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Quisling-parlamentet 
EU-parlamentet tilsluttede sig 

den 9. maj sidste år Kommissio
nens beslutning om at gøre I 997 
til "Det Europæiske År mod Ra
cisme". Da den sidste kampagne 
fra den kant kulminerede i 1995 
med "Global Generation" osv., 
kan man ikke beskylde vore euro
pæiske "parlamentarikere" for at 
ligge på den Jade side. 

I begrundelsen for sin beslut
ning henviser Parlamentets flertal 
bl.a. rii,,rtigt til, "at begrebet race 
ikke er hverken videnskabeligt, 
genetisk eller antropologisk fun
deret". Samtidig henviser Parla
mentet imidlertid også til, "at de 
racistiske partier er arnestedet for 
fremmedhad, racisme og antise
mitisme i samfundet, og at det er 
nødvendigt totalt at afvise dem og 
isolere deres politiske ledere, 
som f.eks. Le Pen og Haider, i 
Unionen med henblik på at be
kæmpe racisme og antisemitis
me". Hverken Le Pen eller Haider 
har imidlertid formuleret raceteo
rier, hvorfor man kun kan kon
kludere, at EU-parlamentets defi
nition på "racisme" omfatter alle, 
der er modstandere af masseind
vandringen. 

Denne mistanke bestyrkes af, at 
Parlamentet blandt "de grund
læggende årsager til racisme og 
fremmedhad i Europa" bl.a. over
legent peger på "manglen på sti-

mulanser, som kan hjælpe det en
kelte menneske til at tilpasse sig 
et multikulturelt og multietnisk 
samfund og den 'globale lands
by"'. 

Et skridt på vejen mod denne 
kedelige provinsielle landsby skal 
som bekendt være et europæisk 
"overvågningscenter" mod "racis
me og fremmedhad". I denne for
bindelse "erkender" Parlamentet, 
at "såfremt overvågningscentret 
skal tages alvorligt af ofre for ra
cisme, må personalevedtægten 
ikke begrænse ansættelse til 
statsborgere i medlemsstaterne". 
Ikke alene skal repræsentanter 
for ikke-europæiske "racer" altså 
straffe europæere for selvforsvar, 
men også ikke-statsborgere i eu
ropæiske lande, hvilket kun yder
ligere viser, at Parlamentets ærin
de aldeles ikke kun er kamp mod 
"racisme", men mod enhver kri
tik af indvandringen som sådan. 

Det er vel første gang i histori
en, at et parlament åbent anbefa
ler udlændinge til at bekæmpe 
kritik fra de vælgere, som parla
mentet angiver at repræsentere. 
Og dog: I Norge 1940-45 havde 
også Quisling jo udenlandske 
"rådgivere" til at tage sig af nor
ske kritikere af sit regime. 

Denne lignende erfaring med 
fremmedherredømme har måske 
bidraget til Norges nej til EU? 



Hvorfor lyver TV 2? 
Den 12. februar havde DDF møde i Århus. Det programsatte 

tema var et foredrag om de totalitære tendenser, som i disse år 
sniger sig ind i samfundet i ly af demokratiet. 

Men det vidste kun de tilstedeværende. 
Landets øvrige borgere fik det at vide, som fremgik af repor

tagen i TV 2's landsdækkende TV-avis. Og her var historien en 
ganske anden: 

Ifølge den eksalterede speaker var mødet dramatisk. "Borger
ne" i Århus havde nemlig samlet sig til demonstration mod DDF, 
hed det sig. Dette var arrangeret af "flere foreninger,, bl.a. fra 
"fagbevægelsen". Repræsentanter for "Netværk mod Racisme 
og Nazisme" fik mikrofonen udleveret og hældte hadpropagan
da ud over foreningen. Noget gensvar fik de11J1e ikke lej lighed til. 
Endog en kummefryser med råddent kød indeni og "racistiske" 
slagord udenpå, som var blevet efterladt på en gade, fandt TV
avisen plads til at lade en af"antinazisterne" tillægge foreningen. 

For DDF's medlenuner, som kender melodien fra tidligere lej
ligheder, var det ikke svært at tyde speakerens sprog: "Borgerne" 
i Århus er jo TV 2's pseudonym for den fascistoide pøbel, som 
de mcdlemsfattige foretagender på den såkaldt revolutionære 
venstrefløj bar for vane at sende i aktion ved den slags lejlighe
der for at påkalde sig opmærksomhed. Ved "fagbevægelsen" for
står TV 2 de spredte fagforeningsfraktioner, hvis ledelser lader 
deres navne (mis)bruge af disse foretagender. Talsmændene for 
de demonstrerende genkender de ægte borgere i Århus let som 
identiske med ansigterne fra slagsmålene med politiet onder 
skraldekonflikten i byen. Og disse figurers hadefulde påstande 
om DDF er som vanligt selvopfundne og for længst af domsto
lene underkendte løgne. 

Tilbage står følgelig for DDF's medlemmer kun forundringen 
over, hvorfor TV 2 bedrager seerne. Og for medlemmer i Østjyl
land tillige forundringen over, at dette oven i købet lader sig do
kumentere gennem TV2 selv. 

TV-indslagene i den landsdækkende nyhedsudsendelse blev 
nemlig optaget afTV2, Østjylland. Og de optagelser, som blev 
vist i lokalområdet, lod faktisk DDF konnne til orde. Her send
tes ogs,i f.eks. politiets vurdering af, at kummefryseren var an
bragt af"antinazisterne" se1v. 

Hvorfor s idder man i Odense og klipper og klistrer for at kon-
struere en anden historie? 

Hvorfor må folk ikke få at vide, hvad der foregik? 
Hvorfor holdes den angrebne!) forsvar ude? 
Hvorfor bilder man folk ind, at fagbevægelsen står bag, når det 

ikke passer? 
Hvorfor fremstiller man subjekter fra de politiske marginal

grupper som repræsentanter for en folkestemning? 
Hv-dd stikker der egentlig i hovedet på journalister, der laver 

den slags? 
OH. 

Mediepromovering 
I januar oplevede vi den konservative Per Stig Møller i TV-de

bat med nynazisternes Jonni Hansen. Udsendelsen gav myre
kryb. Ikke på grund af det, Jo11J1i Hansen sagde, men fordi PSM 
åbenbart ikke forstod, hvad der foregik i studiet. 

Det hele drejer sig jo nemlig ikke om, hvorvidt Jonni Hansens 
parti skal forbydes. For dette tillader Grundloven ikke ud fm par
tiets nuværende aktivitetsprofil. Og det ville i øvrigt være dumt. 
For så ved man ikke mere, hvor man har disse folk. 
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Det drejer sig heller ikke om, at Jonni Hansens synspunkter er 
modbydelige. For det ved vi godt i forvejen. PSM's ordrige frem
hævelse heraftjener intet andet formål end at fremhæve PSM selv. 

Derimod drejer det sig om, at det lykkedes Jonni Hansen at 
provokere PSM derhen, hvor seerne fik det indtryk, at hos PSM 
og de konservative er der i hvert fald i11ge11 hjælp at hente, hvis 
man er bekymret for den fremadskridende "multietniseriog". 

Hvor skal den jævne mand, der nærer disse bekynuinger, så gå 
hen? De gamle arbejderpartier har svigtet ham. De radikale har 
svigtet ham. Venstre opfattes som et fedt med de konservative. -
Og så findes der jo ikke andre tilbage end Jonni Hansen - vel? 

Ganske vist findes der jo faktisk både partier og organisatio
ner med det, man kan kalde en mere ansvarlig national holdning 
end de gamle borgerlige partiers, uden at denne hold1ung er sam
menfaldende med Jonni Hansens totalitære og racistiske livs
filosofi. Men dette har medierne jo tilsløret - med nidkær hjælp 
fra de talrige ihærdige "antiracister", der fremstillerenhver, som 
har lukket munden op mod "mt1litetniseringcn", som i en eller 
anden grad nazibefængt og "fremmedhadsk". 

PSM's indsats i TV-udsendelsen befæstede kort og godt det -
urigtige - indtryk, at enten er man i en eller anden grad nazi
befængt, eller også må man finde sig i at blive "multietniseret". 

Det var særdeles dygtigt gjort af Jonni Hansen - og det var 
særdeles ringe af Per Stig Møller. 

Udsendelsen får næppe mange til at melde sig under hage
korsfanerne. Sådant ligger ikke til danskerne. Men PSM's op
træden hjalp til at styrke den i forvejen udbredte afmagtsfølelse 
over for det politiske establishment, hvortil PSM hører. Og den 
bidrog til at markedsføre Jonni Hansen som et seriøst bud på en 
løsning. 

Den bidrog dermed også til en radikalisering af holdningerne 
i samfundet -for øvrigt i lodret modstrid med det, PSM ifølge et 
indlæg i JP 2/2 97 så som formålet med sin deltagelse. 

O.H. 

Medie bedrageridom 
I december 1996 fik en 38-årig tysk TV-journalist, Michael 

Born, en særprægetjulegave: 4 års fængsel. Forbrydelsen bestod 
i, at han havde solgt falske dokumentarprogranuner med simule
rede racistiske møder, bombefremstilling og mere af samme 
skuffe (Berlingske Tidende 28/12 96). 

Selv forstod han ikke dommen. Han havde jo bare givet medi
erne, hvad de bad om, sagde han. 

Og så blev han i øvrigt i sammenhæng med de solgte pro
gr-.lnuners indhold da også dømt for at have ophid.~et til r-.icehad. 

Der må gå kuldegysninger gennem den danske medieelite. 
Hvor mange fuphistorier har man ikke i tidens løb tjent penge på 
at fylde i troskyldige læsere, seere og lyttere? Tænk bare på om
talen i Danskeren nr. 6/1996 af, hvorledes en som "nazijæger" 
markedsført person viste sig selv at have produceret den nazi
propaganda, han fik penge for at "advare" imod. 

Hvor mange år i skyggen ville mon den slags kunne indbrin
ge efter tysk målestok? 

De danske medier har længe talt om narkokrin1inalitet, øko
nomisk kriminalitet, miljøkriminalitet o.s.v. 

Men det er kun Danskeren, der har talt om humbugjottrnalister 
og mediekriminalitet - og om behovet for at få straffedømt be
dragerne. 

Hvornår mon den nye tyske straffepraksis breder sig til Dan
mark? 

DDF skal hjertens gerne hjælpe politiet med bevismateriale! 
O.H. 



Multikulturelt raceri 
Den Europæiske Union og dens danske robotter står foran et nyt "Racismeår"s udskejelser. 

Netop som man troede, at Birte Weiss 
var ved at komme til fornuft efter hendes 
koldbl<,dige behandling af"Chitra-sagen" 
og hendes ønske om en strammere regi
strering mod asylsvindel, kommer den 2. 
marts den gratis "Søndagsavisen" ind ad 
brevsprækken. Pludselig er man skudt til
bage i de værste år i firserne, hvor fraser
ne uhindret fik lov at blomstre, og løsnin
gen på fremmedproblemet fortoner s ig at
ter i den fjerne horisont. 

Indenrigsministeren har nemlig i Søn
dagsavisen en synspunkt-artikel berillet 
"En flyvende start for det europæiske år 
mod racisme". Artiklen indledes: "De eu
ropæiske samfund har altid været muhi
kultu.relle og multietniske, og den forskel
lighed, der afspejles i omfanget af for
skellige kulturer og traditioner, er både 
positiv og berigende." Og Weiss fortsæt
ter: "Men det stadig stigende antal ek
sempler på voldelige mcistiske overfald 
og den stadig mere synlige understrøm af 
fordomme og diskrimination i alle sam
fundslag indebærer imidlertid en stor ud
fordring for vores samfund. Det er en af 
årsagerne til, at EU-kommissionen i juni 
1996 besluttede at gøre 1997 til Euro
pæisk Ar mod Racisme." 

Opdragelse af folket 
Dette initiativ er i Weiss' øjne velbe

grundet, idet "Danmark udvik1cr sig lige• 
som det øvrige Europa stadig mere multi
kulturel!. Det er ikke længere et spørgs
mål, om vi vil være et multietnisk sam
fund, men et spørgsmål om, hvordan vi 
ønsker, at det muhikulturelle samfund 
skal udvikle sig. I arbejdet med at møde 
den udfordring, der ligger i et mere fler
kulturelt samfund, er befolkningens hold
ninger af central betydning." 

Derfor har EUs Racisme/Ir til formål at 
bekæmpe "racismen" i "alle dens afskyg
ninger". Dette indbefatter bl.a. fremme af 
etnisk ligestilling på arbejdsmarkedet, 
ind.<,ats mod vold mellem indfødte og et
niske unge, og "mobilisering af det huma
nistiske og kunstneriske Danmark." Her
udover vil Racismeåret ·•sætte fokus på 
Danmarks internationale forpligtelser", 
forklarer Weiss videre - uden i øvrigt at 
komme ind på, om disse "forpligtelser" 
omfatter forpligtelsen til at blive et multi
kulturelt samfund. 

Indenrigsministeren slutter s in artikel 
med at udtrykke håb om, at aktiviteterne i 

løbet af året "kan medvirke til, at debatten 
føres på et åbent, sagligt og nuanceret 
grundlag." 

De bundløse kar 
Det ønske modsiges dog allerede af den 

poppede indledning på Racismeåret i 
Danmark, der også antyder det store bud
get på området, idet en militærhelikopter 
fløj landet rundt i dagene 3.-4. mart,, på en 
"stafettur" for at møde personer, der påta
ger sig opgaver indenfor årets tema. Per
sonen tager med helikopteren videre til 
næste by og overdrager en opgave ti I den 
næste nøgleperson. "Der vi l senere i løbet 
af året blive fulgt op på, hvordan opgaven 
løses", forklarer Weiss begejstret i sin ar
tikel - uden at komme ind på, hvor man
ge betrængte i vort eget land eller i det 
fremmede der i al stilfærdighed kunne 
hjælpes for udgifterne til et sådant me
ningsløst "humanistisk" propaganda-ar
rangement. 

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

NytvMomEU 
Holdningen i EU, der afsløres me{l 

"Racismeåret", kan kun forøge 
uviljen mod at overdrage indvan
dringspolitikken til overstats
ligt regi. At overnationale 
forsamlinger ikke føler 
sig forpligter på det 
nationale, ligger dog 
kun i sagens natur. 
men der skulle in
tet reelt være i ve. 
jen for, at danske 
politikere havde gehalt til 
at modstå diktaterne til det 
nationale selvmord. Konkret 

mangler de altså denne gehalt, men så står 
det endnu danskerne frit for at vælge an
dre politikere, der kan sige fra. 

Så længe det varer: Alle landene i EU er 
enige om i år at oprette et "Racisme-obser
vatorium". Derfra skal man overvåge "ra
cistisk" inspirerede episoder, registrere 
forskelsbehandling og komme med anbe
falinger til medlemslandene. StorbJitan
nien har her foreløbig vist sin sædvanligvis 
sunde vane med at blokere for et initiativ, 
de andre er enige om, men det skyldes kun, 
at bJiterne hævder, at planerne for det nye 
"observatoritun" er.for snævre. De vil have 
en mellemstatslig organisation, der kan 
påtage sig langt mere vidtgående opgaver. 
Så hvornår konuner det, som Birte Weiss 
kalder bekæmpelsen af racismen "i alle 
dens afskygninger", til også at omfatte ind
vandringsmodstand som sådan? Som de, 
der følger med i EUs myriader af"rappor
ter" og "arbejdspapirer", kan forsikre sig 
om, er det ikke viljen hertil, der mangler. 

Man vil da kende anklagerne mod os 
fr-a en tidligere unionsledelses ord: " ... De
mokratiet og åbenheden er her blevet 
brugt af nationalistiske og ekstremistiske 
grupperinger, som gradvis har lai,>t et 
usundt grnndlag for begivenhedernes ud
vikling ... " Udtalt af det sovjetiske kom
munistpartis cenn·alkomite 1989 i anled
ning af situationen i de baltiske lande. 

P.N.B. 
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Anslag mod ytringsfriheden 
Her i landet betragter vi ytringsfriheden 

som en velerhvervet borgerret, måske 
endda som en grundlovssikret frihedsret
t ighed. Det skal vi nu ikke være alt for sik
re på. 

Rundt om os ser vi - midt i og på trods 
af den megen snak om menneskerettighe
der - hvordan "politisk korrekthed" og 
utålsomhed breder sig. Det går ud over 
holdninger og ytringer, der af politiker- og 
medieflertallet er udskrcgct som upassen
de. Mere og mere griber disse magthave
re til underkuelsesrnidler, der i virkelighe
den vil afskaffe de kedelige afvigeres mu
ligheder for at gøre sig gældende i debat 
og meningsdannelse. Selv fremlæggelse 
af kendsgeruinger og almene holdnings
synspunkter mødes med fort ielse, ned
gørelse eller direkte kriminalisering og 
retsforfølgelse. 

Knebleparagraf ud af dvale 
Tendensen har Jænge været tydelig og

så hos os. Dens mest iøjnefaldende og al
ment kendte udslag er den famøse straffe
lovsparagraf 266b, den såkaldte racisme
paragraf. Den er karakteristisk nok eu ny
ere tilføjelse til straffeloven og er yderli
gere blevet udvidet og broderet på for få år 
siden. Den taler om al beskytte en gruppe 
af personer mod at ''trues, forhånes eller 
nedværdiges på grnnd af sin race, hudfar
ve, nationale eller etniske oprindelse, tro 
eller seksuelle orientering". I praksis be
skytter den dog ikke danskerne som 
gruppe herimod, men kun fremmede 
grupper, som det oven i købet undertiden 
er svært al finde dækket af paragraffens 
ordlyd. Den har i et vist omfang været 
brugt imod ytringer mod masseindvan
dringen, men var i nogle år åbenbart lagt 
lidt på is af anklagemyndigheden, ja det 
ventilerede-s så småt at afskaffe den. Det
te ændredes brat ved anti-nazi-hysteriet i 
efteråret 1994. Efter kampagner fra især 
venstreekstremistiske kredse og af hensyn 
til det store Tyskland udvidedes den 
tværtimod med en ny tillægspar&graf, 
samtidig med at politi og anklagemyndig
hed fik politiske vink med vognstænger 
om at benytte den mere (if. Danskeren 
1995 nr. 2 s. 5). 

Man kunne have sine bange anelser om, 
hvad dette ville udvikle sig til. Efter de se
neste erfaringer var frygten heller ikke 
uden grund. Der er tegn på, at myndighe
derne nu søger at brnge den udvidede pa
ragraf 266b som en ægte knebleparagraf 
til at stække ytringsfriheden også langt ud 
over det oprindelige sigte. 
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I en udsendelse for nylig i TV3 om 
islams truende udvikling og indtrængen i 
det hidtil kristne Vesten deltog Mogens 
Glistrup, der på spørgsmål af en udsen
delsesleder om truslens realitet betegnede 
muslimerne som nverdensforbryderc par 
excellence" og udtalte, at ''det centrale i 
muhamedanismen" er at udrydde '~os an
dre". Del har fremkaldt en politiruunel
delse mod ham for overtrædelse af den be
ryi,>tede §266b, og nu har politiet min
sandten beslutlet at rejse sii,>telse mod 
ham, så anklagemyndigheden skal be
stemme, om han skal tiltales ved renen. 
(Berl . T id. 1/3 97). 

Ensidig antikristen undertrykkelse? 
Sigtelsen forekonuner krænkende for 

ytringsfriheden om væsentlige samfunds
anliggender. Glislrups ytringer svarer nem
lig til de faktiske forhold, og det må være 
hans ret at fremsætte sin moralske vurde
ring af en religion og dens tilhængere, der 
står for sådanne holdninger. Hvis han vir
kelig skulle blive tiltalt og dømt for disse 
udsagn, betyder det, at den almene ytrings
frihed er afskaffet eller indskrænket på en 
sådan måde, at ingen, der fremtidig of
fentligt vil ytre noget, der ikke svarer til 
magthavernes politisk korrekte hold
ninger, kan føle sig sikker mod forfølgel
se. 

Det er også værd at lægge mærke til, at 
kristendommen, der dog er det danske 
folks tro gennem el årtusind, jævnlig både 
her og andetsteds udsættes for angreb og 
påstande, der siger sparto til det, G listrup 
sigtes for, og for vurderinger, der er nok så 
barske som hans vurdering af muhameda
nismen. Og vel at mærke, uden at der løf
tes en finger mod angriberne. 

Censur mod Det Nye Testamente 
Ganske illustrerende var det samtidig 

med presseomtalen af sigtelsen efter 
§266b mod Glistrnp at finde en større avis
artikel af kultursociolog Jacques Blum og 
journalist Eva Bøggild om "Antisemitis
me i Det Nye Testamente" (Jyll.-Post. 2/3 
97). De har nemlig fundet fi-em til nogle 
passager i det kristne evangelium, som de 
finder er vendt mod jøderne og derfor an
tisemitiske. Ganske vis1 kunne de ikke 
finde på at anmelde Det Nye Testamente 
for overtrædelse af den såkaldte "racisme
paragraf'\ skriver de beroligende~ men 
henviser dog ikke destomindre i sammen
hængen netop til §266b og lader ikke me
gen tvivl tilbage om, at de finder, at de 
forargelige passager i evangeliet falder 

ind under paragraffen. Og så får vi for re
sten alle de anti-kristne krikker trnkket af 
stalden: om kristne teologers angreb på 
jøderne, om Luthers skrift mod "Jøderne 
og deres løgne", om udryddelsen af ca. I I 
mio. jøder o.s.v. "Del Nye Testamente var 
med som tankegods både under korstog, 
inkvisition og holocaust." Og nu i 1997 er 
vi jo i "FN's internationale raeismeår. Det 
forventes, at medlemslandene gør en 
særlig indsats over for tendenser t il racis
me rnndt om i Europa og resten af verden. 
Ville del ikke være en flot gestus, hvis 
"Det kristne Danmark", for den sags 
skyld Det Danske Bibelselskab, selv tog 
affære og ved fremtidige genoptryk ude
lod de groveste eksempler på forhånelse 
og nedværdigelse af jøder'?" 

Censur eller selvcensur fra kristen side 
af det kristne evangelium med udrensning 
og undertrykkelse af de dele af det, der 
for<1Tger de rettænkende, er altå den fore
skrevne medicin. I påstået god overens
stemmelse med §266b og det internatio
nale anti-racismeår! Rejser politiet mon 
nogen sigtelse mod disse udrensere, fordi 
en "gruppe" af kristne "forhånes eller 
nedværdiges" ved deres ytringer - hvis 
nogen da gad anmelde dem? Næppe. Og 
med rene. Ytringsfriheden er virkelig et 
alt for stort offer for at ranune blind eller 
enøjet omtale af en 20-00-årig religion og 
dens hellige skrift. 

Men §266b og brugen af den er sande
lig ikke mindre blind og enøjet. 

S.D. 

Hvis Foss (tidl. leder af Da11sk Flygt• 
ningelyælp. der hævder, at.flygtninge J.1111 

mel rep<1friere., frivillligt: red.) gæstfrit 
havde ladet en flygtningefamilie bo i sit 
hjem, ville han så finde del rimeligt, at 
gæsterne selv bestemte, hvor mange år de 
ville bo der, eller om de overhovedet ville 
flyl1e ud? At flygtningene skal hjem, når 
forholdene tillader det, er der for mig in
gen tvivl om. Etisk set ville det være for
kert, hvis de mennesker, der havde penge 
og forbindelser, som satte dem i stand til 
at flygte, kunne forblive i statsbetalt tryg
hed i Danmark, mens det blev overladt de
res lani,>t dårligere stillede landsmænd at 
genopbygge deres fælles ødelagte land." 

Major Poul Gad Fredensborg, i Jyll. 4 Post. 9/5 96. 



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

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

Af Ole Hasselbalch 

HiStoricn kunne læses i det såkaldte 
"DEMOS Nyhedsbrev" i eftcrlrct 1994. 
Her bar redaktionen kastet sig over hjem
meværnskompagni 630 I. Ud fra kend
skab til navnene på nogle af dem, der er 
knyttet til denne enhed, navneforvekslin
ger og konspirativt svænneri er det lykke
des at strikke den sindsoprivende artikel 
sammen. Den sagesløse tidligere justits
minister er f.eks. på den m.\de blevet blan
det sammen med en navnebroder, der en 
tid lang redigerede Akademisk Skyttefore
nings blad, som også læses af Ole Hassel
balch. 

Uvuingen fra Vietnambevægelserne 
De færreste vil vel løfte øjenbrynene i 

anledning af den slags, S-Om jo nærmest 
hører hjemme i en pipcelle. Men der er ik
ke noget at grine ad. "Nyhedsbrevet" og 
dets redaktion er nemlig en af pressens 
væsentligste kilder til historier om nh.øjre
ekstremismen0 i Danmark. 

Manden bag hedder Erik Jensen. Han 
er en levning fra de såkaldte Vietnambe
vægelser, der i 60'eme og ?O'erne med 
støtte østfra søgte at undergrave Dan
marks tilhørighed i det vestlige forsvars
samarbejde. Herom kan læse.~ i Mette 
Herborgs og Per Michaelsens bog, STAS! 
og Danmark, 1996, der bygger på mate
riale hentet i de åbnede østtyske arkiver. 
Erik Jensen sad dengang imellem to nu 
identificerede STASl-agenter - Otto Sand 
og Kurt Vieweg - omend det aldrig er lyk
kedes at identificere ham selv som form.el 
agent. Han udgav i øvrigt i denne periode 
bogen Under dække (1978), som på grund 
af letsindig omgang med kilderne ind
bragte ham en injuriedorn. 

"Solidaritctsarbcjde" af denne art giver 
ikke venstrefløjen brød i skabet i dag. 
Man har derfor som bekendt slået sig på 
0amiracismeH i stedet. 

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

Så er linjen Jagt. 

Erik Jensen. 

Erik Jensen nyttiggør da også sin ek
straparlamentariske erfaring i den "anti
racistiske" kamp. Det sker imidlertid ikke 
altid med elegance. Han blev f.eks. iden
tificeret blandt de BZ-erc m.m., som brød 
ind i et TV-studie i efteråret 1989 for at af
bryde en diskussion om nynazisters muli
ge opstilling til kommunalvalget. Og 19/3 
1990 blev han pågrebet under ulovlig 

indtrængen og fotografering ved et privat 
møde i Den Danske Forening i Vartov. 
Han måtte her overgives til politiet efter 
mod sædvane - at have slået løs på nogle 
af deltagerne i forsøget på at undslippe. 
På grund af mandskabsmanglen på ven
strefløjen har han også på det seneste måt
tet påtage sig synligt arbejde i nogle af de 
organisationer, der bruges som facade for 
"antiracistiske" aktiviteter - således i det 
nye foretagende "POEM" (Paraplyorga
nisationen.for emiske Mi11oritete1). 

Facaden 
Erik Jensen præsenterer naturligvis ik

ke denne noget specielle baggrnnd udad
til. I stedet fremstiller han sig f.eks. som 
underviser på gymnasier, seminarium og 
højskole eller som "free-lanec journalist". 
Til tider bar han dog også ageret forlags
direktør eller 'forsker i højrebevæge/ser 
med en licentiatafhandling under udar• 
bejdelse hos historikerne ved Københavns 
Universitet". Her afviser man i parentes 
bemærket at kende noget til den bizarre 
person og hans projekt. Begrundelsen er 
med en vis sandsynlighed, at dette ikke 
opfylder de krav, man må stille til et vi
denskabeligt arbejde, og at Universitetet 
ikke vil lægge navn til hans manøvrer. 

"DEMOS" 
Et fast støttepunkt for bekæmpelsen af 

0 nazismen og højreekstremismen" er den 
venstrerevolutionære forening DEMOS. 
Denne har netop udspring i Vietnambe
vægelseme. men beskæftiger sig i dag 
med at samle materiale om den indbildte 
så vel som den virkelige "ekstreme højre
fløj". Bl.a. har man opbygget et fotoarkiv 
over "nazister". Hvorledes dette harmo
nerer med registerloven, der forbyder pri-
vat registrering af oplysninger om folks Ill... 
private forhold, vides ikke. ,,. 
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Erik Jensen er en slags ankermand i 
DEMOS, ligesom han placerede sig som 
redaktør afDEMOS Nyhedsbrev. 

Infiltration 
DEMOS og Erik Jensen har en ene

stående evne til at anbringe sig i bedre sel
skab, end deres baggrund betinger. F.eks. 
optræder Erik Jensen regelmæssigt som 
0 ekspert i højreekslremisme" ved offici
elle møder, i diskussionspaneler og lig
nende steder - hvor tilhørerne naturligvis 
ikke får at vide, hvem manden i virkelig
heden er. F.eks. fik han nylig skubbet sig 
ind i den arbejd~gruppe, der under Anker 
Jørgensens ledelse udarbejdede et papir 
om "bekæmpelse af racisme og racedis
krimination", som blev udgivet af Det 
danske Center for Menneskcrelligheder i 
1996. Erik Jensen prøver i disse sammen
hænge altid at fremstille Den Danske For
ening som nazistisk inficeret. 

l pressens fodelioe 
Pressen aftager i stor stil det, Erik 

Jensen og DEMOS producerer, og bruger 
det temmelig ukritisk. Et karakteristisk 
eksempel udspandt sig i januar 1997. På 
dette tidspunkt mente pressebureauet Den 

liberale Presse - der servicerer en stor del 
af de borgerlige provinsaviser - at der v-ar 
behov for en artikel om nazisterne. En 
free-laneejournalist (Helle Broberg Niel
sen) blev sat på sagen, og hun havnede tra
ditionen tro hos Erik Jensen og DEMOS. 

Resultatet blev en artikel i flere aviser 
(således Dagbladet Roskilde Tidende, 
Dagbladet Holstebro/Struer, Kalundborg 
folkeblad og Flensborg Avis) under bl.a. 
overskriften: "Ingen bliver nazist ved en 
lil/ældighecf'. Heri fortæller "historike
ren" Erik Jensen, hvordan DEMOS har 
fulgt de danske nynazister i li år. Anled
ningen til detektivvirksomheden var, op
lyser han, dannelsen af Den Danske Fore
ning. Han siger videre: 'Det stdr i Den 
Danske Forenings ved1æg1e,; at medlem
merne ikke samtidlg mci være metllem af 
DNSB (nazipartiet, red.). Og vi har da og
så set, at de har ekskluderet medlemmer. 
sd snart det er kommet til offentlighedens 
kendskab. Nej, jeg siger selefølgelig ikke, 
at det var lige derfor. ti/føjer han med et 
taktisk smil." 

Oplysningerne er, som det vil forstås, 
fup. DEMOS har eksisteret siden 60'eme, 
og de nævnte registreiingsaktiviteter går 
længere tilbage end oplyst i artiklen. Og 

Ingen bliver nazist 
ved en tilfældighed 
-Den danske 
nazisme 
handler om 
mandehørm, 
kodesprog, 
symboler og 
historiefor
falskning, 
sigerErik 
Jensen fra 
Derrws 

I interview 

Af Helle Broberg Nicl~n 

Han ronnuleror sig om
h>wijgt. Erik Jensen. 
Den~ histon'lcer, 
der atbajdtr frivi!Jjgt i 
,,ens~TtOej,s.foreni~-en 
08mos, har ingen trang 
til at kamme i karambo
lage med injurie-lovgiv
ning,en: 

Her ses et stykke af Helle Broberg Nielsens Erik Jensen-inlerviewlartikel som de11fremtrådte i 
Dagbladet Rosla1de Tidende 2S/l 1997. Va11drehis1orien kunne lige så godf værehentelien an
den af de ovennævnte ovise,; der bragte den lil torvs. 
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Den Danske Forening har for øvrigt kun 
ekskluderet et medlem, som bevisligt var 
nynazistisk infiltratør, efter at han blev af
sløret i pressen. Desuden har foreningen 
uden pressens hjælp ekskluderet nogle en
kelte medlemmer med en uacceptabel ak
tivitetsprofil. Noget bevis for, at de var 
nazister, har der imidlertid aldrig været. 
Men Erik Jensen har jo da heller ikke 
overnaturlige evner, der sætter ham i stand 
til at gennemlyse folks hjerner og se deres 
politiske ståsted - endsige finde ud at; 
hvad der står i DDF's medlemskartotek, 
som jo ikke er offentligt. 

Sådan "bøffes" en journalist 
En central del af DEM OS' arbejde er 

imidlertid netop at smugle desinformati
on af denne art ind i medierne. Erik Jen
sen har selv fortalt herom i Venstresocia
listernes partiblad (nr. I 1991). DEMOS 
arbejder på at 'forsyne Journalister med 
stof Det hede11ga11gne Land og Folk, In
formation, Politiken og Det fri Aktue/1 
kender os og bruger vores materiale", 
fortæller han. Og selv den liberale presse 
lader sig altså køre rundt ved næsen. 

Hvordan kan sådant ske? 
Det er simpelt. Metoden er beskrevet i 

en såkaldt Håndbog for Barfodsjo,mu,li
ster, som blev udarbejdet af en gruppe 
VS-journalister i august 1978: ··.1oumali
ster er dovne og under tidspres ... Hvis din 
udtalelse ligner en artikel, gider Journali
sten måske rette den til og lade den gd fil 
tryk"'. 

Med andre ord: Er man leveringsdygtig 
i scnsationsstof, og serveres dette oven i 
købet på en måde, så at journalisten ikke 
behøver selv at skulle lave all for meget, 
vil maden som regel glide ned. 

DANSKEREN bar haft kontakt med fle
re journalister, der er blevet misbrugt af 
DEMOS. En af dem fortæller følgende 
om sine oplevelser Uournalistens identitet 
udelades af hensyn til hans erhverv): 

"Vi henvendte os selv-lagde navnet på 
felefimsvareren i DEMOS. Erik Jensen 
kom så op på redaktionen. Han gav ind
tryk af at være ekspert på personspørgs
mdl. De lå inde mel/ en masse 11U1/eriale 
om nazis te,: Bi/leder og så videre. Det he
le var meget samkørt. - Ja, hvor naiv kan 
man være? Set i bakspejlet ... De er meget 
dygtige. Erik Jensen kunne vise: Her har 
du den og den - ved navn. De vistes så på 
billeder fin et DDF-møde. Hvem tænkte 
på, at det var et offentligt møde, hvor en
hver kun11e komme? Som d.e vistes pd bil
lederne, var de en del tt/ DDF. Det virke
de meget overbevisende. Vi var motivere
de til at acceptere det - havde fornemmel
sen af at /tave fd.et en gave. Man gav os 
feks. det indllyk, at billederne havde 
været svære at tage. Det hele blev mystifi-



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

tale sig at investere lidt. Vi troetl.e, vi var 
smarte og kritiske. Og så var vi i virkelig
heden bareformidlerefor dem." 

Jo, man kan virkelig ønske Den libera
le Presse til lykke med sensationshistori
en om nazisterne og DDF! 

Ole Hasselbalch 

Hvad er ''DEMOS''? 
I VS's partiblad nr. I, 1991 karakteriserer E1ik Jensen DEMOS som et led i den 

"revolutionære" venstrefløj og forklarer: "Her i butiksfællesskabet, også kaldet bu
tikken - de ,mge kalder det Shoppen - er derjo ikke kun os. Der bor også Fælles
initiativet mod Racisme. Autirepressionsgruppen, Big Brother og Autonomt Info. 
Samt en række milldre grupper, der har postboks her." 1 DEM OS Nyhedsbrev nr. 
27 1993 hedder det: ··Foreningen Demos blev stifiet i 1979 med det formål at vi
dereføre de politiske erfi,ringer som vi fik i arbejdet med De Danske Vietnamkomi
teer og i forlaget Demos, der blev stiftet i I 969. Vi arbejder på et socialistisk og an
ti-imperialistisk grundlag, og er uden fast tilknytning til nogen af de eksisterende 
grupper pli venstrej1øje11. Vi bruger fore11i11ge11 til at bekæmpe højrela·æfteme og 
samarbejder med tuulre grupper om (lf ændte samfundet i socialistisk retning.·· 

1 DEMOS-butikken, Elmegade 27, København, kan man da også bl.a. købe 
"Oversigt over det yderste Ht~jre i Danmark", "Kontrarevolutionens lnten1ationa
le ", .. Bekæmp den amerikanske Imperialisme" m.v. m.v. Som det hedder om fore
tagendet i BZ-organet Fingeren (nov. 1987): "/ 'bogshoppen ·fi11des alt det polili
ske materiale som demos har skaffet gennem tiderne .... samt en del orientering og 
11yhedsstofom den anti-imperialistiske kamp her i Eumpa. Desudenfi11des der ori
entering om svinene herhjemme og internationalt .. ". 

Deltagerne i "butiksfællesskabet" (AUTONOMT INFO og F ÆLLESJN!TlArI
VET MOD RACISME m.fl.) har taget fælles "politiske initiativer'' sammen (DEMOS 
Nyhedsbrev 10. maj 1990). 

AUTONOMT INFO er en ekstrem gruppering. Grnppen udsendte f.eks. i sin tid 
et åbent brev til de fængslede i Blekingegadesagen, hvori det bl.a. hedder: "Vi ved 
ikke om det er rigtigt, at I eller andre har plyndret bankerne eller sendt pengene til 
PFLP. Men hvis I har gjort dette, synes vi, det er fedt." (Brevet er gengivet i uddrag 
i Ekstrabladet 27/5 90). lf.ølge egne angivelser rummer gruppen "primærtfolk med 
tilkny1nillg til BZ-miljøet·· (Fingeren, november 1987). 

F ÆLLESINIT/ATIVET MOD RACISME: er(var) en løs gruppering dannet på ini 
tiativ af "den revo/11tio11ære ve11srrejløj" (se pjecen Smid Racisterne ud, udgivet af 
lnten,arionale Socialister i 1992, s. 24). Også her er BZ med - .. Vi kalder os for 
antiracister og vort fællesskab for 'Fællesinitiativet mod Racisme ··>, skriver sz" 
miljøet i Arhus f.eks. i et indlæg i bladet Arhejderen 29/6 90. 

I mans 1995 måtte DEMOS formelt ophæve butiksfællesskabet, efter at Den Dan
ske Forening omfattende havde offentliggjort, hvad der foregik inden for dets rammer. 

Spørgsmål og svar 

Intet lokale
forbud 

l den østjydskc lokalpresse er vicepoli
timester Villy Sørensen, Århus, blevet ci
teret for at have sagt, at hvis politiet skøn
ner, at der er fare for angreb på en ejen
dom, kan man i henhold til den nye 
"rockerlov" forbyde møder, der skuTle ha
ve været holdt i den. 

Flere medlemmer har spurgt, om det be
tyder, at trusler fra de vanlige venstreeks
treme kredse mod DDF's mødelokaliteter 
vil kunne betyde aflysning af møderne. 

Svaret er nej . Rockerloven giver ingen 
ret til at hindre sagesløse i at bolde møde, 
selv om de risikerer at blive overfaldet. 

"Rockerloven beskæftiger sig kun med 
militante grupper, der fører væbnet kamp 
mod hinanden med skydevåben, håndgrana
ter o.l.", siger Villy Sørensen til Danskeren. 

Der er altså ingen udsigt til, at Arhus 
politi vil bevæge sig uden for forfatnin
gen, sådan som lokalpressen har givet of
fentligheden indtryk af. 

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

Paranoia 
Medlemmer af DDF, der har gjort sig 

bemærket med breve i medierne, får ofte 
tilsendt både sympatitilkendegivelser og 
andre henvendelser, herunder mere eller 
mindre mærkværdige tidsskrifter. Det er 
naturligvis udmærket, men jeg vil knytte 
en kommentar til eet af dem. Det hedder 
"Vestlig samisdat" - og det beskæftiger 
sig stort set ikke ret meget med indvan
dringsproblemet eller Danmarks fremtid. 
Til gengæld er det fyldt med såkaldt do· 
kumentation for, atjødeudryddelserne al
dtig har fundet sted, eller kun i yderst be
skedent omfang. Gaskamrene benægtes 
totalt. Til gengæld tillægges jøderne magt 
og vilje til at udøve alt ondt i verden. DDF 
bebrejdes, at Danskeren ikke vil optage 
denne "dokumentation" fra disse såkaldte 
"revisionister". 

Revisionister og nynazister må natur
I igvis have deres besynderlige meninger i 
et frit samfund, hvis de virkelig selv tror 
på, hvad de skriver. Men at forlange, at 
DDF skulle viderebringe den slags, er 
ærligt talt langt ude. Vor sag er Danmarks 
og danskernes fremtid som folk og kultur, 
ikke at hvidvaske fo1tidens politiske 
gangstere, hverken dem på højre- eller 
venstrefløjen. Hvis disse folk overhovedet 
er nationalt sindede, er det besynderligt, 
at de ikke kan se, at de faktisk skader dan
skernes sag ved at forsøge at identificere 
den med den slags afsporing. 

Vel er der fremfusende kosmopolitiske 
jøder, der synes at ville gøre danskerne 
dybt fortræd, men uanset disse personers 
tvivlsonune optræden repræsenterer de 
næppe flertallet af danske jøder. Og husk 
så på, hvor mange såkaldte danskere der 
går rundt med de samme kosmopolitiske 
og landsforræderiskc holdninger - folk, 
der er så rablende gale, at de mener, det 
ikke er ethvert folks pligt at videreføre, 
men derimod udrydde sig selv. 

Os i DDF skal der åbenbart tæskes løs 
på fra alle sider. Blot fordi vi fastholder 
sandhed og ret. Herunder skal vi ikke blot 
udsættes for paranoiaen hos folk, der ser 
jødisk sammensværgelse bag alt ondt og 
dårligt i verden, men også for paranofaeu 
hos jøder, der ser nazistiske sanuueusvær
gelser bag alle hæderlige nationalt sinde
de, der blot besidderen heil naturlig loya
litet over for det folk, de tilhører. Den 
sanm1e loyalitet, de fleste jøder føler for 
hinanden. 

Bent Jacobsen 
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Demografisk Råd og Selskab 
I februar sidste år ~iiflede en kreds af 

akademikere foreningen "Demografisk 
Råd og Selskab" (DROS). Foreningen ud
giver bladet "Social Demografi" ( 16-20 
sider/nr., udkommer hvert kvartal). Heri 
behandles det gnmdlæggende problem 
befolkningseksplosionen med et for
domsfrit blik. 

"Der er intet overbefolkningsproblem. 
Pæne mennesker taler kun om underud
vikling. - Hvis der alligevel er et overbe
folkningsproblem, tier pæne mennesker 
stille om det. - Hvis der trods alt er nogen 
som taler om et overbefolkningsproblem, 
bliver pæne me,rnesker forargede." Såle
des beskrives den herskende stemning 
rammende i lederen i første nummer af 
"Social Demografi", hvori formanden for 
Demografisk Råd og Selskab, overlæge 
Jens Lintrup, også fastslår: "Overbefolk
ning har altid været en vigtig årsag til kri
ge. I vore dage bar det udviklet sig til den 
mest almindelige krigsårsag. Ved over
gangen til det 2 1. århundrede er eksplosi
onen i befolkningstallet i Nordafrika og 
Mellemøsten formentlig de11 historiske 
begivenhed, der vil t1l størst betydning for 
det næste århundrede, i hvert fald for 
Vesteuropa." Lintrup konstaterer endvi
dere, at en politik, der fremmer kvinders 
uddannelse og stilling i samfundet, ikke er 
nok til at nedsætte de høje fødselsrater i 
Nordafrika og Mellemøsten, hvor overbe
folkningen i disse år virker som en natur
kraft, der tværtimod forringer kvindernes 
stilling fra år til år. "Her findes ingen an
den vej end at overtale regeriogerne til at 
bekæmpe overbefolkningen med barskere 
metoder. Og det skal ske, inden overbe
folkningen har frembragt et sådant kaos, 
at disse lande ikke længere kan regeres." 
Og Lintrup slutter: 

"Det er et dogme i dansk udenrigspoli
tik, at arbejder man for demokrati og men
ne.skerettigheder i juridisk forsrand, så ar
bejder man også for velf.crd over hele Jor· 
den. Det er sympatisk; men perspektivet 
er kun overfladisk rigtigt. Når man må 
vente, at overbefolkning i fremtiden vil 
blive en stadigt mere dominerende årsag 
lil kaos og krig i verden, ville man fore
trække et demografisk perspektiv inddra
get i det realpolitiske arbejde. Man burde 
vælge at støtte lande, hvis regeringer i 
praksis modarbejder befolkningstilvæk
sten. Man kan forvente, at det vil vise sig 
at være den hurtigste vej til demokrati og 
menneskerettigheder overalt; - ja, måske 
er det ligefrem den eneste vej." 
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Opgør med meningsløsheden 
I "Social Demografi" sammenlignes 

den nuværende u-landspolitik med histo
rien om bonden, der stod på vejen og pi
skede sin kærre, altimens æslet gjorde sig 
til gode med mælkebøtterne i vejkanten. 
En forbipasserende spurgte ham, hvorfor 
han s log på kærren og ikke på æslet, hvis 
han gerne ville videre. Sonden svarede så, 
at han egentlig godt vidste, det ikke nytte
de noget, men han J..-u1rne ikke nænne at 
gøre æslet noget, og han følte han var nødt 
til at gøre et eller tmdet. 

Hele denne bekostelige, politisk kor
rekte meningsløshed gør civilingeniør 
Morten J. Lintrup op med, idet han i "So
cial Demografi" opstiller fi re søjler i 
kampen mod overbefolkning: 
I) prævention, 
2) grundlæggende uddannelse, 

især af kvinder, 
3) ældreforsorg, og 
4) afskaffelse af børnearbejde. 

Også i Danmark bør vi give det gode 
eksempel og Jade børnechecken bortfalde 
fra det tredie brun. Det vil indebære, at 
samtlige borgere i Danmark konfronteres 
med befolkningsspørgsmålet i hverdagen, 
påpeger Lintrup, der heldigvis ikke falder 
for fejlslutningen, at danskerne bor føde 
flere børn for at opveje uligevægten over
for u-landene i et destruktivt kapløb. 

Vigtigheden af at støtte ældreforsorg i 
u-landene begrundes med, at fravær af 
forsorg og pension i dag hævdes at være 
en afgørende grund til, at folk får mange 
bom. Som et yderligere vink med en 
vognstang til de fødedygtige bemærker 
Lintrup, at man kunne sørge specielt godt 
for de t1l ældre mennesker i de pågælden
de lande, der ikke har en stor familie om
kring sig. 

Den fjerde søjle i kampen mod overbe
folkning er afskaffelse af børnearbejde. 
Argumentet imod afskaffelse af børnear
bejde er, at børnenes indkomst indtil vi
dere kan være det eneste eksistensgrund
lag for fauige familier. Og det er samtidig 
det stærkest mulige argument for så hur
tigt som overhovedet muligt at afskaffe 
børnearbejde, pointerer Lin trup, for "nød
vendigt" eller ej: "Det må aldrig være pro
fitabelt at føde børn til elendighed( ... ), -
for så længe det er det, vil det foregå. Og 
dermed bliver løsningen af overbefolk
ningsproblemet tabt af syne. Dette er ikke 
naiv pladderhumanisme og kærlighed til 
børn, men derimod hård økonomisk teori ." 

Et støtte,•ærdigt formål 
Demografisk Råd og Selskab er såvist 

en tiltrængt nøgtern stemme i den be
grebsforvirring, der hersker i u-laudspro
blematikken, hvor man stadig taler om 
"underudvikling" i stedet for overbefolk
ning. J "Social Demografi" nr. 2 sættes 
begreberne på plads af Morten J. Lintrup 
i en stor, glimrende og kritisk anmeldelse 
af Hans Kornø Rasmussens bog "Flygt
ninge og indvandrere i Europa" (jf. Dan
skeren 1996 nr. 6, s. I 0). "Kun tåber fryg
ter ikke meoncskehavet!", konkluderer 
Lintrup i anmeldelsen, "- Det er det be
folkningen iotuiti,1 har forstået, og som er 
den primære kraft bag den indvandrings
modstand, der er så upopulær hos politi
kere og journalister." 

I samme blad advarer Lintrup mod 
skjulte dagsordener i det "europæiske år 
mod racisme", 1997: "Kampagnen skulle 
ikke gerne blive misbrugt til at bagatelli
sere indvandriogspresset på Europa." 

Det kan kun anbefale.~ at støtte denne 
tiltrængte og kritiske stemme i debatten -
ved mcdlemsskab af Demografisk Råd og 
Selskab (130 krJår, giro 1 604 1203), el
ler abo1mement på "Social Demografi" 
(80 kr.lår), tlf 31 87 78 14. 

Peter Neemp Buh/ 

Indvandrere 
lærer ikke dansk 

Indvandrere i Danmark lærer dansk så 
dårligt, at Undervisningsministeriet nu 
ser sig nødsaget til at gribe ind, oplyser 
BT 6/1 97. En ny test, ministeriet hai· fået 
lavet, viser ligesom en tidligere rapport 
fra Rigsrevisionen, at mere end halvdelen 
af de godt 40.000 indvandrere, der går på 
sprogkurser, er langt fra det dansk-niveau, 
ministeriet har som mål. Således er ti pro
cent af alle indvandrere analfabeter, når 
de konm1er hertil, hvorfor de selvfølgelig 
ikke uden videre kan lære et fremmed
sprog. 

Ministeriet vil derfor nu etablere en ny 
et-årig uddannelse for indvandrerlærere 
for at forbedre sprog-undervisningen. Det 
bliver altså som sædvanlig den menige 
dansker, der skal betale for andres inkom
petence. 
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Formand for Den Danske 
Forening 1987-1 988 

Og da krigen stort set ikke satte sig va
rige spor i Danmark, forblev den for man
ge danske af samme fjerne uvirkelighed 
som krigen 1914-18. I England havde 
man derimod allerede som reaktion på 
Hitlers indmarch i Østrig 12 marts 1938, 
efter et par dages forvirrende og engage
rede diskussioner i samtlige sociale klas
ser kunnet iagttage en imponerende ens
artet holdning - ikke mindst hos den al-
dersklasse, som kunne vente at skulle ud 
som soldater. !øvrigt havde danske politi
kere et par måneder tidligere fået at vide, 
at Danmark i nødsfald ikke kunne vente 
britisk assistance. 

Tilsvarende følte man på Den Danske 
Forenings sti ftende m.øde i Virumhallen 
18 marts 1987 et uhyggeligt fravær af na
tionalt fodslag i samfundet - som da lan
det blev taget på sengen den 9 april og 

•lillllr' Kongen ble,, oplevet som Folkestyrets 
mest tillidvækkende garant. Og når over
fladiske journalister bar forsøgt at pådut
te foreningen fascisme, var dette des me
re grotesk, da adskillige medlemmer un
der besættelsen havde deltaget i mod
standsbevægelsen. 

Ti års Dansk Forening 
Den Danske Forening har nu gennem ti 

år arbejdet på at informere om indvan
dringsproblemer, men til trods for en vis 
tiltagen af betænkelighed i befolkningen 
som helhed må man erkende utilstrække
ligheden af de foretagne skridt til blot del
vis afhjælpning af følger, som allerede er 
uafvendelige. Folk med sans for tal hæv
der, at procenten af jøder i Jerusalem i 
1900 svarede til procenten af musliJ.uer i 
Danmark nu. 

Når det i 1986-87 lykkedes Dommer 
Ellen Larsen og Overtoldvagtmester 
Georg Schjørmann at samle læserbrevs
skribenter fra dagspressen som udgangs
punkt for foreningen, var dette nok min
dre et udtryk for folkestyrets livskraft end 
for ængstelse for dets fortsatte skæbne, og 
den primære opgave for foreningens 
første år blev selvsagt at fastlægge dens 
formelle grundlag. Det lykkedes som be
kendt. 

I sin tid havde 9 april 1940 for mange 
medborgere været en brat opvågnen til et 
Danmark, der siden 1864 som Pusling
land havde "hygget sig i smug", overbe
vist om landets magtpolitiske ubetydelig
hed, samtidig med en resigneret overtro på 
et næsten symbolsk forsvar. 

I dagens Danmark er det vanskeligt at 
undgå et indtryk ar en national passivitet 
lignende besættelsestidens, da man, om
end med en ret passiv sympati, overlod 
landets redning til et fåtal af"modstands
folk". 

I en nation på størrelse med en mel
lemstor amerikansk provinsby angår den 
groft uansvarlige snak om "muhiecnisk 
befolkning" spørgsmålet om folkets eksi• 
stens, og de procentiske sammenligninger 
med større nationers fremmedtal er totalt 
urealistiske. Med Jugoslaviens resultater 
af "multietn icitet" for øje burde det dæm
re for flere, hvor hurtigt og radikalt ud
viklingen gennem de sidste årtier ikke 

j 
Joiumnes Clemmesen 

blot ændrer befolkningens hverdag, - men 
også og uopretteligt dens fremtid. Samti
digt med at man gladelig overser, at Dan
marks eksistens alene bygger på folkets 
ensartethed, bagatelliserer man systema
tisk mange mindre men ikke uvæsentlige 
ændringer, og overser, at det er de små 
lande, som giver de bedste livsvilkår. De 
store tolererer endnu de små men diskute
rer allerede at arskaffe deres vetoret. Ma.n 
administrerer embedsmæssigt fra Bruxel
les - for tiden med Ritt Bjerregaard som 
hyggelig dansk mascot. Om man i desto
re lande har virkelig befolkningsstøtte sy
nes dog endnu ikke ganske sikkert. 

Når man nu fra Bruxelles - som før i ti
den Berlin, Rom eller Moskva - dekrete
rer et års kampagne imod "Racisme", er 
det imod god tone, at man i Danmark fuk
tisk ikke har mcisme og t:eks. hjalp jøder
ne til Sverige. 

"So ein Ding mfissen wir auch haben", 
og i mangel af racister udnævnes Den 
Danske Forening dertjJ. 

I diskussionen om indvandring som 
helhed er der bemærkelsesværdigt få an
tal for indvandrere - medens tal for dan
ske arbejdsløse ikke lader sig undgå. Der 
anføres ikke tal for arbejdspladser skabt i 
Flygtningenævn m.v. og når der tales om 
indvandrere som "rigdom for landet", bør 
det indregnes, at rigdommen i I 992 for 
første gang bidrog flere tilfælde af tuber
kulose end landets egen befolkning. Til 
avisernes rigdom på knivdrab og anden 
hygsomhcd indvandrere imellem, må man 
mindes da skolernes geografibog havde 
anført, at "FilUler har let til kniven" - en 
praktisk oplysning for vordende søfolk, 
men senere officielt påtalt - i humanite
tens navn. 

Har nogen givet den fjerneste begrun
delse for, at Danmark - efter I 000 år på 
egne ben og uden det mindste mandat fra 
befolkningen - nu skal gøres "multiet
nisk", fordi indvandrere ikke gider re
spektere værtsfolket, eller dets religion, 
trods dets loyale respekt for lokale jøder 
og polakker. Det multietniske Jugoslavien 
skal jo nu hjælpes med multietnisk, bl.a. 
dansk, militær, og det er først efter etable
ringen af Israel, at jøder føler sig racistisk 
behandlet i Damuark. Hvorfor mon? 

Mon ikke det efterhånden kan lykkes at 
samle så mange smågrupper af forskellig 
ar~ at man kan garantere permanent uro i 
landet. Nær ligevægt i Folketinget skal 
der også lam fil løsgængere til at øve ind
flydelse. Ordet er jo " frit" i Danmark, og 
gratis, men i nogle tilfælde dog betalt, 
hvis det siger noget pænt om indvandrer
ne. 

Det er måske forståeligt om barnløse 
medborgere kan finde nogen trøst i fore
stillinger om landets fremtid. 
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Fra brevkassen at indrette et Islamisk trossamfund i hele 
bygningen. De breder sig som ringe i van
det. Hvad gør vi?? 

Nørrebrogade og Vesterbrogade vrim
ler med dem, sommetider tror man, at 
man befinder sig et helt andet sted. ingen 
busser er uden dem ... 

Vi bringer udpluk fra den indkomne post 

En læser fra Københavns sydlige om
egn skriver: 

"Jeg læste i Danskeren nr. I 1997 Arne 
Notkins udtalelser i Det Berlingske Hus ved 
mødet med Ole Hasselbaleh. Arne Notkin 
sagde: "Det er indvandringen til Danmark, 
der har gjort Danmark til en industrination". 

Den tror jeg ikke på. 
Indvandringen startede i 60' erne med 

en masse tyrkere, der blev sat til at tage alt 
det beskidte arbejde, som danskere ikke 
ville påtage sig. Derved blev modernise
ringer og investeringer i moderne produk· 
tionsudstyr, der ville mindske det hårde 
og beskidte arbejde, sat i stampe. 

Da indvandrerne havde fået fast fod
fæste i Danmark, begyndte de at stille 
krav, og det blev så nødvendigt at moder
nisere og investere, som var sket før eller 
senere, uden at indvandring af fremmed 
arbejdskraft v-ar nødvendig. 

Dersom de fremmede arbejdere i sin tid 
var blevet ansat kontraktsmæssigt med 
henblik på hjemsendelse efter'/, eller I år, 
hvilket sker i andre lande, havde vi ikke 
det problem med arbejdsløshed, som ti l
fældet er idag. 

Indvandringen virkede med dobbelt ne
gativ effekt. For der bJev moderniseret, 
selvom de fremmede var her, og da de 
fremmede forblev, fik vi det problem, som 
vi har idag og som alle vel kender, bl. a. 
stor arbejdsløshed." 

Det er lidt uklart, hvad Notkin sigtede 
til med sin påstand. Måske tænkte han på 
ældre tiders indvandring afbl. a. industri
el1e iværksættere. Men brevskriveren har 
fuldstændig ret, hvad angår de seneste år
tiers masseindvandring af uuddannede. 
Det skortede for øvrigt ikke på advarsler 
mod masseindvandringens konsekvenser 
på længere sigt. Der blev bl. a. advaret i 
Perspektivplanen PP2 fra 1972. 

Japan manglede også arbejdskraft i 
1960'erne. Men her forudså man, at frem
med arbejdskraft ikke var en holdbar 
løsning. I stedet satsede man på arbejds
kraftbesparende teknologi, og idag er Ja
pan som bekendt teknologisk i front. Se 
Danskeren 1991 ur. I s. 22. 

!dag lider Danmark under ansvarsløse 
politikeres fejltagelser og deres mangel på 
modenhed til at indrømme samme. 

En læser fra Københavns Nordvest
kvarter skriver: 

"Damnark og danskerne bliver "kulet" 
ned af dem inde på "Borgen". Der er fle-
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re af dem, jeg betragter som rene lands
forrædere mod det danske folk, men værst 
er vel nok Birte Weiss, der endog er kir
keminister. Det er den mest utiltalende re
gedng, vi endnu har haft ... 

Nordvestkvarteret er nu blevet så be
rygtet, at mange flytter fra distriktet. På 
Horsebakken ved Utterslev Mose har de 
en moske, et ældre nedlagt mejeri er ble
vet deres, Tomsgårdsvej og sidevejene 
vrimler med dem. Del er Københavns 
Kommune, der har de ejendomme, der 
ligger på Bispebjerg, en gang en dejlig by
del, nu?? Hjørnet af Tomsgårdsvej og 
Dortheavej, hvor der tidligere har ligget 
en virksomhed, der bl. a. lavede en Nord
sø-Bitter, har været tom. Nu begynder de 

Politiken 619-96. 

Vores sundhedsvæsen går ned. Tænk 
hvis vi havde de milliarder, som de koster 
os! Hvad kunne vi ikke fil for de penge? 
Vores ældre bliver der også trådt på, men 
desværre stemmer de ældre stadig på liste 
A. Derfor kan vi ikke komme af med dem. 

Ydermere har vi aJle problemerne med 
de unge, som hverken forældrene eller po
litiet kan styre ... " 

Ja, ansvarløse politikere taler med him
melvendte øjne om "berigelse", mens fol
ket lider. Således også i Tibet, hvor "tibet
ansk kultur trues af massiv kinesisk ind
vandring". Derme påstand fremsættes i -
hold godt fast - den politiske korrektheds 
hoforgan, dagbladet Politiken. 

Kina holder Tibet i 
fast kvælertag 
Den tibetanske kultur trues af massiv kinesisk indvandring 
• TIBET 
Af)Hnil Lintnc,r, 
Btu1Skok 

1 lrb~ har- koi.. 
øJe R,tal&ileladø domir)Q~ 
LhllA.IU\ llkylini:. VerdCSI$ 
$Wtlll4J um~lborg- miCld t:n 

~ "' ' 



Påstanden om, at indvandring kan være 
et problem, fik den trofaste Politiken-læser, 
Hr. P. C. Orrcct til at fare i blækhuset. Po
litiken nægtede imidlertid at trykke hans 
anti-racistiske indlæg. 

På Danskerens redaktion er vi mindre 
sarte. Vi bringer derfor P. C. Orrects ufor
kortede protest: 

"Jeg havde nær filet kaffen galt i halsen, 
da jeg læste Politiken forleden. "Den ti
betanske kultur trues af massiv kinesisk 
indvandring", står der minsandten i en 
overskrift. En sådan påstand kunne jeg 
forvente at finde i Danskeren, som udgi
ves af den såkaldte Danske Forening, men 
ikke i Politiken. Jeg er rystet og skuffet. 

For iudvandring kan da aldrig være en 
tll!ssel! Indvandring er da en berigelse, en 
ressource, en udfordring. En indvandrer 
er en ven, tibetaneren endnu ikke har 
mødt. Nu har de provinsielle og selvtil
strækkelige tibetanere endelig en chance 
for at f§ gjort op med gamle fordonune og 
lære, at deres måde at gøre tingene pil ik
ke nødvendigvis er den eneste rigtige. l(j. 
neseme kan lære tibetanerne en masse 
ting, måske ikke om familiesanunenhold, 
men så meget andet. 

Og verden kom til Tibet! 
Der findes snævertsynede og selvtil

strækkelige tibetanere, som ikke vil er
kende den nye virkelighed, og som drøm
mer om et mcerent Tibet. De puster til 
frenunedhadets gløder og appellerer til 
den indre svinehund. Disse ekstremt høj
reradikale, rremmedfjeodske, xenofobi
ske, racistiske og nazistiske folk bør der 
tages skarpt afstand fra. De vækker min
delser om noget, som foregik i Europa for 
kun f§ årtier siden. Vinder de magt, som 
de har agt, vil de drive millioner af deres 
nye landsmænd i udryddelscslejre og gas
kamre. 

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

Først var isen der. Så kom indvandrer
ne. 

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

den historiske sandhe<l må indskærpes, li
gesom det nu sker i Europa. Endelig må 
der indføres strenge straffe til folk, som 
opfordrer til racehad. Det kan derfor kun 
glæde enhver modstander af den afskyeli
ge racisme, at der bliver slået hårdt ned på 
enhver chikane mod de nye tibetanere. 
Den oprindelige befolkning kan lige så 
godt først som sidst lære at affinde sig 
med, at deres nye landsmænd er konmm 
for at blive. 

I artiklen påstås det, at over halvdelen 
af Lhasas indbyggere er kinesere. En 
sådan påstand afspejler en racistisk tanke
gang. Hvor længe skal man da bo i Tibet, 
for at blive accepteret som tibetaner? Ind
vandrerne er naturligvis ikke kinesere, 

men nye tibetanere. Fuldstændig ligesom 
europæere, der udvandrede til Amerika, 
er blevet nye siouxer, apacher osv. 

Endelig påstås det, at kineserne tidlige
re har haft succes med at udrydde de lo
kale kulturer i Manchuriet, Xinjiang og 
Indre Mongoli gennem indvandring. Det 
er naturligvis en myte, som må ~!lives ved 
hjælp af massiv oplysning. Indvandring 
medfører, at der opstår farverige flerkul
turelle samfund, og når verdens farve,ige 
kulturer blandes, bliver tilværelsen rigere. 
l'or som alle ved: når alle farver blandes, 
bliver resultatet: grilt ! 

Eller hvordan er det nu?" 

Ja, hvordan er det nu??? 

Lagenforskning 
og dobbeltmoral 

I Danskeren I 996 nr. 5 s. 13 gav vi de11 
tyrkiske "lagenforsker" ved Odense Uni
versitet Mebmet Necef et par ord med på 
vejen for hans smukke omtale af alle da11-
ske kvinder; efter hans påstand havde 
nemlig hver eneste af dem været i seng 
med en italiener, græker eller spanier. Vi 
dristede os dog ikke til at antyde vore gis
ilinger om, hvad der mon ville være sket 
en dansk forsker ansat ved et universitet i 
et musl imsk land (om en sådan abnormi
tet da overhovedet var tænkelig), hvis han 
havde tilladt sig offentligt at rremsætte en 
tilsvarende påstand om det pågælde11de 
lands kvinder i deres forhold til f.eks. nor
diske turister, indkaldte vestlige eksperter 
m.fl. 

Men bemeldte "lage11forsker" havde 
skam mere i godteposen. Han har nemlig 
afsluttet e11 "vide11skabelig afhandling" 
om den etniske identitet og sproglige for
danskning blandt unge tyrkere i Danmark. 
Og i den har han fundet ud af, at de tyrki
ske unge mænd er langt mere "fordanske
de" end pigerne. "Og der spiller seksuali
teten den største rolle. Tyrkiske drenge 
har et meget akti\1 liv med danske piger.,, 
siger han. 

Og det finder han udmærket. For selv 
om de fleste tyrkiske mæ11d i Danmark 
ender med at gifte sig med en anden tyr
ker, mener ha11 ikke, at de danske kvinder 
bliver udnyttet. For "pigernes valgfrihed 

bliver større, når de også f§r adgang til 
mørklødede mænd med et andet tempera
ment", siger han og smiler (Jyll.-Post. 
16/10 96). 

Smilet er forstileligt nok. For magen til 
dobbeltmoral og "kønsracisme" skal man 
dog vist lede efter - i hvert fald uden for 
muslimske kredse. De danske piger, der er 
dumme nok til at give sig i lag med disse 
forløbne muslimdrenge, der altså ingen 
"reelle he11sigtcr" har, men blot betragter 
og behandler pigerne på linje med ludere, 
skal ligerrem være glade for det privilegi
um, der forundes dem, ved at de "mørklø
dede mænd med et andet temperament" 
beærer dem med deres drifter, som de i 
deres hjemland skulle betale for at fil til
fredsstillet i et bordel. Men deres søstre, 
de muslimske piger, skal skam ikke tæn
ke på at gå hjemmefra og knytte tilsvaren
de kontakter med danske drenge og unge 
mænd, selv om det dog ville &emme den 
integration i det danske samfund, som vor 
"lagenforsker" ellers er så optaget af. Det 
ville koste muslin1pigeme enhver forbin
delse med familien - eller endog livet, 
som vi gentagne gange har oplevet det ved 
de bestialske muslimske "æresdrab" på 
ulydige kvinder. 

Jo, det er sandelig en smuk "kulturberi
gelse", vi har Jnkkct ind i landet og altså 
også ind på vore universiteter. 

S.D. 
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''Junge Freiheit'' 
- det nationale Tysklands stemme 

I 1986 udgav en kreds af unge tyske stu
denter første nummer af tidsskriftet "Jun· 
ge Freiheit''. I dag er tidsskriftet blevet til 
en ugeavis med et oplag på over 40.000 og 
en snes ansatte, et samlingspunkt af høj 
intellektuel kvalitet for det nationalt-kon
servative Tyskland, der på grund af året 
for Murens fald kalder sig "89'ere" som 
kontrast til de toneangivende "68'ere". 
Det oprindelige kernepunkt for "Junge 
Freiheit'' var netop Tysklands genfore
ning, nu arbejder det på alle fronter for en 
nyorientering i tysk åndsliv og politik. Det 
dominerende. emne er den antinationalc 
udvikling forårsaget af Maastricht-traktat 
og multikulruralisme, der dog hele tiden 
anskues som t,dslag af en generel menta
litet. 

Opgøret med de1u1e tidsånd har for 
"Junge Freiheit" ikke været udenomkost
ninger. Flere sabotageaktioner mod avi
sen kulminerede i december 1994 i ilds
pås.!:ttelse af dens trykkeri med skader på 
1,5 mio. D-Mark, og alene i årene 1992-
95 blev 16 kiosker i Berlin, der solgte avi
sen, brændt. Den fysiske og verbale terror 
har dog snarere styrket end svækket avi
sen, der politisk betragter sig som k-ettere 
på Jorg Raiders "Freiheitliche Partei 
Ostcrreichs" end på de intellektuelt uarti
kulerede tyske Republikanere, hvorfor 
avisen da også i Østrig læses af mange og 

derfor har en særlig østrigsk udgave. 
Avisen har i øvribYf særlige redaktører 

for bl.a. "nationalitetsspørgsmål". "sikker
hed og militær", "kirke", "tidsånd og livstil", 
"narur og miljø", og "rejser". Alle emner 
behandles med stor professionalisme, 
hvilket gør avisen til et seriøst alternativ 
til den herskende presse. Med disciplin 
skriver "Junge Freiheit" efter reglen altid 
at være lige så kritisk overfor folk i egne 
rækker, som den er overfor modstanderne 
- revisionisme og højreekstremisme står 
avisen lige så fjernt som venstre-totalita
risme. Derfor har den også filet mange an
erkendte fagfolk, skribenter og kulturper
sonligheder som bidragydere eller inter
viewpartnere; fx. talrige CDU- og CSU
politikere, historikeren Ernst Nolte, tidl. 
FN-gencr"lsekretær KUi~ Waldheim, en
ken efter lederen af attentatet mod Hitler i 
1944, Freya Grafin Moltke, og Gerd
Klaus Kaltenbrunner, som Helmut Koh I 
har betegnet som den "betydeligste tysk
sprogede historiefilosof". Den kendte 
franske filosof Alain de Benoist står også 
helt på linie med "Junge Freiheit". Der er 
kort sagt altid interessante, originale ind
læg og interviews i denne avis, senest med 
Alexander Lebed. 

Med både humor og indsigt blotlægger 
HJunge Frcihcit" uge for uge den stigende 
rådvildhed og de manglende mål hos den 

herskende "multikulti" -opinion, der kon
trollerer statsmagten, som tilsyneladende 
finder det "vigtigt, at det går alle godt, 
undtagen dens egne borgere." Lange afba
lancerede og vægtige artikler om f ilosofi
ske og historiske enu1er søger at skabe ny 
bevidsthed om en I 000-årig tysk national 
arv, der såvist ikke fortjener at kastes i 
skraldespanden på grund af 12 år under 
Hitler. I alle europæiske lande, hvor der 
protesteres mod den herskende antinatio
nale kurs, bliver kritikere beskyldt for at 
bane vejen for et nyt Holocaust, men selv
følgelig er denne tendens mest udtalt i 
Tyskland. "Junge Freiheit'' viser kompro
misløst og med succes, at vejen ud af dette 
ikke er rcvisionismens og ekstremjsrnens 
negative afhængighed af mediemafiaen, 
men derimod en stadig besindelse på den 
uudtømmelige rigdom, som enhver euro
pæisk nation kan øse af som modgift mod 
overfladiskheden og modesagerne. 

"Danskerenu vil fremover bringe stof 
fra "Junge Freiheit", som vi i al beske
denhed anser for vores tyske parallel. 
Hvis man er alvorligt interesseret i tidens 
nationale spørgsmål, kan abonnement på 
avisen kun varmt anbefales. Dens adresse: 
Junge Freiheit, Hohenzollemdanun 27 a, 
D-10713 Berlin, Tyskland. (Å.rsabomie
ment: 229 DM). 

Peter Neerup Buh/ 

Nationalisme som utopi og som 
værn om det givne 

Den Danske Forening anklages ofte for 
at være "nationalistisk" - som om det var 
et skældsord. Bl.a. i Danskerens brevkas
se har der været en del debat om, hv<>rvidt 
foreningen er nationalistisk, og om hvad 
national isme egentlig er. En vis klarhed 
kan Elie Kedcuries bog "Nationalism" fra 
1960 måske bringe. Den udkom på svensk 
i 1995 under titlen "Nationalismen. En 
studie av nationalismen som ideologi" 
(SNS Forlag, 214 sider, 229 sv. kr.). Ked
ouries bog opfattes som det vigtigste stu-

12 DANSKEREN - NR. 2 • APRIL. t997 

die af nationalismen indenfor det idehi
storiske område, og den har haft stor ind
flydelse på flere generationer forskere. 

Kedouries anliggende er en grund
læggende k1itik af nationalismen, hvis 
doktriner han opfatter som uforenelige 
med praktisk politik, idet dens skarpe 
sondring mel lem nationaliteter er umulig, 
og forsøg herpå fører kun ti I konflikter og 
blodsudgydelse. Det er nationalitetsprin
cippet, som det opstod politisk under den 
franske revolution, filosofisk særlig gen-

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


