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Dødens politik 
Justitsministeren har fremlagt et 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ole Hasselbalch 

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

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

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

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

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

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

Kort sagt En ægte landssvigter! 

Svage danskere svigtes 
De blytunge økonomiske og sociale virkninger af fremmed

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

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

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

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

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



EF-unionen 
og de fremmede 

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

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

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

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

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

Suverænitetsafgivelse 
Traktaten indebærer uden for al lvivl, 

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

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

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

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

Stoltheden, der blev væk 
Gennem årene er det lykkedes at 

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

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

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

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

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

Han skriver i indledningen til denne 
bog følgende: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sofavælgere stemmer for 
§ 20-proceduren indebærer, at vælger

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

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

Unionsborgerskab 
1 så henseende indebærer traktaten, at 

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

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

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

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

FØR OG NU ... 

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

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

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

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

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

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

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

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

"Fri bevægelighed for personer, ind
vandring og asyl 

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

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

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

" 
I samme erklæring konstaterer mini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvad så? 
Det er uigennemskueligt, hvad Maas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skamplet eller skændsel 
Det lader en person som Ejner Hov

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

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

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

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

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

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

Hjemmeværnet skal nedlægges 
eller afvæbnes 

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

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

Kollektiv straf 
Straffen skal endda ikke indskrænkes 

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

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

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



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

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

Sune Dalgdrd 

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

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

S.D. 
• 

Entalgyser 
I efteråret udsendte Danmarks Stati

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

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

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

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

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

Sådan ligger landet - når man kigger 
efter i krogene! 

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

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

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

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

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

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

Rejsehjælp 
På område efter område kan vi i denne 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Psykiatrisk behandling til de anderle
des tænkende. 

Mingo 

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

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

Eksempler fra JP's ledere i eftertlret: 

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

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

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

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

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

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

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

JP kan naturligvis anvende de leder-

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

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

Viby, den li.februar 1992 
NTIGC 

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

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

Med venlig hilsen 
Niels Thostrup 

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

TV-raceri 
Raeeriet er en udbredt sygdom i de 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

EF's falske fjendebilleder 
I beretningens beskrivende del frem

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

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

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

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

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

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

Brud med europæisk frihedstradition 
De fremmanede fjendebilleder benyt

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

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

drejede sig om jødeforfølgelser eller 
Gulag Øha vct. 

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

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

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

Der er kommet 2 svar. 
Det ene fra socialdemokraten Else 

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

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

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

I . Europa-Parlameruets undersøge/- ~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raceriets . 
racisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

Af Peter Neerup Buh/ 

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

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

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

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

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

En slem overraskelse 
Han udt.rykte nemlig nu pludselig for

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

Nyskabelse kræver selvhævdelse 
Den kritikløse tolerance må også afvi

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



• 

' 

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

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

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

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

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

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

Beskyttelse af egen kultur er ikke 
racisme 

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

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

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

Peter Neerup Buh/ 

Fra de 
velbjergedes 

• nge 
I Politiken 17/12 91 bringer en Svend 

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

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

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

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

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

Diskrimination 
Planer om oprettelse af to mindre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eduardo Farah, Svendborg. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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