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Danmark 
for folket 

Da Socialdemokratiet og arbej
derbevægelsen i forrige århundrede 
skabte grundlaget for det danske 
velfærdssamfund, skete det under 
hård kamp mod datidens magtelite. 
Denne fastholdt benhårdt sine forde
le og retten til at vide bedst på alles 
vegne. Men eliten havde efterhånd
en tabt jordforbindelsen - som det 
f.eks. havde vist sig, da den på et 
komplet ureal istisk grundlag styre
de landet ud i 1864-katastrofen. Så 
den sociale kamps udfald var givet, 
selv om striden blev sej og ofrene 
mange. 

Socialdemokratiet indtog derefter 
pladsen som landets dominerende 
parti, medens fagbevægelsen kunne 
bryste sig af at have "sejret ad hel 
vede til", som LO's formand Tho
mas Nielsen udtrykte det ved vejs 
ende. 

Men historien kører som bekendt 
ofte i ring. Gradvis blev bevægelsen 
overtaget af mennesker af samme ty
pe, som den førhen selv havde be
kæmpet. Personer, for hvem positi
on og udbytte spiller en større rolle 
end sagen. Folk, som ved, hvordan 
man i ly af de rigtige ord og menin
ger placerer sig i en lun lille rede. Og 
som, når de først har anbragt sig i 
denne, tager let på, om de overhove
det hjælper dem, hvis interesser de 
hævder at varetage, endsige om de 

bevarer forbindelsen til virkelighe
den. 

På den måde overhalede udviklin
gen arbejderbevægelsen og Social
demokratiet, der nu er i færd med 
selv er havne i undertrykkerens rol
le over for den jævne mand, når den
ne frækt mener, at kejseren går rundt 
i den bare skjorte. Bevægelsen og 
partiet er blevet ti l en sammenklam
ret klump af jakkeklædte herrer med 
dobbelthage og røde slips, indbyrdes 
forbundet af den enkeltes frygt for at 
konune til at sige det mindste, som 
kan rive ham ud af det trygge fæl
lesskab. Hvad der er rigtigt, og hvad 
der er forkert, spiller i dette selskab 
kun liden rolle - og hvem der over
hovedet har bestemt, hvad der skal 
siges, fortaber sig i det uvisse. 

Således er tingene kørt i ring, og 
jævne mennesker kan på ny ved en
den af et århundrede gå i gang med 
at slås for social og anden retfærdig
hed. 

Udfaldet vil også denne gang 
være givet - hvis vel at mærke un
der-Danmark samler sig om sine 
fælles værdier og mål og fejer sine 
falske og forældede "ledere" til side 
for at gøre plads til dem, der vil, som 
folkets flertal vil. 

Vi bringer i dette nummer et par 
illustrerende eksempler på kampens 
vilkår. 



Nazihjælperne 
l Jyllands-Posten rapporteres 5/1 96 om resultaterne af "Glo

bal Generations" "antiracistiske" vildføringskampagne over for 
de unge. Til den holdningsslaskende reporters tydelige begejst
ring er det således lykkedes at Il\ en skoleklasse til at skrive en 
såkaldt "racistiskjantelov". Ifølge denne nye lov er det f.eks. "ra
cistisk" at tilslutte sig følgende udsagn til de fremmede: ' Du skal 
ikke tro, <11 du er bedre end os" og "du skal ikke tro, at din kul
tur er bedre end vores ". 

Vil man undgå at være "racist", skal man altså mene, at de 
fremmede gerne må tro, at de er bedre end os, og at deres kultur 
er bedre end vor??'/ 

Det turde siges at være tolerance drevet ud i parodien. 
Den statsbetalte propagandakampagne har altså hidført, at 

skolebørnene har lært at identificere "racisme" med ønsket om 
at ville forsvare vores egen kultur. Hvor længe kan mon "Global 
Generation" af den gnmd Il\ dem til at lade være med at forsva
re sig selv og dansk kultur? 

Men når børnene ad åre bliver stolte af deres forsvarsvilje og der
med "racisme", er vejen næppe lang til grevenazisten Jonni Hansen 
og hans kumpaner, der jo åbent bekender sig som racister. 

Racisme indebærer som bekendt opfattelsen af, at mennesker 
skal behandles forskelligt efter biologisk oprindelse. Det ville 
derfor end ikke være racistisk at mene, at vor egen kultur er bed
re end den, som kommer til os gennem afgudsdyrkere iført mid
delaldergevandter. Men nu forsøger "Global Generation"s 
skruppelløse propagandister altså at bilde de unge ind, at det er 
racistisk, hvis man mener, at de fremmede ikke skal have lov til 
at føle sig bedre end os! 

Hvorfor rapporteres sådan noget (dansk)diskriminerende non
sens på en måde, som var det sund åndelig føde? Mener Jyllands
Posten mon, at pressens opgave er at hjælpe betalte manipula
tører med at forvirre landets skolebørn? Ser Jyllands-Posten da 
ikke, hvordan man på den måde skaffer børnene på talefod med 
de ægte racister? Havde det ikke været mere naturligt at rappor
tere tingene på en maner, som hjælper til at holde rede på begre
berne? 

Med artiklens falden på halen for resultatet af "Global Gene
ration"s manipulation har JP i realiteten hjulpet "Global Genera
tion" med at yde Jonni Hansen logistisk bistand. Medløbsidioti
en kunne næppe være større. 

Føj fors .... ! OH 

Schmakkk! ! ! 
Sådan lyder det i tegneserierne, når helten slår skurken ud med 

en lige højre. Det sanune oplevede seerne på Fyn, da Tage Abil
gart fm den lokale borgerliste "Stop Indvandringen" i forgangne 
måned opsøgte TV-Fyn i anledning af, at stationen havde føjet end
nu et beskidt indslag til en årelang tilsvining af ham. Da Abilga11 
fandt indslagets journalistiske ophavsmand, gav han ham ganske 
enkelt et blåt øje. Herefter blev både journalisten og den svagelige 
Abilgart bragt på hospitalet. Sidstnævnte med en armskade. 

Det mest interessante skete imidlertid først bagefter: Abilgart 
fik nu lov til at forklare sig under rolige forhold for åben skærm! 
Her kunne seerne så høre ham fortælle, at hvis pressen ikke lev
ner folk anden mulighed for at forsvare deres ære og værdighed 
end de knyttede næver, ja så bliver selv ældre mennesker med 
svage arme jo altså nødt til at slå fra sig. 

Begivenhe(len fandt sted næsten san1tidig med, at gæster på 
vej til et afDDF's møder i Århus kastede sig korporligt over den 
som vanligt af Ligaen af Forende Betonmarxister tilkaldte og 
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derfor hastigt tililende "antiracistiske" presse. På den filmstump, 
lokal-TV her nåede at optage, inden kameramanden tabte både 
underkæben og kameraet af lutter forskrækkelse, ser man de 
"voldelige skinheads". Det drejer sig ifølge den noget tågede op
tagelse om bedsteborgere, der i nydeligt tøj og slips går løs på 
journalisterne. Pæne mennesker, som altså bare har fl\et nok. 

Hvis man ikke kan få fred til at gå til et almindeligt møde uden 
at blive badet i projektørlys og derefter hængt ud for alverden 
som "raci~1er" og "ekstremt h0jreorienterede",ja så stikker man 
altså nu idioterne bag kameraerne en på tuden. 

Begivenheden førte til, at de chokerede TV-folk opsøgte fore
ningen.~ forn,ancl, der fik lov at forklare, at foreningen jo altså ikke 
kan indestå for, hvad personer, den ikke kender, foretager sig under 
klammerier med journalister ude i byen. Og ikke nok med det: Han 
fik også - for første gang - lov at forklare, hvad det er, foreningen 
overhovedet holder møder om. Det bar TV ellers traditionelt over
ladt til de autonome mødestormere at berette for seerne. 

Det er en kendt sag, at hysteriske folk kan bringes til fatning, 
hvis de fl\r en lussing. 

Men at en journalist kan bringes til besindelse, hvis han får et 
blåt øje, har vist ingen været klar over før. 

Vi ser med bæven frem til, hvad den opdagelse kan føre til for 
forholdet mellem pressen og publikum. 

Vil tidens nye sprog mon blive SMAK, SLAMM, GONGG og 
HONKK? 

OH 

U-lande og miljø 
Danmark er som bekendt et af de lande i verden, der i forhold til 

folketal og nationalindkomst yder allermest i støtte til u-landene. 
Mere end I% af vort bruttonationalprodukt eller nu over 9 mil

liarder kroner går hvert år den vej. Penge, som kunne have af
hjulpet en stor del af de mangler i f.eks. omsorgen for de svage
ste gamle her i landet, der er så iøjnefaldende og tales så meget 
om, men gøres s,'\ lidt ved. 

I den senere tid har der været talt og skrevet en hel del om, at 
disse danske kæmpemidler mere end hidtil burde konune miljøet 
i u-landene til gode. Verdensnaturfonden og udviklingsministe
ren har således toppedes om, hvor stor en del af Danida-midler
ne der faktisk bruges eller burde bruges på miljø i u-landene. 

En ting er imidlertid helt fortiet i denne diskussion, nemlig at 
menneskene og deres uhæmmede formering i u-landene er den 
største trussel mod miljøet. Den befolkningseksplosion, der hær
ger størstedelen af den 3. verden og mange steder er så voldsom, 
at den medfører fordoblinger af folkemængden på 20-40 år, Ø<le
lægger ikke alene de sociale og politiske systemer, men også det 
naturlige miljø. Følgerne for plante- og dyreliv er katastrofale, og 
landbrugsproduktionen udhules til yderligere fattiggørelse, sult 
og død for indbyggerne. 

Men dette soleklare hovedproblem er det i de politisk korrek
te kredse nærmest uartigt at påpege. Man Jukker øjnene for det 
og søger at gøre det til et tabu. 

Det ændrer bare ikke ved, at dette forhold må klares, inden og 
for at snart sagt alle andre u-landsproblemer kan ani,>ribes. 

Derfor må dansk u-landshjælp samles om befolkningsproble
met. Det gælder om at afmontere baby-bomben og standse be
folkningseksplosionen - vel at mærke ikke om nogle generatio
ner, men her og nu. EJiers er alle andre tiltag nytteløse. Hvis bi
standsmodtagerne ikke vil gå til denne opgave med viljen til at 
løse den, må al dansk hjælp til dem standses som spild af midler, 
vi selv har hårdt brug for til at hjælpe vore svageste. 

Den 3. verdens løbske befolkningsvækst skal ikke løses ved at 
eksportere befolkningsoverskuddet til i-landene som "flygtninge". 



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

Forbudt 
litteratur 

Under besættelsen cirkulerede illegale 
blade livligt, men diskret. Alle ville gerne 
vide, hvad den censurerede presse skjulte. 
Kun den ensporede propaganda kunne 
læses i dagspressen. Fortielser og løgne 
skulle maskere kendsgerningerne om, 
hvordan det tyske tusindårsrige hurtigt 
smuldrede. 

Vi er tilsyneladende ved at nærme os 
samme tilstande igen. Sandheden forties 
om, hvordan vort velfærdssamfund ikke 
kun er krakeleret, men helt er ved at smul
dre under et pres udefra. Et pres, hvis 
virkninger er så uhyggelige, at de længst 
muligt skal skjules eller forfladiges, fordi 
den barske sandhed om, hvad der sker -
ofte gedulgt - ikke tåler dagens lys. 

Ve den, der forsøger at oplyse om, hvad 
der forsøges skjult. Stempelet "racist'' lig
ger klar på dagbladsredaktionerne og -
med enkelte undtagelser - hos politikere 
og fagforeningsledere. 

Luk øjne og ører for de formastelige, 
der vover at gøre opmærksom på, at vi 
nærmer os tilstandei der er ødelæggende 
for såvel velfærd, økonomi, beskæftigelse 
som lov og orden. 

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

I 11ogle kapitler i bogen forsøger jeg at 
redegøre for, at ganske almindelige men
nesker mener noget andet om indvandrer
problemerne end de enerådende på 
"Borgen". Al fagforeningerne er havnet i 
el dilemma, fordi indvandrere og flygtnin
ge af forskellige kategorier både er en 
konkurrence for deres medlemmer, og at 
de fremmede kan have en løntrykkende 
virkning. Jeg skrev bl.a., at det kan være 
svært for fagforeningerne at finde den ret
te form, når de fremover synger "Interna
tionale", nu da problemet er rykket helt 
ind på livet af de forskellige fagforenings
ledere. 

Jeg beskrev følelser, der rører sig i gan
ske almindelige danskere, herunder fryg
ten for islam og dens ofte voldsomme re
ligiøse holdninger, for nu at udtrykke det 
diplomatisk. 

Alt dette skulle jeg ikke have gjort. Jeg 
skulle have holdt mig til, at racismen vok
sede støt over hele Europa, men uden at 
begrunde hvorfor. Billedet af en racistisk 
og dermed underforstået nazistisk hold
nings frenunarcb skulle skæres ud i pap, 
selv om mennesker med indsigt ved, at det 
ikke er racisme som sådan, der vokser, 
men frygten for det daglige brød, på grund 
af verdenshistoriens største folkevand,ing. 

Man fik derfor travlt med at lægge af
stand til bogen. Også den tidligere for
mand for folkebevægelsen mod Nazisme 
(FMN), der fra starten havde anbefalet 
bogen varmt, smed den fra sig som gloen-

de kul, efter at ''velmenende venner" med 
"de rigtige meninger" havde hvisket ham 
i øret, at den slags skam ikke var stuerent. 

At stille spørgsmål om noget, som væk
ker bekyn1ri.11g hos millioner af mennesker 
over hele Europa var og er uartig tale. 

I efteråret ringede en københavnsk fag
foreningsformand - efter svære kvaler 
med at finde frem til mig, for der var in
gen hjælp at hente hos FMN. 

Fagforeningsfonnanden havde læst bo
gen, som en ven havde lånt ham. Han vil
le nu bestille et sæt bøger til intern studie
kredsbrug - om han kunne købe dem. 

Selvfølgelig kunne han ~et. Jeg tilbød 
ar sende bøgerne med en regning til hans 
fagforening, men det måtte jeg skam ikke. 

Om jeg ville være venlig at sende bøger-
ne til hans privatadresse? Om han måtte be- lllii,. 
tale med frimærker, da han ikke ville skri- ~ 

Eksempler pli litteratursteder i Povl No ragers bog, som fagbevægeLre11s folk åbenbart 
ikke md læse: 

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

Den form for racisme, der spænder fra irritation over kommunikations· 
besværl igheder og til direkte ængstelse for job og egen social tryghed, er 
langt farligere, e11d flertallet af vore arbejderpolitikere og fagforeningsle
dere bryder sig om ae indrømme, måske fordi det klinger fælt i ørene, når 
man samtidig skal synge •Internationale•. 

Som en typisk dansk arbejder sagde: •Det er ikke W-bossernes koksgrå 
habitter, de fremmede et ude efter, det er min kedeldragt.• 

Der tales sa meget om solidaritet med de svagest stillede grupper, men 
den langtidsledige spørger: ,Hvor er den økonomiske fagforeningsmæssige 
og politiske solidaritet med fagforeningernes arbejdsløse'· 

Med den borgerlige politik, der har været ført her i landet de sidste otte 
år, har der aldrig siden 2. verdenskrig været større brug for en fagbevægelse 
og et Socialdemokrati, der virkelig kan, vil og tør kæmpe, sa den arbejds
løse føler, at fagbevægelsen og Socialdemokratiet virkelig hjælper de sva
gest stillede. Sker dette ikke og meget snart, vil flertallet af danske arbejds
løse ikke kun frygte, men •hade• enhver fremmed i arbejde uanset på hvil
ket plan. 
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ve en check'/ Om jeg ville undlade at ved
lægge en faktura, men blot lægge en seddel 
med beløbet på bøger og forsendelse? 

Jeg gjorde som ønsket, frimærkebeta
lingen kom prompte, og jeg håber, at stu
diekredsen har været vellykket. 

Sæt selv moralen til: Hvor langt er vi 
fra den nazistiske censur og bogbrænd
ings tid? 

FMN, der stod som medudgiver - dog 
uden at have en krone i klemme - meldte 
hurtigt ud med, at bogen var udsolgt. 
Hvad man godt vidste var usandt. Bestil
linger fra diverse boghandlere beviste og
så, at der ingen hjælp var at hente hos 
FMN, der "intet kendte til bogen", igno
rerede bestillinger eller lod dem sendes 
videre fra adresse til adresse. 

En fagforeningsformand tør ikke sige til 
sit hovedforbund, at nogle medlemmer på 

Eksempler på ltoldningsforbryderiske 
strofer, der er forbudt i Socialdemokratiet 

Tak til Den Danske Forening 
"Danmark på vrangen" 

Mel.: Giv mig en blomst mens jeg lever 

I. Tak - ri/ "Den Damke Forening'' 
- forfædrelandsmod. og.forstand 
ja her. tør man sige sin mening 
ti/fordel-for vores land! 

2. Indvandringsbølgen md stoppes 
- mens Danmark det endnu er vort 
med "løgne og trusler" vi proppes 
og - ytringsfriheden. blev kort. 

3. Etniske gruppe,; florerer!! 
og "tryner" den danske kultur 
kun fordel og magt. int 'resserer 
mens vi - presses op mod en mur. 

4. Hæn·ærk og vold skaber angsten 
i gade,; og boligkarre 'r 
- de fi·emmede udnyster ':fangsten., 
muslimer - hli 'r flere ogfler •. 

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

8. Skoler og bydele - "vokser" 
og nykker vi danske, i bund 
de gamle-der puk/ed' som okser 
står nu, på en vaklende grund. 
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baggrund af min bog ville stane en studie
kreds. Det kunne give ubehageligheder. 

Jeg har lært en del, siden jeg var lands
formand og medstifter af FMN. Det var 
ærefuldt - bagefter - at have kæmpet mod 
besættelsesmagten fra 1940-45. Men man 
er racist og æreløs, hvis man advarer mod 
en folkevandring, der truer ikke blot Dan
mark, men hele den vestlige verden - ik
ke for en kort årrække, men for stedse. 

Politikerne og deres medløbere te'r sig 
som de fabrikanter, der ødelægger vor 
klode med forurening. Skråt op med det. 
Der er penge i skidtet, og kloden holder 
nok min tid ud. 

Jeg opfatter ikke mig selv som racist. Jeg 
mener, at alle racer er ligeværdige. Jeg går 
ind for, at Danmark efter evne skal hjælpe 
mennesker i nød. Men jeg mener ikke, at 
Danmark er noget indvandrerland, eller at 

~~?;~od~~~iP.2~~t~ 
hvert fald ikke i Socialdemokratiet. 

En dag for nogle år siden fandt en soci
aldemokratisk tillidsmand med en lyrisk 
åre et visitkon for DDF på gaden. Det før
te til en kontakt med foreningen, som end
te med, at pågældende fik trykt et af sine 
digte i Danskeren (nr. 3 1993). 

Alt åndede idyl, og den pågældende va
retog med ihærdighed fortsat tillidshverv 
for partiet. Men så opdagede den lokale 
partiforening, hvilken skrækkelig forbry
delse der var begået. Ak og ve! Vi lader 
den forsmåede poet selv fortælle: 

"Man var pludselig kommet i besiddel
se af omtalte udgave af bladet. Dette re
sulterede i, at jeg blev nægtet mulighed 
for at fortsætte som tilforordnet vælger 
for partiet fremover. Begrundelsen var, at 
med den holdning, jeg gennem digtet 
blottede, kunne man ikke forsvare at bru-

vi har økonomiske ressourcer ti I at være 
socialkontor for hele den øvrige verden. 

Endelig mener jeg, at danske politikere 
er valgt til først og fremmest at varetage 
danskes interesse. Derfor er jeg pludselig 
stemplet som racist, selv om mit engage
ment mod nazisme er lige så stærkt, som 
da jeg var med til at starte det FMN, der 
desværre kørte af sporet. 

Paradoksalt nok er det nu kun Den 
Danske Forening, der endda selv får nog
le drøje hug, der markedsfører bogen. Ei
lers sælges den kun efter øre ti I mund-me
toden, men det går også rigtig godt. Som i 
besættelsesårene vil heldigvis flere og fle
re vide, hvad der egentlig foregår. 

Som forfatter er jeg tilfreds med, at det 
frie ord stadig ikke kan knægtes i et oplyst 
folk. 

Povl E. Nørager 

ge mig til dette hverv. - Og så at digtet var 
sendt til DANSKEREN var jo rystende. 
Hvilket forum! 

Jeg fik læst og påskrevet - og var vel
kommen til at møde bestyrelsen og gøre 
rede for mine holdninger og undskylde. 
Samtidig skulle jeg love aldrig mere at 
gøre lignende. 

Jeg fik dog også 'læsset ar og brugte 
ord som mundkurv og fratagelse af yt
ringsfriheden. Jeg følte det grotesk og 
gjorde klart, at jeg ikke kunne drømme 
om at 'gøre knæfald' for Socialdemokrati
et for at kunne få lov til at beholde mit 
hverv. Jeg sagde også, at hvis jeg ikke blev 
tilforordnet ved det kommende folke
tingsvalg, kunne man regne mig som ud
meldt af partiet - og sådan blev det.. .. Jeg 
er udmeldt 

Dog nager det mig stadig, ca. 2 år efter: 
Jo, jeg ved hvor råddent det hele er, og at 
politikerne er ved at undergrave hele vo
res eksistens og tryghed ... " 

Danskfjendtlige kredse holder systematisk øje med - helt ned på græsrodsni
veau - hvilke navne der optræder offentligt som forsvarere for danske værdier. Når 
et sådant navn er registreret, undersøges den pågældendes kontaktflader, og disse 
udsættes herefter evt. for pression. Formålet er at indkapsle meningsforbryderen 
og neutralisere virkningen af det, han eller hun har sagt eller gjort. 

Disse lyssky bestræbelser løber heldigvis gang på gang ind i store vanskeligheder. 
Flere og flere er nemlig standhaftige på samme måde som den socialdemokratiske 
tillidsmand i historien. Og bysteriseringen af de "forkerte" meninger vanskeliggøres 
af, at det er wnuligt at argumentere mod disse meninger på et sagligt grundlag. Der
for svipper aktionerne mod ytringsfriheden let tilbage i hovedet på anstifterne. 

Der foregår i øvrigt en landsdækkende, organiseret op~1>oring og efte1forskning af 
de ondsindede forsøg på at knægte ytringsfriheden - netop med sigte på at hidføre 
sådanne vanskeligheder for bagmændene bag den ildelugtende undertrykkelse. 
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Et ubekvemt klistermærke, som pli afskyelig mlide svæver rundt med na/U/vindene og 
It avner bl.a. på pæne fagfore11illgsbyg11inger Ja11det over- It vor det er næste,, 11,r111ligt 
at/li af ude11 at rive hele muren ned! 

Kære ven 
Sådan lyder indledningen til et svar fitt 
DDF's Jorma,ul til en lokal.fagforeni11gs
JormM11l. der har klaget over. at ukendte 
personer har overklæbet fagforeningens 
.facade med foreningens nye klistermærke. 

Jeg er ked af at høre, at du har proble
mer med Den Danske Forenings klister
mærker. Vi har flere gange sagt til med
lemmerne, at mærkerne ikke skal bruges 
til at lave hærværk med. De skal bruges 
der, hvor folk har lov at anbringe den slags 
- f.eks. på de opslagstavler, det er så mo
derne at sætte op i supermarkeder, på bib
lioteker og lignende steder. 

Men vi kan ikke lade være med at lave 
mærker, blot fordi nogen afreagerer deres 
frns trationer ved at bruge dem til at gene
re dem, de anser som deres plageånder -
endsige fordi nogen er uenige i det bud
skab, mærkerne bærer. Og vi kao ikke 
undlade at sætte klister på mærkerne. Det 
er nemlig netop klisteret, der gør dem at
traktive for f.eks. skolebørn. Du ved vel, 
at børn elsker at samle på den slags - som 
så også ses af deres forældre ... 

Du siger, at du er forarget over klister
mærkets budskab. Hvorfor er du det? 

Er fagbevægelsens opgave da ikke at 
beskytte de sv-,1geste? Hvorfor skal de sva
geste på det danske arbejdsmarked und
gælde, blot fordi regeringen finder for 
godt at fylde først vore sociale boliger og 
siden arbejdspladserne med fremmede? 
Oven i købet i stor stil folk, der ene og al
ene er her, fordi de har rod i deres egne 

HVEM SKAL HA' 

JOB? 
REGERINGEN 

FORETRÆKKER: 

MOHAMMAD 
ABDALLAH 

HASSAN 
AHMAD 
HABIB 

ALI 

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

lande og ikke kunne drømme om at kæm
pe den kamp, den danske fagbevægelse 
måtte igennem? Nogen, der hellere vil ha
ve gratisbillet til velfærdssamfundet? 

Hvorfor vil du forære kampens resulta
ter til dem, der ikke selv vil kæmpe'/ 

Hvorfo1· vil du oven i købet bruge dine 
medlemmers penge på gæster fra fjerne 
himmelstrøg, når hundredfold flere kunne 
hjælpes for de samme beløb i de områder 
i verden, de kommer fra'! 

Hvad, kære ven, har sådant med solida
ritet at gøre? Hvor er ansvarligheden og 
humanismen? Må jeg spørge lige ud: 
Hvad er det for interesser, du plejer? 

Hvordan har du rodet dig ud i sådanne 
usolidariske holdninger? Hvor har du fra. 
serne fra? Hvem opfandt dem'? Hvem gjor
de sort til hvidt? Hvad tjente de på det? 

Hvorfor tør du ikke sige fra? Hvorfor 
eftersnakker du bare din partiledelse'? 
Hvad er dt, bange for? For det kan jo ikke 
være dine medlemmer - deres holdninger 
kender du vel? Hvorfor er du bange for 
skygger, og hvorfor hjælper du selv med 
at skræmme? 

Jeg ville gerne hjælpe dig. 
Men du må først og fremmest hjælpe 

dem, hvis interesser du er valgt til at vare
tage. Skulle der herudover være kræfter til 
også at hjælpe dem, der har mest bn1g for 
hjælp, vil det næppe komme dig til skade. 

Men når du i stedet har valgt at hjælpe 
de rigeste, de frække,1e og de få, på de 
manges og de svages bekostning,ja så vil
le selv rnin bistand være utilstrækkelig til 
ar bringe dig ud af din kvide. 

Med venlig hilsen, 
Ole Hasselbalch 

"De mere 
kloge ... " 

I strid med reglerne bliver millioner af 
kroner udbetalt til arbejdsløse danskere 
og udlændinge under månedlange ophold 
i udlandet, meddeler Jyllands-Posten 
29/12 95 øverst på forsiden. 

Politi og toldere i Kastrup lufthavn har 
afsløret de omfattende bedragerier. Fore
løbig er 126 dagpengemodtagere blevet 
snuppet og afkrævet 3,3 mio. kr. eller me
re end 26.000 kr. i gennemsnit. En enkelt · 
havde uretmæssigt filet udbetalt mere end 
200.000 kr. Af naturlige grunde siges der 
intet om, hvor mange der slipper igennem 
uden at blive taget. 

"Både danskere og udlændinge misbru
ger dagpengereglerne", kommenterer en 
kontorchef i Direktoratet for Arbejdsløs
hedsforsikring. "Men der er flest uden
landske navne i sagerne .... " 

Overrasket'? 

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

" 
Hvis ønsket er, at Dann1ark skal være et 

såkaldt multietnisk samfund, vil jeg mene, 
at de politikere som har disse ønsker må 
tone rent flag, stå frem og forklare dan
skerne, hvorfor dette ønskes og være de
res ansvar bevidst. De kunne starte med at 
flytte ud i de områder, hvor problemerne 
føles på egen krop, og der opleve det tryk 
der rent faktisk eksisterer mellem dan
skerne og de tilrejsende." 

Ertk Østergaard, Odense, i Fyens Stjftstidende 
7/1 1996. 
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Dokumentations- og Rådgivnings
centeret om Racediskrimination 
En iværksætter-succeshistorie 
Af Hany Vinter 

I begyndelsen af 1993 indvandrede en 
person ved navn Eric Tinor-Centi til Dan
mark efter at være blevet gift med en 
dansk kvinde. Som arbejdsløs havde Tin
or-Centi masser af tid til at dyrke sin le
vende interesse for racespørgsmål, og i 
Danmark så han racister overalt. 

Han blev hurtigt aktivt medlem af Ind
vandremcs Sammenslutning IND-SAM. 
Som repræsentant for rND-SAM skulle 
han i oktober I 993 have deltaget i et de
batmøde med forfatteren af denne artikel 
hos Konservativ Ungdom i Frederiks
sund. Men han mødte aldrig op og sendte 
aldrig afbud. 

I IND-SAM undfangedes ideen om et 
~Center". som kum1e føre register over 
aktive modstandere af indvandringen med 
henblik på senere bekæmpelse. Til den 
brug stillede indvandrerorganisationen 
IND-SAM velvilligt et skrivebord til 
rådighed i sine lokaler på Blegdamsvej 4. 

Nørre Alle 7. hvor DI/C holder til på 2. sal. 
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Her kunne Tinor-Centi nyde det daglige 
samvær med andre indvandrere, som de
ler hans ønske om at knægte Danmarks 
indfødte befolkning, blandt andre pakista
neren Bashy Quraishy. 

Indenrigsminister Birte Weiss var- ik
ke ganske uventet - begejstret for initiati
vet og leverede støttende ord, da Tinor
Centi officielt indviede sit "Center" i 
ma11s 1994. Senere begyndte den mere 
kontante støtte at flyde fra Indenrigsmini
steriet, hvor Tinor-Centis kone forøvrigt 
var ansat indtil for nylig. 

l en periode flyttede Tinor-Centi sam
men med IND-SAM sit skrivebord til 
Bredgade. Sidst i 1995 flyttede han sit 
Center til Medborgerhuset på Nørre Alle 
7 på 2. sal, hvor Københavns Kommune 
stiller lokaler gratis til rådighed. Danske 
skatteydere yder nu ufrivillige bidrag til 
Centeret i et sådant omfang, at Tinor-Cen
ti har fllet råd til at lønne ikke blot sig selv, 

men tillige en skare af medarbejdere, som 
ivrigt registrerer alle de uretfærdigheder, 
som de racistiske danskere begår imod al
le de indV',mdrere, som en ulykkelig 
skæbne har ført til Danmark. 

Dokumentations- og Rådgivningscen
teret om Racediskrimination (DRC) har i 
sin kor1e levetid ydet en markant indsats. 
Ikke mindst i kraft af velvillig bistand fra 
mere etablerede repræsentanter for "de 
rigtige meninger". F. eks. har centeret 
med bistand rra TV-2 sat fokus på desto
re skarer af muslimske mænd, som forlan
ger adgang til at jagte danske kvinder på 
diskotekeme, hvor de selvsamme mænd 
forøvrigt forbyder deres egne kv inder at 
komme af frygt for at de skal lære danske 
mænd at kende. 

Centeret har desuden skrevet historie 
ved al få Dansk Sprognævn til for første 
gang i nævners historie at anbefale en be
stemt sprogbrug i stedet for at konstatere, 
hvordan sprogbrugen faktisk er. Nævnet 
anbefaler nu på forlangende af Tinor
Centi, at en neger kaldes en sort. 

Centeret har tillige pålagt justitsmini
steren at drage omsorg for, at politiet fører 
statistik over "racistiske" handlinger, 
hvilket justitsministeren så har givet poli
tiet besked om at gøre. En racistisk hand
ling er enhver handling begået af en dan
sker, som en indvandrer opfatter som 
krænkende (men ikke omvendt!). 

Med bistand rra Folketingets Ombuds
mand har Centeret fliet arbejdsministeren 
til at rremsrette et lovforslag, som i prak
sis ophæver betydningen af dansk ind
fudsret. Det er sket under henvisning til 
FNs Konvention om Racediskrimination, 
som imidlertid udtrykkeligt fastsætter, at 
det ikke er diskrimination at give egne 
statsborgere fortrinsstilling. 

Det Danske Center 
for Menneskerettigheder 

Senest har Centeret med bistand fra Det 
Danske Center for Menneskerettigheder 
udarbejdet en klage til FNs Racediskrimi
nationskomite (CERD) over Danmarks 
påståede mangelfulde indsats mod "racis
me". Ifølge dagbladet Politiken 4/3 96 



måtte Danmark efterfølgende "stå skole
ret'' for komiteen ved en høring i Geneve. 
Påstanden har intet på sig og er blevet til
bagevist af Udenrigsroiniste1iet (Ber
lingske Tidende 7/3 96). 

Hensigten med en sådan historie er 
utvivlsomt at levere et alibi til de politike
re, som ønsker at indskrænke danskernes 
frihedsrettigheder. 

Lande, som har underskrevet FNs Kon
vention om Racediskrimination, har pligt 
til at indsende en rapport til Racediskri
minationskomiteen hvert andet år. Komi
teen kan så stille spørgsmål til rapporten 
og evt. komme med anbefalinger. Komi
teen modtager desuden klager fra borgere 
i en stat, som mener sig udsat for diskri
mination, såfremt den pågældende stat til
lader det. En sådan klage har Tinor-Ccnti 
alt~å indsendt med bistand fra Det Danske 
Center for Menneskerettigheder. (Det kan 
forøvrigt bemærkes, at Det Danske Cen
ter for Menneskerettigheder ikke havde 
tid, da Den Danske Forening sidste år bad 
om bistand til et møde om de voldelige 
overgreb, foreningen udsættes for). 

Det, som FN-komiteen var interesseret 
i at høre nænnere om, var, hvorfor Dan-

mark ikke har ydet erstatning til de grøn
lændere, som i 1953 blev tvangsflyttet fra 
Thule. Det er et spørgsmål, som også in
teresserer Den Danske Forening. For dis
se grønlændere var ofre for fremmed ko
lonisation, ligesom danskerne er del idag. 

At Eric Tinor-Centis racecenter er en 
iværksættersucces er hævet over enhver 
tvivl. Man kan så gisne om, hvad der rører 
sig på bunden af sjælen hos et menneske, 
som har gjort det til en levevej at søge ef
ter fejl og mangler hos sine medmenne
sker. 

Harry Vinter 

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

Pennen stærkere end sværdet 

Dette gamle visdomsord forudsætter, at 
pennen bruges. Derfor bør alle danske ta
ge del i den frihedskamp, der nu foregår. 
Det er ikke nok at lade andre sige fra. Ar
tikler i "Danskeren" skal genbruges i ar
gumentation, i samtaler, foredrag eller 
indlæg i pressen o.l. Vi kan ikke vinde ved 
at overbevise hinanden gang på gang. Der 
er flere tusinde læsere af bladet, men jeg 
ser ikke noget, der nærmer sig flere tusin
de læserbrevsskribenter. 

Og det er endda så let 
I "Ekstra Bladet" og "B.T.'' er del ikke 

engang nødvendigt at skrive. Man kan ta
le teksten ind. Tlf.nr. og -tid står på læser
brevssiden. Lav en kort kladde. Gør spro
get kort, klart og fyndigt eller morsomt, 
men undgå groft sprog. 

I dagbladene er det altid lettest at få op
taget korte indlæg. Giv et stærkt budskab 
på den korte plads. Det korte huskes også 
bedst. 

Selv en lille billig computer letter skri
veriet meget. Man kan let ændre på spro
get og tilføje eller fjerne tekst. På den må
de kan man også let skrive forskelligt om 
samme emoe og sende indlæg til flere avi
ser. Som regel kræver de nemlig eneret til 
en bestemt udformning. 

Glistups bøger godt værktøj 
Mogens Glistrups to bøger "De frem

mede i landet" I. og 2. udgave dokumen
terer over en lang årrække fremmedko
louisatiooen (frem til og med 1994). De 
viser, hvad der er foregået, hvordan de an
svarlige har båret sig ad, og hvem de er. 

Der er nu udarbejdet et omfattende fæl
lesregister til de to udgaver med omkring 
1.000 navne og ca. 300 emoer. Alt findes 
let ved at følge de mange henvisninger. 
Derved bliver det legende let at være vel
orieuteret om hvem, hvad, hvornår og 
hvorfor i fremmedudviklingen. 

Og glem så ikke "Danskeren"s sær
nummer oktober 1993 "Fakta om indvan
dringen" (24 s.), der er et helt lille leksi
kon om emoet. 

Den seneste udvikling ( efter 1994) 
dækkes bl.a. af"Danskeren"s løbendeori
entering. 

Med disse værktøjer ved hånden bliver 
man en effektiv skriver-kriger og får mu
lighed for at påvirke hnndredtnsinder af 
danskere. Kom i gang. Gør pennen stær
kere end sværdet. Knud Eriksen 

Gunstigt pJsketilbud på Glistrups 
bøger. Se hosstående. 

Obs! 

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

Annonce: 

Påsketilbud 
til 25. april 1996 

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

Afkryds: 

D »De fremmede i landet« 
af Mogens Glistrup. 2. udg., 1994. 
618 informationsmættede sider, incl. 
helt nyt emne- og navneregister 

incl. forsendelse kr. 250,00 

D »De fremmede i landet« 
I. og 2. udg. incl. register 

incJ. forsendelse kr. 350,00 

[_, Det nye register alene - AS-format 
incl. forsendelse kr. 2.S,00 

Betales pr. check eller ved indsættelse 
af beløbet på bankkonto 4110-160577 

D Vedlagt i check D Indsættes 

fodsendes til: Forlag BX Aps 
Hummeltoftevej 125 
2830Virum 

DANSKEREN • NR. 2 • APRIL..19% 7 

r 



Kommunal flygtninge- og 
indvandrerpolitik fastlægges 
Af Elna Skaarup 

Forslag til Oygtninge- og indvandrer
politik blev fremla1,>t i rapport i Århus By
råd den 21. februar, og den danner skole 
rundt om i landets kommuner, lyder det 
fra medierne - i alt fald fra de lokale og 
regionale medier. Og det er ganske vist. 
Medens de indvandringsivrige toneangi
vere i de højere danske luftlag begynder at 
erkende, at hele projektet er kørt af sporet, 
ses der således pludselig et glædeligt gen
synsglimt af en svunden tvangstanke. Nu 
skal alt forsøges en gang ti l, og det breder 
sig også til det øvrige land. Og det er gan
ske vist. 

Målgruppen der skal gøres noget for er 
tlygtninge, nuværende og tidligere og de
res børn samt indvandrere fra tredielande 
med og uden dansk statsborgerskab og de
res børn. Det hele drejer sig om de grup
per, der ikke er integrerede. 

Århus havde primo 1995 drka 20.000 
fra tredielande - 11den c11 gå ind på de tra
ditionelle ogjlere gange udredte opgørel
sesproblemer, der er gældende både i 
Århus og det øvrige land. De udgør offi
cielt cirka 10% af indbyggeme i I 996. 

Man anfører tilsyneladende på helt pro
fessionel vis de overordnede ydre strate
gielementer, hvoraf man skal tilpasse sig 
de to førstnævnte og man kan øve indOy
delse på den sidste. 

• Verdenssiwationen 
- Nye brændpunkte,: 

• Regeringens jlygt11inge
og i,ulva,ulrerpolilik 

• Tilgængeligheden af relevante boliger 
i Århus Kommune. 

Om Århus Kommunes magthavere har 
nået det politisk planla1,>te vil if.ølge rap
porten skulle måles på følgende Io-iterier: 

• At nellotilflyt11ingen til Århus Kommu
ne procentvis i forhold til indbygger
tallet ligger ptl linie med tilflytningen 
til øvrige kommuner. 

• Atj/ygllli11ge og i1ulvc11ulrere ikke i 
højere grad er berørt af ledighed e1ul 
danskere. 

• At der blandt flygtninge og indvandre
re ikke er en højere andel bistands
lifælpsmodtagere end blandt danskere. 
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e Atjlyglninge- og indvandrerbørn,født 
og opvokset i Danmark. behersker det 
danske sprog ved skolestart, således at 
skolestart sker i normalklasse. 

Kommunens indsatsområder skal pri-
mært være: 

• Beskæfiigeise 

• Holdninger 

e Sprog 

• Bosætning 

Nu kunne man have ønsket sig, at 
Århus Kommune havde interesseret sig 
for bevillingssiden kontant, men det har 
man ikke gjort. 

Rapporten melder nemlig, at det er van
skeligt at beregne de nuværende udgifter 
til flygtninge og indvandrere. Dels fordi 
det er vanskeligt at skelne mellem ind
vandrere og danskere (specielt i de optal
te oversigter). Dels fordi det er vanskeligt 
at udskille udgifterne fuldt og helt til 
flygtninge og indvandrere, idet udgifteme 
på en lang række områder er dele af hel
heder, hvor tlygtningenes og indvandrer
nes andele ikke kan beregnes marginalt 
(for den sidst ti lkomne). Der mangler på 
disse områder statistisk materiale. Derud
over er der jo også problemer, idet mål
gruppen kun er fastlagt overordnet (alt
omfattende: se ovenfor). Desuden vil der 
jo være nogle mindreudgifter på eksiste
rende aktiviteter og udgiftsområder i et el
ler andet omfang. 

Vi kan kun bekræfte disse generelle 
mangler ved beslutningsgrundlaget. Mere 
111ulige røster har netop redegjort for 
samme og tilsvarende problemstilling på 
landsplan.for ~flerhånden en del år siden. 
Dengang var det svinsk at nævne mang
lerne. Nu er der klart en tendens til. at 
manglerne bare sløres med misinformati-
011 fra centralt hold. Så her har Århus 
Komm,m.e talt klart. 

Se, nu kan man jo anfægte planer og 
især politikplaner på forskellig vis. 

Der er dog ingen grund til i rapporten at 
se meget på sigtet med den århusianske 
kommunalpolitik på området; den bar vi 
lært om uden, at den var nedskrevet, for 
det var cirka den samme andre steder i 

landets kommunale geografi. Nye ord og 
vendinger tilfører intet nyt. Derimod kun
ne det være interessant at fil oplyst, hvor
ledes man kan se, om så politikken er lyk
kedes om nogle år, når nu-situationen ik
ke kan opg0res. 

Vi kan som eksempler oplyse, at Århus 
Konunune kunne melde i Jyllands-Posten 
henholdsvis 26.01.1993 og 20.09.1993: 

9 ud af 10 flygtninge ( i 1993) er bi
standsklienter. 

30 per. af de samlede udgifier til bi
st.a,ulslyæ/p i Århus Kommune gdr til 
flygtninge og i11dvandrere, der 11dgør 6 pct. 
( i 1993) afkommu11e11s indbyggere. Nu ud
gør de 10% (inklusive de naturaliserede). 

I år 2000 skønnes 20% afskolebømene 
at være fremmede (ifølge Århus Kommu
nes oplysninger til Arhus Stifistidende den 
19.07.1990). 

l stedet for at planlægge og beslutte helt 
i blinde, så kunne man opfordre til, at 
Århus Kommune i det mindste så på, hvor
ledes forholdene er i dag. Det kunne trods 
alt være et fingerpeg om, hvorledes det er 
gået og det fremover vil lykkes med de 
konununale succeskriterier. En vurdering 
af den nye politiks effekt om nogle år lader 
sig heller ikke gøre uden at gøre status. 

På den anden side er det jo unægte1igt 
lettere for et enigt Århus Byråd at vedtage 
en politik uden at skulle til- og fravælge 
på et ressource- og effektgrundlag. An
svaret bliver vel også mere Oydende, når 
et fremtidigt opgør skal ske med "den nu
værende tingenes (ukendte) tilstand". 

Så kan man spørge, hvad man vil med 
det hele, og også hvad man vil med dan
skerne i Århus. Men det lår vel stå hen li
geså længe, man ikke kender hverken res
source- eller effektgrundlag i fortid, nutid 
eller fremtid for fremmedpolitikken. 

Og så er alt ved det gamle, bortset fra vi 
nu har faet et skriftligt bidrag vistnok fra 
Århusborgmesterens eget kontor. Der sav
nes forfatterangivelser i rapporten. På 
denne baggrund er der dog ingen grund til 
at belaste skraldemændene yderligere, 
hverken den ene eller den anden gruppe. 
De har vist nok at se til, medens slo-aldet 
fortsat hober sig op, og det har Arhus By
rAd jo tilsyneladende også. 

Elna Skaarup 

' 
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Hvem er Dansk Ungdom? 
Som de fleste læsere nok har lagt mærke til, annoncerer foreningen DANSK UNGDOM for ti
den i DANSKEREN. Vi bringer her et interview med formanden Claus Berthelsen og kassere
ren Kasper Nielsen, som fortæller Martin Kasler lidt om, hvem de er og hvad de vil. 

MK: Claus Berthe/sen; du er fornuwd 
for D. U Hvem er/? 

CLAUS: Vi er en forening for unge 
mennesker, som vil gøre en indsats for 
Danmark. 

MK: Hvordan og hvornår begyndte I? 

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

MK: Hvilke ting? 

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

MK: OK. I tog kontakt til Peter Larsen? 

CLAUS: Ja, gennem ham fik vi kontakt 
til ligesindede grupper af unge her på 
Sjælland. Som alle vist ved, er det ikke no
get problem at møde andre som er uti J. 
fredse, men ingen ser ud til at vide, hvad 
der egentligt skal gøres for at ændre for
holdene. 

MK: Hvcul skal der da til? 

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

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

KASPER: Jeg kom hjem i januar '95, 
efter at have gjon tjeneste i Ex-Jugoslavi
en. Der så jeg resultatet af det multi-etni
ske samfund. Jeg vil simpelthen ikke ha
ve, at det samme skal ske i Danmark. 

MK: Er Danmark da Jugoslavien? 

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

MK: Hvad har vi da? 

KASPER: Velstand. Del er nu engang 
bedre at gå arbejdsløs i Danmark end at 
arbejde i Tyrkiet eller Pakistan. 

MK: Claus, hvordan arbejder D. U? 

CLAUS: D.V. udfører kun lovligt poli
tisk arbejde. Vi uddeler materiale for Den 
Danske Forening og for os selv. Vi er pa
rate til at hjælpe enhver national gruppe 
som trænger til en praktisk hånd med ud
deling eller arrangementer, men det er en 
forudsætning, at vi kan stå inde for deres 
politik. 

MK: Hvad står I så inde for? 

i:.l<.~trb. 
\.ØGN~~ 
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Fatima, 22 år. København 

CLAUS: Danniark og demokrati. Sådan. 

MK: I hjælper altså D.D.F. og andre 
med omdeling qf materiale. Er det nok til 
atfå andre w1ge til at flokkes om sagen? 

CLAUS: Vi arrangerer fester og kon
certer og sørger i det hele taget for, at et 
stærkt sammenhold og godt kammerat
skab er, hvad vi unge opleveri D.U. Der er 
ingen som skal gå ensom i DANSK UNG
DOM. Når magthaverne, 68-generatio
nen. ikke vil tage ansvarel for os unge, så 
må vi selv. Del er vores fremtid som bli
ver fuek 'ed. 

MK: Hvordan går det så.for jer? 

KASPER: Vi er på tre måneder vokset 
fra femten til et halvthundrede medlem
mer, så vi er den hurtigst voksende natio
nale gruppe i Danmark i dag! Vi har afde
linger i Roskilde, Ringsted, København, 
Århus og Holstebro. Vi har lige nu en halv 
snes henvendelser fm interesserede, men 
vi regner kun betalende som medlemmer. 
Vi regner med snart at starte op i Køge og 
Svendborg. Så det går faktisk helt fint! 

Vi udsender en lille skrivelse - NY
HEDSBREVET - til medlenunerne og er 
ved at få udarbejdet et logo. 

MK: Jeg synes, jeg bliver nødt til at 
spørge jer: hvordan har I det med ny
nazister. skinheads o. I .? 

CLAUS: D.U. er en anti-nazistisk nati
onal forening. Vi har INTET med ny
nazisme at gøre. Vi har et par medlemmer 
som er ægte "sk ins", men det er en fordom 
at lTO, skinheads er nazister. 

KASPER: Vi er ikke nogen speciel 
gruppe af unge. 

CLAUS: Det er rigtigt. Hvis du ser på 
vores medlemsskare, har vi både stude
rende og lærlinge, ufaglærte og arbejds
løse. Som du selv kan se, går vi ikke ens
artet påklædt og musiksmagen varierer, li
gesom frisure og hårlængde og den slags. 

KASPER: Vi må få ophævet de skel, lllii.. 
som i dag er sat mellem os danske unge. ~ 
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Vi burde ikke strides og kævles indbyrdes, 
men samles omkring det, som betyder no~ 
get: Danmark! 

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

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

Nye alliancer 
Der har gennem længere tid gået et rygte om et større sam
menstød mellem unge nationale danskere og indvandrerban
derne under Korsør s01nn1erfest i 1995. Kasper Nielsen ople
vede de dramatiske hændelser og fortæller her om det. 

Af Martin Kaster 

MK: Kasper, hvorfor deltog Dansk 
Ungdom i det slagsmål i Korsør? 

KASPER: For det første deltog vi ikke 
i et slagsmål. Vi blev overfaldet! For del 
andet skete det før D. U. blev stiftet. Vi v-&r 

. nogle stykker som holdt en fest uden for 
Korsør. Vi holdt festen for ligesom at bli
ve rystet lidt sammen; og det må man vist 
også sige at nogle af os blev. 

På et tidspunkt tog nogle af os ind til 
byen, for der plejer jo al være mange pi
ger til sådan en byfest. Vi har senere fun
det ud af, at i ugen op til byfesten havde 
de autonome udspredt det rygte, at ny
nazister ville demonstrere under byfesten. 
Under alle omstændigheder kom det fuld· 
stændigt bag på os, da en stor flok ind
va.ndrere og autonome begyndte at råbe 
"dø nazi!" og den s lags. Vi besluttede hur• 
tigt at tage ud til vores egen fest igen, men 
på vej til vores bil røg de på os. Vi fik nog
le knubs, men der skete sådan set ikke rig
tigt noget, før en mand på en 45-50 år duk
kede op i en stationcar. Han uddelte golf
køller og river og den slags, specielt til 
indvandrerne. Og så røg de ellers på os for 
alvor! Det endte med at en af vores folk 
blev så maltrakteret af en hel flok, at han 
har fået kroniske men af det.. 

A4K: Kroniske men? 

KASPER: Hans centralnervesystem er 
skadet, efter han fik flere slag med en 
gol fkøllc i baghovedet. 

Derefter må jeg sige, at vi gik sådan 
amok, at de faktisk trak sig tilbage. Vi slo
ges virkelig for vore~ liv' På det tidspunkt 
stod vi en 6-8 mand omringet af ca. 40 au
tonome og muslin1er. Pludselig råbte en 
indvandrer "træk knivene" og i hvert fald 
mere end halvdelen trak kniv. De turde 
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heldigvis ikke rigtig gå på os igen, men på 
det tidspunkt troede jeg faktisk, at vi ville 
blive slået ihjel. 

MK: Hvad skete der så? 

KASPER: Da det hele var overstået 
kom politiet og sagde, vi skulle forlade 
byen. Vi udpegede et par af de indvandre
re, som havde prøvet at stikke os med kni
ve, men det tOg politiet sig ikke af. Vi fik 
vores mand på hospitalet og tog tilbage til 
vores egen fest. 

MK: Jeg vil godt gå tilbage til en lille 
deta/ie: Hvad var det med en mand som 
uddelte slagvåben til de autonome' 

KASPER: Jeg har senere hørt, at han 
var en englænder som bor i Korsør. Jeg 
ved ikke, om han har forbindelse til de au
tonome eller til de musl imske bander, 
men der var ingen tvivl om, at han vidste 
hvad der skulle foregå. 

MK: Mener du, at overfaldet var plan
lagt? 

KASPER: Detersværtatsige, for det var 
en tilfældighed at vi tog ind til byen. Jeg tror 
ikke, det var planen at overfalde os. Men det 
er helt sikkert, at de autonome og indvan
dretbanderne er ved at finde sammen. 

MK: Havde na2is1en1e planer om at 
komme til byfesten? 

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

MK: Har der været episoder efter D. U 
blev stiftet? 

KASPER: Nej, og det ønsker vi heller 
ikke. 

Købke-udstillingen 
" 
Enkle mennesker af gammel dansk op

rigtighed ses indfanget i det snævre bil
ledrum, men de er parat til at tale, hvis 
man nærmer sig dem på en ordentlig må
de. 

Og de har meget at fortælle, ikke 
mindst om det Danmark" der var, men 
sådan at man ikke kan lade være med at 
tænke på det, der er kommet i stedet Jeg 
siger ingenting, meo enhver udvikling er 
ikke til det bedre. Så meget har man da 
set. 

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

" 
Folk var ikke bedre i gamle dage, men 

jeg mener at erindre en vis oprigtighed. 
Der var ingen af mine bedsteforældre, der 
så sig tøvende omkring for at se, hvordan 
de skulle justere deres mening." 

Hans Edvard NørrcgAM-Nielscn, i k:rooik i Jyl• 
lands-Posttll J0/9 1995 . 

" .. . hvis fremmedvæksten i hovedstads
området fortsæner som hidtil, kan man 
spare sig alle spekulationer om en ny 
struktur, for så vil dronningens by under 
alle omstændigheder ende som multiet
nisk slum i lighed med storbyerne i USA 
og efterhånden også adskillige euro
pæiske. Hvis strømmen af indvandrere og 
deres reproduktion fortsætter - hvilket 
åbenbart er regeringens ønske - er det 
selvsagt kun et spørgsmål om tid, inden de 
frenunede vil være i flertal i demie del af 
landet, hvor de nestc af dem bosætter sig, 
mens danskerne fraOytter. 

Det er da også meget passende Birte 
Weiss, der fremsætter forslaget, som reelt 
skaber grundlaget for en muslimsk del
stat. 

I Paris udgør indvandrernes børn nu 60 
pct. af det samlede antal, hvorefter enhver 
selv kan tænke sig til resten. Herhjemme 
vil København på ny konuue til at bære 
tilnavnet Nordens Paris, men af helt andre 
grunde end tidligere, da det altid var en 
oplevelse at besøge sin hovedstad, den
gang den på godt og ondt var danskernes, 
dengang da Nyhavn var det farligste og 
Zoologisk Have det mest eksotiske." 

Jan ~·1ølgaard. Mørkov, i indlæg i JyJJands•Posien 
15/1 1996. 



Taler
stolen 

Vibeke Edsberg 
Virum 

Jyllands-Posten bragte 3.12.95 et inter
view med et ortodoks jødisk ægtepar, Hel
le Gritzmann og Git Schout. Her udtaler 
Gi I undreo over vore idealer, som de kom
mer til udtryk i litteraturen. 

"Hverken jøder eller kristne. Menne
sker skal de være" siges det i Henri 
Nathansens skuespil "Indenfor murene". 

Henri Nathansen, der selv var jøde, 
valgte med kunstnerens frihed at lade en 
dansk akademiker repræsentere dette 
synspunkt. Men dermed er jo ikke sagt, at 
det også deles af flertallet af danskere. 

Gil fortsætter: "Man er da ikke bare 
menneske uden videre. Man er entenjøde 
eller kristen. Ikke begge dele. Man kan jo 
ikke bare sådan skifte identitet, lave om 
på, hvem man er. Det hænger jo sanuuen 
med hele ens opvækst, hele ens liv. Det 
kan man da ikke bare smide væk." 

NEJ! Lige netop. Det er som talt ud af 
danske hjerter. Det kunne næsten lige så 
godt være et citat af Søren Krarup. Derfor 
kan man jo heller ikke gøre folk til "dan
skere" ved bunke-uddelinger af danske 
statsborgerskaber. Det ville svare til, at 
man smækkede en kalot på hovedet af en 
eller anden og påstod, at nu var han/hun 
jøde. Det ville jøder nok blive meget op
rørte over og med fuld ret. 

Gi! siger endvidere, at han kan se, at det 
er et problem: "Hvis du sagde, at du ville 
være ked af at se din søn gift med en 

jødisk pige, ville jeg også opfatte dig som 
racist. Det er nok sådan en slags ryg
marvsrcaktion, for det er da forkert. Selv
følgel ig er det det. Men mange jøder er 
meget nærtagende og føler sig hele tiden 
forfulgt. Derfor tillader de ikke, at der bli
ver sagt noget imod dem." 

Så vidt min børnelærdom rækker, så 
forbydes det i Det Gamle Testmente på 
det stærkeste, at jøder gifter sig med ikke
jøder. Og der er en sandhed i dette for al
le folkeslag og etniske grupper: for man
ge blandede ægteskaber fllr gruppen, nati
onen, folket til at gå i opløsning. Netopjø
derne har bevist, hvor vigtigt dette princip 
er: hvis de ikke havde modvirket blande
de ægteskaber, havde de næppe kunnet 
overleve som et folk i så lang tid. Også 
hinduismen har håndhævet dette princip, 
så det er ikke noget nye: at undgå blande
de ægteskaber er fundamentalt for et folks 
fortsatte eksistens. Det har intet med ra
cisme at gøre, med mindre man da vil de
finere racisme som en etnisk gruppes for
svar imod udsletlelsc. 

At nogen j.ødcr er noget nærtagende er 
forståeligt. Men i de tilfælde, hvor disse 
mennesker sidder på ansvarsfulde poster i 
det danske samfund, hvor deres nærtagen
hed rent faktisk forhindrer en saglig de
bat, som er livsvigtig for et lille folk som 
det danske, er det helt uakccptabelt. 

I slutningen af interviewet fortæller 
Gil, der af religiøse grunde altid går med 
kalot, at danskerne altid er venlige og in
teresserede. De tre gange, han er blevet 
generet af tilråb på gaden, har det været af 
arabere. 

Der skal ikke megen fantasi til at fore
stille sig, hvor meget værre tingene kan 
udvikle sig for de danske jøder, jo Oere 
frenm1ede, der bosætter sig i Danmark, og 
man skulle tro, al Mosaisk Trossamfunds 

Vibeke 5dsberg. 

officielle holdning ville være at forhindre 
indvandring, da dette kan forringe de dan
ske jøders sikkerhed i landet. Men som 
det fremgår af utallige indlæg i dagspres
sen, er dette ikke tilfældet. Tværtimod 
virker det, som om Mosaisk Trossam
funds ledelse,jourrialister og mediefolk af 
jødisk herkomst nærmest ser sig selv som 
beskyttere af de fremmede imod de dan
ske grupper, der modsætter sig indvan
dringen, uanset at disse grupper ~elvføl
gelig har de danske jøders sikkerhed i lan
det med i deres bctra!,>tninger. 

Vibeke Edsberg 

" ... TV, radio og de fleste aviser sørger 
normalt for, at racistiske overgreb kun 
omtales, når det er etniske danskere, der er 
ansvarlige for dem, og derfor bygger de 
fleste menneskers opfattelse af tingene på 
en misinformation, der sorterer alle uhel
dige kendsgerninger fra. 

Hvem aner f.eks., at et hold jødiske 
drenge blev overfaldet af en gruppe på ca. 
30 knivbevæbnede arabiske teenagere i 
marts 1994? Det gør de færreste af den 
enkle gnmd, at overfaldet nævntes hver
ken af radio eller fjernsyn og med en en
kelt undtagelse heller ikke af aviserne. 
Dette er desto mere besynderligt, fordi 
overfaldet - trods hemmeligholdelse - var 
en historisk begivenhed. Ikke siden pøbel
op1.0jeme i 1819 er jøder blevet overfaldet 
på dansk jord, og selv tyskernes afhent
ning af de ikke Oygtede jøder i 1943 fore
gik mig bekendt uden slag og spark. 

All igevel valgte den ellers meget høj
lydte antiracisme-brigade at vende det 
blinde øje til i dette tilfælde, fordi ra
cisterne var indvandrere, og de kan som 
bekendt kun være ofre og aldrig bødler. 

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

.. 
Men hvad siger da lignelsen om den 

barmhjertige samaritan? 
Lignelsen fortæller, at samaritanen 

samlede den nødstedte og af røvere for
slåede mand op, vaskede hans sår med vin 
og bragte ham ti I et herberg samt betalte 
for hans ophold, til staklen kunne blive 
rask og rejse hjem. 

Essensen af lignelsen er, at man nok 
skal hjælpe sin næste, men ikke er for
pligtet til at invitere ham ltjem i familien. 

Vi kan som tidligere hævdet hjælpe IO 
gange flere og 'de rette' flygtninge i deres 
egne omgivelser." 

Vagn Uhrc-Olscn, Brondby0s1er. i JyUands-f>o. 
sten 26110 1995. 
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