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Quisling-parlamentet
EU-parlamentet tilsluttede sig mulanser, som kan hjælpe det enden 9. maj sidste år Kommissio- kelte menneske til at tilpasse sig
nens beslutning om at gøre I 997 et multikulturelt og multietnisk
til "Det Europæiske År mod Ra- samfund og den 'globale landscisme". Da den sidste kampagne by"'.
Et skridt på vejen mod denne
fra den kant kulminerede i 1995
kedelige
provinsielle landsby skal
med "Global Generation" osv.,
kan man ikke beskylde vore euro- som bekendt være et europæisk
pæiske "parlamentarikere" for at "overvågningscenter" mod "racisme og fremmedhad". I denne forligge på den Jade side.
I begrundelsen for sin beslut- bindelse "erkender" Parlamentet,
ning henviser Parlamentets flertal at "såfremt overvågningscentret
bl.a. rii,,rtigt til, "at begrebet race skal tages alvorligt af ofre for raikke er hverken videnskabeligt, cisme, må personalevedtægten
genetisk eller antropologisk fun- ikke begrænse ansættelse til
deret". Samtidig henviser Parla- statsborgere i medlemsstaterne".
mentet imidlertid også til, "at de Ikke alene skal repræsentanter
racistiske partier er arnestedet for for ikke-europæiske "racer" altså
fremmedhad, racisme og antise- straffe europæere for selvforsvar,
mitisme i samfundet, og at det er men også ikke-statsborgere i eunødvendigt totalt at afvise dem og ropæiske lande, hvilket kun yderisolere deres politiske ledere, ligere viser, at Parlamentets ærinsom f.eks. Le Pen og Haider, i de aldeles ikke kun er kamp mod
Unionen med henblik på at be- "racisme", men mod enhver krikæmpe racisme og antisemitis- tik af indvandringen som sådan.
Det er vel første gang i historime". Hverken Le Pen eller Haider
har imidlertid formuleret raceteo- en, at et parlament åbent anbefarier, hvorfor man kun kan kon- ler udlændinge til at bekæmpe
kludere, at EU-parlamentets defi- kritik fra de vælgere, som parlanition på "racisme" omfatter alle, mentet angiver at repræsentere.
der er modstandere af masseind- Og dog: I Norge 1940-45 havde
vandringen.
også Quisling jo udenlandske
Denne mistanke bestyrkes af, at "rådgivere" til at tage sig af norParlamentet blandt "de grund- ske kritikere af sit regime.
Denne lignende erfaring med
læggende årsager til racisme og
fremmedhad i Europa" bl.a. over- fremmedherredømme har måske
legent peger på "manglen på sti- bidraget til Norges nej til EU?

Hvorfor lyver TV 2?
Den 12. februar havde DDF møde i Århus. Det programsatte
tema var et foredrag om de totalitære tendenser, som i disse år
sniger sig ind i samfundet i ly af demokratiet.
Men det vidste kun de tilstedeværende.
Landets øvrige borgere fik det at vide, som fremgik af reportagen i TV 2's landsdækkende TV-avis. Og her var historien en
ganske anden:
Ifølge den eksalterede speaker var mødet dramatisk. "Borgerne" i Århus havde nemlig samlet sig til demonstration mod DDF,
hed det sig. Dette var arrangeret af "flere foreninger,, bl.a. fra

"fagbevægelsen". Repræsentanter for "Netværk mod Racisme
og Nazisme" fik mikrofonen udleveret og hældte hadpropaganda ud over foreningen. Noget gensvar fik de11J1e ikke lej lighed til.
Endog en kummefryser med råddent kød indeni og "racistiske"
slagord udenpå, som var blevet efterladt på en gade, fandt TVavisen plads til at lade en af"antinazisterne" tillægge foreningen.
For DDF's medlenuner, som kender melodien fra tidligere lejligheder, var det ikke svært at tyde speakerens sprog: "Borgerne"
i Århus er jo TV 2's pseudonym for den fascistoide pøbel, som
de mcdlemsfattige foretagender på den såkaldt revolutionære
venstrefløj bar for vane at sende i aktion ved den slags lejligheder for at påkalde sig opmærksomhed. Ved "fagbevægelsen" forstår TV 2 de spredte fagforeningsfraktioner, hvis ledelser lader
deres navne (mis)bruge af disse foretagender. Talsmændene for
de demonstrerende genkender de ægte borgere i Århus let som
identiske med ansigterne fra slagsmålene med politiet onder
skraldekonflikten i byen. Og disse figurers hadefulde påstande
om DDF er som vanligt selvopfundne og for længst af domstolene underkendte løgne.
Tilbage står følgelig for DDF's medlemmer kun forundringen
over, hvorfor TV 2 bedrager seerne. Og for medlemmer i Østjylland tillige forundringen over, at dette oven i købet lader sig dokumentere gennem TV2 selv.
TV-indslagene i den landsdækkende nyhedsudsendelse blev
nemlig optaget afTV2, Østj ylland. Og de optagelser, som blev
vist i lokalområdet, lod faktisk DDF konnne til orde. Her sendtes ogs,i f.eks. politiets vurdering af, at kummefryseren var anbragt af"antinazisterne" se1v.

Hvorfor sidder man i Odense og klipper og klistrer for at konstruere en anden historie?
Hvorfor må folk ikke få at vide, hvad der foregik?
Hvorfor holdes den angrebne!) forsvar ude?
Hvorfor bilder man folk ind, at fagbevægelsen står bag, når det
ikke passer?
Hvorfor fremstiller man subjekter fra de politiske marginalgrupper som repræsentanter for en folkestemning?
Hv-dd stikker der egentlig i hovedet på journalister, der laver
den slags?
OH.

Mediepromovering
I januar oplevede vi den konservative Per Stig Møller i TV-debat med nynazisternes Jonni Hansen. Udsendelsen gav myrekryb. Ikke på grund af det, Jo11J1i Hansen sagde, men fordi PSM
åbenbart ikke forstod, hvad der foregik i studiet.
Det hele drejer sig jo nemlig ikke om, hvorvidt Jonni Hansens
parti skal forbydes. For dette tillader Grundloven ikke ud fm partiets nuværende aktivitetsprofil. Og det ville i øvrigt være dumt.
For så ved man ikke mere, hvor man har disse folk.
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Det drejer sig heller ikke om, at Jonni Hansens synspunkter er
modbydelige. For det ved vi godt i forvejen. PSM's ordrige fremhævelse heraftjener intet andet formål end at fremhæve PSM selv.
Derimod drejer det sig om, at det lykkedes Jonni Hansen at
provokere PSM derhen, hvor seerne fik det indtryk, at hos PSM
og de konservative er der i hvert fald i11ge11 hjælp at hente, hvis
man er bekymret for den fremadskridende "multietniseriog".
Hvor skal den jævne mand, der nærer disse bekynuinger, så gå
hen? De gamle arbejderpartier har svigtet ham. De radikale har
svigtet ham. Venstre opfattes som et fedt med de konservative. Og så findes der jo ikke andre tilbage end Jonni Hansen - vel?
Ganske vist findes der jo faktisk både partier og organisationer med det, man kan kalde en mere ansvarlig national holdning
end de gamle borgerlige partiers, uden at denne hold1ung er sammenfaldende med Jonni Hansens totalitære og racistiske livsfilosofi. Men dette har medierne jo tilsløret - med nidkær hjælp
fra de talrige ihærdige "antiracister", der fremstillerenhver, som
har lukket munden op mod "mt1litetniseringcn", som i en eller
anden grad nazibefængt og "fremmedhadsk".
PSM 's indsats i TV-udsendelsen befæstede kort og godt det urigtige - indtryk, at enten er man i en eller anden grad nazibefængt, eller også må man finde sig i at blive "multietniseret".
Det var særdeles dygtigt gjort af Jonni Hansen - og det var
særdeles ringe af Per Stig Møller.
Udsendelsen får næppe mange til at melde sig under hagekorsfanerne. Sådant ligger ikke til danskerne. Men PSM's optræden hjalp til at styrke den i forvejen udbredte afmagtsfølelse
over for det politiske establishment, hvortil PSM hører. Og den
bidrog til at markedsføre Jonni Hansen som et seriøst bud på en
løsning.
Den bidrog dermed også til en radikalisering af holdningerne
i samfundet -for øvrigt i lodret modstrid med det, PSM ifølge et
indlæg i JP 2/2 97 så som formålet med sin deltagelse.
O.H.

Mediebedrageridom
I december 1996 fik en 38-årig tysk TV-journalist, Michael
Born, en særprægetjulegave: 4 års fængsel. Forbrydelsen bestod
i, at han havde solgt falske dokumentarprogranuner med simulerede racistiske møder, bombefremstilling og mere af samme
skuffe (Berlingske Tidende 28/12 96).
Selv forstod han ikke dommen. Han havde jo bare givet medierne, hvad de bad om, sagde han.
Og så blev han i øvrigt i sammenhæng med de solgte progr-.lnuners indhold da også dømt for at have ophid.~et til r-.icehad.
Der må gå kuldegysninger gennem den danske medieelite.
Hvor mange fuphistorier har man ikke i tidens løb tjent penge på
at fylde i troskyldige læsere, seere og lyttere? Tænk bare på omtalen i Danskeren nr. 6/1996 af, hvorledes en som "nazijæger"
markedsført person viste sig selv at have produceret den nazipropaganda, han fik penge for at "advare" imod.
Hvor mange år i skyggen ville mon den slags kunne indbringe efter tysk målestok?
De danske medier har længe talt om narkokrin1inalitet, økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet o.s.v.
Men det er kun Danskeren, der har talt om humbugjottrnalister
og mediekriminalitet - og om behovet for at få straffedømt bedragerne.
Hvornår mon den nye tyske straffepraksis breder sig til Danmark?
DDF skal hjertens gerne hjælpe politiet med bevismateriale!
O.H.

Multikulturelt raceri
Den Europæiske Union og dens danske robotter står foran et nyt "Racismeår"s udskejelser.
Netop som man troede, at Birte Weiss
var ved at komme til fornuft efter hendes
koldbl<,dige behandling af"Chitra-sagen"
og hendes ønske om en strammere registrering mod asylsvindel, kommer den 2.
marts den gratis "Søndagsavisen" ind ad
brevsprækken. Pludselig er man skudt tilbage i de værste år i firserne, hvor fraserne uhindret fik lov at blomstre, og løsningen på fremmedproblemet fortoner s ig atter i den fjerne horisont.
Indenrigsministeren har nemlig i Søndagsavisen en synspunkt-artikel berillet
"En flyvende start for det europæiske år
mod racisme". Artiklen indledes: "De europæiske samfund har altid været muhikultu.relle og multietniske, og den forskellighed, der afspejles i omfanget af forskellige kulturer og traditioner, er både
positiv og berigende." Og Weiss fortsætter: "Men det stadig stigende antal eksempler på voldelige mcistiske overfald
og den stadig mere synlige understrøm af
fordomme og diskrimination i alle samfundslag indebærer imidlertid en stor udfordring for vores samfund. Det er en af
årsagerne til, at EU-kommissionen i juni
1996 besluttede at gøre 1997 til Europæisk Ar mod Racisme."
Opdragelse af folket
Dette initiativ er i Weiss' øjne velbe-

grundet, idet "Danmark udvik1cr sig lige•
som det øvrige Europa stadig mere multikulturel!. Det er ikke længere et spørgsmål, om vi vil være et multietnisk samfund, men et spørgsmål om, hvordan vi
ønsker, at det muhikulturelle samfund
skal udvikle sig. I arbejdet med at møde
den udfordring, der ligger i et mere flerkulturelt samfund, er befolkningens hold-

ninger af central betydning."
Derfor har EUs Racisme/Ir til formål at
bekæmpe "racismen" i "alle dens afskygninger". Dette indbefatter bl.a. fremme af
etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet,
ind.<,ats mod vold mellem indfødte og etniske unge, og "mobilisering af det humanistiske og kunstneriske Danmark." Herudover vil Racismeåret ·•sætte fokus på
Danmarks internationale forpligtelser",
forklarer Weiss videre - uden i øvrigt at
komme ind på, om disse "forpligtelser"
omfatter forpligtelsen til at blive et multikulturelt samfund.
Indenrigsministeren slutter s in artikel
med at udtrykke håb om, at aktiviteterne i

løbet af året "kan medvirke til, at debatten
føres på et åbent, sagligt og nuanceret
grundlag."
De bundløse kar
Det ønske modsiges dog allerede af den
poppede indledning på Racismeåret i
Danmark, der også antyder det store budget på området, idet en militærhelikopter
fløj landet rundt i dagene 3.-4. mart,, på en
"stafettur" for at møde personer, der påtager sig opgaver indenfor årets tema. Personen tager med helikopteren videre til
næste by og overdrager en opgave ti I den
næste nøgleperson. "Der vi l senere i løbet
af året blive fulgt op på, hvordan opgaven
løses", forklarer Weiss begejstret i sin artikel - uden at komme ind på, hvor mange betrængte i vort eget land eller i det
fremmede der i al stilfærdighed kunne
hjælpes for udgifterne til et sådant me-

ningsløst "humanistisk" propaganda-arrangement.

Hun tilføjer dog> at det er vigtigt, "ae vi
ikke har urealistiske forventninger til Racismeåret. En bred accept af det multinationale samfund som en berigelse tager
tid." Ja, det kan man gerne trot nu hvor
"berigelsens" karakter er ved at gå op for
folk. Den velkendte "tilførelse af ressourcer" til dette og hint problem eller "projekt" vedrørende fremmede i laudet løber
årligt op i et uhyrligt milliardbeløb, for ikke at tale om de menneskelige tragedier
blandt danskerne, som invasionen forårsager, i kraft af direkte mord og vold fra
indtramgernes side, eller indirekte fordi
ressourcer er blevet bortledet fra danskere
af hensyn til fremmede, fx. på bolig- og
sygehusområderne.

mangler de altså denne gehalt, men så står
det endnu danskerne frit for at vælge andre politikere, der kan sige fra.
Så længe det varer: Alle landene i EU er
enige om i år at oprette et "Racisme-obser-

vatorium". Derfra skal man overvåge "racistisk" inspirerede episoder, registrere
forskelsbehandling og komme med anbefalinger til medlemslandene. StorbJitannien har her foreløbig vist sin sædvanligvis
sunde vane med at blokere for et initiativ,
de andre er enige om, men det skyldes kun,
at bJiterne hævder, at planerne for det nye
"observatoritun" er.for snævre. De vil have
en mellemstatslig organisation, der kan
påtage sig langt mere vidtgående opgaver.
Så hvornår konuner det, som Birte Weiss
kalder bekæmpelsen af racismen "i alle
dens afskygninger", til også at omfatte indvandringsmodstand som sådan? Som de,
der følger med i EUs myriader af"rapporter" og "arbejdspapirer", kan forsikre sig
om, er det ikke viljen hertil, der mangler.
Man vil da kende anklagerne mod os
fr-a en tidligere unionsledelses ord: " ... Demokratiet og åbenheden er her blevet
brugt af nationalistiske og ekstremistiske
grupperinger, som gradvis har lai,>t et
usundt grnndlag for begivenhedernes udvikling..." Udtalt af det sovjetiske kommunistpartis cenn·alkomite 1989 i anledning af situationen i de baltiske lande.

P.N.B.

NytvMomEU
Holdningen i EU, der afsløres me{l
"Racismeåret", kan kun forøge
uviljen mod at overdrage indvandringspolitikken til overstatsligt regi. At overnationale
forsamlinger ikke føler
sig forpligter på det
nationale, ligger dog
kun i sagens natur.
men der skulle intet reelt være i ve.
jen for, at danske
politikere havde gehalt til
at modstå diktaterne til det
nationale selvmord. Konkret
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Anslag mod ytringsfriheden
Her i landet betragter vi ytringsfriheden
som en velerhvervet borgerret, måske
endda som en grundlovssikret frihedsrettighed. Det skal vi nu ikke være alt for sikre på.
Rundt om os ser vi - midt i og på trods
af den megen snak om menneskerettigheder - hvordan "politisk korrekthed" og
utålsomhed breder sig. Det går ud over
holdninger og ytringer, der af politiker- og
medieflertallet er udskrcgct som upassende. Mere og mere griber disse magthavere til underkuelsesrnidler, der i virkeligheden vil afskaffe de kedelige afvigeres muligheder for at gøre sig gældende i debat
og meningsdannelse. Selv fremlæggelse
af kendsgeruinger og almene holdningssynspunkter mødes med fortielse, nedgørelse eller direkte kriminalisering og
retsforfølgelse.
Knebleparagraf ud af dvale

Tendensen har Jænge været tydelig også hos os. Dens mest iøjnefaldende og alment kendte udslag er den famøse straffelovsparagraf 266b, den såkaldte racismeparagraf. Den er karakteristisk nok eu nyere tilføjelse til straffeloven og er yderligere blevet udvidet og broderet på for få år
siden. Den taler om al beskytte en gruppe
af personer mod at ''trues, forhånes eller
nedværdiges på grnnd af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro
eller seksuelle orientering". I praksis beskytter den dog ikke danskerne som
gruppe herimod, men kun fremmede
grupper, som det oven i købet undertiden
er svært al finde dækket af paragraffens
ordlyd. Den har i et vist omfang været
brugt imod ytringer mod masseindvandringen, men var i nogle år åbenbart lagt
lidt på is af anklagemyndigheden, ja det
ventilerede-s så småt at afskaffe den. Dette ændredes brat ved anti-nazi-hysteriet i
efteråret 1994. Efter kampagner fra især
venstreekstremistiske kredse og af hensyn
til det store Tyskland udvidedes den
tværtimod med en ny tillægspar&graf,
samtidig med at politi og anklagemyndighed fik politiske vink med vognstænger
om at benytte den mere (if. Danskeren

1995 nr. 2 s. 5).
Man kunne have sine bange anelser om,
hvad dette ville udvikle sig til. Efter de seneste erfaringer var frygten heller ikke
uden grund. Der er tegn på, at myndighederne nu søger at brnge den udvidede paragraf 266b som en ægte knebleparagraf
til at stække ytringsfriheden også langt ud
over det oprindelige sigte.
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I en udsendelse for nylig i TV3 om
islams truende udvikling og indtrængen i
det hidtil kristne Vesten deltog Mogens
Glistrup, der på spørgsmål af en udsendelsesleder om truslens realitet betegnede

ind under paragraffen. Og så får vi for resten alle de anti-kristne krikker trnkket af
stalden: om kristne teologers angreb på
jøderne, om Luthers skrift mod "Jøderne
og deres løgne", om udryddelsen af ca. I I

muslimerne som nverdensforbryderc par
excellence" og udtalte, at ''det centrale i
muhamedanismen" er at udrydde '~os an-

mio. jøder o.s.v. "Del Nye Testamente var

dre". Del har fremkaldt en politiruuneldelse mod ham for overtrædelse af den beryi,>tede §266b, og nu har politiet minsandten beslutlet at rejse sii,>telse mod
ham, så anklagemyndigheden skal bestemme, om han skal tiltales ved renen.
(Berl . T id. 1/3 97).
Ensidig antikristen u ndertrykkelse?
Sigtelsen forekonuner krænkende for
ytringsfriheden om væsentlige samfundsanliggender. Glislrups ytringer svarer nemlig til de faktiske forhold, og det må være
hans ret at fremsætte sin moralske vurdering af en religion og dens tilhængere, der
står for sådanne holdninger. Hvis han virkelig skulle blive tiltalt og dømt for disse
udsagn, betyder det, at den almene ytringsfrihed er afskaffet eller indskrænket på en
sådan måde, at ingen, der fremtidig offentligt vil ytre noget, der ikke svarer til
magthavernes politisk korrekte holdninger, kan føle sig sikker mod forfølgelse.
Det er også værd at lægge mærke til, at
kristendommen, der dog er det danske
folks tro gennem el årtusind, jævnlig både
her og andetsteds udsættes for angreb og
påstande, der siger sparto til det, G listrup
sigtes for, og for vurderinger, der er nok så
barske som hans vurdering af muhamedanismen. Og vel at mærke, uden at der løftes en finger mod angriberne.
Censur mod Det Nye Testamente
Ganske illustrerende var det samtidig
med presseomtalen af sigtelsen efter
§266b mod Glistrnp at finde en større avisartikel af kultursociolog Jacques Blum og
journalist Eva Bøggild om "Antisemitisme i Det Nye Testamente" (Jyll.-Post. 2/3
97). De har nemlig fundet fi-em til nogle
passager i det kristne evangelium, som de
finder er vendt mod jøderne og derfor antisemitiske. Ganske vis1 kunne de ikke
finde på at anmelde Det Nye Testamente
fo r overtrædelse af den såkaldte "racisme-

paragraf'\ skriver de beroligende~ men
henviser dog ikke destomindre i sammenhængen netop til §266b og lader ikke megen tvivl tilbage om, at de finder, at de
forargelige passager i evangeliet falder

med som tankegods både under korstog,
inkvisition og holocaust." Og nu i 1997 er
vi jo i "FN's internationale raeismeår. Det
forventes, at medlemslandene gør en
særlig indsats over for tendenser til racisme rnndt om i Europa og resten af verden.
Ville del ikke være en flot gestus, hvis

"Det kristne Danmark", for den sags
skyld Det Danske Bibelselskab, selv tog
affære og ved fremtidige genoptryk udelod de groveste eksempler på forhånelse
og nedværdigelse af jøder'?"
Censur eller selvcensur fra kristen side
af det kristne evangelium med udrensning
og undertrykkelse af de dele af det, der
for<1Tger de rettænkende, er altå den foreskrevne medicin. I påstået god overensstemmelse med §266b og det internationale anti-racismeår! Rejser politiet mon
nogen sigtelse mod disse udrensere, fordi
en "gruppe" af kristne "forhånes eller
nedværdiges" ved deres ytringer - hvis
nogen da gad anmelde dem? Næppe. Og
med rene. Ytringsfriheden er virkelig et
alt for stort offer for at ranune blind eller
enøjet omtale af en 20-00-årig religion og
dens hellige skrift.
Men §266b og brugen af den er sandelig ikke mindre blind og enøjet.

S.D.

Hvis Foss (tidl. leder af Da11sk Flygt•
ningelyælp. der hævder, at.flygtninge J.1111
mel rep<1friere., frivillligt: red.) gæstfrit
havde ladet en flygtningefamilie bo i sit
hjem, ville han så finde del rimeligt, at
gæsterne selv bestemte, hvor mange år de
ville bo der, eller om de overhovedet ville
flyl1e ud? At flygtningene skal hjem, når
forholdene tillader det, er der for mig ingen tvivl om. Etisk set ville det være fo rkert, hvis de mennesker, der havde penge
og fo rbindelser, som satte dem i stand til
at flygte, kunne forblive i statsbetalt tryghed i Danmark, mens det blev overladt deres lani,>t dårligere stillede landsmænd at
genopbygge deres fælles ødelagte land."
Major Poul Gad Fredensborg, i Jyll. Post. 9/5 96.
4

Den "revolutionære" venstrefløj "bøffer" det bedre borgerskab:

Venstreekstreme eksperter
i højreekstremismen
Vidste du, hvad fhv. justitsminister Bjørn Westh og DDF's formand har til fælles? - De deltager
begge i et hemmeligt selskab, som sammen med frimurerne og malteserridderne skal forsvare
Slotsholmen og Folketinget i tilfælde af krig og "ekstraordinære omstændigheder". Den opsigtsvækkende afsløring kommer fra pressens særlige ekspert i højreekstremisme: Erik Jensen.

Af Ole Hasselbalch
HiStoricn kunne læses i det såkaldte
"DEMOS Nyhedsbrev" i eftcrlrct 1994.
Her bar redaktionen kastet sig over hjemmeværnskompagni 630 I. Ud fra kendskab til navnene på nogle af dem, der er
knyttet til denne enhed, navneforvekslinger og konspirativt svænneri er det lykkedes at strikke den sindsoprivende artikel
sammen. Den sagesløse tidligere j ustitsminister er f.eks. på den m.\de blevet blandet sammen med en navnebroder, der en
tid lang redigerede Akademisk Skytteforenings blad, som også læses af Ole Hasselbalch.

Denne udvikling er også Erik Jensen
undergået, og det i en sådan grad, at man
nærmest har indtryk af, at han har nazisme og "højreekstremisme" på hjernen. I
en udsendclsesserie i Københavns Radio
15 - 18110 1990 præsenterer han i øvrigt
sin målsætning i denne forbindelse: Han
"går ind for hårdhændede blokader mod
erklærede racister··, siger han.
Så er linjen Jagt.

indtrængen og fotografering ved et privat
møde i Den Danske Forening i Vartov.
Han måtte her overgives til politiet efter -

mod sædvane - at have slået løs på nogle
af deltagerne i forsøget på at undslippe.
På grund af mandskabsmanglen på venstrefløjen har han også på det seneste måttet påtage sig synligt arbejde i nogle af de
organisationer, der bruges som facade for
"antiracistiske" aktiviteter - således i det
nye foretagende "POEM" (Paraplyorganisationen.for emiske Mi11oritete1).

Facaden
Erik Jensen præsenterer naturligvis ik-

Uvuingen fra Vietnambevægelserne

De færreste vil vel løfte øjenbrynene i
anledning af den slags, S-Om jo nærmest
hører hjemme i en pipcelle. Men der er ikke noget at grine ad. "Nyhedsbrevet" og
dets redaktion er nemlig en af pressens
væsentligste kilder til historier om nh.øjreekstremismen0 i Danmark.
Manden bag hedder Erik Jensen. Han
er en levning fra de såkaldte Vietnambevægelser, der i 60'eme og ?O'erne med
støtte østfra søgte at undergrave Danmarks tilhørighed i det vestlige forsvarssamarbejde. Herom kan læse.~ i Mette
Herborgs og Per Michaelsens bog, STAS!
og Danmark, 1996, der bygger på materiale hentet i de åbnede østtyske arkiver.
Erik Jensen sad dengang imellem to nu
identificerede STASl-agenter - Otto Sand
og Kurt Vieweg - omend det aldrig er lykkedes at identificere ham selv som form.el
agent. Han udgav i øvrigt i denne periode
bogen Under dække ( 1978), som på grund
af letsindig omgang med kilderne indbragte ham en injuriedorn.
"Solidaritctsarbcjde" af denne art giver
ikke venstrefløjen brød i skabet i dag.
Man har derfor som bekendt slået sig på
0amiracismeH i stedet.

ke denne noget specielle baggrnnd udadtil. I stedet fremstiller han sig f.eks. som
underviser på gymnasier, seminarium og
højskole eller som "free-lanec journalist".
Til tider bar han dog også ageret forlagsdirektør eller 'forsker i højrebevæge/ser
med en licentiatafhandling under udar•
bejdelse hos historikerne ved Københavns
Universitet". Her afviser man i parentes

bemærket at kende noget til den bizarre
person og hans projekt. Begrundelsen er
med en vis sandsynlighed, at dette ikke
opfylder de krav, man må stille til et videnskabeligt arbejde, og at Universitetet
ikke vil lægge navn til hans manøvrer.

Erik Jensen.

Erik Jensen nyttiggør da også sin ekstraparlamentariske erfaring i den "antiracistiske" kamp. Det sker imidlertid ikke
altid med elegance. Han blev f.eks. identificeret blandt de BZ-erc m.m., som brød
ind i et TV-studie i efteråret 1989 for at afbryde en diskussion om nynazisters mulige opstilling til kommunalvalget. Og 19/3
1990 blev han pågrebet under ulovlig

"DEMOS"
Et fast støttepunkt for bekæmpelsen af
nazismen og højreekstremismen" er den
venstrerevolutionære forening DEMOS.
Denne har netop udspring i Vietnambe0

vægelseme. men beskæftiger sig i dag

med at samle materiale om den indbildte
så vel som den virkelige "ekstreme højrefløj". Bl.a. har man opbygget et fotoarkiv
over "nazister". Hvorledes dette harmonerer med registerloven, der forbyder privat registrering af oplysninger om folks Ill...
private forhold, vides ikke.
,,.
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Erik Jensen er en slags ankermand i
DEMOS, ligesom han placerede sig som
redaktør afDEMOS Nyhedsbrev.

Infiltration
DEMOS og Erik Jensen har en enestående evne til at anbringe sig i bedre selskab, end deres baggrund betinger. F.eks.
optræder Erik Jensen regelmæssigt som
0
ekspert i højreekslremisme" ved officielle møder, i diskussionspaneler og lignende steder - hvor tilhørerne naturligvis
ikke får at vide, hvem manden i virkeligheden er. F.eks. fik han nylig skubbet sig
ind i den arbejd~gruppe, der under Anker
Jørgensens ledelse udarbejdede et papir
om "bekæmpelse af racisme og racediskrimination", som blev udgivet af Det
danske Center for Menneskcrelligheder i
1996. Erik Jensen prøver i disse sammenhænge altid at fremstille Den Danske Forening som nazistisk inficeret.

liberale Presse - der servicerer en stor del
af de borgerlige provinsaviser - at der v-ar
behov for en artikel om nazisterne. En
free-laneejournalist (Helle Broberg Nielsen) blev sat på sagen, og hun havnede traditionen tro hos Erik Jensen og DEMOS.
Resultatet blev en artikel i flere aviser
(således Dagbladet Roskilde Tidende,
Dagbladet Holstebro/Struer, Kalundborg
folkeblad og Flensborg Avis) under bl.a.
overskriften: "Ingen bliver nazist ved en
lil/ældighecf'. Heri fortæller "historikeren" Erik Jensen, hvordan DEMOS har
fulgt de danske nynazister i li år. Anledningen til detektivvirksomheden var, oplyser han, dannelsen af Den Danske Forening. Han siger videre: 'Det stdr i Den
Danske Forenings ved1æg1e,; at medlem-

Den Danske Forening har for øvrigt kun
ekskluderet et medlem, som bevisligt var
nynazistisk infiltratør, efter at han blev afsløret i pressen. Desuden har foreningen
uden pressens hjælp ekskluderet nogle enkelte medlemmer med en uacceptabel aktivitetsprofil. Noget bevis for, at de var
nazister, har der imidlertid aldrig været.
Men Erik Jensen har jo da heller ikke
overnaturlige evner, der sætter ham i stand
til at gennemlyse folks hjerner og se deres
politiske ståsted - endsige fi nde ud at;
hvad der står i DDF's medlemskartotek,
som jo ikke er offentligt.

Sådan "bøffes" en journalist
En central del af DEM OS' arbejde er
imidlertid netop at smugle desinformatimerne ikke samtidlg mci være metllem af on af denne art ind i medierne. Erik JenDNSB (nazipartiet, red.). Og vi har da og- sen har selv fortalt herom i Venstresociaså set, at de har ekskluderet medlemmer.
listernes partiblad (nr. I 1991). DEMOS
sd snart det er kommet til offentlighedens arbejder på at 'forsyne Journalister med
kendskab. Nej, jeg siger selefølgelig ikke, stof Det hede11ga11gne Land og Folk, Inl pressens fodelioe
at det var lige derfor. ti/føjer han med et formation, Politiken og Det fri Aktue/1
Pressen aftager i stor stil det, Erik taktisk smil."
kender os og bruger vores materiale",
Oplysningerne er, som det vil forstås, fortæller han. Og selv den liberale presse
Jensen og DEMOS producerer, og bruger
det temmelig ukritisk. Et karakteristisk fup. DEMOS har eksisteret siden 60'eme, lader sig altså køre rundt ved næsen.
eksempel udspandt sig i januar 1997. På og de nævnte registreiingsaktiviteter går
Hvordan kan sådant ske?
dette tidspunkt mente pressebureauet Den længere tilbage end oplyst i artiklen. Og
Det er simpelt. Metoden er beskrevet i
en såkaldt Håndbog for Barfodsjo,mu,lister, som blev udarbejdet af en gruppe
VS-journalister i august 1978: ··.1oumalister er dovne og under tidspres ... Hvis din
udtalelse ligner en artikel, giderJournalisten måske rette den til og lade den gd fil
tryk"'.
Med andre ord: Er man leveringsdygtig
i scnsationsstof, og serveres dette oven i
købet på en måde, så at journalisten ikke
-Den danske
behøver selv at skulle lave all for meget,
nazisme
vil maden som regel glide ned.
handler om
DANSKEREN bar haft kontakt med flere
journalister, der er blevet misbrugt af
mandehørm,
DEMOS.
En af dem fortæller følgende
kodesprog,
om sine oplevelser Uournalistens identitet
symboler og
udelades af hensyn til hans erhverv):
historiefor"Vi henvendte os selv-lagde navnet på
falskning,
felefimsvareren i DEMOS. Erik Jensen
sigerErik
kom så op på redaktionen. Han gav indtryk af at være ekspert på personspørgsJensen fra
mdl. De lå inde mel/ en masse 11U1/eriale
Derrws
om naziste,: Bi/leder og så videre. Det hele var meget samkørt. - Ja, hvor naiv kan
interview
man være? Set i bakspejlet... De er meget
dygtige.
Erik Jensen kunne vise: Her har
AfHelle Broberg Nicl~n
du den og den - ved navn. De vistes så på
Han ronnuleror sigombilleder fin et DDF-møde. Hvem tænkte
h>wijgt. Erik Jensen.
Den~ histon'lcer,
på, at det var et offentligt møde, hvor ender atbajdtr frivi!Jjgt i
hver kun11e komme? Som d.e vistes pd bil,,ens~TtOej,s.foreni~-en
08mos, har ingen trang
lederne, var de en del tt/DDF. Det virketil at kamme i karambode meget overbevisende. Vi var motiverelage med injurie-lovgivning,en:
de til at acceptere det - havde fornemmelsen af at /tave fd.et en gave. Man gav os
Her ses et stykke afHelle Broberg Nielsens Erik Jensen-inlerviewlartikel som de11fremtrådte i
feks. det indllyk, at billederne havde
Dagbladet Rosla1de Tidende 2S/l 1997. Va11drehis1orien kunne lige så godf værehentelien anden afde ovennævnte ovise,; der bragte den lil torvs.
været svære at tage. Det hele blev mystifi-

Ingen bliver nazist
ved en tilfældighed

I
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ceret, og rna1t bliver benovet. Det er vigtigt ar have gode kilder - man skal passe
pli sine kilder. Vi fik opfattelsen afat have
fået en god kilde, og opdagede ikke, hvad
vi gik ind i. I virkelighede11 blev vi bøffet.
Brugt. Vi var postbudfor dem. De har deres budsktiber. De vejrer: Her kan det be-

tale sig at investere lidt. Vi troetl.e, vi var
smarte og kritiske. Og så var vi i virkelig-

heden bareformidlerefor dem."
Jo, man kan virkelig ønske Den liberale Presse til lykke med sensationshistorien om nazisterne og DDF!

Ole Hasselbalch

Hvad er ''DEMOS''?
I VS's partiblad nr. I, 1991 karakteriserer E1ik Jensen DEMOS som et led i den
"revolutionære" venstrefløj og forklarer: "Her i butiksfællesskabet, også kaldet butikken - de ,mge kalder det Shoppen - er derjo ikke kun os. Der bor også Fællesinitiativet mod Racisme. Autirepressionsgruppen, Big Brother og Autonomt Info.
Samt en række milldre grupper, der har postboks her." 1 DEMOS Nyhedsbrev nr.
27 1993 hedder det: ··Foreningen Demos blev stifiet i 1979 med det formål at videreføre de politiske erfi,ringer som vi fik i arbejdet med De Danske Vietnamkomiteer og i forlaget Demos, der blev stiftet i I 969. Vi arbejder på et socialistisk og an-

ti-imperialistisk grundlag, og er uden fast tilknytning til nogen afde eksisterende
grupper pli venstrej1øje11. Vi brugerfore11i11ge11 til at bekæmpe højrela·æfteme og
samarbejder med tuulre grupper om (lf ændte samfundet i socialistisk retning.··
1

DEMOS-butikken, Elmegade 27, København, kan man da også bl.a. købe

"Oversigt over det yderste Ht~jre i Danmark", "Kontrarevolutionens lnten1ationa-

le ", ..Bekæmp den amerikanske Imperialisme" m.v. m.v. Som det hedder om foretagendet i BZ-organet Fingeren (nov. 1987): "/ 'bogshoppen ·fi11des alt det poliliske materiale som demos har skaffet gennem tiderne.... samt en del orientering og
11yhedsstofom den anti-imperialistiske kamp her i Eumpa. Desudenfi11des der ori-

entering om svinene herhjemme og internationalt..".
Deltagerne i "butiksfællesskabet" (AUTONOMT INFO og FÆLLESJN!TlArIVET MOD RACISME m.fl.) har taget fælles "politiske initiativer'' sammen (DEMOS
Nyhedsbrev 10. maj 1990).
AUTONOMT INFO er en ekstrem gruppering. Grnppen udsendte f.eks. i sin tid
et åbent brev til de fængslede i Blekingegadesagen, hvori det bl.a. hedder: "Vi ved
ikke om det er rigtigt, at I eller andre har plyndret bankerne eller sendt pengene til
PFLP. Men hvis I har gjort dette, synes vi, det er fedt." (Brevet er gengivet i uddrag
i Ekstrabladet 27/5 90). lf.ølge egne angivelser rummer gruppen "primærtfolk med
tilkny1nillg til BZ-miljøet·· (Fingeren, november 1987).
FÆLLESINIT/ATIVET MOD RACISME: er(var) en løs gruppering dannet på ini tiativ af "den revo/11tio11ære ve11srrejløj" (se pjecen Smid Racisterne ud, udgivet af
lnten,arionale Socialister i 1992, s. 24). Også her er BZ med - ..Vi kalder os for
antiracister og vort fællesskab for 'Fællesinitiativet mod Racisme ··>, skriver sz"
miljøet i Arhus f.eks. i et indlæg i bladet Arhejderen 29/6 90.
I mans 1995 måtte DEMOS formelt ophæve butiksfællesskabet, efter at Den Danske Forening omfattende havde offentliggjort, hvad der foregik inden for dets rammer.

Spørgsmål og svar

Flere medlemmer har spurgt, om det betyder, at trusler fra de vanlige venstreeks-

Intet lokaleforbud
l den østjydskc lokalpresse er vicepolitimester Villy Sørensen, Århus, blevet citeret for at have sagt, at hvis politiet skønner, at der er fare for angreb på en ejendom, kan man i henhold til den nye
"rockerlov" forbyde møder, der skuTle have været holdt i den.

treme kredse mod DDF's mødelokaliteter
vil kunne betyde aflysning af møderne.
Svaret er nej . Rockerloven giver ingen

ret til at hindre sagesløse i at bolde møde,
selv om de risikerer at blive overfaldet.
"Rockerloven beskæftiger sig kun med
militante grupper, der fører væbnet kamp
mod hinanden med skydevåben, håndgranater o.l.", siger Villy Sørensen til Danskeren.
Der er altså ingen udsigt til, at Arhus
politi vil bevæge sig uden for forfatningen, sådan som lokalpressen har givet offentligheden indtryk af.

E11 læser har se,1d1 os følgende stykke,
som vi aftrykker i dets fulde omfang. Han
har givet det overskriften:

Paranoia
Medlemmer af DDF, der har gjort sig
bemærket med breve i medierne, får ofte
tilsendt både sympatitilkendegivelser og
andre henvendelser, herunder mere eller
mindre mærkværdige tidsskrifter. Det er
naturligvis udmærket, men jeg vil knytte
en kommentar til eet af dem. Det hedder
"Vestlig samisdat" - og det beskæftiger
sig stort set ikke ret meget med indvandringsproblemet eller Danmarks fremtid.
Til gengæld er det fyldt med såkaldt do·
kumentation for, atjødeudryddelserne aldtig har fundet sted, eller kun i yderst beskedent omfang. Gaskamrene benægtes
totalt. Til gengæld tillægges jøderne magt
og vilje til at udøve alt ondt i verden. DDF
bebrejdes, at Danskeren ikke vil optage
denne "dokumentation" fra disse såkaldte
"revisionister".
Revisionister og nynazister må naturI igvis have deres besynderlige meninger i
et frit samfund, hvis de virkelig selv tror
på, hvad de skriver. Men at forlange, at
DDF skulle viderebringe den slags, er
ærligt talt langt ude. Vor sag er Danmarks
og danskernes fremtid som folk og kultur,
ikke at hvidvaske fo1tidens politiske
gangstere, hverken dem på højre- eller
venstrefløjen. Hvis disse folk overhovedet
er nationalt sindede, er det besynderligt,
at de ikke kan se, at de faktisk skader danskernes sag ved at forsøge at identificere
den med den slags afsporing.
Vel er der fremfusende kosmopolitiske
jøder, der synes at ville gøre danskerne
dybt fortræd, men uanset disse personers
tvivlsonune optræden repræsenterer de
næppe flertallet af danske jøder. Og husk
så på, hvor mange såkaldte danskere der
går rundt med de samme kosmopolitiske
og landsforræderiskc holdninger - folk,
der er så rablende gale, at de mener, det
ikke er ethvert folks pligt at videreføre,
men derimod udrydde sig selv.
Os i DDF skal der åbenbart tæskes løs
på fra alle sider. Blot fordi vi fastholder
sandhed og ret. Herunder skal vi ikke blot
udsættes for paranoiaen hos folk, der ser
jødisk sammensværgelse bag alt ondt og
dårligt i verden, men også for paranofaeu
hos jøder, der ser nazistiske sanuueusværgelser bag alle hæderlige nationalt sindede, der blot besidderen heil naturlig loyalitet over for det folk, de tilhører. Den
sanm1e loyalitet, de fleste jøder føler for
hinanden.
Bent Jacobsen
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Demografisk Råd og Selskab
I februar sidste år ~iiflede en kreds af
akademikere foreningen "Demografisk
Råd og Selskab" (DROS). Foreningen udgiver bladet "Social Demografi" ( 16-20
sider/nr., udkommer hvert kvartal). Heri
behandles det gnmdlæggende problem
befolkningseksplosionen med et fordomsfrit blik.
"Der er intet overbefolkningsproblem.
Pæne mennesker taler kun om underudvikling. - Hvis der alligevel er et overbefolkningsproblem, tier pæne mennesker
stille om det. - Hvis der trods alt er nogen
som taler om et overbefolkningsproblem,
bliver pæne me,rnesker forargede." Således beskrives den herskende stemning
rammende i lederen i første nummer af
"Social Demografi", hvori formanden for
Demografisk Råd og Selskab, overlæge
Jens Lintrup, også fastslår: "Overbefolkning har altid været en vigtig årsag til krige. I vore dage bar det udviklet sig til den
mest almindelige krigsårsag. Ved overgangen til det 2 1. århundrede er eksplosionen i befolkningstallet i Nordafrika og
Mellemøsten formentlig de11 historiske
begivenhed, der vil t1l størst betydning for
det næste århundrede, i hvert fald for
Vesteuropa." Lintrup konstaterer endvidere, at en politik, der fremmer kvinders
uddannelse og stilling i samfundet, ikke er
nok til at nedsætte de høje fødselsrater i
Nordafrika og Mellemøsten, hvor overbefolkningen i disse år virker som en natur-

kraft, der tværtimod forringer kvindernes
stilling fra år til år. "Her findes ingen anden vej end at overtale regeriogerne til at
bekæmpe overbefolkningen med barskere
metoder. Og det skal ske, inden overbefolkningen har frembragt et sådant kaos,
at disse lande ikke længere kan regeres."
Og Lintrup slutter:
"Det er et dogme i dansk udenrigspolitik, at arbejder man for demokrati og menne.skerettigheder i juridisk forsrand, så arbejder man også for velf.crd over hele Jor·
den. Det er sympatisk; men perspektivet
er kun overfladisk rigtigt. Når man må
vente, at overbefolkning i frem tiden vil
blive en stadigt mere dominerende årsag
lil kaos og krig i verden, ville man foretrække et demografisk perspektiv inddraget i det realpolitiske arbejde. Man burde
vælge at støtte lande, hvis regeringer i
praksis modarbejder befolkningstilvæksten. Man kan forvente, at det vil vise sig
at være den hurtigste vej til demokrati og
menneskerettigheder overalt; - ja, måske
er det ligefrem den eneste vej."
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Opgør med meningsløsheden
I "Social Demografi" sammenlignes
den nuværende u-landspolitik med historien om bonden, der stod på vejen og piskede sin kærre, altimens æslet gjorde sig
til gode med mælkebøtterne i vejkanten.
En forbipasserende spurgte ham, hvorfor
han s log på kærren og ikke på æslet, hvis
han gerne ville videre. Sonden svarede så,
at han egentlig godt vidste, det ikke nyttede noget, men han J..-u1rne ikke nænne at
gøre æslet noget, og han følte han var nødt
til at gøre et eller tmdet.
Hele denne bekostelige, politisk korrekte meningsløshed gør civilingeniør
Morten J. Lintrup op med, idet han i "Social Demografi" opstiller fi re søjler i
kampen mod overbefolkning:
I) prævention,
2) grundlæggende uddannelse,
især af kvinder,
3) ældreforsorg, og
4) afskaffelse af børnearbejde.
Også i Danmark bør vi give det gode
eksempel og Jade børnechecken bortfalde
fra det tredie brun. Det vil indebære, at
samtlige borgere i Danmark konfronteres
med befolkningsspørgsmålet i hverdagen,
påpeger Lintrup, der heldigvis ikke falder
fo r fejlslutningen, at danskerne bor føde
flere børn for at opveje uligevægten overfor u-landene i et destruktivt kapløb.
Vigtigheden af at støtte ældreforsorg i
u-landene begrundes med, at fravær af
forsorg og pension i dag hævdes at være
en afgørende grund til, at folk får mange
bom. Som et yderligere vink med en
vognstang til de fødedygtige bemærker
Lintrup, at man kunne sørge specielt godt
for de t1l ældre mennesker i de pågældende lande, der ikke har en stor familie omkring sig.
Den fjerde søjle i kampen mod overbefolkning er afskaffelse af børnearbejde.
Argumentet imod afskaffelse af børnearbejde er, at børnenes indkomst indtil videre kan være det eneste eksistensgrundlag for fauige familier. Og det er samtidig
det stærkest mulige argument for så hurtigt som overhovedet muligt at afskaffe
børnearbejde, pointerer Lintrup, for "nødvendigt" eller ej: "Det må aldrig være profitabelt at føde børn til elendighed(... ), for så længe det er det, vil det foregå. Og
dermed bliver løsningen af overbefolkningsproblemet tabt af syne. Dette er ikke
naiv pladderhumanisme og kærlighed til
børn, men derimod hård økonomisk teori ."

Et støtte,•ærdigt formål
Demografisk Råd og Selskab er såvist
en tiltrængt nøgtern stemme i den beg rebsforvirring, der hersker i u-laudsproblematikken, hvor man stadig taler om
"underudvikling" i stedet for overbefolk-

ning. J "Social Demografi" nr. 2 sættes
begreberne på plads af Morten J. Lintrup
i en stor, glimrende og kritisk anmeldelse
af Hans Kornø Rasmussens bog "Flygtninge og indvandrere i Europa" (jf. Danskeren 1996 nr. 6, s. I0). "Kun tåber frygter ikke meoncskehavet!", konkluderer
Lintrup i anmeldelsen, "- Det er det befolkningen iotuiti,1 har forstået, og som er
den primære kraft bag den indvandringsmodstand, der er så upopulær hos politikere og journalister."
I samme blad advarer Lintrup mod
skjulte dagsordener i det "europæiske år
mod racisme", 1997: "Kampagnen skulle
ikke gerne blive misbrugt til at bagatellisere indvandriogspresset på Europa."
Det kan kun anbefale.~ at støtte denne
tiltrængte og kritiske stemme i debatten ved mcdlemsskab af Demografisk Råd og
Selskab (130 krJår, giro 1 604 1203), eller abo1mement på "Social Demografi"
(80 kr.lår), tlf 3 1 87 78 14.

Peter Neemp Buh/

Indvandrere
lærer ikke dansk
Indvandrere i Danmark lærer dansk så

dårligt, at Undervisningsministeriet nu
ser sig nødsaget til at gribe ind, oplyser
BT 6/ 1 97. En ny test, ministeriet hai· fået
lavet, viser ligesom en tidligere rapport
fra Rigsrevisionen, at mere end halvdelen
af de godt 40.000 indvandrere, der går på
sprogkurser, er langt fra det dansk-niveau,
ministeriet har som mål. Således er ti procent af alle indvandrere analfabeter, når
de konm1er hertil, hvorfor de selvfølgelig
ikke uden videre kan lære et fremmedsprog.
Ministeriet vil derfor nu etablere en ny
et-årig uddannelse for indvandrerlærere
for at forbedre sprog-undervisningen. Det
bliver altså som sædvanlig den menige
dansker, der skal betale for andres inkompetence.

Talerstolen
Johannes
Clemmesen
Dr. med. & h. c.
Formand for Den Danske
Forening 1987-1 988

Og da krigen stort set ikke satte sig varige spor i Danmark, forblev den for mange danske af samme fjerne uvirkelighed
som krigen 1914-18. I England havde
man derimod allerede som reaktion på
Hitlers indmarch i Østrig 12 marts 1938,
efter et par dages forvirrende og engagerede diskussioner i samtlige sociale klasser kunnet iagttage en imponerende ens-

artet holdning - ikke mindst hos den aldersklasse, som kunne vente at skulle ud
som soldater. !øvrigt havde danske politikere et par måneder tidligere fået at vide,

at Danmark i nødsfald ikke kunne vente
britisk assistance.
Tilsvarende følte man på Den Danske
Forenings sti ftende m.øde i Virumhallen
18 marts 1987 et uhyggeligt fravær af nationalt fodslag i samfundet - som da landet blev taget på sengen den 9 april og
•lillllr' Kongen ble,, oplevet som Folkestyrets
mest tillidvækkende garant. Og når overfladiske journalister bar forsøgt at pådutte foreningen fascisme, var dette des mere grotesk, da adskillige medlemmer under besættelsen havde deltaget i modstandsbevægelsen.
I dagens Danmark er det vanskeligt at
undgå et indtryk ar en national passivitet
lignende besættelsestidens, da man, omend med en ret passiv sympati, overlod
landets redning til et fåtal af"modstandsfolk".
I en nation på størrelse med en mellemstor amerikansk provinsby angår den
groft uansvarlige snak om "muhiecnisk
Den Danske Forening har nu gennem ti befolkning" spørgsmålet om folkets eksi•
år arbejdet på at informere om indvan- stens, og de procentiske sammenligninger
dringsproblemer, men til trods for en vis med større nationers fremmedtal er totalt
tiltagen af betænkelighed i befolkningen urealistiske. Med Jugoslaviens resultater
som helhed må man erkende utilstrække- af "multietn icitet" for øje burde det dæmligheden af de foretagne skridt til blot del- re for flere, hvor hurtigt og radikalt udvis afhjælpning af følger, som allerede er viklingen gennem de sidste årtier ikke
uafvendelige. Folk med sans for tal hævder, at procenten af jøder i Jerusalem i
1900 svarede til procenten af musliJ.uer i
Danmark nu.
Når det i 1986-87 lykkedes Dommer
Ellen Larsen og Overtoldvagtmester
Georg Schjørmann at samle læserbrevsskribenter fra dagspressen som udgangspunkt for foreningen, var dette nok mindre et udtryk for folkestyrets livskraft end
for ængstelse for dets fortsatte skæbne, og

Ti års Dansk Forening

'

den primære opgave for foreningens

første år blev selvsagt at fastlægge dens
formelle grundlag. Det lykkedes som bekendt.
I sin tid havde 9 april 1940 for mange
medborgere været en brat opvågnen til et
Danmark, der siden 1864 som Puslingland havde "hygget sig i smug", overbevist om landets magtpolitiske ubetydelighed, samtidig med en resigneret overtro på
et næsten symbolsk forsvar.

j

Joiumnes Clemmesen

blot ændrer befolkningens hverdag, - men
også og uopretteligt dens fremtid. Samtidigt med at man gladelig overser, at Danmarks eksistens alene bygger på folkets
ensartethed, bagatelliserer man systematisk mange mindre men ikke uvæsentlige
ændringer, og overser, at det er de små
lande, som giver de bedste livsvilkår. De
store tolererer endnu de små men diskuterer allerede at arskaffe deres vetoret. Ma.n
administrerer embedsmæssigt fra Bruxelles - for tiden med Ritt Bjerregaard som
hyggelig dansk mascot. Om man i destore lande har virkelig befolkningsstøtte synes dog endnu ikke ganske sikkert.
Når man nu fra Bruxelles - som før i tiden Berlin, Rom eller Moskva - dekreterer et års kampagne imod "Racisme", er
det imod god tone, at man i Danmark fuktisk ikke har mcisme og t:eks. hjalp jøderne til Sverige.
"So ein Ding mfissen wir auch haben",
og i mangel af racister udnævnes Den
Danske Forening dertjJ.

I diskussionen om indvandring som
helhed er der bemærkelsesværdigt få antal for indvandrere - medens tal for danske arbejdsløse ikke lader sig undgå. Der
anføres ikke tal for arbejdspladser skabt i
Flygtningenævn m.v. og når der tales om
indvandrere som "rigdom for landet", bør
det indregnes, at rigdommen i I992 for
første gang bidrog flere tilfælde af tuberkulose end landets egen befolkning. Til
avisernes rigdom på knivdrab og anden
hygsomhcd indvandrere imellem, må man
mindes da skolernes geografibog havde
anført, at "FilUler har let til kniven" - en
praktisk oplysning for vordende søfolk,
men senere officielt påtalt - i humanitetens navn.

Har nogen givet den fjerneste begrundelse for, at Danmark - efter I000 år på
egne ben og uden det mindste mandat fra
befolkningen - nu skal gøres "multietnisk", fordi indvandrere ikke gider respektere værtsfolket, eller dets religion,
trods dets loyale respekt for lokale jøder
og polakker. Det multietniske Jugoslavien
skal jo nu hjælpes med multietnisk, bl.a.
dansk, militær, og det er først efter etableringen af Israel, at jøder føler sig racistisk
behandlet i Damuark. Hvorfor mon?
Mon ikke det efterhånden kan lykkes at
samle så mange smågrupper af forskellig
ar~ at man kan garantere permanent uro i
landet. Nær ligevægt i Folketinget skal
der også lam fil løsgængere til at øve indflydelse. Ordet er jo " frit" i Danmark, og
gratis, men i nogle tilfælde dog betalt,
hvis det siger noget pænt om indvandrerne.
Det er måske forståeligt om barnløse
medborgere kan finde nogen trøst i forestillinger om landets fremtid.
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Fra brevkassen

at indrette et Islamisk trossamfund i hele
bygningen. De breder sig som ringe i vandet. Hvad gør vi??
Nørrebrogade og Vesterbrogade vrim-

Vi bringer udpluk fra den indkomne post

man befinder sig et helt andet sted. ingen
busser er uden dem ...
Vores sundhedsvæsen går ned. Tænk
hvis vi havde de milliarder, som de koster
os! Hvad kunne vi ikke fil for de penge?
Vores ældre bliver der også trådt på, men
desværre stemmer de ældre stadig på liste
A. Derfor kan vi ikke komme af med dem.
Ydermere har vi aJle problemerne med
de unge, som hverken forældrene eller politiet kan styre ..."

En læser fra Københavns sydlige omegn skriver:
"Jeg læste i Danskeren nr. I 1997 Arne
Notkins udtalelser i Det Berlingske Hus ved
mødet med Ole Hasselbaleh. Arne Notkin
sagde: "Det er indvandringen til Danmark,
der har gjort Danmark til en industrination".
Den tror jeg ikke på.
Indvandringen startede i 60' erne med
en masse tyrkere, der blev sat til at tage alt
det beskidte arbejde, som danskere ikke
ville påtage sig. Derved blev moderniseringer og investeringer i moderne produk·
tionsudstyr, der ville mindske det hårde
og beskidte arbejde, sat i stampe.
Da indvandrerne havde fået fast fodfæste i Danmark, begyndte de at stille
krav, og det blev så nødvendigt at modernisere og investere, som var sket før eller
senere, uden at indvandring af fremmed
arbejdskraft v-ar nødvendig.
Dersom de fremmede arbejdere i sin tid
var blevet ansat kontraktsmæssigt med
henblik på hjemsendelse efter'/, eller I år,
hvilket sker i andre lande, havde vi ikke
det problem med arbejdsløshed, som ti lfældet er idag.
Indvandringen virkede med dobbelt ne-

re af dem, jeg betragter som rene landsforrædere mod det danske folk, men værst
er vel nok Birte Weiss, der endog er kirkeminister. Det er den mest utiltalende re-

gedng, vi endnu har haft...
Nordvestkvarteret er nu blevet så berygtet, at mange flytter fra distriktet. På
Horsebakken ved Utterslev Mose har de
en moske, et ældre nedlagt mejeri er blevet deres, Tomsgårdsvej og sidevejene
vrimler med dem. Del er Københavns
Kommune, der har de ejendomme, der
ligger på Bispebjerg, en gang en dejlig bydel, nu?? Hjørnet af Tomsgårdsvej og
Dortheavej, hvor der tidligere har ligget
en virksomhed, der bl. a. lavede en Nordsø-Bitter, har været tom. Nu begynder de

ler med dem, sommetider tror man, at

Ja, ansvarløse politikere taler med him-

melvendte øjne om "berigelse", mens folket lider. Således også i Tibet, hvor "tibetansk kultur trues af massiv kinesisk indvandring". Derme påstand fremsættes i hold godt fast - den politiske korrektheds
hoforgan, dagbladet Politiken.

Politiken 619-96.

gativ effekt. For der bJev moderniseret,

selvom de fremmede var her, og da de
fremmede forblev, fik vi det problem, som
vi har idag og som alle vel kender, bl. a.
stor arbejdsløshed."
Det er lidt uklart, hvad Notkin sigtede
til med sin påstand. Måske tænkte han på
ældre tiders indvandring afbl. a. industriel1e iværksættere. Men brevskriveren har

fuldstændig ret, hvad angår de seneste årtiers masseindvandring af uuddannede.
Det skortede for øvrigt ikke på advarsler
mod masseindvandringens konsekvenser
på længere sigt. Der blev bl. a. advaret i
Perspektivplanen PP2 fra 1972.
Japan manglede også arbejdskraft i
1960'erne. Men her forudså man, at fremmed arbejdskraft ikke var en holdbar
løsning. I stedet satsede man på arbejdskraftbesparende teknologi, og idag er Japan som bekendt teknologisk i front. Se
Danskeren 1991 ur. I s. 22.
!dag lider Danmark under ansvarsløse
politikeres fejltagelser og deres mangel på
modenhed til at indrømme samme.
En læser fra Københavns Nordvestkvarter skriver:
"Damnark og danskerne bliver "kulet"
ned af dem inde på "Borgen". Der er fle-
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Kina holder Tibet i
fast kvælertag
Den tibetanske kultur trues af massiv kinesisk indvandring
• TIBET
Af)Hnil Lintnc,r,
Btu1Skok
1 l r b ~har- koi..
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Påstanden om, at indvandring kan være
fik den trofaste Politiken-læser,
Hr. P. C. Orrcct til at fare i blækhuset. Politiken nægtede imidlertid at trykke hans
anti-racistiske indlæg.
På Danskerens redaktion er vi mindre
sarte. Vi bringer derfor P. C. Orrects uforkortede protest:
et problem,

"Jeg havde nær filet kaffen galt i halsen,
da jeg læste Politiken forleden. "Den tibetanske kultur trues af massiv kinesisk
indvandring", står der minsandten i en
overskrift. En sådan påstand kunne jeg
forvente at finde i Danskeren, som udgives afden såkaldte Danske Forening, men
ikke i Politiken. Jeg er rystet og skuffet.
For iudvandring kan da aldrig være en
tll!ssel! Indvandring er da en berigelse, en
ressource, en udfordring. En indvandrer
er en ven, tibetaneren endnu ikke har
mødt. Nu har de provinsielle og selvtilstrækkelige tibetanere endelig en chance
for at f§ gjort op med gamle fordonune og
lære, at deres måde at gøre tingene pil ikke nødvendigvis er den eneste rigtige. l(j.
neseme kan lære tibetanerne en masse
ting, måske ikke om familiesanunenhold,
men så meget andet.
Og verden kom til Tibet!
Der findes snævertsynede og selvtilstrækkelige tibetanere, som ikke vil erkende den nye virkelighed, og som drømmer om et mcerent Tibet. De puster til
frenunedhadets gløder og appellerer til
den indre svinehund. Disse ekstremt højreradikale, rremmedfjeodske, xenofobiske, racistiske og nazistiske folk bør der
tages skarpt afstand fra. De vækker mindelser om noget, som foregik i Europa for
kun f§ årtier siden. Vinder de magt, som
de har agt, vil de drive millioner af deres
nye landsmænd i udryddelscslejre og gaskamre.

Hvad er disse indskrænkede mennesker
overhovedet bange for? Skulle tibetansk
kultur ikke være stærk nok til at overleve
på grund af nogle få indvandrere? Hvad er
tibetansk kultur overhovedet? Der er da
altid kommet indvandrere og påvirkning
udefra til Tibet!
Først var isen der. Så kom indvandrerne.

Fremmedhadet må bekæmpes gennem
effektive oplysningskampagner, især overfor børnene, f. eks. i stil med Global Generation. Historiebøgerne må omskrives,
og stereotyper om kineserne må fjernes.
Tibetanerne må lære, at det meste ar det,
som de kalder deres kultur, i virkeligheden stammer fra Kina. Men oplysning er
næppe nok til at dæmme op for det vok·
sende fremmedhad og den racistiske vold
mod de nye tibetanere. Der må indføres
retningslinier for nyhedsformidlingen, og

den historiske sandhe<l må indskærpes, ligesom det nu sker i Europa. Endelig må
der indføres strenge straffe til folk, som
opfordrer til racehad. Det kan derfor kun
glæde enhver modstander af den afskyelige racisme, at der bliver slået hårdt ned på
enhver chikane mod de nye tibetanere.
Den oprindelige befolkning kan lige så
godt først som sidst lære at affinde sig
med, at deres nye landsmænd er konmm
for at blive.
I artiklen påstås det, at over halvdelen
af Lhasas indbyggere er kinesere. En
sådan påstand afspejler en racistisk tankegang. Hvor længe skal man da bo i Tibet,
for at blive accepteret som tibetaner? Indvandrerne er naturligvis ikke kinesere,

men nye tibetanere. Fuldstændig ligesom
europæere, der udvandrede til Amerika,
er blevet nye siouxer, apacher osv.
Endelig påstås det, at kineserne tidligere har haft succes med at udrydde de lokale kulturer i Manchuriet, Xinjiang og
Indre Mongoli gennem indvandring. Det
er naturligvis en myte, som må ~!lives ved
hjælp af massiv oplysning. Indvandring
medfører, at der opstår farverige flerkulturelle samfund, og når verdens farve,ige
kulturer blandes, bliver tilværelsen rigere.
l'or som alle ved: når alle farver blandes,
bliver resultatet: grilt!
Eller hvordan er det nu?"
Ja, hvordan er det nu???

Lagenforskning
og dobbeltmoral
I Danskeren I996 nr. 5 s. 13 gav vi de11
tyrkiske "lagenforsker" ved Odense Universitet Mebmet Necef et par ord med på
vejen for hans smukke omtale af alle da11ske kvinder; efter hans påstand havde
nemlig hver eneste af dem været i seng
med en italiener, græker eller spanier. Vi
dristede os dog ikke til at antyde vore gisilinger om, hvad der mon ville være sket
en dansk forsker ansat ved et universitet i
et musl imsk land (om en sådan abnormitet da overhovedet var tænkelig), hvis han
havde tilladt sig offentligt at rremsætte en
tilsvarende påstand om det pågælde11de
lands kvinder i deres forhold til f.eks. nordiske turister, indkaldte vestlige eksperter
m.fl.
Men bemeldte "lage11forsker" havde
skam mere i godteposen. Han har nemlig
afsluttet e11 "vide11skabelig afhandling"
om den etniske identitet og sproglige fordanskning blandt unge tyrkere i Danmark.
Og i den har han fundet ud af, at de tyrkiske unge mænd er langt mere "fordanskede" end pigerne. "Og der spiller seksualiteten den største rolle. Tyrkiske drenge
har et meget akti\1 liv med danske piger.,,
siger han.
Og det finder han udmærket. For selv
om de fleste tyrkiske mæ11d i Danmark
ender med at gifte sig med en anden tyrker, mener ha11 ikke, at de danske kvinder
bliver udnyttet. For "pigernes valgfrihed

bliver større, når de også f§r adgang til
mørklødede mænd med et andet temperament", siger han og smiler (Jyll.-Post.
16/10 96).
Smilet er forstileligt nok. For magen til
dobbeltmoral og "kønsracisme" skal man
dog vist lede efter - i hvert fald uden for
muslimske kredse. De danske piger, der er
dumme nok til at give sig i lag med disse
forløbne muslimdrenge, der altså ingen
"reelle he11sigtcr" har, men blot betragter
og behandler pigerne på linje med ludere,
skal ligerrem være glade for det privilegium, der forundes dem, ved at de "mørklødede mænd med et andet temperament"
beærer dem med deres drifter, som de i
deres hjemland skulle betale for at fil tilfredsstillet i et bordel. Men deres søstre,
de muslimske piger, skal skam ikke tænke på at gå hjemmefra og knytte tilsvarende kontakter med danske drenge og unge
mænd, selv om det dog ville &emme den
integration i det danske samfund, som vor
"lagenforsker" ellers er så optaget af. Det
ville koste muslin1pigeme enhver forbindelse med familien - eller endog livet,
som vi gentagne gange har oplevet det ved
de bestialske muslimske "æresdrab" på
ulydige kvinder.
Jo, det er sandelig en smuk "kulturberigelse", vi har Jnkkct ind i landet og altså
også ind på vore universiteter.
S.D.
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''Junge Freiheit''
- det nationale Tysklands stemme
I 1986 udgav en kreds af unge tyske studenter første nummer af tidsskriftet "Jun·
ge Freiheit''. I dag er tidsskriftet blevet til
en ugeavis med et oplag på over 40.000 og
en snes ansatte, et samlingspunkt af høj
intellektuel kvalitet for det nationalt-konservative Tyskland, der på grund af året
for Murens fald kalder sig "89'ere" som
kontrast til de toneangivende "68'ere".
Det oprindelige kernepunkt fo r "Junge
Freiheit'' var netop Tysklands genforening, nu arbejder det på alle fronter for en
nyorientering i tysk åndsliv og politik. Det
dominerende. emne er den antinationalc

udvikling forårsaget af Maastricht-traktat
og multikulruralisme, der dog hele tiden
anskues som t,dslag af en generel mentalitet.
Opgøret med de1u1e tidsånd har for
"Junge Freiheit" ikke været udenomkostninger. Flere sabotageaktioner mod avisen kulminerede i december 1994 i ildspås.!:ttelse af dens trykkeri med skader på
1,5 mio. D-Mark, og alene i årene 199295 blev 16 kiosker i Berlin, der solgte avisen, brændt. Den fysiske og verbale terror
har dog snarere styrket end svækket avisen, der politisk betragter sig som k-ettere
på Jorg Raiders "Freiheitliche Partei
Ostcrreichs" end på de intellektuelt uartikulerede tyske Republikanere, hvorfor
avisen da også i Østrig læses af mange og

derfor har en særlig østrigsk udgave.
Avisen har i øvribYf særlige redaktører
for bl.a. "nationalitetsspørgsmål". "sikkerhed og militær", "kirke", "tidsånd og livstil",
"narur og miljø", og "rejser". Alle emner
behandles med stor professionalisme,
hvilket gør avisen til et seriøst alternativ
til den herskende presse. Med disciplin
skriver "Junge Freiheit" efter reglen altid
at være lige så kritisk overfor folk i egne
rækker, som den er overfor modstanderne
- revisionisme og højreekstremisme står
avisen lige så fjernt som venstre-totalitarisme. Derfor har den også filet mange anerkendte fagfolk, skribenter og kulturpersonligheder som bidragydere eller interviewpartnere; fx. talrige CDU- og CSUpolitikere, historikeren Ernst Nolte, tidl.
FN-gencr"lsekretær KUi~ Waldheim, enken efter lederen af attentatet mod Hitler i
1944, Freya Grafin Moltke, og GerdKlaus Kaltenbrunner, som Helmut Koh I
har betegnet som den "betydeligste tysksprogede historiefilosof". Den kendte
franske filosof Alain de Benoist står også
helt på linie med "Junge Freiheit". Der er

kort sagt altid interessante, originale indlæg og interviews i denne avis, senest med
Alexander Lebed.
Med både humor og indsigt blotlægger
HJunge Frcihcit" uge for uge den stigende

rådvildhed og de manglende mål hos den

herskende "multikulti"-opinion, der kontrollerer statsmagten, som tilsyneladende
finder det "vigtigt, at det går alle godt,
undtagen dens egne borgere." Lange afbalancerede og vægtige artikler om f ilosofiske og historiske enu1er søger at skabe ny
bevidsthed om en I000-årig tysk national
arv, der såvist ikke fortjener at kastes i
skraldespanden på grund af 12 år under
Hitler. I alle europæiske lande, hvor der
protesteres mod den herskende antinationale kurs, bliver kritikere beskyldt for at
bane vejen for et nyt Holocaust, men selvfølgelig er denne tendens mest udtalt i
Tyskland. "Junge Freiheit'' viser kompromisløst og med succes, at vejen ud af dette
ikke er rcvisionismens og ekstremjsrnens
negative afhængighed af mediemafiaen,
men derimod en stadig besindelse på den
uudtømmelige rigdom, som enhver europæisk nation kan øse af som modgift mod
overfladiskheden og modesagerne.

"Danskerenu vil fremover bringe stof
fra "Junge Freiheit", som vi i al beskedenhed anser fo r vores tyske parallel.
Hvis man er alvorligt interesseret i tidens
nationale spørgsmål, kan abonnement på
avisen kun varmt anbefales. Dens adresse:
Junge Freiheit, Hohenzollemdanun 27 a,
D-10713 Berlin, Tyskland. (Å.rsabomiement: 229 DM).
Peter Neerup Buh/

Nationalisme som utopi og som
værn om det givne
Den Danske Forening anklages ofte fo r

at være "nationalistisk" - som om det var
et skældsord. Bl.a. i Danskerens brevkasse har der været en del debat om, hv<>rvidt
foreningen er nationalistisk, og om hvad
national isme egentlig er. En vis klarhed
kan Elie Kedcuries bog "Nationalism" fra
1960 måske bringe. Den udkom på svensk
i 1995 under titlen "Nationalismen. En

studie av nationalismen som ideologi"
(SNS Forlag, 214 sider, 229 sv. kr.). Kedouries bog opfattes som det vigtigste stu-
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die af nationalismen indenfor det idehistoriske område, og den har haft stor indflydelse på flere generationer forskere.
Kedouries anliggende er en grundlæggende k1itik af nationalismen, hvis
doktriner han opfatter som uforenelige
med praktisk politik, idet dens skarpe
sondring mel lem nationaliteter er umulig,
og forsøg herpå fører kun ti I konflikter og
blodsudgydelse. Det er nationalitetsprincippet, som det opstod politisk under den
franske revolution, filosofisk særlig gen-

nem tyske filosoffers værker, der er genstanden for Kedouries kritik. Han viser,
hvordan datidens marginaliserede intellektuelle så den nationalistiske ideologi
som et redskab til at ffi magten, og hvordan de nærede helt urealistiske, utopiske
forventninger til nationalstaten: "Samfundets sygdom måtte kureres. Og kuren
kunne kun blive gennemført når mænd
med intelligens og følsomhed ikke længere blev holdt udenfor, når de blev taget ind
og givet den plads, der tilkom dem. Sådan

en kur kunne kun staten gennemføre,
tænkte disse skribenter."
Dårligdommen kunne ikke fjernes, erklærede statsrcl~læreren Adam Muller,
"så længe som stat og borger tjener to herrer...så længe som hjerter er splittet i det
indre af et dobbelt begær, det ene er at leve som borger i en Stat... det andet at udskiIle sig selv fra den hele samfundsorden, at afskære sig selv fra denne stat sammen med sine mest hellige følelser, endog
selv med religionen." !følge Miiller skulle altså individet tværtimod på totalitær
vis finde selve sin åndelige frelse i nationalstaten. Og i sine berømte "Taler til den
tyske nation" (1807-8) afviste filosoffen
J.G. Fichtc på samme måde med foragt en
stat der kun opretholdt "indre ro og en tingenes tilstand, i hvilken enhver med flid
kan tjene til sit daglige brød og tilfredsstille sine materielle behov så længe som
Gud lader ham leve". "Alt dette", fortsætter Fichte, "er kun et middel, en betingelse og en ydre ramme for hvad kærlighed
til fædrelandet virkelig ønsker at hidbringe, nemlig at det evige og det guddommelige må blomstre i verden og aldrig ophøre
med at blive mere og mere rent, perfekt og
fremragende." Og Kedourie må konkludere: "Dette er det fulde omfang af kravet:
at staten skal være skaberen af menneskets frihed ikke i en ydre og materiel forstand, men i en indre og åndelig forstand."

Kcdourie skriver videre, at "romantikerne stræbte efter en højere, omskabt,
overmenneskelig eksistens, som kunne
afskaffe livet som det virkelig leves; nationalisme er det politiske udtryk for denne
stræben." - "Linerarur og filosofi gav adgang til en mere nobel, sandcre verden, en
verden mere ægte og mere spændende end
den virkel ige verden; og gradvist blev
grænsen mellem fantasiens verden og realiteternes verden udvisket, og nogle gange forsvandt den helt. Hvad der var muligt
i bøger burde være muligt i virkeligbeden.
Læsning af bøger blev en politisk, en re-

volutionær. aktivitet.

11

Det fremgår klart afKedouries præcise
beskrivelse af rødderne til det revolutionært-nationalistiske røre i Europa i de sidste 200 år, og i den 3. verden i de sidste 50,
at det ikke er den tradition af nationalisme, som han kritiserer, at Den Danske
Forening tilhører. Tværtimod ligner den
utopiske nationalisme, med dens filosofiske rødder og dens fantasteri, mest af alt
en parallel til den moderne multietniske
filosoferen, der i lige så høj grad som nationalisternes er forsøg på folkeomflytninger med eskapistiske undertoner.
Kedourie peger på, at man ikke uden videre kan overføre "natjonalismens" be·
greber ti I i det ydre lignende begivenheder
før 1789, og det er da også snarere disse,

der umiddelbart altså kan ligne nationalisme i "moderne" forstand, som Den
Danske Forening må knytte an til. Den histodsk velkendte utopiske nationalisme
såvel som dens åndelige tvilling multikultnralismen ønsker et nyt "fædreland" i stedet for det givne; DDFs "nationalisme" er
arvtager til det urgamle, traditionelle, fællesmenneskelige værn om fødestedet (natio ~ fødsel); værn om det og dem, der
p.g.a. fødslens, opvækstens og omgivelsernes tilfældighed står en nærmest, uden
nogle ideologiske doktriner, illusioner eller ønsker om at omskabe verdenskortet.
De møjsommelige fo rsøg på gennem

århundrederne at opbygge stabile samfund med velfærd og frihed for individet,
og udenrigspolitisk at sikre en krigsforhindrende magtbalance til værn for den
bestående orden i et statssystem, alt under
skønsomt hensyn til "folkenes selvbestenunelsesret", men uden at hæve dette
til et absolut princip - denne stræben er
også Den Danske Forenings, men den trues i dag af omkalfatrende folkevandringer
og multietniske ideologier i langt højere
grad, end den nationalistiske separatisme
og dens ideologer nogensinde har gjort
det.
Peter Neerup Bultl

! anledning afballaden om 12 nazister i Greve har Georg Godskesen skrevet følgende lille eventyr, der viser hvordan en lille
gruppe galninge kan udnyttes politisk.

OPRÅB
til det danske folk
De siger, der sidder en mand i Forvildeleje og udbreder skrifter mod alt. Mod den
frie kærlighed, mod kærlighed i det hele
taget, mod strømpebukser, mod plyssede
bamser, som han mener bør forbydes fordi de korrumperer de unge. Og så skal det
ogs.1 være slut med brystvorter for mænd.
Han er i kontakt med en mand i Fupstrup, der sender hans skrifter videre til
Jylland og det øvrige udland, især til folk
der benægter, at der blev dræbt nogen under anden verdenskrig, herunder en mindre gruppe der benægter, at anden verdenskrig overhovedet har fundet sted, men
blot er et ondt rygte startet af kræfter til
højre for VS.
Det siger sig selv, at de1me propagandavirksomhed er til fare for det danske
folk. Programmet er så rationelt og attraktivt, at det risikerer at fænge som en løbeild i al le samfundslag. Derfor foreslår jeg
oprettelsen af en særlig komite til uskadeliggørelse af disse to mennesker, der efter
sigende allerede har samlet en skare på 17
alternativt begavede- alle med adgang til
telefon - der sikkert vil kaste sig over
mange værgeløse ofre, såsnart de er holdt
op med at ekskludere hinanden.
De er farlige. De vil afskaffe ytringsfrihed i Danmark og derfor skal munden lukkes på dem snarest. Denne samfundssvulst skal skæres ud med rode, kammerater. Dog skal man ikke anvende metoder, der strider mod moralen. Lad braste-

nene blive hjemme indtil videre. Strækmarch af udkommanderede skolebørn vil
måske være tilstrækkeligt, måske ikke, det
vil vise sig. De små kan begynde med at
vifte med specielt til formålet trykte plakater - i tusindvis af dem - der bærer indskriften NED MED DE ONDE. Og skulle
det ikke være nok - og muligvis, eller
måske sandsynligvis - er det absolut ikke
nok, skal vi sørge for en holdningsændring.
Vi må have oplysningskampagner i radio, pressen, fjernsyn, fol keskoleme, gymnasierne og ungdomsklubber, der advarer
mod den gryende fare. Præsterne skal også være med, idet de stiller med et særligt
uddannet eksorcistkorps med klædeligt
grånende hår. Det kræver organisation.
Der må gives tilskud til vagtkorps, antisamfundssvulstkontaktgrupper i alle storbyer, med samt alle større byer og mindre
større byer, der må stille de nødvendige
lokaler til rådighed og sørge for servering.
Pengene fra de første indsamlinger kan
bekoste en rytterstatue af statsm.inisteren
foran Christiansborg, hvorfra han retter en
fordømmende pegefinger mod Forvildeleje. Ordene WE SHALL OVERCOME
vil funkle fra ædelstenene i hans cykelhjelm.
Vi skal være vag15onune. Snarest muligt skal der oprettes en telefoncentral,
hvor de rettænkende kan 1inge ind og berette om suspekte naboer, dem der enten
har sympati for folk fra Vanløse eller som
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har sagt, at kampagnen imod dem er overdrevet. Ingen lunkenhed. Det kan være et
skalkeskjul for sympati og skal indberettes omgående. Vi må kort sagt sætte alle
hjul i sving uden at skele til hvad del koster. Der står alt for meget på spil. Vi må
komme uvæsenet til livs så det mærker
del. A lle kendte og før kampagnen endnu

ukendte ans igter må deltage i den spontane fordømmelse. Vi må vise vore virkelige følelser frem i et grandiost opbud af
ægte humanistisk kæ rlighed. Vi må jage

de skyldige, forfølge dem, aldrig give
dem fred. De vil ikke sejre og det gode vil
vinde til sidst, vær forvisset om det. Meld
jer ind i bevægelsen idag ... men vent lidt.
Hvorfor meldte du dig ikke ind igår? Du
er måske selv en af dem, når det kommer
til stykket? Tag dig lidt i agt, min ven, ford i vi holder kærligt opsyn med dig. Vi ved
hvem du omgås og hvad du spiser. Vi ved
også at du læser aviser. Endnu kan vi ikke
læse dine tanker. Men bare vent.
Georg God,kese,,.

Er blodskam forældet?
Nyligt foreslog en j uridisk professor,
der ønsker straffeloven moderniseret, at
del gamle forbud imod ægteskab mellem
søskende, såkaldt blodskam, skal ophæves - som angående et så sjældent forhold, at det idag uden større risiko kunne
to lereres. Med andre ord: h vorfor have
forbud som alle overholder?
Som læge kan man endnu en gang undres over forskellen på juridisk og lægelig
tankegang. Medens en læge ofte må d isp<mere livsvigtigt med timers varsel, tager
j uristernes bedømmelse deraf ofte års
grnppearbejde. Og med hensyn til blodskam kan man ganskevist lægeligt nok
medgive, at den talmæssige risiko inden
for den danske befolknings arvemasse
idag er overskuelig. Men imod en sådan
øjeblikkelig juridisk vurdering, henviser
en specialist i human arveforskning d r.
Peter K.A. Jensen (Jyll.-Post. 3/2 97) til et
ikke ubetydeligt nyt arvemæssig! islæt i
Danmarks befolkning, som allerede har
medført, at der, modsat tidligere, årligt fødes ca. 25 børn med den tidligere i Dan-

I Landet

misse.
Der er således gode gnmde for justitsministerens o pfordring til omtanke inden
straffelovsændringer.

Johannes Clemmesen
D1: med. & h. c.

rundt

Hovedstadsområdet
Sydlandske tricktyve
De såkaldte tricktyverier foretaget af
"sydlandsk udseende" personer fortsætter
med en sådan regelmæssighed, at det
næsten ikke er værd at notere, hvis det ik-

ke netop især var gamle og i deres naivitet
og godhjertethed værgeløse danskere, de
går ud over.
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mark usete uhelbredelige blodsygdom
Thalassæmi, d er stammer fra Mellemøsten, Sydøstasien og Afrika. Sygdommen optræder med 6 procent blandt børn
af arveligt belastede halvsøskende og med
12 procent blandt børn af belastede helsøskende. Juraprofessorens nye straffelov
kan således befrygtes at overse konsekvensen af en accept af "blodskam", f.ex.
blandt indvandrede muslimer. For dem bidrager indgifte allerede i sto rt omfang til
at vedligeholde grupper med arveligt betingede sygdomme.
Professorens forslag kan nok påregne
succes - modstandere er jo eo ipso "racister''. Man kan vel ogs.'i med henblik på
islamiske medborgere forudse en fremtidig lovliggørelse af indtil fire hustruer, og
af den medfølgende lette adgang til skils-
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Fra Østerbro i København meldes om
sådanne personer, der havde held til at
stjæle guldsmykker for ca. I 00.000 kr. fra
en 84-årig kvinde.
Også andre steder i kvarteret var utøjet
på spil. En beboer beretter om metoderne:
"Det ringede på, og t1denfor stod en køn
og smilende sydlandsk ung dame og fortalte, at hendes far havde købt ejendommen. Hun skulle lige ind og snakke med
mig i to rninuner, men da jeg er andelsha-

ver vidste jeg, at det var løgn, så jeg lukkede døren."
(Kilde: Østcrt>ro Av.s 6/1 I 96).

Saddam Husseins
modstandere?
Tre brødre på 19, 22 og 24 år, irakiske
"politiske flygtninge" her, øvede rå og
brutal vold mod tre danskere på værtshus
i Allerød. Østre Land~ret gav hovedmanden 3Y, års fængsel og de to andre 60 dage hver.
Der var dog ikke tale om at sende dem
tilbage til den irakiske diktator, der ellers
synes at kunne bruge folk af deres slags.
(K;ldc: Jyll.-PosL 26/2 97).

Frænde værst
En indisk ekspedient i en døgnkiosk i
Brønshøj-Husum blev i november overfaldet i kiosken a f en "sydlandsk" udseende mand, der røvede kontanter og cigaretter for ca. 7.000 kr.
Så det er altså ikke danskerne alene, der
er o fre. De fremmede overfalder og be-

stjæler også hinanden.
{Kilde: Btcmshoj-Husum Avis 12/1 196).

Etniske bander i vest
Banderne af fremmede unge er nu så
sto1t et problem i alle Københavns vestlige forstæder, at politi og sociale myndigheder har nedsat en arbejdsgruppe, der
skal forsøge al kortlægge deres færden.
Så må man jo se, om det hjælper. I hvert
fald kan kortlægningen da måske bruges i
er kulmrhistorisk atlas!
(lGldc: Jyll.-Posl. 4/2 97).

Positiv jobdiskrimination
Københavns Politi vil søge at hindre, at
unge andengenerations indvandrere kommer ud i kriminalitet; der skal skaffes job
til dem.
Blandt unge danskere faldt lovovertrædelserne sidste år med 20%, men for unge
med "etnisk baggrund" steg det med 3%.
Så politiet har fået en bevilling på en
halv mio. kr. af Justitsministeriet, og nu
skal der skub i arbejdet, der namrligvis
koordineres af en projektstyregruppe.
En beskæftigelseschef på TAMU,
Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser, der mest tager sig af 18-25-årige
med kriminel fortid eller tilpasningsproblemer, udtaler fortrøstningsfuldt:
"Selv om der er kø til uddannelsen, skal
vi nok få de unge ind på skolerne i enten
Viborggade eller Hejrevej på Nørrebro".

med dens omkring 4.000 indvandrere og
flygtninge.
De danske instanser regner ganske illusionsløst med, at volden optrappes med
endnu brutalere metoder, da "indvandrerne konuner fra kulturer, hvor man har et
andet forhold til menneskeliv end herhjemme."
Ak ja alle de "kulturer", vi skal "heri·
ges" med!
(!Gide: Jyll.-Po'1. 20/2 97) .

•

Fremmed vaneforbryder

- Dest"ærre Je11sen. Nu skal vi j<> tænke 1,·enUgt pd indvtmdrerne,
så Ahmed el Akbu har/det srillinge11.

For vi skal sandelig gøre noget for de
unge kriminelle "kulturherigere" - koste
hvad det vil!
(Kilde: Jyll.-Post. Hovedstaden 6/3 97).

Fyn
Mellemøst-mafia
Indvandrerforbrydelserne på Fyn med
udgangspunkt i Odense er flere gange omtalt, men synes at blive stadig grovere. En
nyl ig sag omfatter brandstiftelse, der let

kunne være blevet til mordbrand, forsikringssvindel og terror mod vidner med
bl.a. snit i lilledrengs penis som middel til
at opnå tavshed.
En nat i marts 1996 satte en bande aflibanesere fra Odense ild til et orientalsk
bageri i Kværndrup. Der lå 5 personer og
sov i bygningen, men det kunne ikke be·
vises, at de vidste det, så de blev ikke
dømt for forsøg på mordbrand. Bagmanden var en iraker, der lå i strid med den libanesiske bagermester; begge var parthavere i bageriet og mistænkte hinanden for
snyd. Retten fandt, at irakerens motiv var
forsikringss,•indel for at få sine penge ud.
Branden forårsagede skader for omkring
550.000 kr.
Retssagen blev en opvisning i vidneangst efter voldsomme trusler for at bringe vigtige vidner til tavshed. Ved afhøringen af et af vidnerne kom det f.eks. frem,
at ukendte personer havde øvet vold mod
hans søn på 21/, år ved at skære med en
kniv i hans penis en trediedel rundt ved
roden. Faderen, der alligevel svarede på

spørgsmålene, var også blevet angrebet af
en af de tiltaltes far og storebror og regne·
de med nye trusler, når han kom tilbage til
Odense fra retten i Svendborg. Et andet ligeledes udenlandsk -vidne ,,ar så skræmt,
at han helt tabte mælet, så dommeren måtte sætte ham i arresten i håb om, at han
derved fik munden på gled i en senere afh.øring. En af de tiltalte havde i øvrigt i tide sikret sig ved at stikke af til Tyskland.
Sagen giver et tydeligt indtryk af, hvilken hæslig forbryderrede Danmark er blevet i kraft af vore menneskekærlige og
kulturberigende flertalspolitikeres fremmedpolitik.
(Kilder. t·yns Amts Avis 8/2, 11/2 97~ JylL·Post.

9/2 97).

Bandekrig
mellem fremmede
Strid, vold og krigslignende tilstande
bliver stadig mere almindelige mellem de
store grupper af vidt forskellige fremmede. Odense synes igen at præstere rekor·
den.
I februar gik det løs mellem palæstinensere og somaliere som kulmination på
længere tids magtkampe. Væbnet med
jagtgeværer, økser, knive og jernstænger
raserede 40 somal iere en ungdomsklub i
Voll(d)sroose med det til lejligheden særdeles passende navn Ragnarok, hvor 35
palæstinensere var på besøg. En somalier
affyrede fem skud uden at ramme nogen,
men tre personer måtte efter kampene på
sygehuset med snitsår og skranuner.
Striden synes at dreje sig om, hvem der
skal have magten i indvandrer-ghettoen

En 38-årig Sayed Karim Ahmadi - hvor
i verden han så kommer fra - gik ind til en
invalid mand i Svendborg, som åbenbart
gennem længere tid havde været venlig
mod ham og ofte lånt ham penge. I forvejen havde han bevæbnet sig med dennes
affaldssæk, som han havde tømt indholdet
ud af. Sækken trak han over hovedet på
den forsvarsløse mand, der sad på en
kørende kontorstol, væltede ham om på
gulvet, gennemrodede hans Jonuner og
stjal to punge med hver l 00 kr. foniden
diverse personlige papirer.
Politiet kendte hr. Ahmadi særdeles
godt og anholdt ham dagen efter. Han fik
et års ubetinget fængsel. Det var nemlig
hans dom nr. 15 siden 1986!
Det oplyses ikke, hvad hr. Alunadi i alle
disse år har kostet de danske skattetrælle.
(Kilde: Fyns Amts Avis l 8/12 96).

Østjylland
Fastesløve praktikanter
Flere arbejdsgivere i Århus henvendte
sig under den nylig overståede muslimske
faste-måned ramadanen til den konununale skoleforvaltning for at få standset udsendelsen af muslimske elever i erhvervspraktik under den sidste del af ramadanen.
De var nemlig gennemgående så udmatte-

de og uoplagte, at både de selv og virksomhederne fik for lidt ud af praktikopholdet.
Man kan så spørge, om det alene var fa.
sten, der var årsagen til den manglende interesse, eller om denne også havde andre
årsager?
(Kilde: Erhvervsblodet 1112 97).

Ghetto ved Fredericia
Som ved så mange andre provinsbyer
byggedes der for en del år siden nogle boligblokke i Erritsø uden for Fredericia, der
nu er indlemmet i bykommunen. De var

opført af et socialt boligselskab for jævne lilii..
danskere. I dag er to ud af tre beboere "
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fremmede og bebyggelsen blevet til en
flygtninge-ghetto. Navnlig i løbet af det
sidste halve år er antallet af fremmede
eksploderet. Der er "flygtninge" frd Sri
Lanka, Irak, eks, Jugoslavien og på det seneste mange fra Somalia.
Det giver de velkendte problemer, og
som en beboer udtaler: "Politikerne kan
nemt sige, at vi skal tage godt mod de
fremmede. De bor jo ikke her."
En dansk familie på vej ud kan meddele, at de afløses af 8 somaliere, der siden
september har boet i en J'h værelses nedenunder. Det startede sidste sonuner
med en enkelt kvinde, der snart fik et
barn. I september dukkede en svensk bil
op fyldt med somaliere. Bilen kørte igen,

men efterlod 6 somaliere. De avancerer nu
til en 5-værelsers, og den ledige I'h værelses får så en ny "flygtninge"familie og så
fremdeles.
De naive danske beboere tror s~~dig,
det er et spørgsmål om bedre integration,
og kæmper med ringe held for at inddrage
de fremmede i forskellige aktiviteter.
Men som deres formand har indset
det: "Del er stort set umuligt at sætte en
bremse i flygtningeproblemet. Når folk
står på venteliste, kan man ikke afvise
dem."

Og for politikerne er det jo en behagelig udvej at kunne ghettoisere jævne danskeres boliger- og selv bolde sig udenfor!
(KHde: Fredericia Dagblad 18/1 97).

Fra andre lande
Norge
Babylonisk forvirring
Skolevæsenet i Oslo fremviser stort set
samme træk som det i København : Overvældende antal fremmede elever, konstant
hastig vækst i deres forholdsvise andel af
elevtallet, et utal af fremmedsprog og håbløse forhold for de norske lærere over for
disse udfordringer.
På kun 3 år er antallet af fremmedsprogede elever i gnmdskolen i Norge vokset
med 29%. På de 9 første klassen:in er tallet vokset frd 21.716 til 28.078. Oslo alene har over 38% af alle disse fremmedsprogede elever. De repræsenterer i alt 96
forskellige modersmål, men der er kun f:i
tosprogede lærere. På Tøyen skole er 90%
af eleverne frenuuede, men kun JO% af
lærerne er tosprogede. I hele Oslo er 27%
eller I0.522 af eleverne fremmedsprogede. Blandt årets nye elever er andelen
imidlertid langt højere - 49%!
(Kilde: Arbeideri>lade< t 5/2 97).

S.D.

Sverige
Berigende familiemønster?
Om eftermiddagen den 9. februar i år
myrdedes en 21-årig kvinde af sin tidligere mand i en lejlighed i fremmed-kolonien
Rosengård i Malmø. "Hun levede ikke efter vort arabiske livsmønster'', sagde manden, da han meldte sig selv til politiet.
Mens kvinden blev mishandlet til døde, var
parrets lo-årige datter låst ude på altanen.
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der folk tænke på, at der ikke findes nogen tolerance overfor kristen religionsudøvelse i muhammedanske lande. Han
ser ansøgningen som ''Et ønske om med
magt at sætte Allahs vilje igennem i vort
samfund." En sammenligning med kirkeklokkerne holder ikke, dels er de en årtusindgammel tradition i et kristent land, og
dels indeholder de ingen aggressivitet
som muezzinens "Allahu akhbar- Gud er
stor. Jeg bekender at der findes ingen anden gud. Jeg bekender, at Muhammed er
hans profet. Til bøn! Der er iogen anden
gud end Allah' La ilabe allallab." Det er
"alle hellige kriges krigsråb."
Befolkningens vrede er så stor, at selv
de grønnes og socialdemokraternes by·
rådsmedlemmer ikke tør støtte muhamedanen1es ansøgning.
Indtil videre må rnue,.zincrne alt~å klare sig med stemmens naturlige begræns"
ning.
(Kilder: Die Wclt 4/3 97; Die Zeit 21/3 97;Time
2412 97).
Lars Otto Kristensen

Dette er det andet mord i Sverige på kort
tid, hvor en indvandrerkvindes forandrede
livsmønster angives som årsag til forbrydelsen. I det andet tilfælde fandtes desuden
en opslidende tvist om forældreret.
(Kilde: Svensk lel<Sl·tv 10/2 97; Fyns Amts Avis
11/2 97).

P.N.B.

Tyskland
Larm i gaden
Den, der har været i lstanbul og flere
gange hørt Muezzinens kalden til bøn
med højttalere, der lyder som var de drevet med trykluft, kan nok tvivle på om en
talsmand for den muhammedanske menighed i Duisburg har ret, når han spørger
"om den tyske kultur er så svag, at den
bryder sammen når der kaldes til bøn med
en lydstyrke, der svarer til en forbikørende bils?"
De muhammedanske menigheder i forstæderne Marxloh og Laar, hvor .1/3 af
indbyggerne er trosfæller, har søgt om
dispensation fra de almindelige miljøbesterrunelser for støj for at kalde til bøn
med højttaleranlæg hver fredag og hver
dag i r-dmadan-måneden. Lignende tilladelser er allerede givet i Dortmund,
Hamm, Oldenburg og Siegen.
Marxloh og Laar er stærkt præget af
25% arbejdsløshed. Mange tyske borgere
spørger sig selv, om de overhovedet bor i
Tyskland. Den protestantiske præst har
stillet sig i spidsen for protesterne og indrykket en halvsides annonce i den lokale
avis, hvor han gør opmærksom på at
"Islam er en antikristen religion " og bc·

Flere fremmede i Berlin
Den nyeste befolkningsprognose for
Berlin frem til år2010 taler om flere gamle, færre børn og flere udlændinge.
I 1995 var 12,2% af indbyggerne udlændinge (= 407.000 pcrsoner).12010 vil
der være 17,4% eller 630.000 udlændinge
i byen. "Denued ligger udlændinge-andelen stadigvæk langt under de højeste værdier for andre tyske byer", resumeres det i
prognosen. I Frankfurt am Main er andelen således i dag på 25%. I Berlin er
fremmedbefolkningen dog meget ulige
fordelt, således lyder prognosen for de
mest fremmedgjorte omr.ider: I BerlinKreuzberg vil udlændinge-andelen vokse
fra 31,7% til 40,9%, i Berlin-Wedding fra
26,5% til 37%, og i Berlin-Tiergarten fra
23,5% til 34,4% i år 2010.
( Kilde: Btrliner Morgenpo.st 21/1 97).

P.N.B.

Brutalitetens hovedstad
I Berlin bar k:riminalstatistikken for 1996
slået alle rekorder. 600.000 amueldte forbrydelser - 20.000 mere end i 1995. Et
lyspunkt er, at opklaringsprocenten er på
44%, det højeste tal siden 199 l. Statistikken
er endnu ikke helt færdig, men det står allerede fast at 1995-tallet på 79 mord blev nået
allerede i november l 996. Det er især tallene for mord, grov vold og reveri, der stiger
voldsomt. Derimod er antallet af sin1ple tyverier og indbrud nogenlunde konstant.
Mange af mordofrene er faldet i indbyrdes krige mellem udenlandske bander.
En polititalsmand angiver "stigende arbejdsløshed blandt unge" og "skuffelse

hos østeuropæere, der håbede at have fundet velstanden i Berlin", som de vigtigste
grunde til de alannerende tal.
To trediedele af alle mistænkte i sager
om organiseret kriminalitet i Tyskland i
1995 var udlændinge, udtalte forb1u1dsindcnrigsminister Manfred Kanther i november. Det drejede sig ikke om udlændinge, der har boet og arbejdet i Tyskland i
mange år, deres kriminalitetsmønster adskiller sig ikke væsentligt fra tyskernes,
men om udlændinge. der opholder sig
kortere perioder i Tyskland, de fleste illegalt. Det er især biltyveri, menneskesmugling, narkotika- og våbenhandel og
bordelvirksomhed, udlændingene er indblandet i, altså områder, hvor der særlig
hurtigt kan laves særlig mange (sorte)
penge.
(l{jlde: Die \Vel< 21111 96, 30/1 97).

Lars Otto Kristensen

Smuglerbander
De danske myndigheder har længe
været klar over, at op mod 75% af asylsøgerne er kommet som resultat af organiseret indsmugling, for "hvordan skulle
de ellers kunne finde Sandholmlejren?"
siger direktøren for Udlændingestyrelsen
til Information 30/12 1996.
I Tyskland har grænsevagterne i 1996
pågrebet 27 .024 mennesker, der ville rejse illegalt ind i landet, de fleste ved
grænserne til Tjekkiet og Polen, det er 9%
færre end i 1995. 7.364 var i 1996 smuglet ind af "sluserbander", 11% flere end
året før. 85% afindsluserne var udlændinge. Mange af de indsmuglede er finansielt
afhængige af bagmændene, der bruger
dem i kriminelle aktiviteter, ofte af groveste at1.
En gruppe på 16 bengalske flygtninge
undgik med nød og næppe at fryse ihjel i
Berlin. De stod om morgenen 30/ 12 i 11
graders kulde, de fleste på bare fødder, på
motorvejen syd for Berlin, hvor de blev
reddet af tilkaldt pol iti" Det var slutningen på en 7.000 km lang flugtrute, som ingen af dem turde eller ville fortælle om.
Efter skærpelsen af asyllovene i 1993
er indsmugling den eneste mulige måde at
nå det forjættede land på. For så længe de
tyske myndigheder ikke kan påvise fra
hvilket land, flygtningene er rejst ind, ved
man heller ikke, hvilken grænse, man kan
sende dem tilbage over. Sender man dem
direkte tilbage til deres oprindelsesland det kræver, at man kan finde ud af hvor
det er, og at det vil modtage sine egne borgere - er de ilde stillet, da de i regelen har
solgt alt hvad de har og sat sig i gæld for
at finansiere rejsen i håb om senere ved
familiesammenføring at kunne trække resten af familien med senere. 20.000 kun-

ne derfor i 1996 ikke huske deres rejserute. Det gælder om uopdaget at nå 30 kilometer ind i Tyskland.
Adskillige er frosset ihjel.
Op mod 15.000 mark er bagmændenes
pris.
(Kilder: lnform.uion 30/12 96: Die Weh 2612 97:
Der Spiegel 1997 nr. 2 og nr. lO).

Lars Otto Kristensen

Føljetonen fra Liibeck
Alt tyder på at branden i Asylcentret i
Liibeck 18/ l 1996 aldrig bliver opklaret,
og at følgelig ingen vil kmuie dømmes eller udtrykkeligt frifindes for ildspåsættelse. Det eneste, domstolen har afdækket, er
dybe stridigheder mellem beboerne. Desuden er sagen løbet af sporet, fordi den
politiske venstrefløj, anført afto kvindelige kanonadvokater med ubegrænsede
pengemidler, har brugt den som platform
for politisk propaganda efter princippet
''hva' fa'en rager sagen sagen?"
Et stort antal vidner forstår kun tysk,
når det er til deres egen fordel, og ændrer
jævnligt forklaring. Et stort antal politikere med Liibecks borgmester i spidsen vil
have, at der skal findes "højreekstremistiskc" gerningsmænd, og bruger i mangel af
sådannes havelse sagen til almindelig
"flygtningevenlighed" og opfordrer til sabotage mod udvisning af udlændinge
uden legal opholdstilladelse, hvad det så
har med sagen at gøre.
(Kilder. Die \Vdt 4110 96, 1511, 18/1 97;
Der Spicgcl 1996 nr. 49).

Lars 0110 Kristensen

Frankrig
"Ingen censur, tværtimod"
I den sydfranske by Vitrolles er der en
arbejdsløshedsprocent på 22. Indvandringen og dens konsekvenser er her særligt
mærkbare. I stedet for at handle, er der
imidlertid hidtil kun blevet snakket. Den
hidtidige socialistiske borgmester Angladc svækkede yderligere økonomien ved at
få bygget en sports- og festhal til godt
20.000 kr. pr. indbygger.
Bl.a. dette er baggrunden for, at Catherine Megret fra Front National i februar
fik 52,4% af stemmerne ved borgmestervalget i Vitrolles. Den tyske avis "JtU1ge
Frcihcit" (JF) har i den anledning interviewet hende og hendes stedfortræder Hubert fayard; således spurgte avisen, hvor
tyngdepunkterne i deres kommunale politik kommer til at ligge:
Fayard: Et stort problem i Vitrollcs er
usikkerheden. Et stort flertal af borgerne,
udover vor egen vælgerkreds, deler vore

betragtninger. Hvad angår den offentlige
sikkerhed, må vi gøre os store anslrengelser. Den anden hovedsag gælder den almene forvaltning. Vitrolles var tidligere
en rig by. Det er den ikke mere. En ansvarsfuld ledelse er nødvendig. Som en
god familiefaders, for de offentlige finanser skal ikke ødes bort. Man må være et
forbillede, dvs. strengt vise, at offentlige
penge ikke ødes bort. Det er sket alt for
længe. Frem for alt vil vi forsone Vitrolles' borgere. Valgkampen er ovre. Nu gælder det arbejdet. Vi er åbne overfor alle,
uanset hvordan de har stemt sidste søndag. Cathetine Megret er borgmester for
alle borgere i Vitrolles. Vi er rede til at tale med alle uanset hvilken politjsk farve,
de tilhører.
./F: Man har sagt om Front Natimwl, al
dCr, hvor partiet har borgmeste,posten,
vil der blive udøvet censur i kulturseJ..10ren.
Fayard: Hvilken kultursektor?
JF: Jeg tænker her p& bibliotekerne.
Fayard: Derom bliver der skrevet meget
dumt. Jeg kan forsikre Dem om, at der
heller ikke i Vitrolles vil blive udøvet censur. Tva:rtimo<l, vi vil supplere biblioteket
med abonnement på nogle aviser fra det
nationale højre. Aviser, der ikke for tiden
er i byens bibliotek, idet hr. Anglade ikke
var demokratisk. Der var ingen aviser for
dette område, aviser, der jo nu engang udtrykker hver anden borgers tanker. Folk,
der vil læse den nationale presse, vil så
kunne det, tidligere kumie de det ikke.
JF: Og hvad med de andre medier?
Fayard: Hvem, der vil læse de socialistiske eller andre aviser, vil kunne gøre
dette. Vi vil ikke afbestille nogen. Hvad
kultursektoren angår, så befinder vi os her
i Provence. Vi må her anstrenge os meget,
idet her ikke er nogen provencalsk kultur,
og der er ingen folkekultur i byen. Jeg orienterer mig efter (byen ledet af en Front
National-borgmester) Marignane, hvor
der bliver gjort et kulturarbejde, som når
det størst mulige antal mennesker. En kultur, der behager alle og er tilgængelig for
enhver. Der skal ikke føres en kulturpolitik, der kun tjener et mindretals interesser,
sådan som det tidligere var tilfældet.
(Kilde: Jwlge Freiheit l4/2 97).

RN.B.

Vietnam
Repatrieringen
af bådflygtninge
Vi har adskillige gange og til dels ud- Ill..
forligt berettet om de vietnamesiske båd- ,..
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flygtninge, deres ophold i store lejre i
nærliggende lande i Sydøstasien, Australien og Hong Kong, genbosætningen afen
del af dem i "vestlige" i-lande og de stadig mere systematiske bestræbelser for at
få hovedparten afde resterende repatrieret
til deres oprindelsesland Vietnam. (Se således Danskeren 1989 nr. 4 s. 16, 1991 nr.
1 s. 21, nr. 5 s. 16, 1993 nr. 5 s. 17, 1995
nr. 6 s. 17).
Efterhånden stod det klart for alle, der
ville se, at langt de fleste af bådflygtningene var rejst fra Vietnam af økonomiske
grunde som fattigdomsflygtninge. Ofte
var deres udrejse finansieret af deres families fattige ejendele i håbet om, at de
bortdragende kunne virke som brækjern
ti1 rigere samfund og senere kunne trække
familieme efter sig i kraft af modtagerlandenes menneskerettighedsfilosofi om ret til familiesammenføring m.v.
Dette var utvivlsomt med til at fll de tleste
af "tlygtningene" til at stritte voldsomt
imod enhver tale om hjemsendelse, selv
længe efter at ethvert håb om genbosætning i rigere samfund måtte synes forsvundet.

Langsomt kom da også repatrieringen
fra de nærliggende områder i gang - trods
alle betænkeligheder og protester fra
flygtningeorganisationer og andre "humanitære" kredse i alle lande, der dog var i
stand til al forsinke og vanskeliggøre processen meget. På det sidste har den imidlertid taget fart, og de store flygtningelejre i Malaysia og Thailand er blevet praktisk taget tømt. Karakteristisk nok voldte
den engelske kronkoloni Hong Kong længe de største vanskeligheder og fleste protester, men med Kinas forestående overtagelse af stedet er al snak ude, og de sidste
6.-7.000 bådtlygtninge repatrieres inden
overdragelsen den 1. juli i år.
FN's flygtningeorganisation UNHCR
påtog sig meget nølende at kontrollere repatrieringen og har også støttet den økonomisk sanunen med flere i-lande. Det
kommunistiske styre i Vietnam havde forsikret, at ingen hjemvendende ville blive
forfulgt på gnmd af deres bortrejse. Så
vidt det kan kontrolleres, har styret nøje
overholdt dette, men det vil dog altid være
vanskeligt at nå til fuldsikkerhed i et principielt totalitært samfund som det kommunistiske Vietnam.
Det kan fastslås, at adskillige af de
hjemvendte har klaret sig godt, ti l dels på
grund af kundskaber og færdigheder, de
har tilegnet sig i flygtningelejrene. Andre
slås på ny med den fattigdom, de søgte at
unddrage sig, og har åbenbart hverken
midler eller evner til at komme ud af den.
Ja, der kommer endda stadig nye bådflygtninge til Hong Kong> nu blot med en
hurtig tilbagesendelse i udsigt.
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Det er vanskeligt at frigøre sig fra tanken om, hvad hele denne udvandring har
kostet i menneskeliv, lidelser, spildte år
for hundredtusinder og uhyre summer af
penge, og hvad der kunne være opbygget
med de samme menneskelige og økonomiske ressourcer i Vietnam, hvis de i stedet var kommet til nytte der. Det kommunistiske rvangsstyre i landet og de "humanitære" kredse i Vesten, der holdt hele cirkuset gående i mere end en snes år, er fælles om ansvaret for de menneskelige ulyk•
ker.
Vesten sidder tilbage med de mange vietnamesiske flygtninge, der blev genbosat
der, og som ingen taler om at repatriere,
hvad enten de var forfulgte eller blot søgte en bedre tilværelse i rigere lande.
(Kilde: Time 20/J 97).

S.D.

Filippinerne
Kristnes frygt
for muslimerne
Som før omtalt (Danskeren 1995 nr. 3
s. 18) bar det muslimske mindretal på Filippinernes hovedø Mindanao i lange tider ført guerillakrig mod styret i Manila.
Antallet af dødsofre herved anslås til omkring I 00.000.
Centralregeringen har nu afsluttet en
fredsaftale med betydelige indrømmelser
til muslimerne. De k1istne, der udgør ca.
85% af lv!indanaos indbyggere, frygter
følgerne, idet de mener, at muslimernes
mål er at islamiscre hele øen.
Frygten udspringer bl.a. af, at en tidligere muslimsk separatist og guerillaleder
er blevet udpeget til formand for et koordineringsråd, der er nedsat ifølge fredsaftalen, og at en stor del af de muslimske oprørsstyrker skal indlemmes i den filippinske hær.
De kristnes fry&>t synes velbegrundet.
Allerede i oktober kom det til nye kampe
mellem regeringsstyrker og muslimske
partisaner, hvorved mange blev dræbt eller såret.
I februar 1997 blev den romersk-katolske biskop Benjamin de Jesus, som var en
nøgleperson i fredsbestræbelserne, skudt
ned og draebt af to attentatsmænd, som
menes at være muslimske ekstremister.
Det skete i den overvejende muslimske by
Jolo.
Biskoppen var det hidtil mest fremtrædende kristne offer for krigshandlingerne.
( Kilde: Jyll.-l'ost. 319, 15/ LO 96; Time I 7f2 97).

S.D.

Australien
Indvandringspolitik
i vinden
Australien er et af de ægte indvandringslande, der har modtaget langt den
største del afsin befolkning fra Europa eller som efterkommere af disse indvandrere. Indtil for ikke så længe siden var det
også en fast politik fra australsk side at bevare befolkningens præg af en hvid befolkning af europæisk herkomst og at afvise indvandringstryk fra de langt folkerigere områder i Sydøstasien.
Dct1c synes imidle11id i de senere årtier
at have ændret sig drastisk i takt med, at
den traditionelle tilknytning til det britiske imperium og Commonwcallh er blevet svækket og de økonomiske forbindelser med Østasien og U.S.A. styrket. En
omfattende indvandring fra asiatiske områder er blevet tolereret, og Australien er
gået så vidt i s ine bestræbelser for at tækkes de hastigt opkonunende lande i Østasien, at det bar søgt at fremstille sig selv
som en naturlig del af Asien.
På det sidste er der dog kommet grus
i dette maskineri. Der er utvivJsomt opstået en modstand i folkelige kredse, som
blot ventede på at finde et talerør. Det
fandt de i en kvinde af folket Pauline Hanson, indehaver af en mindre "fish
and chips" restaurant i Queensland.
Hun gik imod den store indstrøuming af
asiater og ønskede den stoppet, da disse
mennesker slet ikke passede ind i en traditional australsk livsform. Da httn gav
udtryk for disse synspunkter i sil "liberale" (konservative) parti, blev hun hældt ud
af dene på grund af"raeisme". Hun stillede imidlertid så op som uafhængig kandidat i sin kreds og blev indvalgt i parlamentet med stort flertal. Der har hun
fremført sine synspunkter, hvilket har
fremkaldt et ramaskrig i flere østasiatiske
lande og bragt Australiens konservative
regering under Jolm Howard i en kattepine. Hendes vælgertilslutning var i 1996 så
stor, at den skønnedes at svare til 12 mandater.
Premierminister John Howard og hans
udenrigsminister har nok søgt at glatte ud
i deres kommentarer og at berolige de
vrede asiater. Men Howard er samtidig en
stærk forsvarer af ytringsfriheden og hævder, at den frie debat må sættes højere end
politisk korrekthed. Han bar da heller ikke taget klart til genmæle mod Pauline
Hanson. I praksis synes regeringen snare~
re at komme hendes og hendes mange tilhængeres synspunkter noget i møde ved
en forsigtig stramning af indvandringspolitikken. Antallet af nye opholdstilladelser
for indvandrere tænkes formindsket stærkt

i 1996 og 1997, og man planlægger at gennem føre sprogprøver, lrvilket navnlig
rammer de mange asiater, der ikke behersker engelsk og bl.a. derfor har store vanskeligheder på arbejdsmarkedet, hvor deres arbejdsløshed er 3 gange højere end
gennemsnittet. Desuden p,ltænkes indvandringslovene skærpet, så andre pårørende end ægtefæller kun kommeer ind,
hvis de beviser, at de behersker engelsk
ti 1fredsstillende.

Disse beskednere stramninger kan dog
næppe tilfredsstiUe den nu rejste modstand, der kræver fremmedindstrømningen helt standset og de meget store statsbevillinger til Australiens urbefolkning
afskaffet.
(Kilder: &,1. Tid. 14/1196; Jyll.-l'QS1. 3/12 96:
Fri Information 1996 nr. 5 s. 30 og nr. 6 s. 22;

Time 30/12 96 - 611 97),

S.D.

I Bøger og tidsskrifter I
Danmarks
redningsmand
Peter Neerup Buh!:
C-E. Frijs - to gange
Danmarks redningsmand .
Mindeskrift udgivet i 100-året
for hans død.
(Den Danske Forening, 1996. 94
sider. 50 kr.).
I Chri~iiansborgs dejligste rum, Samtaleværelset, har maleriet af konsejlspræsident og lensgreve Christian Emil KtagJuel-Vind-Frijs filet en overordentlig fin
placering blandt de andre pompøse malerier. Således er der da i det mindste nogle,
som af og til ser C.E. Frijs's kontrafej.
Men der er nok ikke mange, der aner,
hvem han er.

Det er Peter Neerup Buhls fo,tjeneste,
at lensgreve Frijs's politiske indsats nu
bliver kendt af en større kreds. Det sker
med bogen "C.E. Frijs - to gange Danmarks redningsmand".
Peter Neerup Bubl er kendt som en
utrolig dygtig og grundig researcher, og
han gør i forordet opmærksom p~ at han
ikke har forsøgt at gå nænnere iod på skildringen af Frijsl, levned - men at han netop ikke gør det, er nok bogens umiddelbare svaghed; for der, hvor forfatteren
kort kommer ind på Frijs som familiefarblandt andet i forbindelse med datteren
Agnes' pludselige død, får man i forbindelse med brevvekslingen med den trofaste københavnske ven, udenrigsministeriets direktør Peter Ve<lel, et uhyre stærkt
indtryk af pol itikeren, som man virkelig
gerne havde set uddybet.
Men Peter Neerup Bultl har altså valgt
at koncentrere sig om de politiske omstændigheder i forbindelse med C.E. Frijs,

og del er også i høj grad berigende
læsning.
"Vide I, hvorfor vi hedde herremænd ..." - Herluf Trol les berømte sentens om sande adelsmænds særlige forpligtelse overfor fædrelandet, står som
forord i bogen. C.E. Frijs tog denne forpligtelse alvorligt, og at han stillede sig til
rådighed for Damuark, var for ham ikke et
udtryk for personlig ambition - han trivedes nemlig allerbe<lst, når han færdedes
som landmand på sine vidtstrakte marker
eller som forstmand i sine kolossale skove omkring Frijsenborg ved Hammel.
Tankemagerne havde han til gengæld
ikke meget til overs for: "De fleste" - konstaterede han - "kan være fuldkommen
glade ved ikke at have spildt tid på at sn1dere tysk filosofi ..." Da han tiltrådte som
statsminister skrev det nationalliberale
Dagbladet overlegent: "Store åndelige gaver besidder han ikke, han mangler både
energi og udholdenhed, og man tør vel
uden at gøre ham uret sige, at hvis han ik-

ke stod på et fundament af 3.000 tønder
hartkorn, ville verden ikke have hørt om
ham. Det har altså visl sig, at hartkorn kan
opveje både dannelse og talent." Det v-&r
de samme nationalliberale, som foragtede
folk som netop Frijs, som bare ville lade
landet leve sit eget liv - de blev beskrevet
som »national-egoister".

Det står kJa1tefter læsning afBuhls lille fine bog, at det helt centrale, der drev
Frijs til, i de særdeles traumatiske år ovenpå 1864-katastrofen, at påtage sig opgaveo som statsminisler netop var denne
foragtede'·national-egoisme" - det egentlige for ham var simpelthen bevarelsen af
Danmark som et selvstændigt, frit og kristent land.
Frijs havde så til gengæld en urokkelig
tro på, at det først og frenuuest var de forenede landbrugere, som sbtlle løfte denne essentielle opgave, og han, som selv

ejede enorme arealer og tigdomme, stred
- delvis forgæves - for at forene "de SlOre og små bønder''. Når Frijs var så optaget af dette sammenhold, var det fordi ban
skønnede, at netop de mennesker, som
dyrker egen j ord, har en særlig, nedarvet
vilje til at bevare landet."
Og at gå ind i polilik bare med det formål at ville bevare landet, er jo bestemt
noget helt andet end at indrette sin tilværelse på holdninger, på ideer, på ideologier. Det er holdningsmagerne, drømmerne og fantasterne, der normalt skrives
bøger om. Det er den slags folk - trendsætterne - som jo siges at "skabe historien", og som derfor hævdes at være uhyre
interessante.

Kan der således overhovedet være noget interessant ved en stout, jordbundet
jysk greve som bare har det enfoldige formål at ville bevare sit fædreland? Eller
kunne del måske være, at det netop er
sjældne mennesker som lensgreve Frijs,
som bestemt ikke agter al gøre sig interessant ved forsøget på at "skabe historie",
der i virkeligheden repræsenterer selve
sjælen, selve kontinuerligbeden, i den
danske historie?
Jeg siger, at det netop er tilfældet, og at
de mennesker, som i Damuarkshistoricn
virkelig har udrettet noget til gavn for
Danmark, har været disse stærke, enkeltpersoner, som med det eneste formål at
ville bevare, med fast hånd greb ind, da
holdningsmagerne var igang med deres
løsagtige, destrnerende hasard-spil.
Det er Peter Neerup Buh(, som fremhæver, at Frijs to gange blev Danmarks
redningsmand. Første gang var i 1865, da
Sønderjylland var tabt, og hvor han samlede de i forfatningskampen splittede
kræfter om en ny Grundlov, og anden
gang var i 1870, da han hindrede at Danmark blev revet med af stormfloden i forbindelse med den fransk-tyske krig.
Peter Ncerup Bubl, hvis lille fine mindeskri ft varmt kan anbefales, konkluderer, at Danmark nok kunne have vundet
ved at Frijs' standpunkter og hele mentalitet havde dannet mere skole end tilfældet
altså blev, idet ban skriver:
"I dag, hvor landet atter er underlagt et
doktrinært, hovmodigt akademikervælde
uden rod i dansk grund, der vil føre os
mod nye katastrofer, har Danmark igen
brng for at blive ført ud af krisen af en
klippefas1 skikkelse som Frijs, der uden
ideologiske briller, uden leflen for "intelligensen" og uden partipolitiske eller personlige ambitioner blot handlede dansk.
Hvornår har der sidst i en dansk regering
siddet en mand, hvis politiske ledestjerne
simpelthen er at bevare Danmark som et
dansk land for det danske folk?"
Alice Furniva/
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Lærebog i danskhed
Jesper Asmussen:
De danskes sange
- og hyggelige historier.
(Attika, 1997. 368 sider. 248 kr.,
25% rabat v. køb af min. 24 stk.).
Det første, som skaberne af et nyt samfund vil gøre, er at berøve landets borgere
de fælles minder og traditioner. Folkesko·
!ens historieundervisning er derfor blevet
reduceret til "samfundsfag", hvor fællesskabet præsenteres som en art historieløs
maskine, der for så vidt kan indstilles til
hvadsomhclst. Eleverne kommer derfor til
gymnasiet med samme bevidsthed om deres forfædre som en flok aber, og med omtrent samme behov og horisont. Den mu•
sik, de kender, bærer også umiskendeligt
præg afjunglens lyde og rytmer. l gymnasiet kan de lære om inkariget, den spanske
borgerkrig og vietnamkrigen, men Danmarkshistorien nægtes dem stadig.
Det er en sørge! ig kendsgerning, at man
i dag kun ved selvstudium kan fa det at vide, som tidligere var et selvfølgeligt
grundskolepensum. Men hvor i bunken af
litteratur skal man be1,,yndc? Det samme
problem møder en lærer, som vil modgå
fordummelsen og aner undervise i dansk
historie og kultur.
Her udfylder Jesper Asmussens bog
midt i tidens nød en tom plads. Bogen
rummer dels I02 klassiske - ældre og ny•
ere - danske sange med noder, og dels efter hver sang ca. en tætskreven side om et
emne fra Danmarkshistorien, en skildring
og forklaring af danske skikke, dansk mad
o. lign. Desuden rummer bogen større afsnit om bl.a. de danske grænser gennem
tiderne, Dannebrog, kongehuset, ridderordner, folkedragter m.m. Alt skrevet levende og letlæst samt smukt illustreret.
Kort sagt søger forfatteren at videregive essensen af det at være dansk, hvilket
han imod tidsånden hævder at være noget
ganske specielt. Hævdelsen af alt det
særligt danske sker vel at mærke uden arrogance, men frimodigt og ligefremt; som
en selvfølgelighed - som hævdelsen af
den danske virkelighed bør forkyndes,
men som det i en forkrmnpet "politisk
korrekt" tidsalder kun sjældent høres.
Ved læsningen om de interessante og
mangfoldige detaljer ved alt det særligt
danske, som viser sig i alle livet$ forhold,
slår det en, hvilket forarmet verdensbillede den nuværende opdragelse til den uniformerede "globale landsby" egentlig indebærer. "Verden er mangfoldig, for kultur kan aldrig internationaliseres", fastslår
Asmussen rammende i sin bog, der for
såvel lærere som for alle andre er en an-
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befalclscsværdig modgift overfor den kulturløshed, der i dag præsenteres som almindelig dannelse.
Pe1er Neen,p Buh/

Politiseret
anstændighed
Morten Haahr (red.):
Alle mennesker er født frie og
lige.
( Borgens Forlag, 1994. 84 sider.
88 kr.).
Denne debatbog om menneskerettigheder, udgivet i samarbejde med Amnesty
International, rummer ti bidrag skrevet af
toneangivende forfattere og samfundsdebattører: Klaus Rifbjerg, Benny Andersen, Carsten Jensen m.fl. De bekræfter
hinanden i den nemme mening, at mennesker skal behandle hinanden ordentlige, og
det kan man selvfølgelig kun være enig
med dem i. Det betyder dog ikke, at man
nødvendigvis skal støtte Amnesty og kritikløst samtykke i FN-erklæringen om
menneskerettigheder, idet begge lider af
en velkendt politisk slagside.
På grund af emnets generelt indlysende
ri1,>tighcd kan det dog alligevel ikke undgås, at der bliver sagt nogle sandheder i
nærværende bog. Tor Nørretranders gør
således opmærksom på, at memieskerettighederne er truet i vor egen verdensdel,
netop nu, idet der ~·går en forfatter rundt,
et eller andet sted på kontinentet, og gemmer sig. Denne forfatter, Salman Rushdie,
er udsat for en mordtrussel, der skriver sig
fra, at han har skrevet noget, som man ik"
kc bryder sig om i andre kulturer. Alligevel samhandler vi med de lande, der udsender sådanne trusler( ...). Ytringsfrihe-

den er en illusion, hvis der bare er en, der
ikke kan !li lov til at ytre sig. Der er en, der
ikke kan ytre sig frit, og alligevel holder vi
kæft." Glædeligt at læse Nørretranders'
støtte til Rushdie, men man kunne ønske,
at han ville udvise den samme indignation, når f.eks. Den Danske Forenings møder bliver undertrykt.
Også Bodil Wamberg kommer i sit indlæg ind på noget væsentligt: "Måske er
det, fordi Danmark er så lille af størrelse,
et af de mindste lande i verden, at den humanistiske tradition her har haft så stor
gennemslagskraft. Vi havde faktisk fået
status som en slags forbillede i den vestlige verden i kraft af vores vel færd og vores
måde at tænke på. Vores hospitalsvæsen
var i top. ingen patienter lå før i tiden på
gangene, og man så ingen ligge på gaden
med sine ejendele i en plasticpose; vold i
S-togene var et ukendt fænomen, og man
kunne færdes relativt trygt alle vegne, også om aftenen. Blev et menneske overfaldet, var det utænkeligt, at man ikke prøvede at hjælpe eller skaffe hjælp. Nu ser man
til den anden side og skynder sig videre
for ikke at blive blandet i11d i noget."
Og hun spørger: "Ja, hvad er det, der er
ved at ske med verden og med os?( ... ) Jeg
har igen set rædselsberetningerne i CNN
og igen hørt - for Gud ved hvilken gang at våbenhvilen i Bosnien er blevet brudt
og kampene taget til. Nu er det muslimerne, der er de aggressive ... I den nordsjællandske højsommer virker alt fredeligt.
Jeg går en aftentur i skoven. Græsset dufter, hyldens hvide blomster lyser i det bløde, grå sommermørke, og nattergalen synger et sted på den anden side afsøen. Hvor
længe endnu, tænker jeg - hvor længe
endnu kan vi gå trygt på vejene og i skoven og høre nattergalen .. . Volden udefra
breder sig som en smitte ... Vi er allerede
selv kommet godt i gang.''
At kaos, vold og fanatisme er trængt
ind i Danmark, er ved at gå op for vore
"anti-nationalistiske" 1ittcrateri men alligevel er der en grundlæggende fejl i deres
udgangspunkt. Forfatteren Hanne Marie
Svendsen giver et klart eksempel, når hun
sk.li ver. at ~'hvis vi sætter race og nationa·
litet over begrebet menneske, kan vi lige
s,1 godt begynde at kalde os selv hunde,
rotter, svin eller en af de andre benævnelser for ringeagt, som de stakkels dyr i tidens løb har måttet lægge navn til ."
Mem1eskerenigheder går netop ud fra
"begrebet menneske", men dene er en
akademisk abstraktion. Det principielt
forkerte i den grundlæggende franske
menneskerettighedserklæring af 1789
blev allerede i 1796 påpeget af forfatteren
Joseph de Maistre, idet han kritiserede de
revolutionære, som ønskede at lave love
"for me,meslær. Men", sagde han~ '~der er

•

intet menneske i verden. Jeg har set
franskmænd, italienere, russere osv., men
hvad angår mennesket, må jeg sige, at jeg
aldrig har mødt ham i mit liv; hvis han eksisterer, er det udenfor min erfaring.... En
forfatning, som er lavet for alle nationer,
er lavet for ingen: det er en ren abstraktion, et udtryk for pedanteri skabt for at
opøve sindet til en ideel hypotese og som
må henvende sig til mennesket, i den fantasiverden hvori han lever. Hvad er en forfatning? Er det ikke løsningen på det foJ.
gende problem: At finde de love, som passer bedst ti I befolkningen, religionen, den
geografiske situation, de politiske forhold, velstanden, de gode og dårlige egenskaber ved hver nation?''
FNs menneskerettighedserklæring prætenderer at være en universel lov, idet den
erklærer, at alle har krav på de rettigheder,
som nævnes i den, "uden forskelsbehand·
Jing af nogen art, !:eks. på grund af race,
farve, køn, sprog, religion, politisk eller
anden anskuelse, national eller social Op·
rindelse", m.m. (Artikel 2). Og i Art. 14,
l hedder det, at enhver "har ret til i andre
lande at søge og fli tilstået asyl mod forfølgelse." Som altid kan sådanne egentlig
"gode" principper misbruges og fordrejes
til fordel for et bestemt politisk standpunkt, hvilket da også til fulde er sket under FNs og Amnestys auspicier.
Uden at forlade anstændighedens vej er
det derfor nødvendigt altid at have i erindring, at mennesket først og fremmest er
nationalt, hvorfor en virkelighedsnær pO·
litik altid må haveforskel/ene snarere end
de uproblematiske ligheder menneskene
imellem for øje.
Peter Neerup Buh/

Vanviddets politik
Anthony Storr:
Det umenneskelige menneske.
Den psykiske grobund for
grusomhed, forfølgelse og
folkemord.
(Hans Reitzels Forlag, 1995. 151
sider. 185 kr.).
Sadismen er opkaldt efter Marquis de
Sade (1740- 1814), masochismen efter
Leopold von Sacher-Masoch (18361895). En sadist kan defineres som en, der
opnår seksuel nydelse ved at tilføje andre
smerte, mens en masochi~i får seksuel tilfredsstillelse ved at lade sig grusomt be·
handle eller ydmyge. Disse to fonner for
seksuel adfærd beskrives normalt med det
sammensatte ord "sadomasochjsme'\ ef.
tersorn en person, der ophidses seksuelt af

den ene af de to aktiviteter, sandsynligvis
også finder den anden stimulerende.
Psykiateren Anthony St<>rr undersøger
bl.a. sadomasochismen i sin bog, der er et
forsøg på at kaste lys over den menneskelige aggressivitets natur, hvilket emne atter er blevet politisk aktuelt nu efter den
kortlivede nyc vcrdcnsordens" sammenbrud.
Storr konstaterer, at i sadomasochismen er magtdimensionen som regel vigtigere end den seksue11e dimension. "Diktatoren, der kan fa folkemasserne til at følge sit mindste vink, eller forflytte hele bc·
folknu,gsgrupper og få alle sine modstandere slået ihjel, nyder tydeligt sin position. For mange mennesketyper er magt·
udøvelsens glæder større end seksualitetens", skriver han videre. Det rejser
spørgsmålet om, hvilket program de skjult
sadomasochistiske politikere har. '·Kun
ved at forfølge alle sin fantasis luner kan
mennesket håbe at nå lykken",skrev Marquis de Sade, hvilket lyder som en genklang af vore moderne "humanistiske))
politikeres kernebudskab. Det samme gør
de Sades følgende selvafsløring: "'Jeg troede, at alle burde vige for mig, at hele universet skulle stå på spring og opfylde mine mindste ønsker, og at jeg blot skulle
udtrykke ønske om en ting, før jeg fik
0

den."

Hele den moderne "rettigheds"-tankegang, hvis kerne er, at man skal have lov
til at gøre, hvad man vil, udspringer
måske af en seksuel perversion. Kravet
om ubundethed er udtryk for magtbegær,
lyst til at omskabe samfundet, dominere
menneskene · i sidste instans selve livets
grundvilkår. Næppe tilfældi&>t er ordene
••aggressiv" og ''progressiv'' afledt af samme latinske ord: ad-gradior, som betyder
"jeg går fremad".
De nuværende bestræbelser for at gøre
Danmark til et multietnisk samfund kan
ranunende betegnes som en sadomasochistisk politik. Et mærkeligt ideologisk
selvhad eller selvpineri er kombineret
med en magtlysten drift mod "et nyt og
bedre samfund".
Storr undersøger også andre sygelige
træk i menneskesindet, som giver sig så
mange politiske udslag i disse år. Således
paranoiaen · forfølgelsesvanviddet • og
den deraf følgende trang til at dele menneskene op i absolut ''gode" og "onde
Den sædvanlige poli1iske paranoide fantasis kerne er, at der et eller andet sted
midt i det store samfund eksisterer et andet samfund, lille og hemmeligt, som ikke
blot truer det store samfunds eksistens,
men også praktiserer skikke, der må opleves som aldeles afskyelige, i bogstaveligste forstand umenneskelige. Når paranoide-skizoide fantasier om sådanne skikke
0

.

"projiceres over på en minoritetsgruppe,
kommer den til at virke endnu mere af.
skyelig og farlig end en pariakaste." De
paranoide "anti-racistiske" politikere må i
deres renhedsmani således siges at have
projiceret alt beskidt og ækelt i menneskenaturen O\•er på angiveligt "racistiske"
grupper · man kommer til at tænke på
tvangsneurotikeren, der vasker hænder
igen og igen dagen lang. Desuden viser
dimensionerne af"racis01e"-hysteriet, der
bl.a. kan ytre s ig i massedemonstrationer
til fordel for en person, der har snittet hagekors i sig selv, at vi lever i Cl i uhygge·
lig grad neurotisk samfund. Virkelighedserkendelsen synes ofte helt at være fraværende.

Anthony Storr afviser ikke, at aggression kan være bereniget i visse tilfælde ·
hvis den helt forsvandt, "ville vi måske
opdage, at vi ikke længere var i stand til at
forsvare os eller opretholde vores særskilte identitet." Der er jo trusler nok: "Hv.id
der især bekymrer og opskræmmer mange af os, er de problemer, der skyldes religiøs fanatisme. Så længe store skarer militante fanatikere kan bringes til at tro, at
de alene kender sandheden, og at alle vi
andre er vantro, eksfaterer der en trussel."
Storr peger på, "at mennesker, som er blevet nægtet fornemmelsen af et grundliggende selvværd, med stor sandsynlighed
falder tilbage på voldsudøvelse som et
vanemæssigt middel til selvhævdelse" •
dette kan læses som en advarsel til de af
vore politikere, der arbejder på at gøre
danskerne til andenrangs borgere i deres
eget land.
Storrs eget standpunkt er befriende frit
for psykiateres velkendte dogmatisme og
overtro på det "ham1oniske" menneskeideal. Hans synspunkt er "dybt antiutopisk": "Jeg mener ikke, at homo sapiens
har ændret sig særlig meget på fundamentale fysiske og psykologiske områder siden tidernes morgen; og jeg tror, det bedste, vi kan håbe på, er en mindre modifikation af artens mere ubehagelige sider i
lyset af vores stigende indsigt. Vi kan ikke afskaffe menneskets grusomme og dcstruk'tive egenskaber, men vi kan måske i
en vis udserækning opnå konn-ol med de
omstændigheder, der fører til, at de kommer åbent til udtryk."
At disse farlige omstændighc<ler 0 1u fatter multikuhurelle samfund, fremgår af
Storrs konstatering: "Eftersom mennesket
er tilbøjeligt til at forsvare sin fødeegn og
sit hjem særlig intenst, kaldes det ofte territorialt." Denne sandhed erkendes af
såkaldte ··racister". Det er derfor ikke
dem, der med deres holdning udviser tegn
på mentale defekter, skønt det ofte påstås.
Hvis nogen kan kaldes syge, må det være li...
de politikere, der grundet "idealisme" ik "
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ke længere kan skelne ønsketænkning fra
virkelighed - vanviddets første symptom.
Peter Neen,p B11hl

Truslen mod Europa
Sarah Collinson:
Europe and International
Migration.
(Pinter Publishers, London,
1994. 210 sider).
"Formålet med dern1e bog er ikke at
nedprioritere vigtigheden af migrationstryk, som optræder omkring Vesteuropa
og over hele verden. Det understreges faktisk i konklusionen, at de selvsanune tryk,
der indeholder potentialet for at skabe
omfangsrig migration, - hvad enten de resulterer i migration eller ikke ·, har behov
for at få opmærksomhed hurtigt, om ikke
af anden grund så for at undgå uds igten til
en meget mere omfattende økonomisk og
politisk destabilisering i Europa og i andre
regioner af verden i de kommende år."
Således skriver Sarah Collinson fra
"Royal Institute oflnternational Affairs" i
forordet til sin bog om Europa og international migr-ation. Og i slutningen af samme forord hævder hun, at den største hindring for en effektiv politik på området er
de europæiske staters uvilje mod at bruge
andet end de tmditiouelle metoder for indvandringskontrol, der "i slutningen af det
tyvende århundrede og senere sandsynligvis vil vise sig dårligt i stand til at tage sig
af et fænomen, som har potentialet for at
nå et omfang og en kompleksitet, som er
helt uden fortilfælde i den internationale
migrations historie'\ og senere l bogen
hedder det, at "internationale menneskevandringer er mere omfatlende, mere
komplekse, mere forskelligartede og mere forbLtndet med hinanden end nogensinde før." Collinson fastslår desuden, at alle
nationalstater i Vesteuropa blev skabt "i
fraværet afstore raeemæssigt, kulturelt eller religiøst afvigende indvandrersamfund."
Nutidens folkevandringer er såvist ikke, som nogen påstår, blot at ligne med
tidligere folkevandringer i historien. Derfor er de følgende tal, som Collinson oplyser i sin bog, katastrofale: De totale udgifter til asylprocedurer og flygtningebeskyttelse i OECD-modtagerlandene steg
fra knap I mia. dollar i 1983 til 7 mia. i
1990, hvilket beløb er J2 gange så stort
som FNs totale budget for flygtningehjælp på verdensplan, eller en syvendedel
af den samlede ulandshjælp fra OECD·
lande ti I den 3. verden. Og så tidligt som i
I974 havde 17% af alle børn født i Vest-
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tyskland udenlandske forældre. Allerede
før "indvandringsstoppet" i 1973/4 var
der dog iflg. Collinson klare tegn på, at
bekymringer over de sociale og politiske
omkostninger forbundet med de store indvandrerbefolkninger havde været Stigende i europæiske regeringer i adskillige år,
og at dette (ikke økonomien) var den virkelige årsag til indvandringsstoppet.
Alligevel advarer Collinson mod en
"belejringstilstand" i Europa som værn
mod indvandrcrstrømmeoe, idet hun hævder, at skønt streng grænsekontrol overfor
indvandring på kort sigt kan være et effektivt og nødvendigt tiltag, vil tilladelse
af styret (omend begramset) indvandring
være nødvendig for ikke at svække snarere end styrke kontrollen over folkevandringerne. Behovet for billig arbejdskraft
m.m. vil nemlig under alle omstændigheder umuliggøre totalt stop for vandringer
på tværs af grænser.
Selvfølgelig har hun ret: Spørgsmålet
er blot, på hvilken del af argumentet hovedvæ1,>ten lægges. Hidtil har den rigtige
hævdelse af umuligheden af el totalt stop
fø11 til slaphed på alle områder • jvf. Europarådets hævdelse af, at "åbne, gæstfrie
og tolerante holdninger er den eneste sunde basis for gode samfundsrelationer" ·,
så hvad der trænges til, er simpelthen
større skøns(>mhed og sund fornuft. Collinson imødeser da også en større brug af
de "gammeldags" metoder som grænsekontrol og visumkrav. Hun gør opmærksom på, at det i høj grad afhænger af tilstandene i modtagerlandene, om den pO·
tentielle folkevandringstrussel bliver en
realitet: "Ydre 'økonomiske' migrations'tryk' bliver ikke n.ødvendigvis direkte til
virkelig migration, eftersom økonomisk
motiveret migration er følsom overfor en
mængde faktorer, herunder efterspørgsel
eller 'pull' -faktorer i modtagerområder
og indvandringskontrol."
Samtidig hilser hun imidlertid også velkommen, at politikerne nu begynder at
vende opmærksomheden mod de grundliggende årsager til migration: fattigdom,
menneskerenighedskrænkelser, etniske
spændinger m.m. Imidlertid må hun konstatere, at denne nyorientering endnu ikke
har udmøntet sig i praktisk politik. Man
må håbe, at der heller ikke i fremtiden
sættes alt for stor lid til sådanne tiltag, der
ofte udspringer af en naiv tro på at kunne
løse alle verdens problemer. Oprindelig
var FNs fiygtningehøjkommissruiat og
flygtningckonvenrion kun tiltænkt europæiske forhold. Man kunne ønske, at man
ville holde sig dette udgangspunkt for øje
og for fremtiden i så vid udstrækning som
mul igt lade hver verdensdel tage sig af sine egne flygtningeproblemer.
Peter Neerup Bultl

I Foreningsnyt j
Forbundsformand
dømt med piber
og trommer
Som mange medlemmer vil erindre,
iværksatte autonome kredse samt Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet
med forankring hos daværende forbundsformand Maj-Brit! Bidstrup en voldsom
verbal offensiv mod DDF's so>mnerstævne 1995 i Korsør. Efterspillet har nu fimdet sted i Københavns Byret.
Bidstrup havde bl.a. sagt - som foregivende at henvise til DDF's prognunskrift
og dermed som udtrykkende foreningens
holdning - i Aktuelt 8/6 1995: "lmi11 begrebsverde11 er det racisme at beha11dle
mennesker anderledes udelukkende på
grund af deres hudfarve..." Fremdeles
skrev hun i en pressemeddelelse 9/6 1995
vedr. DDF's møder: "Me1111esker skal
kwi.11.e nægte at arbejde ved arrangementer med et racistisk og menneskefje11dsk
livssy11 ". Og i Akn,elt 12/6 1995 sagde
hun om sonunerstævnec: ·Hvis ikke det er
racistisk. så vM jeg ikke, hvad det er.
Tæ11k, hvis man blev anvist et arb~jde,
hvor man skulle stå der. mens de mere eller mindre heiler. ..". l Jyllands-Posten
fulgte hun op 13/6 1995: "Den Danske
Forenings indstilli11g er racistisk.", og i
Berlingske Tidende 13/6 1995: "... selvom
Ole HasselbalcJ, viste mig en tidligere
landsretsdom i fredags om at foreningen
ikke må kaldes racistisk, så må vi bare gå
videre til Højesteret, for hvad er så racister.".
Byretten mortificerede alle hendes beskyldninger og pålagde hende at betale en
erstatning for sagsomkostninger på 5.000
kr. samt for tort på yderligere 5.000 kr.
Tillige fik hun 20 dagbøder a J00 kr, alternativt hæfte i 20 dage.
Donm1en anser hendes tilsvining af
DDF for bagvaskelse, men vil under hensyn til regleme i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke pålægge hende frihedsstraf herfor.
I øvrigt bemærker dommeren, at Bidstrup ikke ved det skete handlede til varetagelse af en åbenbar almeninteresse eller
af sit fagforbunds tarv, sådan som hun
påstod. Disse interesser, fastSlår dommen,
kunne hun passende havde varetaget på en
anden måde.
Dom 2812 /997, Københav11s Byret,
afd. J sag J 35///995.
OH.

.
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Dagligstuemode i Virum
den I. torsdag i hver måned.

DDFs landsmøde holdes i år lørdag den 21. juni - årets længste dag - på
Jerlev Kro, Vilstrupvej 4, Jerlev, 7100 Vejle.

Vibeke Edsberg,
Henv.: ur. 45 85 37 95.
Dagligstuemode i Holbæk

den 3. mandag i hver måned.
Henv.: tlf. 53 46 02 Ol.
Moj n, vi ses i Sønderborg
OBS! Dagligstuemoder den første tirsdag
i hver måned kl. 19.30.
Tilmelding nødvendig til Ellen Ewers,
tlf. 74 43 5 I 57.

Grundlovsmøde 5. j uni 1997
Sted: Jerlev Kro,
Vilstrupvej 4, Jerlev, 7100 Vejle.
Tid:
KJ. 14.00.
Talere: Ungdomsskoleforstander
Thorkil Sohn og
sognepræst Søren Krarup.
Grundlovsmøde i Hillerød
Se nærmere i juni-nummeret.

Der er busforbindelse fra Vejle Station. Kroen ligger i naturskønne omgivelser 7 km
sydvest for Vejle nær ved Jelling og Billund (Legoland).
Børnefamilier er meget velkomne. Der vil blive sørget for pasning/aktivering under
landsmødet.
Program
09.30 Velkomst og morgensang
09.45 Fonnandens beretning

JO.IS Oplæg til diskussion om foreningens fremtid ved repræsentanter
for forskellige anskuelser.
10.45
11.00
12.00
13.00

14.00
14.45
15. 15

16.00

Pause

Diskussion i grupper
Frokost
Afrunding og konklusion
Hvordan fører vi det vedtagne ud i
praksis?
Kaffepause
Afrunding og konklusion
Opsummering og vedtagelser

DANSKEREN

udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund,
uafhæ.ngigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dailsk kultur,
sprog og leve\is i en ,enten. der trues af kaos, overbefolkning, vold og

failatisine.
foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer k3D abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmetd<:lses- og bestillu,gskupon se nedenfor.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det)
og foreninge1lS andre tryksager inå ikke omdeles privat sammen med
trykmateriale fra anden kilde eller med påført tekst, logo el.lign.
DANMARKSFONOEN
AF 5. MAJ 1995

16.30 Bustur til Jelling
18.30 Middag
20.00 Dans, underholdning og hyggeligt

samvær.
Der er mulighed for overnatning på kroen.
Enkeltværelse incl. morgenmad .... kr. 200
Dobbeltværelse incl. morgenmad,
uden bad.......................................... kr. 300
Dobbeltværelse incl. morgerunad,
med bad ........................................... kr. 450
Foretag selv evt. værelsesbestilling på
tlf. 75 86 5218.

Vi opfordrer alle medlenuner til at deltage
i landsmødet.

Foreningens adresse: Pos.tboks 411, 8100 Århos C.

Telefons•kr•tariat. Tlf. og telefu: 8613 24 Ol. Giro: 454-7551
E-mail: Danskeren@dk-onlinc.dk
Internet: http:\\W\vw.dendan..:;keforening.dk
Redaktion:

Dr. phil. Sune Dalg,lrd (ansv. red" styrelsesme<ll.}. tlf. og fax 31 55 18 02
~lO<lekonsul.nr: Murer Poul Vinther Jensen (St)'T.mtdl.), tlf. 75 61 0849
Jurjdisk bistand: Advokat Folmer ReindeJ (slyr.medl.). 1lf. 33 IS 19 92.

telefax 33 1S SI 96

Lokale kontaktpersoner:

Kobenha>'ll: Cand. mag. Peter Neerup Buhl (styr. medl.), tlf. 31S97740.
Nordsjælland: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbaleh (form.), tlf. 49 1915 54,
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88.
Midtsjælland: Bibliotckor Harry Vinter (næstformand), tlf. 42 38 75 93
Sydsjælland: lærer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 538780 32
Den Danske forenings styrelse administrerer
Fyn: Fhv. politiassistent Erik Dagø, tlf. 62 22 56 S8
Danmar/rsfonde11 aJS. maj J99S, der er en kampSyd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.medl.),
fond, hvis midler anvendes i overen.sstenunelse
tlf. 74 43 5 1 57, Kai Pedersen. tlf. 75 44 5027
med Den Danske ForcniJigs formålsbestemmelse Sydøstjylland: Fhv. overlærer Ingrid Mathorne, tlf. 75 6 1 4776
til at sikre danskernes ret til en tilværelse på egne
Østjylland: Herbert Nielsen, tlf. 86 17 46 69.
præmisser her i landeL Fonden er opbygget på Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten fogt, tlf. 97 42 91 31
grundlag af testamemariske og andre gaver.
Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Bidrag kan ind.sættes på foreningens girokonto.
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 7 1 12
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreninge,,. men kan fonnidle kontakt til den.

•

lndmeldelses- og bestillingskupon
Navn: - - - -- - - - -- -- - - -- - - - Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens
adresse eller på dens postgirokonto 454-7551 .

Gade, vej m.m.: - - - - - - -- - - -- - - - - Postnr. og -distrikt: - - - - -- -- - - -- - - - -

Jeg ønsker mere information om Den Danske Foren.i.og.

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

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

Kuponen bedes indsendt til:

DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100 Årlms C.
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EU på udkig efter ''racistne''
EU har udråbt I 997 til "racisme-år". Til at holde udkig efter racisme omgås EU med planer om at oprette et observatorium. Mindre kan ikke gøre det!
Af gode grunde kan vi ikke vise billeder af det påtænkte observatorium. Læserne må defor - indtil videre - nøjes med et billede af det berømte Mount Palomar observatorium.
e de O
d e
Vi håber i et kommende nummer at kunne bringe billeder og næristerpræsident, Wim Ko mere oplysninger om EU's Racisme-Observatorium.
ropaparlamentets
fo
mand, Jose Gil Robles, o
flere EU-Kommissærer
Haag markerede den officielle åbning, fortsatte de po
litiske stridigheder i Bruelles.
Storbritannien har valgt
at gå enegang og blokere fo
Us planer om at oprette
såkaldt ·Racisme-oberservatorium'. Herfra skal ma
overvåge racistisk inspire-rede episoder, registrere
orskelsbehandling
o
komme med anbefalinger
il medlemslande.
Mens 14 lande er enige
om, at centret skal organises som en ny EUainstitut ion, hævder briterne, at de
er for snævert. De vil have
n mellemstatslig organisation, der kan påtage sig
langt mere vidtgående OP.
gaver.

;.l·- - - - : - - : - - : - - ~ - - , ~ " . " ' . " " " . " " " ~ ~ - - - - ~ ~ : - : , : ; ~ ~ ~ ~ ' " ' . " " - - ,

Absurd skær
I Bruxelles p~peger velinformerede kilder, at kravet:
er virker som et veto, ha
et absurd skær. Storbritannien er nemlig væsentli
ngere fremme med antiracistisk lovgivning end andre EU-lande.
Planerne om det nye ob. atorium blev udtænk

Jy/1.-Post. 3111 97.

At EU påtænker at opføre et observatorium hænger formodentlig sammen med, at racismen ikke kan observeres med det blotte øje. Dette til trods for, at racerister i adskillige
år har advaret mod "den voksende racisme". Professionelle racerister bedyrer imidlertid,
at racismen findes. I Danmark er en af godhedsindustriens fremmeste personligheder,
Morten Kjærum (tidligere Dansk Flygtningehjælp, p.t. Det Danske Center for Menneskerettigheder), udnævnt til leder af Det banske Samordningsudvalg, som med en massiv (og formodentlig indbringende) kan1pagne skal overbevise den undrende befolkning
om racismens eksistens.
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