siges, fortaber sig i det uvisse.
Således er tingene kørt i ring, og
jævne mennesker kan på ny ved enden af et århundrede gå i gang med
at slås for social og anden retfærdighed.
Udfaldet vil også denne gang
være givet - hvis vel at mærke under-Danmark samler sig om sine
fælles værdier og mål og fejer sine
falske og forældede "ledere" til side
for at gøre plads til dem, der vil, som
folkets flertal vil.
Vi bringer i dette nummer et par
illustrerende eksempler på kampens
vilkår.

Nazihjælperne
l Jyllands-Posten rapporteres 5/1 96 om resultaterne af "Global Generations" "antiracistiske" vildføringskampagne over for
de unge. Til den holdningsslaskende reporters tydelige begejstring er det således lykkedes at Il\ en skoleklasse til at skrive en
såkaldt "racistiskjantelov". Ifølge denne nye lov er det f.eks. "racistisk" at tilslutte sig følgende udsagn til de fremmede: ' Du skal
ikke tro, <11 du er bedre end os" og "du skal ikke tro, at din kultur er bedre end vores ".

Vil man undgå at være "racist", skal man altså mene, at de
fremmede gerne må tro, at de er bedre end os, og at deres kultur
er bedre end vor??'/
Det turde siges at være tolerance drevet ud i parodien.
Den statsbetalte propagandakampagne har altså hidført, at
skolebørnene har lært at identificere "racisme" med ønsket om
at ville forsvare vores egen kultur. Hvor længe kan mon "Global
Generation" af den gnmd Il\ dem til at lade være med at forsvare sig selv og dansk kultur?
Men når børnene ad åre bliver stolte afderes forsvarsvilje og dermed "racisme", er vejen næppe lang til grevenazisten Jonni Hansen
og hans kumpaner, der jo åbent bekender sig som racister.
Racisme indebærer som bekendt opfattelsen af, at mennesker
skal behandles forskelligt efter biologisk oprindelse. Det ville
derfor end ikke være racistisk at mene, at vor egen kultur er bedre end den, som kommer til os gennem afgudsdyrkere iført middelaldergevandter. Men nu forsøger "Global Generation"s
skruppelløse propagandister altså at bilde de unge ind, at det er
racistisk, hvis man mener, at de fremmede ikke skal have lov til
at føle sig bedre end os!
Hvorfor rapporteres sådan noget (dansk)diskriminerende nonsens på en måde, som var det sund åndelig føde? Mener JyllandsPosten mon, at pressens opgave er at hjælpe betalte manipulatører med at forvirre landets skolebørn? Ser Jyllands-Posten da
ikke, hvordan man på den måde skaffer børnene på talefod med
de ægte racister? Havde det ikke været mere naturligt at rapportere tingene på en maner, som hjælper til at holde rede på begreberne?

Med artiklens falden på halen for resultatet af "Global Generation"s manipulation har JP i realiteten hjulpet "Global Generation" med at yde Jonni Hansen logistisk bistand. Medløbsidiotien kunne næppe være større.
Føj fors .... !
OH

Schmakkk! ! !
Sådan lyder det i tegneserierne, når helten slår skurken ud med
en lige højre. Det sanune oplevede seerne på Fyn, da Tage Abilgart fm den lokale borgerliste "Stop Indvandringen" i forgangne
måned opsøgte TV-Fyn i anledning af, at stationen havde føjet endnu et beskidt indslag til en årelang tilsvining af ham. Da Abilga11
fandt indslagets journalistiske ophavsmand, gav han ham ganske
enkelt et blåt øje. Herefter blev både journalisten og den svagelige
Abilgart bragt på hospitalet. Sidstnævnte med en armskade.
Det mest interessante skete imidlertid først bagefter: Abilgart
fik nu lov til at forklare sig under rolige forhold for åben skærm!
Her kunne seerne så høre ham fortælle, at hvis pressen ikke levner folk anden mulighed for at forsvare deres ære og værdighed
end de knyttede næver, ja så bliver selv ældre mennesker med
svage arme jo altså nødt til at slå fra sig.
Begivenhe(len fandt sted næsten san1tidig med, at gæster på
vej til et afDDF's møder i Århus kastede sig korporligt over den
som vanligt af Ligaen af Forende Betonmarxister tilkaldte og
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derfor hastigt tililende "antiracistiske" presse. På den filmstump,
lokal-TV her nåede at optage, inden kameramanden tabte både
underkæben og kameraet af lutter forskrækkelse, ser man de
"voldelige skinheads". Det drejer sig ifølge den noget tågede optagelse om bedsteborgere, der i nydeligt tøj og slips går løs på
journalisterne. Pæne mennesker, som altså bare har fl\et nok.
Hvis man ikke kan få fred til at gå til et almindeligt møde uden
at blive badet i projektørlys og derefter hængt ud for alverden
som "raci~1er" og "ekstremt h0jreorienterede",ja så stikker man
altså nu idioterne bag kameraerne en på tuden.
Begivenheden førte til, at de chokerede TV-folk opsøgte foreningen.~ forn,ancl, der fik lov at forklare, at foreningen jo altså ikke
kan indestå for, hvad personer, den ikke kender, foretager sig under
klammerier med journalister ude i byen. Og ikke nok med det: Han
fik også - for første gang - lov at forklare, hvad det er, foreningen
overhovedet holder møder om. Det bar TV ellers traditionelt overladt til de autonome mødestormere at berette for seerne.
Det er en kendt sag, at hysteriske folk kan bringes til fatning,
hvis de fl\r en lussing.
Men at en journalist kan bringes til besindelse, hvis han får et
blåt øje, har vist ingen været klar over før.
Vi ser med bæven frem til, hvad den opdagelse kan føre til for
forholdet mellem pressen og publikum.
Vil tidens nye sprog mon blive SMAK, SLAMM, GONGG og
HONKK?
OH

U-lande og miljø
Danmark er som bekendt et af de lande i verden, der i forhold til
folketal og nationalindkomst yder allermest i støtte til u-landene.
Mere end I% af vort bruttonationalprodukt eller nu over 9 milliarder kroner går hvert år den vej. Penge, som kunne have afhjulpet en stor del af de mangler i f.eks. omsorgen for de svageste gamle her i landet, der er så iøjnefaldende og tales så meget
om, men gøres s,'\ lidt ved.
I den senere tid har der været talt og skrevet en hel del om, at
disse danske kæmpemidler mere end hidtil burde konune miljøet
i u-landene til gode. Verdensnaturfonden og udviklingsministeren har således toppedes om, hvor stor en del af Danida-midlerne der faktisk bruges eller burde bruges på miljø i u-landene.
En ting er imidlertid helt fortiet i denne diskussion, nemlig at
menneskene og deres uhæmmede formering i u-landene er den
største trussel mod miljøet. Den befolkningseksplosion, der hærger størstedelen af den 3. verden og mange steder er så voldsom,
at den medfører fordoblinger af folkemængden på 20-40 år, Ø<lelægger ikke alene de sociale og politiske systemer, men også det
naturlige miljø. Følgerne for plante- og dyreliv er katastrofale, og
landbrugsproduktionen udhules til yderligere fattiggørelse, sult
og død for indbyggerne.
Men dette soleklare hovedproblem er det i de politisk korrekte kredse nærmest uartigt at påpege. Man Jukker øjnene for det
og søger at gøre det til et tabu.
Det ændrer bare ikke ved, at dette forhold må klares, inden og
for at snart sagt alle andre u-landsproblemer kan ani,>ribes.
Derfor må dansk u-landshjælp samles om befolkningsproblemet. Det gælder om at afmontere baby-bomben og standse befolkningseksplosionen - vel at mærke ikke om nogle generationer, men her og nu. EJiers er alle andre tiltag nytteløse. Hvis bistandsmodtagerne ikke vil gå til denne opgave med viljen til at
løse den, må al dansk hjælp til dem standses som spild af midler,
vi selv har hårdt brug for til at hjælpe vore svageste.
Den 3. verdens løbske befolkningsvækst skal ikke løses ved at
eksportere befolkningsoverskuddet til i-landene som "flygtninge".

Bogbrænding det næste?
Meningsundertrykkelsen skærpes stadig. Vi bringer her historien om, hvordan det gik en socialdemokratisk tillidsmand, der ikke kunne holde mund. Og vi fortæller, hvordan fagbevægelsen
så på en uautoriseret antinazistisk bog. I dag er censuren kommet så vidt, at kun god gammeldags bogbrænding endnu er uforsøgt. Men det bliver vel det næste...

Forbudt
litteratur
Under besættelsen cirkulerede illegale
blade livligt, men diskret. Alle ville gerne
vide, hvad den censurerede presse skjulte.
Kun den ensporede propaganda kunne
læses i dagspressen. Fortielser og løgne
skulle maskere kendsgerningerne om,
hvordan det tyske tusindårsrige hurtigt
smuldrede.
Vi er tilsyneladende ved at nærme os
samme tilstande igen. Sandheden forties
om, hvordan vort velfærdssamfund ikke
kun er krakeleret, men helt er ved at smuldre under et pres udefra. Et pres, hvis
virkninger er så uhyggelige, at de længst
muligt skal skjules eller forfladiges, fordi
den barske sandhed om, hvad der sker ofte gedulgt - ikke tåler dagens lys.
Ve den, der forsøger at oplyse om, hvad
der forsøges skjult. Stempelet "racist'' ligger klar på dagbladsredaktionerne og med enkelte undtagelser - hos politikere
og fagforeningsledere.
Luk øjne og ører for de formastelige,
der vover at gøre opmærksom på, at vi
nærmer os tilstandei der er ødelæggende
for såvel velfærd, økonomi, beskæftigelse
som lov og orden.

Derfor er også en underlig skæbne blevet min anden bog om nazisme til del.
"Stemmer fra fortiden" er dens titel. Den
kunne lige så vel have heddet "Stemmer i
nutiden°.

I 11ogle kapitler i bogen forsøger jeg at
redegøre for, at ganske almindelige mennesker mener noget andet om indvandrerproblemerne end de enerådende på
"Borgen". Al fagforeningerne er havnet i
el dilemma, fordi indvandrere og flygtninge af forskellige kategorier både er en
konkurrence for deres medlemmer, og at
de fremmede kan have en løntrykkende
virkning. Jeg skrev bl.a., at det kan være
svært for fagforeningerne at finde den rette form, når de fremover synger "Internationale", nu da problemet er rykket helt
ind på livet af de forskellige fagforeningsledere.

Jeg beskrev følelser, der rører sig i ganske almindelige danskere, herunder frygten for islam og dens ofte voldsomme religiøse holdninger, for nu at udtrykke det
diplomatisk.
Alt dette skulle jeg ikke have gjort. Jeg
skulle have holdt mig til, at racismen voksede støt over hele Europa, men uden at
begrunde hvorfor. Billedet af en racistisk
og dermed underforstået nazistisk holdnings frenunarcb skulle skæres ud i pap,
selv om mennesker med indsigt ved, at det
ikke er racisme som sådan, der vokser,
men frygten for det daglige brød, på grund
af verdenshistoriens største folkevand,ing.
Man fik derfor travlt med at lægge afstand til bogen. Også den tidligere formand for folkebevægelsen mod Nazisme
(FMN), der fra starten havde anbefalet
bogen varmt, smed den fra sig som gloen-

de kul, efter at ''velmenende venner" med
"de rigtige meninger" havde hvisket ham
i øret, at den slags skam ikke var stuerent.
At stille spørgsmål om noget, som vækker bekyn1ri.11g hos millioner afmennesker
over hele Europa var og er uartig tale.
I efteråret ringede en københavnsk fagforeningsformand - efter svære kvaler
med at finde frem til mig, for der var ingen hjælp at hente hos FMN.
Fagforeningsfonnanden havde læst bogen, som en ven havde lånt ham. Han ville nu bestille et sæt bøger til intern studiekredsbrug - om han kunne købe dem.
Selvfølgelig kunne han ~et. Jeg tilbød
ar sende bøgerne med en regning til hans
fagforening, men det måtte jeg skam ikke.
Om jeg ville være venlig at sende bøgerne til hans privatadresse? Om han måtte be- lllii,.
tale med frimærker, da han ikke ville skri- ~

Eksempler pli litteratursteder i Povl Noragers bog, som fagbevægeLre11s folk åbenbart
ikke md læse:

Det internationale arbejdetsammenhold fik nogle alvorlige skrammer
allerede kort tid efter, at de første fremmedarbejdere dukkede op.
8&\'il·arbcjderen gav udtryk for, at det ikke var dansk fagbevægelse, som
inviterede fremmedarbejderne herop. De kom på initiativ af kapitalisterne
med det formål at udnytte fremmedarbejderne gennem en splittelse og
udhuling af den danske fagbevægelse.

Den form for racisme, der spænder fra irritation over kommunikations·
besværl igheder og til direkte ængstelse for job og egen social tryghed, er
langt farligere, e11d flertallet af vore arbejderpolitikere og fagforeningsledere bryder sig om ae indrømme, måske fordi det klinger fælt i ørene, når
man samtidig skal synge •Internationale•.
Som en typisk dansk arbejder sagde: •Det er ikke W-bossernes koksgrå
habitter, de fremmede et ude efter, det er min kedeldragt.•
Der tales sa meget om solidaritet med de svagest stillede grupper, men
den langtidsledige spørger: ,Hvor er den økonomiske fagforeningsmæssige
og politiske solidaritet med fagforeningernes arbejdsløse'·
Med den borgerlige politik, der har været ført her i landet de sidste otte
år, har der aldrig siden 2. verdenskrig været større brug for en fagbevægelse
og et Socialdemokrati, der virkelig kan, vil og tør kæmpe, sa den arbejdsløse føler, at fagbevægelsen og Socialdemokratiet virkelig hjælper de svagest stillede. Sker dette ikke og meget snart, vil flertallet af danske arbejdsløse ikke kun frygte, men •hade• enhver fremmed i arbejde uanset på hvilket plan.
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ve en check'/ Om jeg ville undlade at vedlægge en faktura, men blot lægge en seddel
med beløbet på bøger og forsendelse?
Jeg gjorde som ønsket, frimærkebetalingen kom prompte, og jeg håber, at studiekredsen har været vellykket.
Sæt selv moralen til: Hvor langt er vi
fra den nazistiske censur og bogbrændings tid?
FMN, der stod som medudgiver - dog
uden at have en krone i klemme - meldte
hurtigt ud med, at bogen var udsolgt.
Hvad man godt vidste var usandt. Bestillinger fra diverse boghandlere beviste også, at der ingen hjælp var at hente hos
FMN, der "intet kendte til bogen", ignorerede bestillinger eller lod dem sendes
videre fra adresse til adresse.
En fagforeningsformand tør ikke sige til
sit hovedforbund, at nogle medlemmer på

baggrund af min bog ville stane en studiekreds. Det kunne give ubehageligheder.
Jeg har lært en del, siden jeg var landsformand og medstifter af FMN. Det var
ærefuldt - bagefter - at have kæmpet mod
besættelsesmagten fra 1940-45. Men man
er racist og æreløs, hvis man advarer mod
en folkevandring, der truer ikke blot Danmark, men hele den vestlige verden - ikke for en kort årrække, men for stedse.
Politikerne og deres medløbere te'r sig

som de fabrikanter, der ødelægger vor
klode med forurening. Skråt op med det.
Der er penge i skidtet, og kloden holder
nok min tid ud.
Jeg opfatter ikke mig selv som racist. Jeg
mener, at alle racer er ligeværdige. Jeg går
ind for, at Danmark efter evne skal hjælpe
mennesker i nød. Men jeg mener ikke, at
Danmark er noget indvandrerland, eller at

Eksempler på ltoldningsforbryderiske
strofer, der er forbudt i Socialdemokratiet

Tak til Den Danske Forening
"Danmark på vrangen"
Mel.: Giv mig en blomst mens jeg lever
I. Tak - ri/ "Den Damke Forening''
- forfædrelandsmod. og.forstand

ja her. tør man sige sin mening
ti/fordel-for vores land!

2. Indvandringsbølgen md stoppes
- mens Danmark det endnu er vort
med "løgne og trusler" vi proppes
og - ytringsfriheden. blev kort.
3. Etniske gruppe,; florerer!!
og "tryner" den danske kultur
kun fordel og magt. int 'resserer

~~?;~od~~~iP.2~~t~
hvert fald ikke i Socialdemokratiet.
En dag for nogle år siden fandt en socialdemokratisk tillidsmand med en lyrisk
åre et visitkon for DDF på gaden. Det førte til en kontakt med foreningen, som endte med, at pågældende fik trykt et af sine
digte i Danskeren (nr. 3 1993).
Alt åndede idyl, og den pågældende varetog med ihærdighed fortsat tillidshverv
for partiet. Men så opdagede den lokale
partiforening, hvilken skrækkelig forbrydelse der var begået. Ak og ve! Vi lader
den forsmåede poet selv fortælle:
"Man var pludselig kommet i besiddelse af omtalte udgave af bladet. Dette resulterede i, at jeg blev nægtet mulighed
for at fortsætte som tilforordnet vælger
for partiet fremover. Begrundelsen var, at
med den holdning, jeg gennem digtet
blottede, kunne man ikke forsvare at bru-

vi har økonomiske ressourcer ti I at være
socialkontor for hele den øvrige verden.
Endelig mener jeg, at danske politikere
er valgt til først og fremmest at varetage
danskes interesse. Derfor er jeg pludselig
stemplet som racist, selv om mit engagement mod nazisme er lige så stærkt, som
da jeg var med til at starte det FMN, der
desværre kørte af sporet.
Paradoksalt nok er det nu kun Den
Danske Forening, der endda selv får nogle drøje hug, der markedsfører bogen. Eilers sælges den kun efter øre ti I mund-metoden, men det går også rigtig godt. Som i
besættelsesårene vil heldigvis flere og flere vide, hvad der egentlig foregår.
Som forfatter er jeg tilfreds med, at det
frie ord stadig ikke kan knægtes i et oplyst
folk.
Povl E. Nørager

ge mig til dette hverv. - Og så at digtet var
sendt til DANSKEREN var j o rystende.
Hvilket forum!
Jeg fik læst og påskrevet - og var velkommen til at møde bestyrelsen og gøre
rede for mine holdninger og undskylde.
Samtidig skulle jeg love aldrig mere at
gøre lignende.
Jeg fik dog også 'læsset ar og brugte
ord som mundkurv og fratagelse af ytringsfriheden. Jeg følte det grotesk og
gjorde klart, at jeg ikke kunne drømme
om at 'gøre knæfald' for Socialdemokratiet for at kunne få lov til at beholde mit
hverv. Jeg sagde også, at hvis jeg ikke blev
tilforordnet ved det kommende folketingsvalg, kunne man regne mig som udmeldt af partiet - og sådan blev det.. .. Jeg
er udmeldt
Dog nager det mig stadig, ca. 2 år efter:
Jo, jeg ved hvor råddent det hele er, og at
politikerne er ved at undergrave hele vores eksistens og tryghed ..."

mens vi - presses op mod en mur.
4. Hæn·ærk og vold skaber angsten
i gade,; og boligkarre 'r

- de fi·emmede udnyster ':fangsten.,
muslimer - hli 'r flere ogfler •.

5. "Folketingsmænd" - erforblindet
om emnet, de EJ - tmsker valg
de skjuler den sandhed, i sindet
at se deres hverv - som et kald.

8. Skoler og bydele - "vokser"
og nykker vi danske, i bund
de gamle-der puk/ed' som okser
står nu, på en vaklende grund.
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Danskfjendtlige kredse holder systematisk øje med - helt ned på græsrodsniveau - hvilke navne der optræder offentligt som forsvarere for danske værdier. Når
et sådant navn er registreret, undersøges den pågældendes kontaktflader, og disse
udsættes herefter evt. for pression. Formålet er at indkapsle meningsforbryderen
og neutralisere virkningen af det, han eller hun har sagt eller gjort.
Disse lyssky bestræbelser løber heldigvis gang på gang ind i store vanskeligheder.
Flere og flere er nemlig standhaftige på samme måde som den socialdemokratiske
tillidsmand i historien. Og bysteriseringen afde "forkerte" meninger vanskeliggøres
af, at det er wnuligt at argumentere mod disse meninger på et sagligt grundlag. Derfor svipper aktionerne mod ytringsfriheden let tilbage i hovedet på anstifterne.
Der foregår i øvrigt en landsdækkende, organiseret op~1>oring og efte1forskning af
de ondsindede forsøg på at knægte ytringsfriheden - netop med sigte på at hidføre
sådanne vanskeligheder for bagmændene bag den ildelugtende undertrykkelse.

Et ubekvemt klistermærke, som pli afskyelig mlide svæver rundt med na/U/vindene og
Itavner bl.a. på pæne fagfore11illgsbyg11inger Ja11det over- It vor det er næste,, 11,r111ligt
at/li af ude11 at rive hele muren ned!

HVEM SKAL HA'

JOB?
REGERINGEN
FORETRÆKKER:

MOHAMMAD
ABDALLAH

'

HASSAN
AHMAD
HABIB
ALI

DEN OANSKE FORENING
B0X411 · 8100ÅRHUS C, T~F. 86132401

Kære ven
Sådan lyder indledningen til et svar fitt
DDF's Jorma,ul til en lokal.fagforeni11gsJormM11l. der har klaget over. at ukendte
personer har overklæbet fagforeningens
.facade medforeningens nye klistermærke.
Jeg er ked af at høre, at du har problemer med Den Danske Forenings klistermærker. Vi har flere gange sagt til med-

lemmerne, at mærkerne ikke skal bruges
til at lave hærværk med. De skal bruges

'

der, hvor folk har lov at anbringe den slags
- f.eks. på de opslagstavler, det er så moderne at sætte op i supermarkeder, på biblioteker og lignende steder.
Men vi kan ikke lade være med at lave
mærker, blot fordi nogen afreagerer deres
frns trationer ved at bruge dem til at genere dem, de anser som deres plageånder endsige fordi nogen er uenige i det budskab, mærkerne bærer. Og vi kao ikke
undlade at sætte klister på mærkerne. Det
er nemlig netop klisteret, der gør dem attraktive for f.eks. skolebørn. Du ved vel,
at børn elsker at samle på den slags - som
så også ses af deres forældre...
Du siger, at du er forarget over klistermærkets budskab. Hvorfor er du det?
Er fagbevægelsens opgave da ikke at
beskytte de sv-,1geste? Hvorfor skal de svageste på det danske arbejdsmarked undgælde, blot ford i regeringen fi nder for
godt at fylde først vore sociale boliger og
siden arbejdspladserne med fremmede?
Oven i købet i stor stil folk, der ene og alene er her, fordi de har rod i deres egne

lande og ikke kunne drømme om at kæmpe den kamp, den danske fagbevægelse
måtte igennem? Nogen, der hellere vil have gratisbillet til velfærdssamfundet?
Hvorfor vil du forære kampens resultater til dem, der ikke selv vil kæmpe'/
Hvorfo1· vil du oven i købet bruge dine
medlemmers penge på gæster fra fjerne
himmelstrøg, når hundredfold flere kunne
hjælpes for de samme beløb i de områder
i verden, de kommer fra'!
Hvad, kære ven, har sådant med solidaritet at gøre? Hvor er ansvarligheden og
humanismen? Må jeg spørge lige ud:
Hvad er det for interesser, du plejer?
Hvordan har du rodet dig ud i sådanne
usolidariske holdninger? Hvor har du fra.
serne fra? Hvem opfandt dem'? Hvem gjorde sort til hvidt? Hvad tjente de på det?
Hvorfor tør du ikke sige fra? Hvorfor
eftersnakker du bare din partiledelse'?
Hvad er dt, bange for? For det kan jo ikke
være dine medlemmer - deres holdninger
kender du vel? Hvorfor er du bange for
skygger, og hvorfor hjælper du selv med
at skræmme?
Jeg ville gerne hjælpe dig.
Men du må først og fremmest hjælpe
dem, hvis interesser du er valgt til at varetage. Skulle der herudover være kræfter til
også at hjælpe dem, der har mest bn1g for
hjælp, vil det næppe komme dig til skade.
Men når du i stedet har valgt at hjælpe
de rigeste, de frække,1e og de få, på de
manges og de svages bekostning,ja så ville selv rnin bistand være utilstrækkelig til
ar bringe dig ud af din kvide.
Med venlig hilsen,
Ole Hasselbalch

"De mere
kloge ..."
I strid med reglerne bliver millioner af
kroner udbetalt til arbejdsløse danskere
og udlændinge under månedlange ophold
i udlandet, meddeler Jyllands-Posten
29/ 12 95 øverst på forsiden.
Politi og toldere i Kastrup lufthavn har
afsløret de omfattende bedragerier. Foreløbig er 126 dagpengemodtagere blevet
snuppet og afkrævet 3,3 mio. kr. eller mere end 26.000 kr. i gennemsnit. En enkelt ·
havde uretmæssigt filet udbetalt mere end
200.000 kr. Af naturlige grunde siges der
intet om, hvor mange der slipper igennem
uden at blive taget.
"Både danskere og udlændinge misbruger dagpengereglerne", kommenterer en
kontorchef i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring. "Men der er flest udenlandske navne i sagerne...."
Overrasket'?

Arbejdsministere11 vil gerne have, at de
fremmede glider ind på tirbejdsmarkedel
på en naturlig måde...

"
Hvis ønsket er, at Dann1ark skal være et
såkaldt multietnisk samfund, vil jeg mene,
at de politikere som har disse ønsker må
tone rent flag, stå frem og forklare danskerne, hvorfor dette ønskes og være deres ansvar bevidst. De kunne starte med at
flytte ud i de områder, hvor problemerne
føles på egen krop, og der opleve det tryk
der rent faktisk eksisterer mellem danskerne og de tilrejsende."
Ertk Østergaard, Odense, i Fyens Stjftstidende
7/1 1996.
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Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination
En iværksætter-succeshistorie
AfHany Vinter
I begyndelsen af 1993 indvandrede en
person ved navn Eric Tinor-Centi til Danmark efter at være blevet gift med en
dansk kvinde. Som arbejdsløs havde Tinor-Centi masser af tid til at dyrke sin levende interesse for racespørgsmål, og i
Danmark så han racister overalt.
Han blev hurtigt aktivt medlem af Indvandremcs Sammenslutning IND-SAM.
Som repræsentant for rND-SAM skulle
han i oktober I993 have deltaget i et debatmøde med forfatteren af denne artikel
hos Konservativ Ungdom i Frederikssund. Men han mødte aldrig op og sendte
aldrig afbud.
I IND-SAM undfangedes ideen om et
~Center". som kum1e føre register over
aktive modstandere af indvandringen med
henblik på senere bekæmpelse. Til den
brug stillede indvandrerorganisationen
IND-SAM velvilligt et skrivebord til
rådighed i sine lokaler på Blegdamsvej 4.

Nørre Alle 7. hvor DI/C holder til på 2. sal.
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Her kunne Tinor-Centi nyde det daglige
samvær med andre indvandrere, som deler hans ønske om at knægte Danmarks
indfødte befolkning, blandt andre pakistaneren Bashy Quraishy.
Indenrigsminister Birte Weiss var- ikke ganske uventet - begejstret for initiativet og leverede støttende ord, da TinorCenti officielt indviede sit "Center" i
ma11s 1994. Senere begyndte den mere
kontante støtte at flyde fra Indenrigsministeriet, hvor Tinor-Centis kone forøvrigt
var ansat indtil for nylig.
l en periode flyttede Tinor-Centi sammen med IND-SAM sit skrivebord til
Bredgade. Sidst i 1995 flyttede han sit
Center til Medborgerhuset på Nørre Alle
7 på 2. sal, hvor Københavns Kommune
stiller lokaler gratis til rådighed. Danske
skatteydere yder nu ufrivillige bidrag til
Centeret i et sådant omfang, at Tinor-Centi har fllet råd til at lønne ikke blot sig selv,

men tillige en skare af medarbejdere, som
ivrigt registrerer alle de uretfærdigheder,
som de racistiske danskere begår imod alle de indV',mdrere, som en ulykkelig
skæbne har ført til Danmark.
Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination (DRC) har i
sin kor1e levetid ydet en markant indsats.
Ikke mindst i kraft af velvillig bistand fra
mere etablerede repræsentanter for "de
rigtige meninger". F. eks. har centeret
med bistand rra TV-2 sat fokus på destore skarer af muslimske mænd, som forlanger adgang til at jagte danske kvinder på
diskotekeme, hvor de selvsamme mænd
forøvrigt forbyder deres egne kv inder at
komme af frygt for at de skal lære danske
mænd at kende.
Centeret har desuden skrevet historie
ved al få Dansk Sprognævn til for første
gang i nævners historie at anbefale en bestemt sprogbrug i stedet for at konstatere,
hvordan sprogbrugen faktisk er. Nævnet
anbefaler nu på forlangende af TinorCenti, at en neger kaldes en sort.
Centeret har tillige pålagt justitsministeren at drage omsorg for, at politiet fører
statistik over "racistiske" handlinger,
hvilket j ustitsministeren så har givet politiet besked om at gøre. En racistisk handling er enhver handling begået af en dansker, som en indvandrer opfatter som
krænkende (men ikke omvendt!).
Med bistand rra Folketingets Ombudsmand har Centeret fliet arbejdsministeren
til at rremsrette et lovforslag, som i praksis ophæver betydningen af dansk indfudsret. Det er sket under henvisning til
FNs Konvention om Racediskrimination,
som imidlertid udtrykkeligt fastsætter, at
det ikke er diskrimination at give egne
statsborgere fortrinsstilling.
Det Danske Center
for Menneskerettigheder
Senest har Centeret med bistand fra Det
Danske Center for Menneskerettigheder
udarbejdet en klage til FNs Racediskriminationskomite (CERD) over Danmarks
påståede mangelfulde indsats mod "racisme". Ifølge dagbladet Politiken 4/3 96

r

måtte Danmark efterfølgende "stå skoleret'' for komiteen ved en høring i Geneve.
Påstanden har intet på sig og er blevet tilbagevist af Udenrigsroiniste1iet (Berlingske Tidende 7/3 96).
Hensigten med en sådan historie er
utvivlsomt at levere et alibi til de politikere, som ønsker at indskrænke danskernes
frihedsrettigheder.
Lande, som har underskrevet FNs Konvention om Racediskrimination, har pligt
til at indsende en rapport til Racediskriminationskomiteen hvert andet år. Komiteen kan så stille spørgsmål til rapporten
og evt. komme med anbefalinger. Komiteen modtager desuden klager fra borgere
i en stat, som mener sig udsat for diskrimination, såfremt den pågældende stat tillader det. En sådan klage har Tinor-Ccnti
alt~å indsendt med bistand fra Det Danske
Center for Menneskerettigheder. (Det kan
forøvrigt bemærkes, at Det Danske Center for Menneskerettigheder ikke havde
tid, da Den Danske Forening sidste år bad
om bistand til et møde om de voldelige
overgreb, foreningen udsættes for).
Det, som FN-komiteen var interesseret
i at høre nænnere om, var, hvorfor Dan-

mark ikke har ydet erstatning til de grønlændere, som i 1953 blev tvangsflyttet fra
Thule. Det er et spørgsmål, som også interesserer Den Danske Forening. For disse grønlændere var ofre for fremmed kolonisation, ligesom danskerne er del idag.
At Eric Tinor-Centis racecenter er en
iværksættersucces er hævet over enhver
tvivl. Man kan så gisne om, hvad der rører
sig på bunden af sjælen hos et menneske,
som har gjort det til en levevej at søge efter fejl og mangler hos sine medmennesker.
Harry Vinter

"Hvis der dukker nogle få eksempler
op på uforfalsket racisme opleves det
nærmest som en lettelse. Så er der
igen noget at bekæmpe og beskylde
andre for samtidig med at ens eget
selvværd kan vokse".
Mehr.net Omit Necef, Weekendavisen
13-1 9/3 1992.

Pennen stærkere end sværdet

I denne borglignende bygning, Studiestræde
38, residerer Det Danske Center for 1Wen1te·
skerettigheder. Direktør: Morten Kjærum, tid·
/igere Dansk Flygtningehjælp.

Annonce:

Påsketilbud
til 25. april 1996

Dette gamle visdomsord forudsætter, at
pennen bruges. Derfor bør alle danske tage del i den frihedskamp, der nu foregår.
Det er ikke nok at lade andre sige fra. Artikler i "Danskeren" skal genbruges i argumentation, i samtaler, foredrag eller
indlæg i pressen o.l. Vi kan ikke vinde ved
at overbevise hinanden gang på gang. Der
er flere tusinde læsere af bladet, men jeg
ser ikke noget, der nærmer sig flere tusinde læserbrevsskribenter.
Og det er endda så let
I "Ekstra Bladet" og "B.T.'' er del ikke
engang nødvendigt at skrive. Man kan tale teksten ind. Tlf.nr. og -tid står på læserbrevssiden. Lav en kort kladde. Gør sproget kort, klart og fyndigt eller morsomt,
men undgå groft sprog.
I dagbladene er det altid lettest at få optaget korte indlæg. Giv et stærkt budskab
på den korte plads. Det korte huskes også
bedst.
Selv en lille billig computer letter skriveriet meget. Man kan let ændre på sproget og tilføje eller fjerne tekst. På den måde kan man også let skrive forskelligt om
samme emoe og sende indlæg til flere aviser. Som regel kræver de nemlig eneret til
en bestemt udformning.

Glistups bøger godt værktøj
Mogens Glistrups to bøger "De fremmede i landet" I. og 2. udgave dokumenterer over en lang årrække fremmedkolouisatiooen (frem til og med 1994). De
viser, hvad der er foregået, hvordan de ansvarlige har båret sig ad, og hvem de er.
Der er nu udarbejdet et omfattende fællesregister til de to udgaver med omkring
1.000 navne og ca. 300 emoer. Alt findes
let ved at følge de mange henvisninger.
Derved bliver det legende let at være velorieuteret om hvem, hvad, hvornår og
hvorfor i fremmedudviklingen.
Og glem så ikke "Danskeren"s særnummer oktober 1993 "Fakta om indvandringen" (24 s.), der er et helt lille leksikon om emoet.
Den seneste udvikling (efter 1994)
dækkes bl.a. af"Danskeren"s løbendeorientering.
Med disse værktøjer ved hånden bliver
man en effektiv skriver-kriger og får mulighed for at påvirke hnndredtnsinder af
danskere. Kom i gang. Gør pennen stærkere end sværdet.
Knud Eriksen
Obs! Gunstigt pJsketilbud på Glistrups
bøger. Se hosstående.

Glistrups »De fremmede i !andel«, nu
med komplet enu1e- og navneregister,
som gør b"'gerne til uundværlige redskaber for den, der vil skrive læserbreve, deltage i debat, holde forcdr•g eller blot hurtigt have styr på et særligt emoe.
Afkryds:

D »De fremmede i landet«

af Mogens Glistrup. 2. udg., 1994.
618 informationsmættede sider, incl.
helt nyt emne- og navneregister
incl. forsendelse kr. 250,00

D »De fremmede i landet«

I. og 2. udg. incl. register
incJ. forsendelse kr. 350,00

[_, Det nye register alene - AS-format
incl. forsendelse kr. 2.S,00
Betales pr. check eller ved indsættelse
af beløbet på bankkonto 4110-160577

D

Vedlagt i check

D Indsættes

fodsendes til: Forlag BX Aps

Hummeltoftevej 125
2830Virum
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Kommunal flygtninge- og
indvandrerpolitik fastlægges
AfElna Skaarup
Forslag til Oygtninge- og indvandrerpolitik blev fremla1,>t i rapport i Århus Byråd den 21. februar, og den danner skole
rundt om i landets kommuner, lyder det
fra medierne - i alt fald fra de lokale og
regionale medier. Og det er ganske vist.
Medens de indvandringsivrige toneangivere i de højere danske luftlag begynder at
erkende, at hele projektet er kørt af sporet,
ses der således pludselig et glædeligt gensynsglimt af en svunden tvangstanke. Nu
skal alt forsøges en gang ti l, og det breder
sig også til det øvrige land. Og det er ganske vist.
Målgruppen der skal gøres noget for er

tlygtninge, nuværende og tidligere og deres børn samt indvandrere fra tredielande
med og uden dansk statsborgerskab og deres børn. Det hele drejer sig om de grupper, der ikke er integrerede.
Århus havde primo 1995 drka 20.000
fra tredielande - 11den c11 gå ind på de traditionelle ogjlere gange udredte opgørelsesproblemer, der er gældende både i
Århus og det øvrige land. De udgør officielt cirka 10% af indbyggeme i I 996.

Man anfører tilsyneladende på helt professionel vis de overordnede ydre strategielementer, hvoraf man skal tilpasse sig
de to førstnævnte og man kan øve indOydelse på den sidste.
• Verdenssiwationen
- Nye brændpunkte,:

• Regeringens jlygt11ingeog i,ulva,ulrerpolilik
• Tilgængeligheden afrelevante boliger
i Århus Kommune.

Om Århus Kommunes magthavere har
nået det politisk planla1,>te vil if.ølge rapporten skulle måles på følgende Io-iterier:
• At nellotilflyt11ingen til Århus Kommune procentvis i forhold til indbyggertallet ligger ptl linie med tilflytningen
til øvrige kommuner.
• Atj/ygllli11ge og i1ulvc11ulrere ikke i
højere grad er berørt af ledighed e1ul
danskere.

• At der blandt flygtninge og indvandrere ikke er en højere andel bistandslifælpsmodtagere end blandt danskere.

8
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e Atjlyglninge- og indvandrerbørn,født
og opvokset i Danmark. behersker det
danske sprog ved skolestart, således at
skolestart sker i normalklasse.

Kommunens indsatsområder skal primært være:
• Beskæfiigeise
• Holdninger

landets kommunale geografi. Nye ord og
vendinger tilfører intet nyt. Derimod kunne det være interessant at fil oplyst, hvorledes man kan se, om så politikken er lykkedes om nogle år, når nu-situationen ikke kan opg0res.
Vi kan som eksempler oplyse, at Århus
Konunune kunne melde i Jyllands-Posten
henholdsvis 26.01.1993 og 20.09.1993:
9 ud af 10 flygtninge ( i 1993) er bi-

e Sprog

standsklienter.

• Bosætning

30 per. af de samlede udgifier til bist.a,ulslyæ/p i Århus Kommune gdr til
flygtninge og i11dvandrere, der 11dgør 6 pct.
( i 1993) afkommu11e11s indbyggere. Nu ud-

Nu kunne man have ønsket sig, at
Århus Kommune havde interesseret sig
for bevillingssiden kontant, men det har
man ikke gjort.
Rapporten melder nemlig, at det er vanskeligt at beregne de nuværende udgifter
til flygtninge og indvandrere. Dels fordi
det er vanskeligt at skelne mellem indvandrere og danskere (specielt i de optalte oversigter). Dels fordi det er vanskeligt
at udskille udgifterne fuldt og helt til
flygtninge og indvandrere, idet udgifteme
på en lang række områder er dele af helheder, hvor tlygtningenes og indvandrernes andele ikke kan beregnes marginalt
(for den sidst ti lkomne). Der mangler på
disse områder statistisk materiale. Derudover er der jo også problemer, idet målgruppen kun er fastlagt overordnet (altomfattende: se ovenfor). Desuden vil der
jo være nogle mindreudgifter på eksisterende aktiviteter og udgiftsområder i et eller andet omfang.
Vi kan kun bekræfte disse generelle
mangler ved beslutningsgrundlaget. Mere
111ulige røster har netop redegjort for
samme og tilsvarende problemstilling på

landsplan.for ~flerhånden en del år siden.
Dengang var det svinsk at nævne manglerne. Nu er der klart en tendens til. at
manglerne bare sløres med misinformati-

011 fra centralt hold. Så her har Århus
Komm,m.e talt klart.

Se, nu kan man jo anfægte planer og
især politikplaner på forskellig vis.
Der er dog ingen grund til i rapporten at
se meget på sigtet med den århusianske
kommunalpolitik på området; den bar vi
lært om uden, at den var nedskrevet, for
det var cirka den samme andre steder i

gør de 10% (inklusive de naturaliserede).
I år 2000 skønnes 20% afskolebømene
at være fremmede (ifølge Århus Kommunes oplysninger til Arhus Stifistidende den

19.07.1990).
l stedet for at planlægge og beslutte helt
i blinde, så kunne man opfordre til, at
Århus Kommune i det mindste så på, hvorledes forholdene er i dag. Det kunne trods
alt være et fingerpeg om, hvorledes det er
gået og det fremover vil lykkes med de
konununale succeskriterier. En vurdering
afden nye politiks effekt om nogle år lader
sig heller ikke gøre uden at gøre status.
På den anden side er det jo unægte1igt
lettere for et enigt Århus Byråd at vedtage
en politik uden at skulle til- og fravælge
på et ressource- og effektgrundlag. Ansvaret bliver vel også mere Oydende, når
et fremtidigt opgør skal ske med "den nuværende tingenes (ukendte) tilstand".
Så kan man spørge, hvad man vil med
det hele, og også hvad man vil med danskerne i Århus. Men det lår vel stå hen ligeså længe, man ikke kender hverken ressource- eller effektgrundlag i fortid, nutid
eller fremtid for fremmedpolitikken.
Og så er alt ved det gamle, bortset fra vi
nu har faet et skriftligt bidrag vistnok fra
Århusborgmesterens eget kontor. Der savnes forfatterangivelser i rapporten. På
denne baggrund er der dog ingen grund til
at belaste skraldemændene yderligere,
hverken den ene eller den anden gruppe.
De har vist nok at se til, medens slo-aldet
fortsat hober sig op, og det har Arhus ByrAd jo tilsyneladende også.
Elna Skaarup

'

Hvem er Dansk Ungdom?
Som de fleste læsere nok har lagt mærke til, annoncerer foreningen DANSK UNGDOM for tiden i DANSKEREN. Vi bringer her et interview med formanden Claus Berthelsen og kassereren Kasper Nielsen, som fortæller Martin Kasler lidt om, hvem de er og hvad de vil.
MK: Claus Berthe/sen; du er fornuwd
for D. U Hvem er/?

1

CLAUS: Vi er en forening for unge
mennesker, som vil gøre en indsats for
Danmark.
MK: Hvordan og hvornår begyndte I?

CLAUS: Vi begyndte i forsommeren
'95 her på Sjælland. Ja, vi begyndte faktisk som en gruppe af venner i Roskilde
som gik og snakkede om, at der burde
gøres noget ved tingene. Nogle af os havde læst om Peter Larsen og vi tog kontakt
til ham. Det viste sig han ikke rigtig var
aktiv på det tidspunkt, men han ville også
gerne være med til at rette op på tingene.
MK: Hvilke ting?

CLAUS: Indvandringen!! Den er ko,t
og godt for voldsom, for dyr og skadelig
for Damnark som nation.

KASPER: Nej, ikke endnu. Men det vil
komme, for vi bliver hele tiden presset af
etniske grupper udefra, som ønsker det vi
har.
MK: Hvad har vi da?

KASPER: Velstand. Del er nu engang
bedre at gå arbejdsløs i Danmark end at
arbejde i Tyrkiet eller Pakistan.
MK: Claus, hvordan arbejder D. U?

CLAUS: D.V. udfører kun lovligt politisk arbejde. Vi uddeler materiale for Den
Danske Forening og for os selv. Vi er parate til at hjælpe enhver national gruppe
som trænger til en praktisk hånd med uddeling eller arrangementer, men det er en

forudsætning, at vi kan stå inde for deres
politik.
MK: Hvad står I så inde for?

i:.l<.~trb.
\.ØGN~~
For c.n

MK: OK. I tog kontakt til Peter Larsen?

,ieR

CLAUS: Ja, gennem ham fik vi kontakt
til ligesindede grupper af unge her på
Sjælland. Som alle vist ved, er det ikke noget problem at møde andre som er uti J.
fredse, men ingen ser ud til at vide, hvad
der egentligt skal gøres for at ændre forholdene.

CLAUS: Danniark og demokrati. Sådan.
MK: I hjælper altså D.D.F. og andre
med omdeling qfmateriale. Er det nok til
atfå andre w1ge til at flokkes om sagen?

CLAUS: Vi arrangerer fester og koncerter og sørger i det hele taget for, at et
stærkt sammenhold og godt kammeratskab er, hvad vi unge opleveri D.U. Der er
ingen som skal gå ensom i DANSK UNGDOM. Når magthaverne, 68-generationen. ikke vil tage ansvarel for os unge, så
må vi selv. Del er vores fremtid som bliver fuek 'ed.
MK: Hvordan går det så.for jer?

KASPER: Vi er på tre måneder vokset
fra femten til et halvthundrede medlem-

mer, så vi er den hurtigst voksende nationale gruppe i Danmark i dag! Vi har afdelinger i Roskilde, Ringsted, København,
Århus og Holstebro. Vi har lige nu en halv
snes henvendelser fm interesserede, men
vi regner kun betalende som medlemmer.
Vi regner med snart at starte op i Køge og
Svendborg. Så det går faktisk helt fint!
Vi udsender en lille skrivelse - NYHEDSBREVET - til medlenunerne og er
ved at få udarbejdet et logo.
MK: Jeg synes, jeg bliver nødt til at
spørge jer: hvordan har I det med nynazister. skinheads o. I .?

MK: Hvcul skal der da til?

CLAUS: D.U. er en anti-nazistisk national forening. Vi har INTET med nynazisme at gøre. Vi har et par medlemmer
som er ægte "sk ins", men det er en fordom

CLAUS: Vi må først og fremmest få
skabt el nationalt fællesskab! Det er det
vigtigeste lige nu. Få fat i alle de unge
som hver især sidder rundt omkring og ikke aner, hvad de skal stille op.

at lTO, skinheads er nazister.

KASPER: Vi er ikke nogen speciel
gruppe af unge.

MK: Kasper. du er kasserer i D. U.
Hvo,ji>r er du aktiv i det nationale arbejde?

1/i

I,

KASPER: Jeg kom hjem i januar '95,
efter at have gjon tjeneste i Ex-Jugoslavien. Der så jeg resultatet af det multi-etniske samfund. Jeg vil simpelthen ikke have, at det samme skal ske i Danmark.
MK: Er Danmark da Jugoslavien?

I/!

~

Fatima, 22 år. København

CLAUS: Det er rigtigt. Hvis du ser på
vores medlemsskare, har vi både studerende og lærlinge, ufaglærte og arbejdsløse. Som du selv kan se, går vi ikke ensartet påklædt og musiksmagen varierer, ligesom frisure og hårlængde og den slags.
KASPER: Vi må få ophævet de skel, lllii..
som i dag er sat mellem os danske unge. ~
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Vi burde ikke strides og kævles indbyrdes,

men samles omkring det, som betyder no~
get: Danmark!

MK: m slut: Hvis IIUIII vil I kontakt
med je,; hvor hem,ender man sig?

CLAUS: Man kan skrive til D.U. c/o
Hersegade 15A, 2.th., 40-00 Roskilde, eller
man kan ringe 30 5 I 50 57 efter vores nye
introduktionsskrivelse. Alle er velkomne
til at henvende sig. Det er NU vi unge må
slutte op om Danmark!

Nye alliancer
Der har gennem længere tid gået et rygte om et større sammenstød mellem unge nationale danskere og indvandrerbanderne under Korsør s01nn1erfest i 1995. Kasper Nielsen oplevede de dramatiske hændelser og fortæller her om det.

Købke-udstillingen
"
Enkle mennesker af gammel dansk oprigtighed ses indfanget i det snævre billedrum, men de er parat til at tale, hvis
man nærmer sig dem på en ordentlig måde.
Og de har meget at fortælle, ikke

mindst om det Danmark" der var, men
sådan at man ikke kan lade være med at
tænke på det, der er kommet i stedet Jeg

siger ingenting, meo enhver udvikling er
ikke til det bedre. Så meget har man da
set.

"
Hans l:dvard Nc,rrcgArd-Niclscn. kunsthistoriker
og formand for Ny Carlsbergfondets direktion
og Glyptotekets bestyrelse. i kronik i J>•lla.ndsPos,eo 2512 1996.

Af Martin Kaster
"

MK: Kasper, hvorfor deltog Dansk
Ungdom i det slagsmål i Korsør?
KASPER: For det første deltog vi ikke
i et slagsmål. Vi blev overfaldet! For del
andet skete det før D.U. blev stiftet. Vi v-&r
. nogle stykker som holdt en fest uden for
Korsør. Vi holdt festen for ligesom at blive rystet lidt sammen; og det må man vist
også sige at nogle af os blev.
På et tidspunkt tog nogle af os ind til
byen, for der plejer jo al være mange piger til sådan en byfest. Vi har senere fundet ud af, at i ugen op til byfesten havde
de autonome udspredt det rygte, at nynazister ville demonstrere under byfesten.
Under alle omstændigheder kom det fuld·
stændigt bag på os, da en stor flok indva.ndrere og autonome begyndte at råbe
"dø nazi!" og den s lags. Vi besluttede hur•
tigt at tage ud til vores egen fest igen, men
på vej til vores bil røg de på os. Vi fik nogle knubs, men der skete sådan set ikke rigtigt noget, før en mand på en 45-50 år dukkede op i en stationcar. Han uddelte golfkøller og river og den slags, specielt til
indvandrerne. Og så røg de ellers på os for
alvor! Det endte med at en af vores folk
blev så maltrakteret af en hel flok, at han
har fået kroniske men af det..
A4K: Kroniske men?

KASPER: Hans centralnervesystem er
skadet, efter han fik flere slag med en
gol fkøllc i baghovedet.
Derefter må jeg sige, at vi gik sådan
amok, at de faktisk trak sig tilbage. Vi sloges virkelig for vore~ liv' På det tidspunkt
stod vi en 6-8 mand omringet afca. 40 autonome og muslin1er. Pludselig råbte en
indvandrer "træk knivene" og i hvert fald
mere end halvdelen trak kniv. De turde

1Q
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heldigvis ikke rigtig gå på os igen, men på
det tidspunkt troede jeg faktisk, at vi ville
blive slået ihjel.

MK: Hvad skete der så?
KASPER: Da det hele var overstået
kom politiet og sagde, vi skulle forlade
byen. Vi udpegede et par af de indvandrere, som havde prøvet at stikke os med knive, men det tOg politiet sig ikke af. Vi fik
vores mand på hospitalet og tog tilbage til
vores egen fest.

MK: Jeg vil godt gå tilbage til en lille
deta/ie: Hvad var det med en mand som
uddelte slagvåben til de autonome'
KASPER: Jeg har senere hørt, at han
var en englænder som bor i Korsør. Jeg
ved ikke, om han har forbindelse til de autonome eller til de musl imske bander,

men der var ingen tvivl om, at han vidste
hvad der skulle foregå.

MK: Mener du, at overfaldet var planlagt?
KASPER: Detersværtatsige, for det var
en tilfældighed at vi tog ind til byen. Jeg tror
ikke, det var planen at overfalde os. Men det
er helt sikkert, at de autonome og indvandretbanderne er ved at finde sammen.
MK: Havde na2is1en1e planer om at
komme til byfesten?

KASPER: Jeg har ingen anelse om,
hvilke planer nazisterne har eller har haft!

MK: Har der været episoder efter D. U
blev stiftet?
KASPER: Nej, og det ønsker vi heller
ikke.

Folk var ikke bedre i gamle dage, men
jeg mener at erindre en vis oprigtighed.
Der var ingen af mine bedsteforældre, der
så sig tøvende omkring for at se, hvordan
de skulle justere deres mening."
Hans Edvard NørrcgAM-Nielscn, i k:rooik i Jyl•
lands-Posttll J0/9 1995 .

" .. .hvis fremmedvæksten i hovedstadsområdet fortsæner som hidtil, kan man
spare sig alle spekulationer om en ny
struktur, for så vil dronningens by under
alle omstændigheder ende som multietnisk slum i lighed med storbyerne i USA
og efterhånden også adskillige europæiske. Hvis strømmen af indvandrere og
deres reproduktion fortsætter - hvilket
åbenbart er regeringens ønske - er det
selvsagt kun et spørgsmål om tid, inden de
frenunede vil være i flertal i demie del af
landet, hvor de nestc af dem bosætter sig,
mens danskerne fraOytter.
Det er da også meget passende Birte
Weiss, der fremsætter forslaget, som reelt
skaber grundlaget fo r en muslimsk delstat.
I Paris udgør indvandrernes børn nu 60
pct. af det samlede antal, hvorefter enhver
selv kan tænke sig til resten. Herhjemme
vil København på ny konuue til at bære
tilnavnet Nordens Paris, men af helt andre
grunde end tidligere, da det altid var en
oplevelse at besøge sin hovedstad, dengang den på godt og ondt var danskernes,
dengang da Nyhavn var det farligste og
Zoologisk Have det mest eksotiske."
Jan ~·1ølgaard. Mørkov, i indlæg i JyJJands•Posien
15/1 1996.

Talerstolen
Vibeke Edsberg
Virum

Jyllands-Posten bragte 3.12.95 et interview med et ortodoks jødisk ægtepar, Helle Gritzmann og G it Schout. Her udtaler
Gi I undreo over vore idealer, som de kommer til udtryk i litteraturen.
"Hverken jøder eller kristne. Mennesker skal de være" siges det i Henri
Nathansens skuespil "Indenfor murene".
Henri Nathansen, der selv var jøde,
valgte med kunstnerens frihed at lade en
dansk akademiker repræsentere dette
synspunkt. Men dermed er jo ikke sagt, at
det også deles af flertallet af danskere.
Gil fortsætter: "Man er da ikke bare
menneske uden videre. Man er entenjøde
eller kristen. Ikke begge dele. Man kan jo
ikke bare sådan skifte identitet, lave om
på, hvem man er. Det hænger jo sanuuen
med hele ens opvækst, hele ens liv. Det
kan man da ikke bare smide væk."
NEJ! Lige netop. Det er som talt ud af
danske hjerter. Det kunne næsten lige så
godt være et citat af Søren Krarup. Derfor
kan man jo heller ikke gøre folk til "danskere" ved bunke-uddelinger af danske
statsbo rgerskaber. Det ville svare til, at
man smækkede en kalot på hovedet af en
eller anden og påstod, at nu var han/hun
jøde. Det ville jøder nok blive meget oprørte over og med fuld ret.
Gi! siger endvidere, at han kan se, at det
er et problem: "Hvis du sagde, at du ville
være ked af at se din søn gift med en

jødisk pige, ville jeg også opfatte dig som
racist. Det er nok sådan en slags rygmarvsrcaktion, for det er da forkert. Selvfølgel ig er det det. Men mange jøder er
meget nærtagende og føler sig hele tiden
forfulgt. Derfor tillader de ikke, at der bli-

ver sagt noget imod dem."
Så vidt min børnelærdom rækker, så
forbydes det i Det Gamle Testmente på
det stærkeste, at jøder gifter sig med ikkejøder. Og der er en sandhed i dette for alle folkeslag og etniske grupper: for mange blandede ægteskaber fllr gruppen, nationen, folket til at gå i opløsning. Netopjøderne har bevist, hvor vigtigt dette princip
er: hvis de ikke havde modvirket blandede ægteskaber, havde de næppe kunnet
overleve som et folk i så lang tid. Også
hinduismen har håndhævet dette princip,
så det er ikke noget nye: at undgå blandede ægteskaber er fundamentalt for et folks
fortsatte eksistens. Det har intet med racisme at gøre, med mindre man da vil definere racisme som en etnisk gruppes forsvar imod udsletlelsc.
At nogen j.ødcr er noget nærtagende er
fo rståeligt. Men i de tilfælde, hvor disse
mennesker sidder på ansvarsfulde poster i
det danske samfund, hvor deres nærtagenhed rent faktisk forhindrer en saglig debat, som er livsvigtig for et lille fol k som
det danske, er det helt uakccptabelt.
I slutningen af interviewet fortæller
Gil, der af religiøse grunde altid går med
kalot, at danskerne altid er venlige og in-

teresserede. De tre gange, han er blevet
generet af tilråb på gaden, har det været af
arabere.
Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvor meget værre tingene kan
udvikle sig for de danske jøder, jo Oere

frenm1ede, der bosætter sig i Danmark, og
man skulle tro, al Mosaisk Trossamfunds
Vibeke 5dsberg.

officielle holdning ville være at forhindre
indvandring, da dette kan forringe de danske jøders sikkerhed i landet. Men som
det fremgår af utallige indlæg i dagspressen, er dette ikke tilfældet. Tværtimod
virker det, som om Mosaisk Trossamfunds ledelse,jourrialister og mediefolk af
jødisk herkomst nærmest ser sig selv som
beskyttere af de fremmede imod de danske grupper, der modsætter sig indvandringen, uanset at disse grupper ~elvfølgelig har de danske jøders sikkerhed i landet med i deres bctra!,>tninger.

Vibeke Edsberg

" ...TV, radio og de fleste aviser sørger
normalt for, at racistiske overgreb kun
omtales, når det er etniske danskere, der er
ansvarlige for dem, og derfor bygger de
fleste menneskers o pfattelse af tingene på
en misinformation, der sorterer alle uheld ige kendsgerninger fra.
Hvem aner f.eks., at et hold jødiske
drenge blev overfaldet af en gruppe på ca.
30 knivbevæbnede arabiske teenagere i
marts 1994? Det gør de færreste af den
enkle gnmd, at overfaldet nævntes hverken af radio eller fjernsyn og med en enkelt undtagelse heller ikke af aviserne.
Dette er desto mere besynderligt, fordi
overfaldet - trods hemmeligholdelse - var
en historisk begivenhed. Ikke siden pøbelop1.0jeme i 1819 er jøder blevet overfaldet
på dansk jord, og selv tyskernes afhentning af de ikke Oygtede jøder i 1943 foregik mig bekendt uden slag og spark.
All igevel valgte den ellers meget højlydte antiracisme-brigade at vende det
blinde øje til i dette tilfælde, fordi racisterne var indvandrere, og de kan som
bekendt kun være ofre og aldrig bødler.

"
Geoffrey Cain. Hellerup. i Jyllands-Posten 3 In
199;.

..
Men hvad siger da lignelsen om den
barmhjertige samaritan?
Lignelsen fortæller, at samaritanen
samlede den nødstedte og af røvere forslåede mand op, vaskede hans sår med vin
og bragte ham ti I et herberg samt betalte
for hans ophold, til staklen kunne blive
rask og rejse hjem.
Essensen af lignelsen er, at man nok
skal hjælpe sin næste, men ikke er forpligtet til at invitere ham ltjem i familien.
Vi kan som tidligere hævdet hjælpe IO
gange flere og 'de rette' flygtninge i deres
egne omgivelser."
Vagn Uhrc-Olscn, Brondby0s1er. i JyUands-f>o.
sten 26110 1995.
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Vejen til det
nationale selvlllord
Et stort amerikansk essay advarer mod USA's "multietniske"
kurs, som Europa nu også er ved at slå ind på.
Af Peter Neerup Buh!
I 1989 skrev den nu afdøde historieprofessor Christopher Lasch: "Drømmen om
universelt broderskab hviler på den sentimentale fiktion, at alle mænd og kvinder
er ens. Derfor kan den ikke overleve opdagelsen af, at de er forskellige." Denne
længe fortrængte erkendelse af, at menneskene er forskellige, er et keruepnnkt i den
amerikanske skribent Lawrence Austcrs
skrift "Tue Path to National Suicide: An
Essay on Immigration and Multiculturalism" fra 1990 (udgivet af The American
Jnunigration Control Foundation, Box
525, Monterey, Virginia 24465, USA).
Siden indv-,mdtingsloven af I 965, der
ikke giver europæere fortrinsret, er det europæiske fundament for den amerikanske
nation blevet bragt i fare, fastslår Auster.
Det samme er Forfatningens og den klassiske liberalismes hævdelse af individets
rettigheder, idet disse under multikulturalismen erstattes af grupperettigheder, ledende til særbehandlingernes kaos og
konfliktpotentiale. Auster v iser med citater fra datidens politikere, hvor uforudsete konsekvenserne af 1965-loven har
været: Næsten ingen tog højde for familiesanunenføringemes kædereaktion . I 1985
var 420.000 ud af ialt 570.000 lovlige immigranter familie, kun 54.000 blev lukket
ind p.g.a. deres professionelle kunnen, i
I 986 udgjorde d isse endog under 4% af
årets 60 I. 708 legale indvandrere. Stik
imod princippet grundlagt a f James Madison, USAs præsident 1809-17: "Jeg ønsker, at kun de mennesker, der vil blive en
v irkelig gevinst for De Forenede Staters
velstand eller styrke, bør få det privilegium at mod tage statsborgerskab."

Det planlagte selvmord
Strømmene af uuddannede inunigrnnter kan kun være en belastning, men viljen til grænseløs "åbenhed" udspringer
ikke af rationelle overvejelser. Med citater
af rremstående tilhængere af det multikulturelle samfund viser Austcr, at indvandringen støttes af kræfter, der direkte
ønsker et brud med den vestlige civilisati-

12
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on som fundament for USA. Han må
fastslå: " Det amerikanske folk har haft en
'fortælling', som på trods af g radvise ændringer gennem de sidste to århundreder
har givet det en sammenhængende fornemmelse af, hvem det er og hvad dets
plads i historien er. Multikulturalisme bør
forstås som et forsøg, ud ført i vore egne
skoler, på at nedrive, miskreditere og ødelægge den fælles fortælling, der har gjort
os til et folk, og påtvinge os en anden hiscorie som fortæller os, at vores civilisation og fortid egentlig er onde. For at sige
det brutalt, er målet skabelsen af føjelige
borgere i en ny social orden. Borgere, h vis
følelser mod Amerika og dets helte før
1965 (i den udstrækning, at de ved noget
om dem overhovedet) vil være foragt,
skyld eller ligegyldighed."
Og efter yderligere dokumentation nås
konklusionen, der viser, hvordan Amerikas eksempel har dannet forbi llede for de
"progressive" i Europa: "Vi har således

set udviklingen, som i vid udstrækning
har undgået det amerikanske folks opmærksomhed, fra den liberale assimilationsholdning, som samtykker i fri i11dvandring fordi den 11aivt tror, at vor civilisation ka11 overleve ubegrænset forskellighed,
til radikal multikulturalisme, der går ind
for fri indvandring, fordi den ønsker afslutningen på vor civilisation."

Kulturernes uforenelighcd
Indtil l 965 blev tilva11drede minoriteter, overvejende med europæisk baggrund, assimileret i Amerikas historisk
bestemte kultur: "Det er først siden
1960'erne, med den store stigning i antallet af folk med ikke-europæisk baggrwid,
at krigsråbet om kulturel relativisme er
blevet ideologisk dominerende. Ved at
kræve, at ikke-europæiske kulturer som
sådanne skal gives den samme vægt som
den europæisk-amerikanske nationale
kulrur, erklærer multikulturalisterne, at de
ikke-europæiske grupper er uvillige eller
uden evne til at assimilere sig, som europæiske indvandrere har gjort det før i ti-

den, og at p.g.a. disse ikke-assimilerende
grupper skal Amerika forandres radikalt.
Denne etnisk og racemæssigt baserede afvisning af d en fælles amerikanske kultur
burde lede eftertænksomme amerikanere
til at revurdere visse nutidige antagelser

om etnicitet og assimilation." Ikke-europæiske folks "tolerance" og tilpasningsevne over for vestlige normer kan oftest ligge
på et meget Iille sted - en erfaring, som europæerne snart burde skrive sig bag øret.
Lawrence Auster påpeger, at deltagelse
i en bestemt kultur ikke er en intellektuel
proces, der kun kræver et vist mål af aktivitet og talent. De11 kræver en grad af
identifikation med denne kultur, og et ønske eller en lyst til identifikation er langtfra altid til stede. (Og selvom en fremmed
kan tvinges til at lære f.eks. dansk, kan
han ikke tvinges til at være dansk, hvilket
er afgørende). Som historikeren Arnold
Toynbee skrev: "Det er den letteste ting i
verden for handel at eksportere en ny vestlig teknik. Det er uendeligt sværere for en
vestlig d igter eller helgen i en ikke-vestlig
sjæl at tænde den åndelige flamme, der
brænder i hans egen."
Nutidens immigranter nægter at tilpasse sig, og Auster ser da også rammende
deres opførsel som udtryk for en ny imperialisme. "Vi kommer med talenter", hedder det om de stadig flere spansktalende
migranter i USA, hvortil Auster må spørge, om dette ikke er, hvad kolonimagter
altid har sagt? "Den eneste forskel er, at i

\
J

imperialismens æra var det de stærke

magter, der overtog de svage; i nutidens
mangfoldighcds-æra er det den svage,

som tager magten over den stærke, med
den stærkes i11vitatio11 og velsignelse."
lndva11dringens karakter af en magtovertagende inv-a;;ionsstyrke - aldeles ikke af
taknemmelige trængende - genkendes fra
Europa. F.eks. bor der i Koln 90.000 muslimer, heraf er 40.000 ifølge Kontoret til
Forfatningens Beskyttelse "ekstremister"
(se A. Stewart: "Migrants, Minoritics and
Security in Enrope", 1992, s. 17).

~'Anti.racismens" meningsløshed
Lawrence Auster kritiserer den urealistiske, højtravende moralisme, der igen og
igen i Amerikas historie har ført landet i
uføre. Vedr. udenrigspolitik blev USA ført
ind i Vietnam-krigen af præsident Kennedys løfte om "at betale enhver pris, bære
enhver byrde, møde enhver udfordring...
for at sikre frihedens succes og overlevelse", og det skete uden realistisk strategi og
planlægning. I de indenrigske "race-rela-

tionerH kan man se den samme moralisme
i virksomhed i positiv særbehandling og
race-kvoter, påpeger Auster, og han spørger: "Hvordan kan det være, at Amerika
kan begive sig så tilfæld igt ind på de

\
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ukendte områder, som multiracialisme og
multikulturalisme er? Hvad er kilden til
Amerikas tilsyneladende tillid til, at en
samfundsplan, som aldrig for har eks isteret i historien, og som de fleste andre lande i verden ville forsøge at undgå for enhver pris, vil virke her? Og hvad er motivet til dette hastværk med at ændre vores
land i fraværet af11ogenso111hels1grund ri/
at gore det'?"

\
J

Det samme kan man spørge de europæiske politikere om, der - tyve år bagefter - følger USA på vejen mod nationalt
selvmord. Austcrs appel ri l politikerne om
ikke at kalde kritikerne afdenue kamikazekurs for "racister" kunne også rettes til de
toneangivende i Danmark: "Det kræver
ikke et geni for at indse, at i Amerika i dag
er' racisme' langt mere end blot et ord; det
er blevet et redskab for tankekontrol -endog for terror. Hvis vi vil befri os fra den
deraf følgende intelld.'\Uelle lammelse,
må vi insistere på at få ordet defineret."
Auster citerer fra Irving Babbitts klassiske bog "Democracy and Leadership",
hvor det understreges som afgørende, at
lederne er ansvarlige i deres brug af ord:
"Da Confucius blev spurgt, hvad han først
ville sørge for, hvis regeringen blev lagt i
hans hænder, svarede han, at han først ville sørge for at definere sine begreber og få
ordene til at ~vare til tingene. Når vore
moderne revolutionære har oplevet at blive desillusioneret i en hidtil næsten uset
grad, er det alt for ofte, fordi de har overladt deres fantasi til ord uden at sikre, al
disse ord stemmer overens med tingene.
og så har de følt, at de var på vej mod deres drømmes mål, mens de i virkeligheden
kun svønunede i et ocean af bedrag."
Auster pointerer, at hvad angår uracisme", er realiteten således, at præferencen
for ens egne er en universel tendens: ••oa

der alt&i ikke er nogen 'ikke-racistisk'
norm, fra hvilken racisme ville være en
afvigelse, er det så ikke klart, at 'racisme',
efter den aktuelle forfladigede definition,
overhovedet ingen mening har? Det giver
ikke mere mening end at kalde mennesker
med næser 'næsister'."

\
j

Racisme forstås i så bred og uvirkelig
en forstand, at dens teoretiske modsætning - en uikke-racistiskn menn~kenatur
- ogs,1 må være uvirkelig. Fantasten Rou.~seaus oplæg til sin utopi: "Menuesket er
født frit, og overalt er det i lænker", har nu
iflg. Auster fået en moderne parallel:
"Mem1esket er fødr fri for racisme, og
overalt er det racistisk." l begge tilfælde
vi l forsøget på at fil det uvirkelige ideal realiseret føre til et terrorregime - og revolutionen i 1789 vil kun være en uskadelig
bameleg i forhold ril "anti-racismens" nationale guillotine.
Peter Neerup Buh/

Fra brevkassen
Under overskriften "Det stakkels fjerkræ" kommenterer en læser fra det sydlige Jylland Danpos og andre fjerkræslagteriers balalslagtniug af kyllinger og skriver bl. a.: "Når du køber en kylling, er den
velsignet af Allah, og du støtter samtidig
udbredelsen af Islam og islamisk kultur i
dit eget land.
Min appetit er væk, men det er den jo
nok ikke hos fjerkræslagterierne, da de
åbenbart vil behage muslimerne for enhver pris.
Det må du hjælpe med at lave om på
ved at undlade køb af dansk fjerkræ. Det
går ud over deres økonomi, og det er sikkert nok den eneste måde, hvorpå vi kan
lære dem at sætte grænser.
Lad os glæde os til den dag, da vi i supermarkedet kan købe en kylling, der ikke er velsignet af Allah."
Brevskriveren slutter med et "Velbekomme''.

En læser fra Århus rejser spørgsmålet,
om kyllinger, som ved slagtningen bliver
velsignet af Allah, kan forventes at være
salmonellafrie. Hvis Allahs velsignelse
bevirker, at salmonella-bakterierne forsvinder, er der måske grund til at glæde
sig over halal-slagtningen?
En læser fra Vestjylland indleder med
at oplyse, at redaktionen er velkommen til
både at tage kraftigt afstand fra hans synspunkter og at skælde ham huden fuld. Det
vil redaktionen imidlertid overlade til andre brevskrivere at tage sig af. Vi nøjes
med at bringe den uforkortede tekst:
".leg læser ofte Danskeren med sympati og interesse, men det bekymrer mig, at
bladets redaktion ej heller ejer klare forestillinger om, hvad racisme og racister
egentlig er for noget.
I nr. I, februar l 996 på side 6 kan man
læse følgende: "Racisme er opfattelsen af,
at nogle melllleskeracer er mere værd end
andre, og at folk skal forskelsbehandles
efter biologisk oprindelse".
Nej! Melllleskeracerne demonstrerer
selv s in værdi, og behandler og placerer
sig selv eft.er biologisk oprindelse! folkeslagenes mentalitet, religioner med tilhørende skikke og ritualer, kulturstadier,
talenter for samfundsorganisation, teknik,
værktøj, arbejdsmetoder, arbejdseffek:tivilel, bygningskunst, boligforhold, levestandard, hygiejneforhold m.m. - all er
forskelligt! Fomuftsbetinget racisme er
betinget af berejsthed, forudsætter iagttagelsesevne og evnen til sammenligning,

med kolde, klare øjne at betragte og bedømme vor jordklodes mangfoldige, forskellige folkeracer, deres fremtræden og
resultater på godt og ondt - på klogt og
mindre klogt. En "ægte" racist ønsker at
bevare sil eget folks og andre folks egenart og særpræg, idet samarbejde bør foregå over grænserne!
Den karseklippede, øldunstende voldsmand, der overfalder og mishandler fremmede folk korporligt og verbalt med råhed
og fæle skældsord, tager alle ordentlige
mennesker afstand fra, idet han skader sit
land og sil folk endnu værre end humanisterne!"
Niels Ebbesen, som p.t. opholder sig i
udlandet, skriver følgende:
"Sådan som forholdene i Danuiark er
udartet, og sådan som den danske folkekarakter er blevet, mister man respekten
for det danske og for Danmark.
Den gradvise occupation, som i disse år
inficerer Danmark, og som skyldes de folkevalgte "repræsentanter"s unationale
holdning, har måske derfor den fordel, at
den snart vil udrydde den danske befolkning.
Vi skal mere end 150 år rilbage for at
finde den dybtgående, solide, danske folkekarakter.
Hvordan kan det så være, at vi dog fin•
der udpræget dansk mentalitet i før.ie
halvdel af dette århundrede? Det er, fordi
de første generationer efter demokratiets
indførelse endnu stadig blev opdraget
med kultur. Og hvad er så kultur? At have
kultur vil sige at have respekt for den gode præstation.
Det er i stedet for blevet sat i højsædet
at have respekt for menneskeliv - og hvad
vil det så sige? Det vil sige, at man skal
have respekt for ethvert andet menneske,
blot fordi det er et menneske. Den ækleste
forbryder skal respekteres, ganske simpelt i kraft af at han er et menneske. Det er
demokratiets grundpille - og dermed skal
man også respektere Hitler.
Vi danskere er i løbet af dette århundrede blevet mere og mere tyske. Og i dag
er Danmark som følge af befolkningens
tyskprægede føjelighed blevet et upersonligt, centraliseret land.
De såkaldte folketingsmedlemmer kan
gøre, hv-ad der stik.ker dem. Og de gør det.
Måske mukker en eller anden, men ingen
griber ind.
Anden verdenskrig, krigen mod Hitlervældet, udsatte i virkeligheden kun dette
tvangsregime med 30-40 år.
,..

a...
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At det såkaldte demokrati i Tyskland
skjuler en vis dybtstikkende politistatSmcntalitet behøver ikke at genere

Darunark. Men da de danske folketingsmedlemmer lider af den samme mentalitet, overtager de med glæde enhver ide
sydfra, så at det alligevel i hoj grad kommer til at genere Darunark. Eller det, der
før var Danmark.
Derfor er det måske trods alt udmærket,
at danskerne står foran deres udslettelse.
Danskerne er blevet ligesom tyskerne:
De godkender enhver idiot, der stiller sig
op på det første gadehjørne, bare han skriger højt nok. Dvs i Danmark skal han ikke skrige som i Tyskland, nej, han skal tale inderligt og overbevisende. Men det er
det samme bare på en anden måde. Og
selv tror danskerne, ligesom tyskerne af i
dag, at bare de ikke kan skældes ud for at
være racister, så er de heller ikke nazister.
Men nazisme og racisme har i v irkeligheden ikke så meget med hinanden at gøre.

I Landet

Annonce

Efterlysning
Observerer du, at den såkaldte "nazijæger" Frede Farmand skal holde et af
sine vildledende foredrag i dit område, så kontakt venligst formand for
gruppen Reel oplysning om Frede
Farmand:
Kaj V. Villadsen
97853045

rundt

Hovedstadsområdet
"Integration"
Høje-Tåstrup Kommune vest fo r
København har som før omtalt problemer
med mængder af vildt fremmede "'integrerede" og deres ghetto-dannelse med
bibeholdelse af eget sprog og "kultur".
Senest giver især børn fra det tyrkisk
dominerede boligkvarter Tåstrupgård
vanskeligheder for det kommunale skolevæsen. Tyrkerne er nemlig der så mange,
at børnene kan klare sig med deres modersmål gennem opvæksten.
Resultatet er, al ud af 25 tyrkiske børn
tilmeldt børnehaveklassen på Selsmoseskolen kunne 23 ikke tale dansk!
Det må de danske skatteydere naturligvis gøre noget ved. Altså har Tåstrup
Kommune bevilget skolen en ekstra børnehaveklasse og ekstra ressourcer, så børnene kan få den efter vore magthaveres
mening nødvendige undervisning. Socialdemokraterne ønskede helt at nedlægge
Selsmoseskolens børnehaveklasse og
sprede eleverne på andre skoler, men det
blev nedstemt.
Hvorfor dog også sprede problemet, når
det eneste naturlige er at hjælpe både bø rnene og deres forældre tilbage til deres
fædreland!
(Kilde: Jyll.-Posi. Hovedstadrn 2512 96).
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Nazismen, eller altså mere alment: politistaten, kan bedre defineres som den
stat, i hvilken den pæne mand altid skal
føle sig usikker, mens den smarte og samvitighedsløse befinder sig som en fisk i
vandet.
Og sådan er Danmark blevet."
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Ofre fra tiden med lov
og orden
I Danskeren 1995 nr. 6 s. 15 og 1996 nr.
1 s. 15 omtalte vi indvandrerbanders hærgen mod unge og navnlig gamle danskere

i de fremroederobrede dele afKøbenhavn,
ikke mindst Nørrebro og Nordvestkvarteret, og politiets forsøg på at få de ældre til
at lade deres penge stå i banken og bruge
elektroniske beta.tingskort i stedet. Vi har
også omtalt sigøjneres og andres trick-tyverier ved under forskellige påskud at
trænge ind i gamle menneskers lejligheder.
Politiet erkender nu, at forsøgene hidtil
stort set er slået fejl.
Det er ikke lykkedes at få de ældre til at
opgive deres livs vaner fra et dansk samfund med lov og orden og tillid til andre.
De bruger stadig kontanter på indkøb og
lukker godtroende de skrupelløse fremmede ind, når disse henvender sig med deres løgne og påskud.
Det må de gamle tillidsfulde danskere
så betale for som deres bidrag til "kulturberigelsen".
(Kilde: Jyll.-Post. Hovedstaden 7/3 %).

Hillerød-skole tabes til
fremmede
600/o af de danske forældre vil ikke have deres børn på deres distriktsskole,
Skanseskolen i Hillerød, der efterhånden
domineres af indvandrer- og flygtningebørn.
I nogle klasser er der over 50% "tosprogede" elever og på hele skolen 23%.
Kommunen vil nu prøve at fordele de "tosprogede" på flere skoler, som om det
skulle hjælpe.

?
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Vi laver en arbejdsdeling. I banker skolebomene og tager deres penge. Vi tager os
afde gamle damer og hjælper dem afmed deres tasker.

Det var som bekendt samme Kommune, der med alle midler og ulovligt søgte
at holde DDF ude rra sine mødelokaler.
Men det var jo også kun danskere og ikke
interessante "tosprogede" kulturberigere,
man dermed diskriminerede.
(Kilde: Jyll.-Post. 712 96).

En gruppe udlændinge truede andre
kunder ud af køen, skønt disse for længst
havde stillet sig op for at få nogle af de
bedste udsalgstilbud.
Sent på natten måtte centrets vagtmandskab ha,•e forstærkning med hund
for at få styr på situationen.
(Kilde: Fyens Stiftstidende 3/l 96).

Paki-snyd
1 Odense er der en pakistansk forening.
Siden 1993 har Kommunen betalt godt
640.000 kr. af skaneydernes penge til foreningens ungdomsafdeling og desuden
lønnet en medhjælper i jobtræning der.
Men der blev fusket med medlemstallene, og medarbejderen var der slet ikke.
I første omgang ville Kommunen åben-

Fyn

Racistisk vandgang

Jul uden sul

Odense Friluftsbad havde en travl
sæson i den varmesonuner 1995. Men det
danske personale havde svært ved at styre
de unge rremmede (naturligvis af mandkøn). Henstillinger om at overholde reg.
Jerne for god opførsel besvaredes normalt
bare med et "racist''. Kommunen måtte
derfor ansætte "etniske" medarbejdere til

En 25-årig dansk mand var på juleindkøb i Odense og gik med sine indkøbte gaver geonem Kongens Have mod banegården. Her blev han antastet af tre "syd·
landske" mænd i tyverne. Den ene trak en
kniv og lod spidsen pege mod danskerens
bryst. Denne forstod den fine hentydning
og afleverede de nyindkøbte julegaver,
bl.a. et ur. Derefter måtte han aflevere sin
tegnebog med 1.500 kr.
En aften få dage efter jul var det en 2 I årig mands tur til sammesteds at betale for
"kulturberigelsen". Fire udlændinge omringede ham, en af dem trak en kniv, en
andenslog ham i hovedet. Han måtte aOcvere sin pung med I .400 kr. og så en tur
på skadestuen.
(Kilde: Fyens $1;ftsridcndc 16/12, 30/12 95}.

Busemænd
Som nyt.mhilsen fik fynboerne en advarsel fra politiet i Odense mod "sydlandsk" udseende mænd, der ofte "kommer til" at buse ind i folk og samtidig lader de lange fingre arbejde.
En fingernem bande af taske- og lommetyve, formentlig algeriere, har nemlig i
et halvt års tid opereret i Odense Banegårdscenter. Typisk buser et par af de
mørklødede udlændinge ved et "uheld"
ind i inte1anende rejsende med et "undskyld" og lidt løs snak. Oftest opdager
ofrene, der almindelig,•is er ældre eller
handicappede, først, at de har mistet deres
tegnebog, når toget er kørt og de skal vise
billetter.
De seneste ofre for de udenlandske
banditter var en ung pige og hendes bedstemor, to kvindelige pensionister, en efterlønsmodtager, en 66-årig kvinde og en
døvstum.
(Kilder. Fyens Stifl:stidcndc 3/l 96; N:r-r-..tvisen
Odense 9/1 96).

"Sydlandsk" køkultur
Det store januarudsalg i Rosengårdscentret i Odense ud,•iklede sig nauen til 2.
januar tumultuarisk.

opgavent så de danske piger kunne være
så nogenlunde i fred.

Fortolkninger
For JO år siden havde Odense Kommune et såkaldt "Rådgivningscenter for udlændinge" i en ydmyg nedlagt lejlighed
med åbningstid en gang om ugen. Det
passedes af en socialrådgiver og en time"
lønnet tyrkisk tolk. De øvrige dage kunne
man rekvirere tolkebistand hos sanune socialrådgiver, som førte en tolkebog for ca.
IO tolke ved siden af sit daglige arbejde i
social- og sundhedsforvaltningen.
I dag har Odense Kommune indrettet
en hel afdeling, som har fået navnet
"Flygtninge-indvandrer-gruppen". Den er
indrettet i en tidligere fabrikshal med ca.
1.200 kvm og ca. 30 beskæftigede foruden 30-40 freelance-tolke. Foruden adskillige samtalerum og kontorer er der
mødelokaler, køkken, legefaciliteter for
børn etc. De meget flotte lokaliteter blev i
1995 indviet ved en storstilet reception.
Men vi bliver jo "kulturberiget'' for
pengene!

Volls-vold
Tre fremmede ynglinge, muligvis pakistanere (de kan jo være svære at kende
fra hinanden), tog en tidlig morgen i januar en taxi fra Assens til ghettoen i Vo11smose ved Odense.
Betale chaufføren de 451 kr. for ruren
havde de dog ikke tænkt sig. I stede! tog
de kvælergreb på ham og slog ham med
knytnæve i ansigtet, inden de forsvandt.
Tænk sig nu også. Sådan en frækhed at
kræve betaJing af vore " ku lturberigere"!
(K;Jde: Fyens Stiftstidende 2311 96).

bart slet ikke forfølge sagen, men blot
standse de uretmæssige udbetalinger. Protester rra offentligheden fik den dog til at
sende en regning på 250.000 kr. for det for
meget udbetalte. Dem kan foreningen bare ikke betale.
Så den "kulturberigelse" blev altså en
del fordyr!
(Kilde: Fyens S@'1idende 20/12. W12 95, 711 ,

2411%}.

Nordjylland
"Antiracisme"
i Hjemmeværnet
Tre gange blev personalet på en tankstation ved Ålborg udsat for væbnet røveri - truet med et hjenuneværnsgevær, der
ganske vist var uden bundstykke og derfor
ikke kunne skyde, hvad de, der trues med
det, dog ikke kan se.
I alle tilfælde var røveren et kvindeligt
hjemmeværnsmedlem af iransk oprindelse.
Hun v-ar psykisk syg. I sådanne tilfælde skal
den pågældendes kompagni sørge for, at
våbenet inddrages, men her havde man kun
inddraget bundstykket og ammunitionen.
Dette brud på regler og praksis skyld1cs
åbenbart karakteristisk nok angst for beskyldninger for racisme, hvis man fulgte dem
over for en indvandrer fra Langtbortistan.
Ak ja. Al den forfærdelige racediskrimination!
(Kilde: Aalborg Stmstidende 813 96}.

Midtjylland
Den vilde jagt
Gennem mere end en snes år var Frede
Farmand i al ubemærkethed de danske
(ny)nazisters busregistrator og nedfældede
med stor nidkærhed deres mærkelige gøren
og laden på alskens lyd- og billedmedier.
I 1993 fremtrådte han så for gode ord
og betaling i TV2 som den store afslører
og nazi-jæger og tog til sine nye opdraggiveres øjensynligt udelte tilfredshed Den
Danske Forening og andre modstandere af
masseindvandringen med i sin opvisning,
så de rigtig kunne syltes sammen med "
hans heilende hidtidige omgangsfæller. ~
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Siden er han draget land og rige rundt
og har viderebragt sine "afsløringer" til
alle, der gad høre på dem - og antagelig

betale pænt for det.
l 0/ I 96 var det Fannandske cirkus nået
til MunklindellUs lidt nord for Herning,
h,•or en stribe foreninger i llskov og
Munklinde havde arrangeret mødet.
Dette var dog efter Farmands mening så
truett at han fik arrangørerne til at underrette politiet om den truende fare.
Selv var han dog efter pressens oplyningcr rolig.

''Jeg skaJ nok klare mig, men arrangørerne skal være forberedt på, at nynazister og folk fra Holger Danske og Den
Danske Forening formentlig vil møde op
og prøve at ødelægge mødet", udtalte han.
Hans formeninger gik dog ikke i opfyl-

delse. "Hele mødet forløb stille og roligt",
beretter Herning folkeblad.
Helt så stil færdig var debatten efter foredraget dog åbenbart ikke. Der var nok
adskillige nærgående spørgsmål og bemærkninger til foredragsholderen.
"Da mødedeltagerne gik derfra blev der
mumlet en del i krogene. Billedet af en
nazi-jæger stod endnu svagere end ved
mødets start, og en del var skuffet over foredraget.
Frede Farmand selv virkede en smule
rystet over Munklinde- og llskovborgernes modtagelse af hans budskab."
Så måske dækkes m.0dets resultat bedst
af avisens overskrift: "Publikums hårde
dom over Frede Farmand: Han er utro-

værdig,,.

(Kilde: Hc:ming Folkc~lad 10/1, 11/1 96).

IFra andre lande
Norge
Norske tilstande
og fejlinformationsbureauet Reuter
Onsdag den 13. september 1995 gengav "Arbeiderbladet" en pressemeddelelse fi-a NTB (Norsk Telegram Byrå), som
refererede en kommentar fra det store internationale nyhedsbureau Reuter til årets
lokalvalg i Norge. Dette bureau synes
overrasket over, hvor stor rolle indvandringspolitikken kom til at spille ved valget, og skriver: "Det tyndt befolkede
skandinaviske land har en af de mest homogene befolkninger i Europa. Kun
50.000 indvandrere, 1,1% af landets indbyggere, kommer fra Asien, Afrika og an"
dre ikke-europæiske etniske områder."
Efter de sidste 30 års indvandring fra
alle dele af verden er Norge et af de mest
fleretniske lande i verden. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) er indvandrerbefolkningen fra de nævnte områder
100.000 selv efter en meget snæver definition. Nogle vil mene, at dette ikke er så
mange, men væksten har været eksplosiv
fra c.a. 12.000 ved indvandringsstoppet i
1975, og den vil fortsat kunne blive eksplosiv. Med en nettoindvandring på 5.000
pr. år og under forudsætning af, at frugtbarhedsniveauet synker ned mod norsk
niveau efter en tid, vil denne befolkning
ifølge SSB øge til en million inden hund-
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rede år. Men hvis forudsætningen om reduktion i fertilitet ikke holder stik og man
forudsætter samme vækst i denne befolkning i Norge som årsgennemsnittet gennem de seneste årtier i deres hjemlande på
ca. 2,5%, vil denne indvandringsbefolkning tælle ca. 3,3 millioner om 100 år.
Dersom de lave fødselstal bos norske
kvinder fortsætter, vil den etnisk norske
befolkning inden samme tidsrum være
sunket ned mod det samme antal.
Udviklingen kan med andre ord ikke
bagatelliseres, som mange prøver på.
Reuter, verdens størs1e nyhedsbureau,
holder sig her ikke ti I fakta, og NTB, som
burde kende norske forhold bedre, bør afholde sig fra at sprede fej lagtige oplysni nger.
Er verdens største nyhedsbureau Reuter dårl igt orienteret, eller driver det bevidst fejlinformation?
Over Kairo radio er det oplyst, at Saudi-Arabiens Kong Fabd har købt aktiemajoriteten i Reuter. Dette bidrager nok til en
fo rklaring på bureauets efterhånden velkendte forsøg på at bagatellisere en for
vesten truende udvikling.
(Kilde: Nordmannen 1995 nr. 4 s. S-6).

Sverige
Musikpoliti
Den svenske justitsminister har meddelt, at hun har givet landets højeste

retsmyndigheder besked om at undersøge,
hvordan man kan forbyde nynazistisk musik. Da det er forbudt at udbrede hetz mod
folkegrupper, mener ministeren, at man
bør kunne forbyde musik, som kan forbindes med den slags hetz!
Derimod har hun intet nævnt om hiphop-musik eller gangsterrap, som svælger
i at skære halsen over på politifolk eller at
voldtage hvide kvinder. Et kendt svensk
band af den observans kan derfor roligt
blive ved med at synge "Shoot the racist!"
(fra •·fri lnformation'' 1995 nr. 6 s. 2).

Emblempoliti
Jagten på alt, hvad der på nogen måde
kan mistænkes for at kunne forbindes med
nazisme, tager stadig mere groteske former.
I en debatartikel i Dagens Nyheter
30/11 95 underskrevet af indvandrer-, justits-, undervisnings- og indenrigsmini"
strene hævdedes, at en garrunel uniformslov fra I930'rne, noget ændret i 1947,
hjemler indgreb mod nazistiske og racistiske manifestationer. Indvandringsministeren lovede desuden i fjernsynet 2/12 en
lovændring, hvis ikke denne lov giver
skoleledere ret til hos eleverne at beslaglægge symboler og emblemer, som de anser for racistiske. Det kunne opfattes som
et vink med en vognstang til justitsombudsmanden, som netop var i færd med at
granske lovligheden af flere sådanne beslaglæggelser.
Man skulle vel så synes, at det var en
selvfølge, at disse antiracistiske rettroende med det samme definerede konkret,
hvad der skal forstås som kriminaliserede
emblemer og symboler. Men nej. Jagten
går uhindret på alt, hvad disse magtmennesker finder uantagelig!.
Hagekors er naturligvis det allerførste
og -værste. De1 lader sig høre. Men derudover konfiskerer og forbyder man især
i skolerne for en sikkerheds skyld alle mulige tegn, hvoraf de fleste intet som helst

har med fascisme, nazisme, racisme eller
andre -ismer at gøre: solkors, ørne, odelruner og diverse andre gammelnordiske
tegn, som i mange tilfælde har en endnu
ældre historie fra fremmede kulturer. En
gymnasierektor har endog konfiskeret
malteserkors med den motivering, at italienske fascister i I 930'rne brngte det. Malteserkorset er som bekendt Johanniterordenens mærke, altså symbol for en gammel katolsk-kristen ridderorden og jo i
øvrigt brugt som varemærke for diverse
akvavitsorter.
Derimod synes de emsige skoleledere
ikke at have tilsvarende overfølsomhed
over for racistiske mærker og påskrifter
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som ·'Black power "Turkisb pow-er" og
alskens anarkistiske, satanistiske m.fl. tilkendegivelser eller over for opfordringer
til at frigive narko og den slags.
Uden for skolernes mure synes det højst
tvivlsomt, på hvilket retsgrundlag man
skulle kunne fare frem mod nogle politiske eller ideologiske mærker, men ikke
mod andre. Den svenske gflllldlov tilsikrer en vidtgående ytringsfrihed også i
form afbilleder. Og endelig er del vel ikke så ligetil at forbyde brugen af internettet, der som bekendt indeholder næsten
alt, inklusive nazistisk propaganda!
Der er derfor god mening i at spørge,
om frygten for en lille skare nynazister,
skinheads o.l. skal have lov til at fremkalde reaktioner, som truer med at ændre
samfundet til en totalitær politistat.
Sagen er jo, at mange af en forvirret og
forrådt ungdoms reaktioner er en protest
mod et samfund, de ikke forstår, og mod
den vanvittige indvandringspolitik, som
de unge med god grund opfatter som et
forræderi mod dem og deres rettigheder.
De forkaster en landsforræderisk politikerbande, som i modstrid med folkets ønsker er i færd med at forvandle deres nationale hjem til et multietnisk samfund.
Det, som nu med forargelse fremstilles
som nazistiske manifestationer, er h.øjst
sandsynligt kun en mild forsmag på, hvad
der er i vente, hvis ikke politikerne meget
snart sadler om.
,

(Kilde: "Fri lJ)formatioo"' 1995 llT, 6 s. 4).

Fremmed overvold
Det er ikke bare i Darunark, at bander
af fremmede unge terroriserer i gaderne,
især i aften· og nattetimerne.
Den gamle stifts- og universitetsby Uppsala nær Stockholm frembyder et slående
eksempel. Siden 1989 er ungdomskriminaliteten der tredoblet. Bag de fleste af
forbrydelserne står en gruppe på ca. 200
"forbrydelsesintensive" unge med en kraftig overrepræsentation af indvandrere,
hvoraf de fleste bor i byens yderområder.
Ungdomsvolden bliver stadig mere rå
med ofte uprovokerede overfald, hvor gerningsmanden <>g offeret ikke kender hinanden i forvejen.
(Kilde: •·fri Information'' L995 nr. 6 s. 12).

Tyskland
Mordbranden i Liibeck en skuffelse?
Torsdag d. 18. januar kl. 3.41 begyndte
en udmattende krig på to fronter for

Lubccks katastrofehjælpere. Det gjaldt
om at få ild og fjernsynskameraer under
kontrol, slukningskøretøjer og kameravogne kørte omkap. For kriminalbetjentene blev der opstillet et mobilt toilet, for
Hsjdste gang blev jeg fotograferet med underbukserne nede bag en busk" sagde en
af dem. Enkelte journalister havde lejet
en kranvogn for ar komme over og bag afspærringerne. "Medierne ville have at det
skulle være højreekstremister, der havde
sat ild på" sagde en af brandfolkene.
Nazi-teorien var langt den foretrukne,
fordi billederne af de ulykkelige efterladte så bedre kunne sælges. Blandt de journalister, der betragtede sig som budbringere, var den også afgørende, for der var
ikke noget budskab i en normal forbrydelse eller en kortslutning i de elektriske
installationer.
Da de "h.øjreekstremister", man i huj og
hast havde arresteret uden andre holdepunkter end at de havde været i Liibeck,
måtte løslades p.g.a. bevist uskyld, demonstrerede 30 tilrejsende autonome på
Marktplatz mod "byen, der elsker sine

nazi-børnu.
Politikerne var der som man kunne vente: Lubecks borgmester krævede civil ulydighed mod regeringens udlændingepolitik bl.a. og opfordrede til sabotage mod
hjemsendelse af afviste asylansøgere, og
Slesvig-Holstens ministerpræsident, Heide Simonis opfordrede, dog på lovens
grund, til lllkning af asyllejrene og indkv-&rtering i ordinære boliger.
Alt var som man kunne vente: alle interesserede sig ikke meget for ofrene, men
så meget mere for hvad de kunne brttges
til!
Slesvig-Holstens indenrigsminister overvejer dog at træffe disciplinære foranstaltninger mod borgmesteren, "da man af politiskansvarlige må kunne forvente et vist
mål af selvdisciplin, også i ekstreme situationer".
En læser skrev d. 24. januar til "Die
Welt": "Lubeeks borgmester viste dermed
hvad der truede os, hvis der havde været
tale om brandstiftelse: Luktting af alle
asylcentre og anvisning af boliger blandt
tyskerne for alle asylansøgere (ekspropri•
ation?}, opholdstilladelse til alle afviste
a.~ylansøgere, og proklamation af civil
ulydighed mod regeringens asyllovgiv1ling. Ulykken havde udviklet sig til et generalangreb på hele asylsystemet".
En anden læser skrev: "Man kan kun
have ondt af Lubcck, når man ser borgmesterens usigelige hysteri".
Man bliver klar over, at det for Liibecks
borl,'111ester og andre af det godes fortalere simpelthen er ærgerligt, at det ikke V'&t
en nazistisk-fascistisk-racistisk mordbrand.

Hvis asyllovene havde været stramme.
re, var ulykke11 ikke skel. Brandstifteren,
den 21-årige libaneser Safwan E . opholdt
sig ulovligt i Tyskland, familien havde •
mod god betaling • ladet sig smugle til
Tyskland via Rumænien. Ansøgningen
om politisk asyl var forlængst afvist som
ubegrundet.
Sa fwan E. står nu anklaget for 10 mord
og 38 mordforsøg.
Det nedlagte asylcenter i Lubeck gjaldt
som et mønstereksempel. Mange af Lubeeks borgere hjalp beboerne, hvor de
kunne. Og inde i buset levede mennesker
af forskellige racer tilsyneladende fredeligt sammen.
Hvordan kom da hadet ind i huset?
Et læserbrev i "Die Welt" d. I0. februar sanunenfatter ironisk sagen således:
"Det er glædeligt at se hvor hurtigt stiftelser og firmaer kom til hjælp efter branden i Liibeck; og hvor udførligt medierne
berettede om de formodede gerningsmænd, og hvor hurtigt politikerne udtrykte hvor dybt de følte sig ramL Havde det
ikke været passende først at afvente undersøgelsesresultatet? Nu bar man igen,
som man kan se af den udenlandske presse, gjort Forbundsrepublikken en bjørnetjeneste. Mærkeligt at en dobbelt husbrand i Hessen få dage senere, der kostede tre tyskere livet, kun var en kort notits

værd".
(Kilder. Die Well 23/1 96: Die Zeit 26/1 og 212
96; Der Spiegel t 996 nr.5).

Lars Otto Kristensen

U.S.A.
Smeltedigelen smelter
lnien,e flytninger i U.SA. skaber en frivilligflygtitingestrømfra kriminaliteten og
volden i de multi/a,/turelle kalastrofeområde,: I virkelighede11 er der tale om en fri·

villig etnisk rensning, hvor især den hvide
middelklasse j/yll.er for al finde tryghed.
Flyllelæssene går navnlig fra Californien
til staterne i Rocky Mountains.

Den relativt sene udnyttelse af det nordamerikanske kontinent har sammen med
den store indvandringsbølge i det 19.
århundrede medført, at U.S.A. er kommet
til at fremstå som en pluralistisk smeltedigel for en blanding af alskens kulturer og
folkegrupper.

Etniske grupper vandrer
Det begyndte med de sorte. Efter Borgerkrigen 1861-65 fik netop den sorte del ~
af befolkttingen en sprediling, som ingen
før havde drømt om. Den udgør nu 12% af
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hele befolkningen og i f.eks. hovedstaden
Washington DC i dag 700/c,. Også i andre
større byer som New York og Chicago er
over halvdelen af indbyggerne farvede.
Typisk for indvandrerne indtil 2. verdenskrigs ophør var dog, at de alle efterhånden blev assimilerede amerikanere og
følte sig som sådanne. Begreber som
dansk-amerikanere o.s.v. var kun betegnelser for oprindelsen. Alle var og følte
sig som rigtige amerikanere.
Dette har nu ændret sig. Den nye medieteknik og de hurtige trafikforbindelser betyder, at ingen længere behøver at føle sig
afskåret fra sin tidligere kulrur. Man kan
rejse mellem forskellige kulturers hjemlande på kun nogle timer, hvor det for tog
uger. Og ved hjælp af satellitteknikleen og
en parabol kan enhver kigge på alverdens
tv-programmer hele døgnet.
Indvandreres mængde
Men også mængden af den nuværende
indvandring sætter i højeste grad sine spor
i U.S.A. Man regner med, at der hvert år
indvandrer 1 million mennesker legalt og
mindst lige så mange illegalt. For øjeblikket er ca. 40 mio. (afi alt ca. 220 mio.) ikke født i U.S.A. Dette har ført til en livlig
debat, idet den store indvandring påsl<'ls at
underminere alle sociale systemer og forsøg på sociale reformer.
Som overalt i verden har man også her
erfaret, at hvor indvandringen er størst, er
integrationen mindst. Men i modsætning
til f. eks. de nordiske lande, hvor raciststemplingen altid sidder løst i debatten, kan man i dag i U.S.A. frit påpege behovet for at stoppe indvandringen, ja tilmed blive opfattet som seriøs og blive
mødt med rationelle argumenter.
De nye indvandrergrupper er kommet
til mere og mere at dominere samfundene
i Florida og Californien. Miami - med 1,5
mio. cubanere - omtales spøgefuldt som
Cubas næststørste by efter Havana. 1
Miarni er der desuden hundredtusinder af
andre indvandrede latinamerikanere. Tilsvarende kaldes Los Angeles Mexicos
næststørste by efter Mexico City som følge af en løbende indvandring af illegal og
legal arbejdskraft fra Mexico.
Uroligheder til følge
Denne nytegning af det demografiske
kort over U.S.A. foregår dog ikke uden
gnidninger. Det har kunnet mærkes lige
fra de "lange, hede somre" i 60'erne ril
urolighederne i Los Angeles for nogle år
siden. Men urolighederne har skiftet karakter: Fra til en begyndelse helt ar være
rettet mod "herrefolket", de hvide angloamerikanere, vendte de sig for nogle år siden i Los Angeles mod mange andre
grupper, f.eks. forretningsdrivende korea-
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nere, som fik deres butikker plyndret. I
det ~1ore konglomerat af forskellige indvandrergrupper udkrystalliserer der sig
nu modsætninger mellem disse, som forbundsmyndighederne kun har beskedne
muligheder for at gribe ind i. Dette forstærkes yderligere ved, at disse grupper
ofte etablerer ghettoer helt for sig selv
med egne ledelsesstrukturer og sikkerhedsorganer. Og også de rige hvide, de bemidlede, skaffer sig deres egen sikkerhed
og garderer sig. I Los Angeles berettes om
hele kvarterer bag mure. Adgangen til disse fa "sikre" kvarterer sker gennem
strengt bevogtede gitterlåger.
Hvid reaktion

Fremmede kulturers stadig stigende
dominans har udløst en uventet kraftig reaktion hos den hidtidige befolkning, repræsenteret af anglo-amerikanske grupper: For at bevare sin egen identitet vælger man den mindst iøjnefaldende udvej,
nemlig at flytte.
I år vil de hvide anglo-amerikanere ikke længere være flertallet i Los Angeles.
Flertallet vil bestå af forskellige mindretal. Om 25 år regner man med, at larinamerikanerne vil udgøre flertallet i hele
Californien.
Forbundsmyndighedernes arbejdsmarkedspolitik adskiller sig stærkt rra vor.
Medens vi endnu forsøger ved hjælp af
gavmilde tilskud at holde lønniveauet oppe og klasseforskeIlene nede, har man i
U.S.A. mer eller mindre sluppet løndannelsen fri og ladet udbud og efterspørgsel
styre lønniveauerne. Således er lønniveauet i San Diego- en by, der mer og mer
domineres af mexicanske illegale indvan•
drere - betydelig lavere end i andre, "hvide" områder. Det er derved lykkedes at
holde inflationen nede, men prisen har
været stadig større klasseforskelle.
Storby-ghettoerne
Kendetegnende for meget i det amerikanske samfund er den udprægede ghettodannelse i storbyerne. Under præsident
Nixon begyndte man at angribe adskillelsen ved de såkaldte husninger af skolebørn, hvilket blev mødt med stærke prote,.
ster. Dette er nu en vanlig foreteelse, selv
om også integrationen videreføres uden
husninger. De farvede begynder mer og
mer at blive integrerede og endog at dominere i traditionelt "hvide" områder, medens de hvide flytter derfra. I stedet kommer der ghettoer af nye kulturer. Nye
grænser opstår med nye arnesteder for
konflikter.
Nye indre grænser
Således begynder man at øjne en ny
form for segregation.

De hvide amerikanere, som kan, begynder nu at trække sig bort fra de sort- og
indvandrerinfiltrerede områder både i byerne og på landet. Det gælder først og
rremmest den hvide under- og middelklasse, som trækker sig mer og mer ind i
landet til de klassiske "western"områder,
Utah, Arizona, staten Washington eller til
de frugtbare stater North Carolina og
Georgia i Syden. Klare afgiverstater er
New York, Texas, lllinois, Florida og Californien. De fornmendebvide blivertilbage i storbyområderne og kan opretholde
deres høje standard og sikkerhed ved at udnytte de billigere tjenesteydelser, indvandrerne tilbyder. Der foregår således en fre.
delig adskillelse af forskellige racegruppe,.
ringer i U.S.A. De hvide trækker sig lidt efter lidt bort til "sikrere" territorier.
Adskillelse og uro i stedet for
sammensmeltning og fred
Uro og lovløshed følger i sporet af den
nye indvandring. Men i modsætning til
her taler medierne ikke konsekvent om
flygtningegrupper som en saml.ing undertrykte og torterede mennesker. Man kalder tingene ved deres rette navn: Økonomiske lykkejægere er økonomiske lykkejægere, og kriminelle omtales som det, de
er. Den uro, der opstår i de nye indvandrerdominerede distrikter, skaber en misfornøjelse blandt borgerne, som let ken
udnyttes af nye politiske og religiøse
stemmefiskere. Således vinder mange af
de kristne yderliggående sekter stadig mere gehør for deres fundamentalistiske ideer.
På den farvede side er der i de seneste
år dukket en ny komet op, Louis Farrakhan, en islamisk prædikant, hvis popularitet hurtigt har spredt sig blandt de sorte i
U.S.A. Bevægelsen hviler på rent racistiske ideer - med omvendt fortegn i forhold
til de kendte. Her findes alle fascistiske
indslag - den religiøse indoktrinering under jernhård disciplin begynder allerede i
barneårene - lov og orden opretholdes
med barske metoder - tydelige antisemitiske indslag. Det er som at oplevede Sorte Panteres Black Power og Malcolm X på
ny.
Varsler udviklingen i Europa
Fremtiden synes således meget uvis i
verdens multikulturelle mønsterland,
U.S.A. Meget tyder på, at samfundsforskeren Robert D. Kaplans pessimistiske
profetier (jvf. Danskeren 1995 nr. 3 s. 15) vil
gå i opfyldelse, et fremtidigt kaos i U.S.A.
Sandsynligvis vil meget komme til at ske
der frem til århundredskiftet. Før eller senere rammes vi af den samme udvikling,
hvis ikke kursen lægges hårdt om.
(Fra "Fri Information" 1995 nr. 6 s. 11).

I Bøger og tidsskrifter
Formynderstatens
selvmord
P.H. Bering:

Libertarianism.
The Economy of Frcedom.
(Forlaget Peter Lang, Bern, 1995.
175 sider. ISBN 3-906752-68-2.
44 D-mark).
At en nations frihed og uafhængighed i
det lange løb er bestemt af landets økonomiske system, forekommer måske ikke
umiddelbart indlysende, men afdelings·
forstander ved Aalborg Universitet P.H.
Bering hævder i sin bog med overbevisende kraft denne sammenhæng. Han argumenterer principielt for et system, hvor
private tiltag, familie og sociale netværk
(atter) har overtaget de funktioner, som
statens omfordelingsapparat nu udfører.
Det nationalt ødelæggende ved det nu•
værende system ligger ikke "kun" i, at det
særlig i Danmark svækker økonomien
ved at tynge produktivitet med verdens
b.øjeste skattetryk samt ved at opfordre til
passivitet og holde forældede erhvervsgrene i live ved alskens støtteanordninger.
Bcring påviser klart deo på langt sigt
største fare, der ligger i, at et lands øko·
nomi, som ikke i tilstrækkelig grad er styret af forbrugernes .ønsker, kan blive un·
dergravet af en offentlig betalt pressionsgroppe, der får ledt borgernes skattepenge til landsskadelige formål, fx. dansk
ulandshjælp: "Det er en populær beskæftigelse for radio- og TV-journalister at ret•
te projektørlyset mod en eller anden aktivitet, som 'skaber jobs', uden nogen som
helst henvisning til produktion, på trods
af, at dette er fundamentet, hvorpå al rigdom er bygget. Når vi sender vore produkter ud af landet uden at få noget til
gengæld, så 'skaber detjobs', men det forbedrer virkelig ikke landets velstand faktisk tværtimod. Men arbejdspladserne
er synlige; den tabte rigdom er usynlig.
Selvfølgelig skaber det en masse af højst
synlige jobs hvergang en ny bygning rejses eller en bro bygges af regeringen, men
der er overhovedet intet, som tyder på, at
færre jobs ville være blevet skabt, hvis
borgerne havde Bet lov til at broge deres
egne penge, som de ville."
Det samme ari,'Ument gælder for de

j

mange jobs, der skabes ved indvandrings.
industrien, hvor de umiddelbare store fordele tilfalder de få magtfulde bureaukrater, byrderne på langt sigt det tavse skattebetalende flertal, hvor hvert enkelt individ
derfor ikke har det sairune incitament til at
trække i den modsatte reming. Afgrundskursen er kun mulig, fordi pengene tages
fra dem, der har tjent dem, og bruges til
mai,'1havemes projekter. Bering bemærker, at lige som den offentlige sektor generelt eksisterer Dansk Flygtningehjælp
ikke af hensyn til klienterne, men af hensyn til de ansatte. Mere principielt peger
han på, at omfordelingsstaten ligesom
flygtningehjælp begrundes ud fra den faJ.
ske doktrin, at behov medfører rettigheder
- et bundløst kar er denned åbnet for at
blive fyldt.
I en fri økonomi vil fremmedarbejdernes jobs igen blive overtaget af danskerne,
som nemlig så bliver nødt til at arbejde for
føden, selv om det bliver i ' beskidte' jobs,
og de fremmede vil for en stor dels vedkommende rejse frivilligt hjem, idet Dai,mark ikke mere bliver attraktivt som socialhjælps-paradis. Bering bemærker rammende, at dette ikke er et demokrati, men
kun kan bestå som et 'kleptokrati', en regering af røvere.
Berings bog er kort sagt en velskrevet
og karsk - men desværre nok forgæves opfordring til mennesker overalt, men til
danskerne i særdeleshed, om at bortkaste
slavementaliteten og stå frem som frie in•
divider i et frit folk.
Peter Neerup Bultl

Enøjet tamilreklame
Peter Bejder og Kim Boye Holt:
Tamiler i Danmark.
(OP-forlag, 1994. 72 sider. 140
kr.).
Denne bog i serien "Mellem 2 Verdener", som iflg. bagsideteksten "er velegnet ti l undcrvisningsbrug", er endnu etek·
sernpel på, hvordan indvandringsproblematikken under objektivitetens maske
fordrejes. Det fastslås, at tamilerne har
"fået ry som lette flygtninge, der ikke
kræver for meget. Men i Tamiler i Danmark fortæller de om både fordele og
ulemper ved tilværelsen i Danmark • og

om den urealistiske drøm om at vende tilbage til deres hjemland." Gennem hele
bogen er det underforstået, at selvfølgelig
skal urostifterne fra øen på den anden side af kloden blive her.
Bogen udgives med støtte af Indenrigsministeriets "Mem1esker mødes", og i
bogserien "Mellem 2 Verdener", der bl.a.
også omfatter et bind om tyrkere, kommer
tilsyneladende sympatiske repræsentanter
for de fremmede da også selv til orde for
at fortælle om deres egen kultur og om at
være i Danmark • serien udfører kort sagt
PR-virksomhed uden at stille de grondlæggende kritiske spørgsmål. "Personlige
historier flankeres af markante citater og
fakn1elle oplysninger", hedder det dog
korrekt på bagsiden af nærværende bog.
Flere citater fra bl.a. Danskeren og af byrådsmedlem for partiet Holger Danske i
Struer Kaj V Villadsen er indsat i kasser
ved siden af bogens hove<ltekst, men det
sker under tilstræbt primitive overskrifter
(f.eks. "Dansk er for danskere!"), og citaterne modsiges af tilsyneladende mere autoritativ "oplysning" i andre kasser.
Blandt bogens "fakta" er f.eks., at flygtninge Br offentlig hjælp efter de samme
regler som danskere, og at udgifterne til
&emmede i Danmark i 1993 var på godt
fem milliarder kr. (gang med mindst tre).
Grundlæggende er det dog selve bo·
gens form - de nærgående interviews med
mange "sympatiske" tamiler·, der fordrejer sagen. Den handler jo ikke om, hvorvidt de fremmede er tiltalende eller ej, eller om deres historie ofte er tragisk, men
s impelthen om ressourcer: At millioner af
lige så sympatiske og mindst lige så nødlidende mennesker p.g.a. ressourcemangel
ikke kan hjælpes glemmes let, når man
står over for eo smilende tamil, der efter
mange trængsler har filet asyl i velfærdsstaten Danmark (der er ifig. bogen høj arbejdsløshed blandt tamiler).
Rent bortset &a dette er flere af bogens
interviewe<le næppe så uskyldige, som der
gives indtryk af, f.eks. talsmanden for
"De tamilske Tigre". Uimodsagt får han
lov til at fremstille denne terrororganisation som en nærmest sympatisk forening
med retfærdighed og velgørenhed som
mål • den presser absolut ikke penge af
herboende tamiler, og de beløb, den får
via "frivillige" bidrag, broges angiveligt
ikke til våben, men til skoler og forældreløse børn. lflg. bogenfastsldr en tidligere
talsmand for Tigrene, at de ikke truer nogen til at sende penge til Sri Lanka, skønt
dette langt fra er afklaret. Da politiet i
Holstebro i efteråret 1990 anholdt en
groppe Tigre for at have brugt trosler om
vold, afpresning og kidnapning over for
landsmænd, blev sagen således kun opgi- Ill...
vet, fordi vidnerne ikke turde udtale sig. ,,.
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Realiteterne omkring tamiler i Danmark belyses i artiklen "Terror-organisation med afdeling i det gæstfrie Danmark"
i Tidehverv nr. 7, 1991. Heri skildres det,
hvordan Tamil-Tigrene hakker densovende befolkning i singalesiske landsbyer
ihjel med macheter - ikke engang oldinge
og spædbørn skånes. Tigrenes kontorer i
Datunark er direkte underlagt centralledelsen i hjemlandeL "De udgør en permanent sikkerhedsrisiko", fastslås det i artiklen i Tidehverv, hvor det også siges om de
tusindvis af tamiler, der fik asyl i Danmark i midten af80'eme: "Ved modtagelsen af alle disse mennesker gik man ikke
særligt op i, hvem de egentlig var og hvilken rolle, de havde spillet i Sri Lanka.
Man opfattede tamilernes oprør mod deres land~ myndigheder som en renfærdig
frihedskamp, uden at man dog kunne rose
sig af noget videre kendskab til forholdene. Man følte sig så god, moralsk og forstående. Der blev aldrig sat spørgsmålstegn ved noget som helst."
"Tamiler i Danmark" fortsætter blot linien med kritikløs sympati for de angiveligt ren- og retfærdige tanliler, som modsat bogens påstand om fare for dem i Tamil Nadu udmærket kan flyt,'te til denne
nærliggende sydindiske delstat, der længe
har fungeret som Tigrenes bagland.
Peter Neerop Buh/

Indvandringstruslen
mod USA
Peter Brimelow:
Alien Nation:
commonsense about America's
immigration disaster.
(Random House, 1995. 327 sider. 24 US-dollar).
En sønderlemmende kritik af indvandringen og dens følger er for nylig blevet
fremlagt i USA af journalisten og forfatteren Peter Brimelow. I sin bog "Alien Na-

tion" hævder han, at indvandringen er en
væsentlig - til den vigtigste - årsag til
praktisk talt alle landets store sociale, politiske og økonomiske problemer - alt fra
krinlinalitet til miljø-ødelæggelse. Efter
at truslen om en atomkrig med Sovjet er
forsvundet eller dog kraftigt reduceret, er
indvandringen den største trussel, som
USA i dag står over for.
På en måde kan nutidens indvandringsp0litik siges at udgøre Hitlers posthume
hævn over Amerika, skriver Brimelow. Da
nazismen endelig var besejret, domineredes den amerikanske politiske og kultu-
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relle elite afcn eneste tanke, nemlig hvordan man skulle fjerne alle spor af racisme
og frenunedftygt fra sig selv. Resultatet
blev bl.a. til sin tid indvandringsloven af
1965. Denne lov førte til en fornyet masseindvandring, så omfattende og frem for
alt så totalt afvigende fra al tidligere indvandring, at den ubønhørligt medførte en
gennemgribende forandring, tilsidsr måsk.e
også ødelæggelse af 2. verdenskrigs eneste ubestridte sejrherre.
Brimelows konklusion er, at den amerikanske nation vil falde fra hinanden alt efter som den bliver stadig mindre europæisk, mindre "hvid". Kun ved resolut at
lukke sine grænser i en nær fremtid kan
Amerika bevare sin identitet. Den store
nyhed i indvandringsloven fra 1965 var, at
den fastlagde principperne om ikke-diskrimination og familiesammenføring.
Den tidligere lovgi,•ning havde været meget gunStig over for den europæiske indvandring. Efter 1965 er europæerne blevet
reduceret til en relativt ubetydelig del af

inunigrantemc. Den store strøm kommer
nu fra Latinamerika, de karibiskc øer,
Asien og Afrika. En omfattende illegal
indvandring fra den 3. verden, primært
Mexico, forstærker yderligere denne radikale forskydning i indvandringens etniske
og kulturelle sammensætning.
I USA har der længe eksisteret almene
forestillinger om, at indvandring har
gavnlige effekter for samfundsøkonomien. Det store, tomme kontinent skulle
åbnes og udvikles ved en omfattende
indstrømning af arbejdskraft og nye borgere. Brimelow hævder imidlertid, at dette argument, selv om det til dels har været
rigtigt i tidligere århundreder, ikke længere besidder nogen som helst gyldighed.
USA er ikke længere toml men en nation
med 250 millioner indbyggere. Omvendt
er den stærkeste økonomiske udvikling
efter 2. verdenskrig sket i Japan - et land,
der strengt betoner vigtigheden af etnisk
og kulturel homogenitet, og som har en
yderst restriktiv indvandringspolitik. De
vigtigste faktorer for økonomisk vækst er
i dag ikke mængden af arbejdskraft, men
viden og innovation. En stadigt voksende
arbejdsstyrke har ingen større betydning i
denne sammenhæng. Den kan tværtimod
være af negativ betydning, hvis den mest
består af lavtuddannede.
Det vigtigste for Brimelow er imidlertid ikke økonomien men kulturen. En nation er, fremhæver han, en samme11jletni11g afet11icitet og kultur. For USA's vedkommende har disse kræfter historisk
været europæiske, primært anglosaxiske.
Men indvandringen efter 1965 har altså
haft en helt afvigende sammensætning,
etnisk såvel som kulturelt. Dette skulle
under alle omstændigheder gøre en assi-

milering af de nye indvandrere uhørt meget sværere end af de tidligere europæiske

immigranter. Men dertil kommer, at man
nu har fl\et en politik, som ingenlunde tager sigte på assimilering. Tværtimod opmuntres indvandrerne til at bevare deres
egenart. Det, som nu gælder, er «positiv
særbehandling" (affirmative action),
mangesproget uddam1else og multikulturelt præg i alle tænkelige sammenhænge.
Brimelows konklusion er, at USA uundgåeligt vil bryde sammen, måske i sidste
halvdel af næste århundrede - hvis den nuværende indvandringspolitik fortsætter.
Brimelow kræver imidlertid drastiske
forholdsregler for at bevare landets nationale identitet. En skarpt reduceret indV'andring, helst et totalt stop i tre til fem år. Afspærring af den mexikanske grænse for at
stoppe illegal immigration. Indledning af
en omfattende operation for at opspore og
deportere alle de illegale indvandrere, der
findes i landet (en lignende aktion blev
gennemført i 1954). Indførelse af et nationalt idenriterskott, som ikke kan forfalskes. Desuden skal det gøres sværere at 111
statsborgerskab, om nødvendigt gennem
et tillæg til forfatningen.
Indvandringen bliver uden tvivl et af de
store spørgsmål i præsidentvalget i 1996.
Særlig gælder dette de delstater, der er
hårdest ramt af den illegale indvandring,
nemlig Californien, Texas og Florida.
Spørgsmål som positiv særbehandling og
Acrkulturel uddannelse debatteres allerede heftigt over hele landet. Alt tyder heldigvis på, at den amerikanske indvandringspolitik allerede står over for en periode med betydelige forandringer. Resultatet vil efter al sandsynlighed blive en betydelig opstramning af indvandringen, både den legale og den illegale.
En skandinavisk læser af bogen kan ikke undgå den konklusion, at meget af
hvad Brimelow siger også gælder i vores
lande, og det måske i højere gmd end i
USA. F.eks. har den svenske indvandring
i de sidste to årtier i forhold til befolkningen været langt større end den amerikanske. Desuden har den i endnu større udstrækning bestået af grupper, som etnisk
og kulturelt stærkt skiller sig ud fra den
ltjemligc befolkning. Indvandringen har
desuden hovedsagelig bestået af såkaldte
"flygtninge", dvs. i vid udstrækning uuddannede og uproduktive grupper. ! USA
har "flyi,,aungene" kun udgjort en ubetydelig del af den totale indvandring, som
domineres af arbejdssøgende (heraf mange højt kvalificerede) samt af pårørende
til tidligere indvandrere. Alle legale indvandrere bortset fra flygtninge skal desuden bevise, at de vil kunne forsørge sig
selv og ikke bliver afhængige af samfllndets st.øtte.

En anden overvejelse er også svær at
undertrykke. I USA tøver et stort og velrenommeret forlag ikke med at udgive et
værk, som djærvt udfordrer endog de helligste dogmer i det politisk korrekte begrebskatalog. Brimelows bog er bare et
eksempel blandt mange andre på dette hvor mange kan findes i Skandinavien?

Per Olof Rize/1

te sproglige vildskud må siges at falde ind

under den "metafysiku, som Wittgensteio
bekæmpede. Han skrev: "Filosofferne ser
bestandig videnskabens metoder for deres
øjne og er uimodståeligt fristet til at svare
på spørgsmål på samme måde, som vi.
denskaben gør. Denne tendens er den virkelige kilde Lil metafysik og fører filosofien ind i et totalt mørke." Han gav ek-

sempler, som von Wrighc nævner: Kravet

Filosofisk
fremskridtskritik
Georg Henrik von Wright:
Myten om fremskridtet.
(Munksgaard/Rosinante, 1994.
166 sider. 218 kr.).
Den fremtrædende finske filosof von
Wright er stærkt inspireret af sin store
lærer Ludwig Wittgenstcin, som han i sin
nyeste bog finder støtte hos i sit opgør
med den herskende, overfladiske fremskridtstro. Han citerer Wittgensteins redegørelse for sit åndelige grundsyn: "Denne
ånd er, tror jeg, en anden end ånden i den
europæiske og amerikanske civilisations
hovedstrøm. Ånden i denne civilisation,
som kommer til udtryk i vor tids industri
og arkitektur, musik, fascisme og socialisme, forekommer forfatteren fremmed og
usympatisk. ... Vor civilisation karakteriseres af ordet fremskridt. Fremskridtet er
dens form . ... Dens virksomhed består i at
opbygge en stadigt mere kompliceret
struktur.. .. Jeg er mindre interesseret i at
opføre en bygning end i at fa et klart billede ar fundamenterne for mulige bygninger. Mit formål er altså et andet end videnskabsmændenes og min tankes bevægelse en anden end deres."
Disse ord benytter von Wright til at kaste nyt lys over Wittgensteins fagfilosofiske indsats - hans søgen efter et "rent"
sprog, der ikke forvrænger virkeligheden.
Den modsvares af hans rastløse stræben
efter et ydre liv, der er ubesmittet af sygdorrunene i det samfund, vi lever i, fastslår
von Wright: "I en social atmosfære af bigotteri og uhæderlighed tenderer også
sproget mod at korrumperes. Det bliver
infiltreret af eufemismer. Tingene kaldes
ikke længere ved deres enkle, ligefremme
navn, men svøbes ind i undvigende omskrivninger eller refereres til med en opfundet teknisk terminologi. Stilen bliver
uklar, meningen forplumret. I det moderne samfund har denne forvrængiling antaget groteske proportioner i forvaltningssproget og mediejargonen."
Ja, i "fremskredne" samfund kaldes
indvandringsmodstand jo racisme, og det-

om generelle teorier, som giver sig udtryk
i "den foragtende holdning til det enkelte
tilfælde"'; tendensen til at forklare begrebet tal, til at reducere det uendelige til det
endelige, matematik til logik, fonnålsbestemt adfærd til kroppens bevægelser.

Det er "sclentismen'\ anvendelsen af
videnskabelig-positivistisk og dermed
økonomisk rationalitet på uvedkommende livsområder - med filosoffen Jurgen
Habennas' ord systemverdenens kolonisering af livsverdenen - der ing. von
Wright medfører overtroen på fremskridtet. Det moderne samfund domineres efter hans mening helt af en alliance mellem
videnskab, teknologi og industriprodukti-

on - 0 teknosystemet". Den overvældende
vækst i videnskabens instrumentelle værdi og forkastelsen af religionen har skabt
en tendens til helt at fjerne spørgsmål om
moral o.lign. "immanente" værdier fra
den rationelle tænknings om.råde, hvoraf
følger værdinihilisme. "Dette må betragtes som den vigtigste kilde til den forvi rring og usikkerhed, der præger nutidens
kulturelle atmosfære", mener von Wrig)it.
Han påpeger bl.a., at begrebet dannelse
(opdragelse af individerne) er blevet fo rtrængt af begrebet skoling (ti l et erhverv).

En vigtig års.ag til værdiernes sammenbrud er, at penge ikke kender noget fædreland: "Inden for teknosystemet er det firmaernes opgave at overleve og vokse i
konkurrence med hinanden og ikke først

og fremmest at tjene nationens - hvis den
er til at identificere - materielle velfærd.
Ledelsens ansvar gælder først og fremmest firmaets succesn, skriver von
Wright, der ser produktionens internationalisering true den værdibærende nationalstat. Han fastslår: "National identiteter
ikke det samme som chauvinistisk selvhævdelse. Den kan defineres som bevidstheden om at tilhøre et fællesskab, der
knyttes sammen af en lang kulturtradition
og en omskiftelig historie. Den får sin
egen karakter ved kontakt og vekselvirk·
ning med andre nationer, som søger deres
identitet." Om hans egen fædrelandsfølelse er der ikke tvivl - han beretter om sin
strålende karriere i Cambridge, hvor han
var plaget af tanken om, at han havde forladt "det land, som jeg først og fremmest
ønskede at bruge mine kræfter på. For at
tale med Aristoteles: Jeg følte, at Finland
v-ar min naturlige plads, som med uimodståelig kraft drog mig til sig."
At den nationale identitet svækkes, beh0ver imidlertid iflg. von Wright på langt

s igt ikke at være nogen katastrofe: ''Men
på kort sigt fører det til, at enkeltindividerne føler sig rodløse og fortabte i virkeligheden. De oplever et værdiniæssigt
tomrum, hvis konsekvens er opløsning af
moral og medmenneskelig solidaritet.
Den enkelte bliver mere og mere sin egen
eller narcissistisk, som det hedder. Det er
egentlig ikke mærkeligt, at denne indadvendthed også viser sig som en ny nationalisme, hvis rette navn er frenunedhad.
Den, der er usikker på sin egen identitet,
oplever let alt fremmed som en trussel."
Netop dette begrunder dog et forsøg på
styrkelse af nationalstaten som alternativ
til den grænseløse "nye middelalder" på
kapitalens betingelser, som von Wright
med rene imødeser med foruroligelse.

Peter Neerup Buh/

I Foreningsnyt
Testamenter
- eller rettere: Vejledning i,
hvordan du giver et ekstra
pift til bekæmpelsen af
''multietniserings''politikken
Et medlem har ønsket i Danskeren at fa
en vejledning i, hvordan man opretter et
testamente til fordel for foreningen. Det er
helt ukompliceret:

Den praktiske fremgangsmåde
1) Man skriver, hvad man ønsker, på et
papir og med kopi på et autoriseret
såkaldt genpartspapir af den art, der
kan købes hos velassorterede boghandlere (spørg evt. den lokale byret). Man
husker at skrive, at genparten skal have
samme gyldighed som originalen.
2) Derefter bestiller man tid på byrettens
notarialkontor, og man underskriver så
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her sit testamente med bevidnelse af
notaren. Denne opbevarer genparten,
som registreres centralt. Så kommer testamentet automatisk frem ved dødsfald.
Formuleringer

Testamentet kan f.eks. formuleres på
denne måde:
Underregnede ægtefælle,; A {stilling.
fulde navn, cpr. nr., bopæl ogfødesogn) og
B (stilling. fulde navn, cpr. nr., bopæl og
fødesogn), der samtidig tilbagekalder enhver af os tidligere opreller testamemarisk disposition, opreller herved følgende
testamente:
Til Den Danske Forening udredes netto

kr. ..... efter skal og afgifter I udredes .. %
af vort bo I udlægges hele boer.
Nærværende testamenre underskrives
for notaren i to lige/ydende eksemplarer.
hvoraf der ene begæres opbevaret i notarialarlåvet, således ar en afskrift heraf
skal have samme gyldighed som originalen.
Sted, dato, underskrifter

Der kan være behov for mellemliggende klausuler i forskellig udformning afhængig af testators ægteskabelige status,
børn m.v. Men hvis nogen er i tvivl, vil foreningens advokat, Folmer Reindel (tlf. 33
15 /9 92) stå bi med råd og dåd - vederlagsfrit, såfremt foreningen begunstiges.
Afgifter

Nu ville det jo være rart, om man kunne slippe for arveafgift af beløbet. Og det
ville man kunne, såfremt foreningen var
godkendt som "almennyttig" af skattemyndighederne. Men det er den ikke.
Trods et intensivt slagsmål for nogle år
siden lykkedes det således ikke at fa anerkendt, at det er almennyttigt at ville værne dansk kultur, sprog og levevis. I øvrigt
har de noget særprægede forhold på det
område, hvor foreningen virker, jo nødvendiggjort, at foreningen er styrelsesledet, hvad den ikke må være, hvis den skal
godkendes. - Hvilket dog ikke har hindret
godkendelse af andre styrelsesledede foreninger...
Gennem foreningens som sædvanligt
velunderrettede kilder afsløredes det i
øvrigt dengang, at de for almenvellet og
foreningernes demokratiske indretning så
omsorgsfulde godkendelsesmyndigheder
med fornøjelse havde skattegodkendt
KBG-dækorganisationer og andre revolutionære foretagender.
Det eneste, vi fik ud af vor ansøgning,
var derfor, at der opstod et vældigt slags-
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mål i kulissen, herunder implicerende
Ombudsmanden. Og godkendelseslisten
blev ryddet for en del tvivlsomme foretagender, som havde hygget sig i smug med
skattebegunstigelse under tilforladeligt
formulerede foreningsfacader.
Men heldigvis behøver arveafgifterne
ikke at være så alvorlige. I dag er de første
184.900 kr. (i 1996) af boets værdier således helt afgiftsfri. For beløb herudover betales en boafgift på 15%. Oveni skal foreninger som DDF betale en tillægsboafgift
på 25% uden det nævnte bundfradrag,
men dog således at der i beregningsgrundlaget for afgiften fratrækkes 15%afgiften.
Man kan naturligvis også slippe helt for
afgift ved at begynde at forære os pengene i levende live!
Hvordan bruges gaverne?
Større gaver og testamenterede beløb
indgår ikke i foreningens almindelige
husholdning men overføres til DANMAR.KSFONDEN (se om denne bladets
kolofon). De bruges med andre ord til at
give arbejdet et ekstra skub.
Der redegøres ikke offentligt for denne
fonds økonomi endsige for, hvad fondsmidlerne bruges til. For der er jo ingen
grund til ligefrem at annoncere for vore
modstandere, hvor vi sætter ind og med
hvilken styrke. Af den grund har foreningens fjender forsøgt at bilde offentligheden ind, at fonden er illegal.
Det passer ikke. Fonden er fuldt lovlig.
Private foreninger, der ikke er omfattet af
særlig lovgivning om regnskabspligt, og
som heller ikke er skattegodkendt som almennyttige med deraf følgende regnskabspligt, skylder nemlig ikke udenforstående nogen forklaring på, hvad de anvender deres midler til.
Men hvis nogen gætter, at pengene bruges til at skabe problemer for de kredse,
der har gjort det til deres profession at
ødelægge Danmark, ja så gætter de nok
ikke helt forkert.
Det vides, at målet for fondens ledelse
- hvis identitet heller ikke offentliggøres
- er at få disse kredse til at græde.
Hvem ved - måske er det derfor, der nu
ind imellem anes en tåre i øjne, der førhen
- henrevne af ædel "humanitet" og "medmenneskelighed" - strålede af glæde?

Giroindbetalinger
Indbetaling af kontingent eller for
abonnement i 1996, som ikke allerede er
sket, bedes foretaget snarest muligt.
Ved overgangen til Bikuben Girobank
AIS modtager regnskabsafdelingen ikke

længere de originale indbetalingskort,
men kun stærkt formindskede fotokopier.
Det gør det vanskeligere at tyde håndskrifter. Man beder derfor om, at der på
indbetalingskortene udelukkende skrives
med !)Idelige BLOKBOGSTAVER.
På forhånd tak!

Møder
Århus
Sted:

Tirsdag 16. april kl. 19.00
Århus Cykelbanes
mødelokale ved Stadion
Taler:
Mogens Glistrup
Emne:
lntemationale konventioner
og aftaler på udlændingeområdet
Arrangør: DDF
Tirsdag 14. maj kl. 19.00
Århus Cykelbanes
mødelokale ved Stadion
Taler:
Erling Dissing
Emne:
Den nye verdensorden
Arrangør: DDF
Obs! Bus 9 og JO korer lige til døren.

Århus
Sted:

Grundlovsmøde 1996
Sønderjylland, Brørup.
Sted:
Kongeaakroen, Foldingbro,
Kongeaavej 4
Tid:
Kl. 14,00
Talere:
Sognepræst Majken frost
og forfatter/journalist
Povl E. Nørager
Arrangør: DDF.

Dagligstuemøde i København NV
den 2. mandag i hver måned.
Henv.: tlf. 31 22 86 47.

Dagligstuemode på Frederiksberg
den 3. tirsdag i hver måned.
Henv.: tlf. 31 22 86 47.
Dagligstuemøde i Virum
den I. torsdag i hver måned.
Vibeke Edsberg,
Henv.: tlf. 45 85 37 95.
Dagligstuemode i Næstved
den 1• onsdag i hver måned.
Kongsnæsvej li.
Henv.: tlf. 53 73 19 13.

Mojn, vi ses i Sønderborg
OBS! Dagligstuemøder den første tirsdag
i hver måned, kl. 19.30.
Tilmelding nødvendig til Ellen favers,
tlf. 74 43 51 57.

SOMMERSTÆVNE og LANDSMØDE
Korsør 1996
Den Danske Forenings sommerstævne finder sted i dagene 15.
og I6. juni på
Hotel Sko,•huset, Skovvej 120, 4220 Korsør.
Tlf. 53 57 52 52.
Programmet ser siledes ud (ændringer forbeholdes):
Lørdag den 15. juni
Kl. 09.30 - 09.4S Velkomst ved Harry Vinter
KJ. 09.4S - 10.45 Søren Krarup: Status efter 10 års modstand
Kl. 10.45 - 11.00 Pause
Kl. I 1.00 - 12.00 Diskussion med Søren Krarup:
Hvad gør vi nu?
Kl. 12.00 - 13.00 Frokost
Kl. 13.00-1500 Trusler mod folkestyret. Paneldiskussion
Kl. 15.00 - 15.15 Kaffepause
Kl. IS.IS - 16.30 Diskussion med panelet
Kl. 16.30 - 16.45 Pause
Kl. 16.45 - 17.30 Hvem er vi? En undersøgelse afDDFs
medlemsskare ved P.H.Bering
Kl. 18.00
Middag
Kl. 20.00-?
Hyggeligt samvær

DANSKEREN
udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkeslyrets grund,
u.atbængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kulrur,
sprog og levevis i en verden, der trues af kaos. overbefolkning:, vold og
fanatisme.
Foreningens med1enuner modtager bladet forderes medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmeldcJscs- og bestilJingskupon se nedenfor.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det)
og foreningens andre tryksager må ikke omdeles privat sammen med
trykmateriale fra anden kilde eller med påført tekst, logo el.lign.
DANMARKSFONDEN
AF 5. MAJ 1995

Hotellet ligger ca. 2 km fra Korsørs bymidte i smukke omgivelser.
Ordinært landsmøde afholdes i forlængelse af sommerstævnet.

Søndag den I 6. juni
Kl. 09.30- 12.00 Konununalpolitisk arbejde:
Kenneth Sandberg fra Kiivlinge i Skåne
og Kaj Vi lladsen fra Struer

Landsmøde
Kl. 13.30 - 13.4S Velkomst ved Poul Vinther Jensen
Kl. 13.45 - 14.45 Oplæg om foreningens nuværende stilling
Kl. 14.45 - I5.00
Kl. I 5.00 - 16.00
Kl. 16.00- 16.30
Kl. 16.30

og konunende arbejde ved styrelsen
Kaffepause
Debat og spørgsmål til styrelsen
Opsummering og evt_vedtagelser
Afslutning

Foreningens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C.
Tclef()nSekretariat. Tlf. og telefax: 86 13 24 Ol. Giro: 454-7551
Redaktion:
·
Dr. phil. Smte Dalgård (ans,•. red., styrelscsmedl.), tlf. og fa., 31 55 18 02
ModckOosulent: Murer Poul Vinther Jensen (styr.mcdl.), tlf. 75 61 0849
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.me<II.), tlf. 33 15 19 92,
telefax 33 15 51 96

Lokale kontaktpersoner:

Køb<nham: Cau<l mag. Peter Neerup Bubl (styr. medl.), tlf. 315977 40.
Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hasselbalch (form.), tlf. 42 19 15 54,
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88.
Midtsjælland: Tngeoiør Leif Mikkelsen, tlf. 42 36 41 01,
bibliotekar Harry Vi~ter (næstformand), tlf. 42 38 75 93
Sydsjælland: LærerVemer Holm, tlf. 53 731913
Lolland-Falste~: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 53 &7 80 32
Den Danske Forenings sl)Te!se administrerer
Fyn: Fhv. politiassistent Erik Dagø, tlf. 62 22 56 58
Da11marksjimde11 afS. maj 1995, der er en kamp- Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewcrs (styr.med).),
fond,. hvis midler anvendes i overensstemmelse tlf. 74 43 S1 57, Kai Pedersen, tlf. 75 44 50 27
med Den Danske Forenings formålsbestemmelse Sydestjylland: Fhv. overlærer Ingrid Mathome, tlf. 75 6147 76
til at sikre danskernes rettil en tilværelse pA egne Østjylland: Hen,ert Nielsen, tlf. 86 17 46 69.
præmisser her i landet. Fonden er opbygget på
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fog~ tlf. 97 42 9131
grundlag af testamentariske og aodre gaver. Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Bidrag kan indsættes på foreningens girokonto.
Nordj)'lland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 71 12
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan fonnldlc kontakt til den.

lndmeldelses- og bestillingskupon
Navn: - - - - -- - - -- - - - -- - -- - -

D

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. §digt), der
inkluderer tilsendelse a{ Danskeren, lil foreningens
adresse eller pil dens postgirokonto 454-7551.

Gade, vej m.m.: - - - - -- - -- - -- - - - - -

Postnr. og -distrikt: - - -- - -- - - - - -- -- -

O

Jeg ønsker mere i!lformation om Den Danske Forening.

Evt. telefonnr.: - - - -- -- -- - -- -- - - -

D

Jeg ønsker soro ikke-medlem at abonnere særskilt på
bladet Danskeren (125 kr. årligt).

Kuponen bedes indseud.J til:
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 81()() Århus C.
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ADVARSEL!
Du bliver, hvad du spiser...
Det meste af det fjerkræ, som kan købes i Danmark,
er slagtet efter det muslimske halal-ritual.
At kødet ikke er halal-mærket er ingen garanti for, at
det ikke er halal-slagtet. Således er alle kalkuner fra
Harboe halal-slagtet, uden at det nødvendigvis fremgår af emballagen!
Danpo oplyser, at deres skrabekyllinger ikke er halalslagtet. Det er til gengæld alle andre Danpo-kyllinger.

FARE!
KØB FORSIGTIGT

For at undgå at blive påtvunget muslimsk kultur-imperialisme bør forbrugerne holde sig til udenlandsk
fjerkræ.

For eksempel svenske Kronfågel, som erfri for både salmonella og islam. Kronfågel laver en velsmagen
de lørdagskylling og/ås bl.a. i Super-Brugsen.

Eller.franske
Laue, som har
levet et godt
frilandsliv. Fås
bl.a. i Føtex.
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