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107.500 kr. pr. fupflygtning 
- i bedste fald ... 

Fupmagere strømmer over grænsen i ly af politikernes 
pludren. 

Hvis de når frem til Sandholmlejren og kan sige "helle" -
undskyld, "asyl" - begynder taxameteret at tikke: 

I 1997 kostede det i gennemsnit 61.425 kr. at indkvartere 
en asylsøger i de 190 dage, der var den gennemsnitlige OP· 
holdstid. 

Sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen kostede 3.157 kr. 
pr. hoved. Og tolkebistanden kostede 2.500 - 3.000 kr. pr. sag. 

Så fik de naturligvis afslag. 
Men når afslaget blev anket til Flygtningenævnet, løb der 

yderligere 25.875 kr. på til advokater, tolke, kopiering, lys, 
varme, lønninger og anden retssikkerhed. 

Og når det så endelig viste sig, at den såkaldte flygtning 
fortsat ikke var berettiget til asyl, uanset hvordan man vend· 

te og vred loven, så kostede det politiet 17 .200 kr. at sende 
ham hjem igen. 

- Hvis dette altså overhovedet kunne Jade sig gøre, vel at 
mærke. 

Alt ifølge ministerens svar til Pia Kjærsgaard i Folketinget 
(spørgsmål nr. S 3117). Så en masse omkostninger er 
naturligvis - som sædvanlig - gemt af vejen i f} 
krogene. ~ 

Der kan også skrives meget andet på regnin-~ 
gen. F.eks. betalingen for lægeattester, udgiften til " 
den indledningsvise politimæssige behandling,~• 
efterforskningen af evt. kriminalitet be- \ "-.:il 
gået af asylsøgeren undervejs o.s.v. o.s.v. ~:::.. ~~ 

Fat 0111 tegneb-Ogen, kære læser. ~ r"° 
For ellers får "humanisterne" bare fat i den! ( ~ 

Danmarks fremtid og EU Kludder i regnskabet Dukkeførere og dukker 
Folkeafstemningen 28. maj bli· 

ver afgørende for vor fremtidige 
stilling i Europa. Vi peger på nog· 
le urovækkende tendenser i EUs 
principielle holdninger og handlin· 
ger i fremmedpolitikken. Desuden 
giver to kendte debattører hver de· 
res svar omja eller nej. 

Side 3 og side 7-9. 
ISSN 0907-1636 

Der har i tidens løb været megen 
uenighed om de statistiske Op· 
g.ørelser både af de fremmedes an
tal og af, hvad de koster. Nye offi· 
cielle opgørelser fra både Dan
marks Statistik og Økonomimini· 
steriet ændrer ikke herved, da de 
hvi ler på et tvivlsomt grundlag. 

Side 4-6 og side 14-15. 

Revolutionære venstreekstremisti
ske grupper har efter kommunis
mens sammenbrud i øst valgt "anti
racismen" som brækjern mod de frie 
samfund og til at indfange "nyttige 
idioter''. Senest har de forstået at 
bruge de tyske nazisters Krystalnat 
for 60 år siden til deres formål. 

Side 10-12. 
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Virkelighedsflygtninge 
Folketingsvalget er overstået Og 

vælgerne har valgt den tryghed, der kan 
opnås ved at krybe i ly for denne ver
dens realiteter og tro på politikerløfter, 
som ikke vil blive opfyldt. I kraft af den 
placering, udlændingeproblematikken 
efter alt at dønune har hafl i offentlig
hedens bevidsthed under valgkampen, 
gælder dette tilsyneladende ikke mindst 
Socialdemokratiets bl.a. gennem de
monteringen af Birte Weiss ti lkendegiv
ne løfte om, at partiet nu vil fli hold på 
udviklingen på dette felt. 

Regeringen vil naturligvis ikke i så 
henseende la hold på noget som helst. Det 
vil den ikke allerede af den gmnd, at den 
så åbenlyst ikke kan mønstre nogen som 
helsl forståelse for naturen i de proble
mer, vi stårover for, og dermed langt min
dre for hvad der skal til for at løse dem. 

Men det samme kunne for så vidt og
så siges om de garn le borgerlige pa1tier, 
hvis indsats på udlændingeområdet kun 
nunmer en gradsforskel i forhold til re
geringens. 

Hvorvidt f.eks. varig opholdstilladel
se til flygtninge skal gives efter 3 år el
ler efter 7 år eller efter en anden årræk
ke, er komplet uden betydning for den 
multietnisering af landet, som er i fuld 
gang. De1me vil jo fortsætte med ufor
mindsket kraft, så længe man ikke fjer
ner det tiltrækkende for de fremmede 
ved at komme her og forbi ive her. På 
samme måde er en mere eller mindre 
hårdhændet vilje til at "integrere" de 
fremmede naturligvis uden betydning, 

så længe den integration, der tilstræbes, 
ikke indebærer en egentlig assimilering 
af de frerrunede i det danske samfund, så 
at de ikk.e længere er fremmede. 

Det interessante for vore børn og bør
nebørn er derfor ikke, hvem af de to 
"præsidentkandidater", der kom til at 
danne regering i året 1998. 

Det interessante er derimod, hvor 
mange flere år det kan lykkes præsi
dentkandidaterne og deres medierådgi
vere at holde vælgerne hen i deres til
slutning til de partier, som ikke har til 
hensigt at gøre det, der skal til for at red
de landet. 

Lykkes det med de højeffektive re
klan1emetoder, som er blevet nutidens 
foretmkne politikervåben til erstatning 
for argumentets kraft, at fastholde de 
danske vælgere tilstrækkeligt længe 
med hovedet i busken, ja så vil det kun
ne gå meget galt. Det vil nemlig kunne 
gå så galt, at samme vælgere ikke mere 
udgør en så tilstrækkelig andel af den 
samlede vælgermasse, at de har mulig
hed for at hindre et kaotisk multiDan
mark. - Og så er det jo ligegyldigt, om 
de måne fli lyst til det på gmnd af det, de 
ser, når de med tiden tvinges til tage ho
vedet ud af busken igen og kigge sig om
kring i det ubarmhjertigt klare dagslys. 

Det store problem er kort sagt ikke, om 
Uffe eller Poul skulle daruJe regering. 
Det store problem er, hvornår de danske 
vælgere vælger at opgive den virkelig
hedsflugt, som de gamle partier med så 
megen behændighed bar sendt dem ud i. 
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Planlagt ombefolkning? 
Systematisk indvandring er en af de metoder, både de danske økonomer og EU 
kalkulerer med som et middel til at demontere "pensionsbomben" - altså den 
dramatiske vækst i andelen af ældre borgere, som skal have pension, i forhold 
til antallet af yngre og erhvervsaktive. En ny rapport fra Økonomiministeriets 
planøkonomer under Marianne Jelved (Det radikale Venstre) rummer uhyggelige 
perspektiver. 

Så langt tilbage som i 1973 foreslog en 
fhv. minister og formand for Selskabet for 
Fremtidsforskning i Ingeniørens Ugeblad 
en fordobling af Danmarks indbyggertal 
germem indvandring. Og i 1993 kom det 
frem, at Mogens Lykketoft til demonte
ring af den såkaldte pensionsbombe -
altså den dramatiske forøgelse i antallet af 
ældre i forhold til antallet af yngre- plan
lagde en fordobling af den årlige indvan
dring fra 10.500 til 2 1.(1(10 pr. år (Week
endavisen 24/3 1993). 

Sådan undgås et aldrende EU 
På det seneste er spøgelset dukket frem 

af skabet igen, nemlig i den i maj 1997 of
fentliggjorte rapport fra Økonomimini
steriet: "Danmark i det økonomiske sam
arbejde i EU". 

Rapporten konstaterer (s. 247 Il), at 
"udviklingen i landene SJ•d og øs1for Mid
del/tavet ... i et la11gsigtet pe1:,pektiv (vil) 
kunne give mulighed for e11 fomyet ind
vandring til EU. Befolk11i11gsopgørelser 
viser, at befolk11i11ge11 i la11de11e syd og øst 
for Middelhavet vil blive næste11 fi>rdoblet 
indenfor de 11æs1e årtier. ... Vækstpotenti· 
alet i EU er på længere sigt afhæ11gig af 
arbejdsstyrkens størrelse. Prog11oser for 
befolk11ingsudvikli11gen i EU vise,; at ar
bejdsstyrke11 vil få/de inden for de næste 
30 dr. Med den faldende vækst i EU-la11-
de11e.s befolkning vil der i det 21. drlum
drede kunne opstå mangel på arbejdskraft 
på EU's arbejdsmarkeder. Der kan der
med komme et behov for arbejdskrafi ude
fra som i J960'erne . ... Indvandri11g bør 
ikke opfattes som et eleme11t til luJjere le
dighed, men som et suppleme11t til de11 eu
ropæiske arbejdsstyrke. Den stigende spe
cialisering vil stille krav til en mere ~peci
aliseret arbejdskraft. Her kunne arbejds
krafi udefra - for eksempel i restaurati
onsbranchen - være et bidrag til den dan
ske arbejdsstyrke. bulvwulringspolitik 
lømbineret med en mere åben lta11delspo• 
litik og ølønomisk bistand vil være til 
gavn for både EU samt for landene syd for 
Middelhavet og i de central- og østeuro
pæiske lande." 

Og planøkonomerne fortsætter (s. 273): 
"Spørgsmdlel er, om immigration kan kom
pensere fi,r det demografiske tab, som føl
ger affaldet og aldri11gen af EU'., arhejdy
styrke, og hen,-ed bidrage til EU's vækst. En 
immigration. som består af relll1ivt unge 
i,utvaudrere) vil have betydning.for alders
samme11sætni11gen af befolkni11ge11 i EU 
Det betyder, at den erltvervsal.7ive a11del af 
befolkningen vil vokse pd kort sigt, og der
med vil bidrage positivt til den økonomiske 
vækst i EU. På længere sigt vil en indvan
dring også kunne vit*e positivt. hvis ind
vandrerne får flere børn end gennemsnittet 
i EU Hvis indvandrerne får samme antal 
børn som EU-gennemsnittet vil udviklingen 
mod et stadig ældre EU fonsætte. .. ". 

FN~· be/o//ming:,fond gen
giver i sin /lr.wupp()rl for 
1993 deuefoto som illu
s1ration a/folkeW1ndn·n· 
gen.fm den 3. verden og 
ledsager det med Ji,/gende 
tekst: ·· Udvandrere er 
nogle af de mesl foretag
somme folk i deres sam
fund. De penge, ,te sender 
hjem. ktm sæ11c gang i 
udviklingen. men de 
udgør en menneskelig 
kapital, som deres lande 
dårlig har nid 11/ al misle." 
Det tænker EU's og vore 
egne ombejblknings
Jonalere dog dhe11bar1 
slet ikke pli. 

EU-immigrationsrapporten 
Det danske økonomiministerinm slut

ter sig således til EU's berygtede immi
grationsrapport fra 1993, som når frem til, 
at "the EU needs immigrant lobour but 
muc/1 remains to be done in the wayofin
tenwtional cooperation and the preventi
on ofracism and xenophobia if tlte pat It to 
meeting this need is 10 be smoothed." 
(''EU behøver indvaJ1dre1 arbejdskraft, 
men meget må endnu gøres i retning afin
lemationalt samarbejde og forebyggelse 
af racisme og fremmedhad, hvis vejen til 
at dække delte behov skal Jævnes" -Red.s 
<Jversæue/se). 

D 
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Fremadskridende islamisering 
Danmarks Statistik har offentliggjort befolkningstal pr. 1. januar 1998 . 

.4.f'Jiarry Vinter 

·'Hvis en regering er utilfreds med sit 
.folk. er det sa ikke en god ide, at rege
ringen vælger sig et (111det folk?" 

Bertolt Brecltt 

Den 1. januar 1998 boede der 
5.294.860 mennesker i Darunark. Heraf 
var 5.045.232 danske statsborgere, mens 
249.628 var udenlandske statsborgere. 

At have dansk statsborgerskab er ikke 
længere ensbetydende med at være dansk 
af nationalitet. De fleste udenlandske 
statsborgere i Danmark befinder sig i en 
venteposition, indtil Folketinget tildeler 
dem dansk statsborgerskab. Antallet af 
danske. som udgjorde 4.947.737 den 111 
J 998, er derfor mindre end antallet af dan
ske statsborgere. 

Indvandrere defineres som personer, 
som er født i udlandet og hvis forældre 
begge er udenlandske statsborgere eller 
født i udlandet. Indvandrere omfatter s:'t-

ledes også udlændinge, som har fået 
dansk statsborgerskab. 

Efterkommere defineres som personer, 
som er født i Danmark af forældre som 
begge er indvandrere eller efterkommere. 

Som danske defineres foniden folk af 
dansk nationalitet tillige folk af fremmed 
nationalitet, når blot en af forældrene er 
dansk statsborger og født i Danmark. 
Fremmede nationaliteter vil således 
løbende glide ud af statistikken over ind
vandrere og efterkommere, efterhånden 
som Folketinget tildeler dem dansk stats
borgerskab, - og det gør folketingets fler
tal med stor iver. 

Det skal derfor understreges, at den of
ficielle statistik ikke giver et fyldest
gørende billede af den fremadskridende 
fremmede kolonisering af Danmark. 

Det er imidlertid de eneste tal ,•i har, og 
de viser til fulde, at Folketinget er i fuld 
gang med at vælge sig et nyt folk. 

Det ses desuden, at Folketinget ønsker 
en islamisk fremtid for Danmark. Langt 
den største del af kolonisatorerne beken
der sig til Islam. 

Gud nåde og trøste vore arme børn! 

Den seneste udvikling ... 
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De største bidragydere til den fremmede kolonisering af DK 

1/1 1980 1/1 1985 1/1 1990 1/11995 1/11996 1/1 1997 1/1 1998 

Befolkning ialt 5122065 5111108 5135409 5215718 5251027 5275121 5294860 
Heraf' 
Danske 
statsborgere 5022269 5003382 4984765 5019013 5028281 5037426 5045232 

Udenlandske 
statsborgere 99796 107726 150644 196705 222746 237695 249628 

llen,f: 
Danske 4969107 4947174 4920838 4937259 4936430 4944829 4947737 

Indvandrere 134705 140566 181109 224995 244546 265794 27687 1 

Efterkommere 18253 23368 33462 53464 70051 64498 70252 

Fremmede ialt 152958 163934 2 14571 278459 314597 330292 347123 

Heraf fra: 
Tyrldet 14086 18992 29435 39222 40957 43087 45008 

,Jugoslavien 7452 8159 10504 13534 30705 35377 37418 

Libanon 222 272 7938 151 JO 15957 16857 17634 

Paldstan 7845 9489 12006 14692 15203 15827 16353 

Iran 241 984 8591 10763 I 1376 11 874 12264 

Somalia 133 168 53 1 5280 7094 9885 12113 

Tyrkiet. Jugoslavien, Libanon, Pakistan. Iran og Somalia er de største levera11dører af såkaldte "nye danskere". 
Selv om der er fred og ro, hvor de kommer fra, vil de11 da11ske regering nødigt give slip på nogen af dem. 
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Hvad der gemmes i sne 
Danmarks Statistik har fremlagt en ny prognose for fremmedtallet. Den imøde
kommer visse af DDF's indvendinger mod den tidligere, men er stadig fejlfyldt. 
Vor prognose er uændret: 1 million fremmede om godt 20 år! 

AJEbbe Vig 

I 1989 gjorde vi opmærksom på, at de 
officielle optællinger af indvandrerne ik
ke var egnede til at beskrive virkelighe
den. Vi foreslog også nogle rettelser. Ud 
fra dem beregnede vi, at de ca. 157.381 
fremmede dengang ville komme til at ud
gøre godt I million fremmede i år 2020, 
hvis ikke politikerne greb ind. 

Det officielle Danmark angav på det 
tidspunkt antallet af fremmede - nemlig 
udenlandske statsborgere fra landene uden 
for EF/EU. de nordiske lande og Nord
amerika - til 87.381. Det var godt 44 pct 
mindre, end det fremmedtal, vi anslog. 

Fra officiel side ulejligede man sig ik
ke med at se på fejlene endsige fremtids
perspektivet. For det var jo bare "hetz og 
propaganda'·. 

1991-undersøgelsen 
I 1991 undersøgte Danmarks Statistik 

så forholdene nærmere (undersøgelse nr. 
43). Det viste sig nu, at det officielle 
grundlag for beskrivelsen af den danske 
virkelighed var særdeles mangelfuldt. 

Det var jo ikke så godt. Så man h0rte ik
ke meget til deMe undersøgelse. I stedet 
blev der lavet nogle nye kategorier. som de 
fremmede skulle opgøres i (nemlig ··ind
vandrere" og "efterkommere"). Disse ka
tegorier var af mange grunde ikke heldi
ge. Det gjorde vi så også opmærksom på. 

Og atter udsendte vi vort bud på, hvad 
virkeligheden var pr. 1991, og hvordan 
Danmark kunne forventes at være befolket 
i år 2021, såfremt udviklingen fortsatte. 

Den officielle prognose dengang viste 
nu, at her ville være 324.000-438.000 i år 
2020. Vor prognose viste derimod ca. 
872.855 - 1.009.556. 

Se i øvrigt artik]crnc Katastrofen i tal 
og Fremmedstatistik for husmænd, Dan
skeren nr. 4/ 1996 samt Befolkningsudvik
lingen, Danskeren, særnummer oktober 
1993. 

Den nye DS-undersøgelse 
Der er så i december 1997 kommet 

endnu en opgørelse og fremskrivning 
(prognose) fra Danmarks Statistik (Be
folkning og valg i 997: I 6). 

Her opereres kun med de nye kategori
er "indvandrere" og "efterkommere·· -
bortset fra en ny (3.) opsamlingsgruppc 
'
10vrigc". Sidstnævnte indgår dog ikke i 
prognosen. Til gengæld anføres under 
de1me: ''Sammenfallende omkring ove11-
11æv11te korrektioner må man sige, at den 
fremtidige udvikling, på baggrund af defl
nirionerne af de rre befolkningsgrupper, i 
denne he11see11de er afhængig af a11tal/e1 
af naturalisationer (erhvervelse af dansk 
statsborgerskab)". 

Dette må man give forfatterne evigt ret 
i. Så længe politikerne smider om sig med 
danske statsborgerskaber, er prognoser jo 
mildt sagt svære at lave. 

Ifølge den nye prognoses tabel 2 var 
der i 1997 172.000 indvandrere og ef
terkommere fra mind.re udviklede lan
de i Danmark. Hertil kommer 158.000 
fra mere udviklede lande. 

Opdelingen af personer efter oprindel
sesland, landegrupperingen -er, så vidt det 
kan konstateres, i 1997-opgørelsen atter 
ændret i forhold til i I 991. Flere udlændin
ge er således nu indplaceret som kommen
de fra mere udviklede lande. Herved skri
der sammenligningsgrundlaget i forhold til 
den tidligere unde<SOgelse. Vi vil da nødig 
tro dette skulle være tilsigtet. Hvem ved -
måske skal det t.i1skrives "udviklingen", ti
den, der fordrer det hele set i en ''ny sam
menhæng·•. eller de stadige anbefalinger 
fra f.eks. FN. I 1997-undersogelsen oply
ses endvidere i første afsnit, at antallet af 
indVllndrere og efterkommere siden 
1991 er steget med 107.000, heraf med 
62.755 fra mindre udviklede lande (dette 
sidste følger af tabel 6 og tabel 7). 

De nye grupper, undersøgelsen betje
ner sig af, har i øvrigt ført til, at det offi
cielle antal indvandrere og efterkommere 
er blevet nedskrevet for perioden 1993 til 
I 997. Historien er så at sige blevet skrevet 
om: De reviderede totalantal er i de en
kelte år fra ca. 4.400 til ca. 6.450 mindre, 
end hvad der ellers stod at læse i de hidtil 
offentliggjorte oversigter. 

Undersøgelsens prognose skønner, at 
her vil være 471.000 indvandrere og ef
terkommere fra mindre udviklede lan-

de i år 2020. Herved har man interessant 
nok delvis imødekonunet en indvending 
fra vor side imod papirfordanskning af de 
fremmedes børn. Desuden har man mod
sat tidligere i en række tilfælde også ladet 
personer i kategorien "uoplyst nationali
tet" figurere som indvandrere. Til gengæld 
har vi som nævnt filet den nye opsam
lingsgruppc "øvrige''_ som holdes udenfor. 

Små slag altså, og intet overraskende nyt. 
Og pro<Jflosen indeholder i øvrigt et par 
åbenlyse fejl ud over de allerede nævnte: 

Fertiliteten blandt de fremmede er såle
des sat til fra 3,248 til 2, l 00 børn pr. frem
med kvinde. Derimod angives den fra 1.849 
til 1,744 barn pr. dansk kvinde. Men de to 
første tal er for lave og de to sidste er for 
høje- hvilket ,•i har påpeget gang på gang. 

Derudover forudsættes i det mindst 
urealistiske prognose-alternativ i 1997-
undersøgelsen en indvandring årligt på 
7.0()() fra de mindre udviklede lande. Det-
te tal er alt for lavt sat. Det skal øges med 
mindst 70%. hvis man tager udgangs- ~ 
punkt i de faktiske indvandringstal fra de 
senere år. 
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De fremmede, der har fået dansk stats
borgerskab, er også fejlagtigt - trukket fra 
den optalte fremmedtilstrømning, og de 
øger omvendt (kunstigt) dansker-antallet 
med mindst 5.000 pr. år på papiret. Men 
disse "nye danskere" erjo stadig ikke dan
ske. Denne kendsgerning bar vi påpeget 
gang på gang siden 1987. 

Vort bud: 
Vort bud på perspektivet er det samme 

nu som for 9 år siden: 
I Danmark 1/1 1998 befinder sig nu 

350.000-500.000 udenlandske statsbor
gere, naturaliserede og naturaliseredes 
børn stammende fra områder uden for 
Vesteuropa og Nordamerika. Hertil 

kommer de illegalt indvandrede, hvis 
antal er ukendt. 

Denne fremmedgruppe kan fortsat 
forventes at ville udgøre godt 1 million 
omkring år 2020, hvis udviklingen ikke 
vendes. 

Hvad der gemmes i sne, skal nok kom
me frem i tø! 

Om Danmarks 
internationale forpligtelser 

Det hævdes for tiden, at Danmarks in
ternationale forpligtelser hindrer den 
stramning af udlændingeloven, som er 
nødvendig for at stoppe mas.~eindstrøm
ningen af fremmede. 

Udlændingeloven siger følgende: "§ 7, 
stk 1. Efter ansøg11ing gives der opholds
tilladelse til e11 udlæ11ding, hvis udlæ11di11-
ge11 er omfattet afflygtningek<mventionen 
af28.juli 1951. (FN-Konventionen). 

Stk. 2. Efter a11søgni11g gives der e11dvi
dere opho/dstilladel<e til e11 udlænding. 
som ikke er omfattet af flygmingeko11ve11-
rione11 af 28. juli 1951, men hvor det af 
lig11e11de gru11de som a11ført i lønven1io-
11en eller af a11dre tungtvejende gru11de ik
ke bør kræves, at udlændingen vender til
bage til sit hjemland." Ifølge den Kom
menterede Udgave af Udlændingeloven 
(2. udg. 1993 v./ Herman Langlouis, 
Claus W. Tornøe og Torben Geneser), si
de 81, gives der opholdstilladelse efter § 
7, stk. 2, bl.a. i tilfælde, hvor FN-konven
tionens betingelser for at opnå opholdstil
ladelse ikke kan anses for opfyldt - end 
ikke selv om man lader en bevistvivl des
angående komme asylsøgeren til gode. I 
øvrigt sigter FN-konventionen kun på po-

litiske flygtninge, medens den danske ud
lændingelov hjemler asyl også for andre. 
Loven går altså langt videre end konventi
onerne foreskriver. 

Om lovens forståelse siges det da også 
allerede i Flygmingenævnets formand
skabs beretning 1984-87, s. 17: "Den 
(FN's Flygtningekonvention af 195 I) 
pålægger ikke swterne nogen .folkeretlig 
fo1pligtelse til tit meddele a.,y/ til persone1; 
der opfylder konventionens betingelser." 

I harmoni med FN's flygtningekonven
tion foreslog flertallet i det sagkyndige 
udvalg, som i sin tid forberedte udlændin
geloven - hvilket flertal omfattede bl.a. 
Højesterets præsident - en undtagelsesbe
stemmelse til loven lydende som følger 
(se Betænkning om Udlændingelovgiv
ningen nr. 968/1982, s. 91 og 131): "Stk. 
2. Besremmelsen i stk 1, nr. I (nu stk. I) 
finder ikke anvendelse for udlændinge. 
der er kommet hertil som led i en omfa/. 
tende indstrømning af flygtninge." .... 
"Udvalgets flertal har under hensyn til 
de11 meget vide adga11g til ar give op
holdstillade/se til flygtninge, der er givet i 
udkaste/li/§ 7, stk. /, nr. /, (nu Stk. l)fim
det det nødvendigt udtrykkeligt at 1111dta-

Aristoteles' advarsler 
mod det multietniske samfund 

Erkendelsen af det multietniske sam
funds farer er ingen nyhed. Allerede for 
2400 år siden skrev Aristoteles i sin Politik: 

•· ... En anden faktor i borgerkrigen er 
fraværet af et etnisk sammenhold. når 
borgerne ikke er nået så vidt, at de træk
ker vejret med det samme åndedrag. 

For ligesom en by ikke kan dannes ud 
af en tilfældig masse af mennesker, såle
des kan den ikke dannes i et hvilket som 
helst tidsrum. 
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Det er derfor, at størstedelen af de byer, 
der frem til i dag har accepteret de frem
mede ved dannelsen af en by, eller har in
tegreret dem i byen, har oplevet borger
krige." Aristoteles skriver meget klart. at 
"borgeren er ikke borger ved at bo et be
stemt sted, for de fremmede og slaver ta
ger deres bolig med sig." I praksis, skriver 
han, "definerer man som borger den, der 
er barn af to borgere og ikke kun af en far 
eller mor." Aristoteles konkluderer: "Lige-

ge masseindstrømningssituationenfra. be· 
stemme/sen." Den foreslåede sikkerheds
ventil blev imidlertid forkastet af Folke
tinget, efter at Dansk Flygtningehjælp 
havde Iobbyet intensivt imod forslaget. 

I øvrigt siger de internationale konven
tioner også: "Allefolk har selvbestemmel
sesret. I kraft af denne kan de frit bestem
me deres politiske stilling ogfrit varetage 
deres egen ølønomiske. sociale og kulturel
le udvikling. 2. Alle folk kan til deres egne 
formål disponere frit over deres naturgiv-
11e rigdo1nskilder og ressourcer. .. Et folk 
må aldrig berøves sine eksistensmulighe
der." Se Den internationale Konvention 
om borgerlige og politiske Renigheder og 
Den internationale Konvention om socia
le og kulturelle Rettigheder, begge artikel 
I: I. Ingen konvention vil naturligvis bin
de et land til at ødelægge sit eget funda
ment. 

Den danske lovgivning går altså videre, 
end FN kræver. og videre end det lovfor
beredende sagkyndige udvalg med Høje
sterets præsident i spidsen turde lægge 
navn til. Og også danskerne har mem1e
skerettigheder, nemlig ret til at andre ikke 
bare tiltager sig danskernes ressourcer. 

som krydsningen af selv de mindste bæk
ke under krig kan bringe opløsning i 
hærens rækker. kan enhver overdreven 
forskelligartethed i en by forårsage intern 
konflikt." 

Modviljen hos Aristoteles mod enhver 
betydelig indvandring skyldes hans kend
skab til de græske bystaters historie, der er 
fuld af interne konflikter og erobringer 
mellem etniske grupper. Han vidste såle
des også. at for at bevare sit demokrati må 
en by være nogenlunde homogen. Kun i 
tyrannier som Oiientens og Egyptens im
perier var det muligt (for en tid) at holde 
sammen på multietniske statsdannelser. 

P.N.B. 



DET MENER VI: 

Raceriet raser videre i EU 
Den, der tror, at verden bliver bedre, 

fordi den har antaget hans mening, han 
må være meget dum. Dette fastslog 
Søren Kierkegaard for godt 150 år siden, 
men mange trænger stadig til at blive 
mindet om det. 

Således forlyder det nu (ifølge B.T. 1/1 
98), at så snart Amsterdamtraktaten er 
godkendt i alle l 5 medlemslande, vil 
EU-kommissionen lancere et "aktions
program" og udnytte anti-diskriminations
bestemmelsen i den nye traktat til at frem
sætte en hel vifte af lovforslag mod "racis
me". Et nyt og bedre europæisk menneske 
skal tilsyneladende skabes. Holdningen i 
den kommende EU-afstemning for mod
standere af masseindvandringen burde 
derfor være klar. 

Den konkrete årsag til kommissionens 
projekt er "euro-barometrets" holdnings
undersøgelse, der viser, at en stor del af 
europæerne opfatter sig som racistisk ind-

stillede - selvsagt fordi indv-andrings
skepsis af medierne er gjort til identisk 
med racisme. På andre områder viser me
diernes propagandasucces sig i en angive· 
lig stor tilslutning til "anti-racistiske" 
mærkesager som anti-diskrimination og 
"multikulturelt samfund". Den opvoksen
de fædrelandsløse og familieløse "globa
le generation", der systematisk er blevet 
berøvet modersmål og enhver form for til
hørssted og udgangspunkt, har selvfølge
lig blot de meninger, som populærmedi
erne har påduttet den, og disse medier har 
jo i mange år påstået at referere en uund
gåelig globalisering eller "multikulturali
sering" - hvor de i virkeligheden blot har 
øusket at frembringe denne tilstand. 

Det er nu ved at lykkes. Infamiens to
tale succes - kendt fx. fra Stalins skue
processer i l 930'rne - er som bekendt at 
få folk til selv at hylde deres banemænd, 
til selv at bede om at blive tilintetgjort. 

Den trods alt stedvis tilbageværende sun
de modstandsvilje, der manifesterede sig 
for "euro-barometret", vil man altså nu 
lovgive mod - skønt også dfo angiveligt 
ofte blot er udtryk for selvhad og væm
melse over egen mangel på "åbenhed''. 

Når man imidlertid ser fmgterne af 
den "globale" kultur, nemlig blomsten af 
Danmarks ,'antiracistiske" ungdom: en 
sprogløs flok fra urskoven, uden anelse 
om de mest elementære ting, ført frem af 
slagord - da ved man, at som Stalins ri
ge brød sammen, vil også de nuværende 
løgne kun kunne lierske en stakket frist. 
Når den kollektive ideologiske forvildel
se en dag hæver sig, vil man ,mdre sig 
over, hvordan fascinationen af den over
fladiske globale hip-hop "kultur" over
hovedet kmuie vinde terræn. 

Er den virkelig al kampen, hadet og li
delserne værd? 

P.N.B .. 

Grænseløst 
Den danske landegrænse mod Tysk

land har længe været som en si for frem
medes ulovlige indtrængen i landet. Den 
effektive kontrnl, man tidligere havde 
med grænsegendanneri o.s.v. er for
længst afskaffet. EUs bestemmelser mod 
personkontrol ved de faste grænseover
gange fjerner den s idste egentlige for
hindring. Kun nogle "baglandspatruljer" 
af tvivlsom værdi holder nu lidt igen på 
strømmen mellem siens huller. (Danske
ren J 997 nr. 5 s. 3). 

Fra 1954 og indtil sidste efterår havde 
vi dog i det mindste en overenskomst 
med Tyskland om, at grænseoverløbere 
taget på fersk flugt straks kunne tilbage
sendes over grænsen. Det svarede også 
godt til de almindelige flygtningeregler; 
efter dem skulle flygtninge nemlig søge 
asyl i det første sikre land, de kom til. Af
talen havde i mange år og også under de 
seneste års asylstorm fungeret rimelig 
tilfredsstiJlende, selv om den svagere 
grænsekontrol gav problemer med de 
overløbere, som var kommet langt ind i 

Danmark og havde opholdt sig her i nog
le dage. Men med EUs Dublin-konventi
on, som trådte i kraft I. september 1997 
gik det helt galt. Efter den skulle nemlig 
alle, som havde held til at trænge herind 
og krævede asyl, have deres sag behand
let her, så de altså ikke længere straks 
kumie tilbagesendes til Tyskland. 

Danmark og Tyskland var ganske vist 
- hed det sig - i princippet enige om al 
fortsætte med den hidtidige smidige ord
ning, men det fordrede under det her
skende tyske bureaukrati godkendelse af 
både regeringen i Bonn og af det tyske 
forbundsråd ("Uinderrat"), og det ville 
tage tid. De danske myndigheder skøn
nede i september, at det ville vare 6-8 
uger. (Berl . T. 16/9 97). Månederne- ik
ke ugerne - gik imidlertid, og først 3. 
marts I 998 er der truffet en ny overens
komst, der dog fra et dansk synspnnl1 er 
langt ringere end den gamle. Fremtidig 
er det nemlig kun dem, der er registreret 
som asylsøgere i Tyskland eller har haft 
ophold i et helt tredje EU-land eller ikke 

ønsker at søge asyl i Dauuiark, der kan 
sendes remr - vel at mærke hvis dette 
kan fast.Slås inden 48 timer' Alle andre 
og alle mere komplicerede tilfælde skal 
som hidtil sendes til Sandholmlejren. 
Kun hvis de afsløres på selve grænsen, 
altså i paskontrollen ved de lovlige græn
seovergange ( og den skal jo efter Schen
gen-aftalen helt væk), kan også disse an
dre afvises. Så først tiden kan vise, hvad 
denne amputerede afialc er værd i praksis. 
(Berl. T. 4/3, 5/3 98; JP 4/3, 8/3, l 2/3 98). 

I mellemtiden har strønmien af indtræn
gere haft næsten frit løb over grænsen, og, 
hvis de endelig blev opsnappet, har de blot 
fået gratis transport til målet: Sandhohnlej
ren. Hvor mange illegale indtrængere der 
siden 1/9 97 er kommet - med eller uden 
hjælp af menneskesmuglere, er vist ikke 
oplyst, men de skal nok tælles i tusindvis. 
Og om dem nævnes der ikke noget i med
delelsen om den nye overenskomst. 

Sådan går det nemlig, når Danmark er 
grænseløst - i de nye EU-tider. 

S.D. 
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Den europæiske 
nødvendighed 
Af Mogens Glistrup. 

Min aksiom er, at alle politiske spørgs
mål skal afgares ud fra, h,oad der i de kom
mende årtier giver den danske befolkning 
de bedste Fremskridt for Trivsel. 

28.maj 1998 drejer sig ikke ret meget 
om AmSterdamtraktatens indhold. Dertil 
er den for blæveragtig. Fyldt med uklare 
programerklæringer om problemer, hvis 
løsning fastlægges senere. 

Altafgørende er, hvordan Danskens 
livsvilkår må bedønunes afhængigt af, om 
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Amsterdamtraktaten forkastes eller 
vedtages i Tyskland. 

Forkastes den af Tyskland, kommer 
der ikke mere skind ud af de bukser. 
Uanset om Danmark bar stemt ja el
ler nej. 

Bliver den imidlertid - hvad der er 
altovervejende sandsynligt - tiltrådt 
af Tyskland, vil Danmark ved at føl
ge med som det tynde 01 ikke lide no
gen større skade ved at stemme ja. 

Hvis derimod Tyskland ratifice
rer Amsterdamtraktaten, og Dan
mark forkaster den, bar vi et pro
blem. At kringle os ud af det vil 
kræve kræfter i en gyselig usik
kcrhedsperiode. Slutresultatet bli
ver nok et kompliceret kunstpro
dukt, som vil være dårligere for 
danskerne, end hvis vi sluger rub .. 
og stub af Amsterdammeriet. 
Danskerne har stærkt behov for 

at blive besl..')'ttede af EF mod vore egne 
herskende politikeres uduelighed. Nogle 
siger nok naivt, at vi kan jo bare vælge 
nogle andre. Det er urealistisk tåbeopti
misme, så det basker. Faren er stor for, at 
de skrækkelige typer, der sidder på Chris
tiansborgflæsket, ikke vil kunne udbyttes 
med noget væsentligt bedre. Og selv om 
Ef'erne så endda havde været lige så slem
me. er det bedre at have Danskernes Tyran
organer siddende 1500 kilometer fra os end 
i vor umiddelbare nærhed. 

Det 21. århundrede bringer Danmark 
ud i Fædrelandshistoriens værste sikker
hedspolitiske risiko. Vi er i fare for at bli
ve løbet over ende af folkevandringer fra 
Asien og A fi:ika. Her lades alt håb ude, 
hvis vi satser på det danske magtapparats 
indsigtsløse charlataner. 

Danmarks bedste chance er Fort Europa 
med hovedforsvarslinie gennem Middel
havet. EF-landene syd for Dann,ark har så 
frygtelige historiske erfaringer med muha
medanere m.fl., at de vil føre en kraftigere 
afvisningspolitik, end der er realistisk ud
sigt til i Damnark. Derfor er det nok Jivs
nndvendigt for Danmarks at indskibe sig i 
en fælles EF-udlændingepolitik. En sådan 
lægger Amsterdam-aftalens ni vigtigste 
paragraffer op til i kapitlet: "Fri Bevæge
lighed for Personer, Asyl og Indvandring". 

Med så svag en dansk ledelse, som vi 
må kalkulere med i det 2 1. århundrede, er 
det en beskyttelse af danske interesser, at 
vi får en fælles politik på næsten alle an-

Mogens Glistrup 

dreområder med EF'erne. Fx. økonomien 
(ØMU), miljøet (mod Auken-mafiaen) og 
sproget (lillesproget dansk bliver mindre 
og mindre sagen, som det nye århundrede 
skrider frem). 

Derfor er det vigtigt at bekræfte den be
slutning, det danske folk tog 2.oktober 
l 972 om at arbejde for EF's forenede Sta
ter. "Stadig snævrere sammenslutning" 
som afstenmingstemaet lød dengang. 

Det er i praksis den eneste mulighed 
for, at Danskerne i konfrontation med an
grebsbølgen af de vildtfremmede ulænd
inge kan leve et akceptabelt liv i Dan
mark, når stafetten er overgået til vore 
børnebørns forvaltning. 

Nej til EF-linien har fra første færd 
været et dumstolt foretagende beroende 
på nationalistiske forestillinger fra en for 
evigt forsvunden tid. Teknologieksplosio
nen har i stumper og stykker sprængt 
Danskens fortsatte overlevelse som suve
ræn småstat. 

Kendsgerninger skal man aipasse sig til. 
At stampe rabiat imod er en halsløs kæm
peforbrydelse mod vore efterkommere. I 
stil med De Nationalliberales 1864-forla
den sig på Dronning Thyras Dannevirke. 

Fortidsdrømmeriet om betydningsfuld 
dansk suverænitet er at hage sig til en lige 
så tom skal. RcalitetSafgørclserne træffes 
enten ved scjge. langvarige beslutningsw 
processer omkring Bryssels EF-borde eller 
ved Ayatollahdiktatur fra Muhamedanien. 



• 

Jørgen H. Hansen. 

Danmarks dobbelte 
fangenskab 
Af Jørgen H. Hansen, 
journalist. 

Hvorfor jeg er modstander af EU? 
Af samme grund, som jeg er modstan

der af den danske udlændingelov. Begge 
dele er noget djævelskab, der udspringer 
af en selvudnævnt elites totalitære fantasi. 

Fantasien kender ingen grænser. Ideer
ne vælter ud over alle bredder og kanter. 
Det er som ude i rummet. Derude kan man 
svæve overnationalt og multietnisk rundt 
i det himmelblå med begge ben i vejret. 

Men nede på jorden, hvor almindelige 
meru1esker færdes er der grænser for alt -
undtagen fantasien altså! Der er grænser 
mellem landene og mellem mennesker 
indbyrdes, synlige såvel som usynlige. 
Ordet virkelighed og ordet grænse bety
der et og det samme i realiteternes verden. 

Hukommelsestab 
Nu vil de totalitære fantaster, politiker

ne og eksperterne, som de kaldes, pådutte 
os et kollektivt hukommelsestab om vores 
danske forudsætninger og erstatte den 
med en kollektiv bevidsthed om en global, 
overnational og multietnisk verden. 

Der er ganske enkelt indbygget et des
potisk system i de overnarionale og mlllti
etniske konsekvenser. I n'te potens er det 
Stalin og Hitler om igen . 

Danmark er i fangenskab. Endda 
dobbelt forstand. 

I den ene ende er vi bastet og bun
det af EU. Direk1iver ryger geru1eo1 
folketinget med en hast, så politi
kerne ikke kan f.ølge med og em
bedsmændene far stress. Mini
strene har i mange tilfælde ingen 
som helst anelse om, hvad der 
foregår i deres eget ministerium. 

1 den anden ende har vi den 
danske udlændingelov, der lige 
så effektivt som EU har sat dan
skernes selvbestemmelse ud af 
kraft. Thorkild Simonsen blev 
indenrigsminister, fordi han i hast 
skulle stranune loven op og rage 
trykket af kedlen. Det er foreløbigt 
blevet til stramninger og nye udgifter 
for danske skatteydere. 

Folketinget har sat sig selv og gnmdloven 
ud af spillet. både når det drejer sig om EU 
og udlændingeloven. Magten er i hænderne 
på de foldcidsansatte humanister, "nødens 
købmænd" og diverse andre lobbyister. 

Fra asken ... 
Skulle EU have vilje og evne til at gøre 

noget ved det? Nej, vi kommer frn asken i 
ilden. Schengen-aftalen har allerede løft.et 
en flig for, hvad vi har i vente. 

Som det forholder sig med de heltids
ansatte humanister her i landet, sådan for
holder det sig i EU, blot i større målestok. 
De vil ommøblere verden og har påtaget 
sig den enorme opgave at opsuge eller in
tegrere, hvad de-r grundlæggende er en 
overskudsbefolkning i alverdens fattige 
lande. Det er næppe et tilfælde, at en tid
ligere stalinist som Gert Petersen nu mel
der sig som unionstilhænger. Det minder 
ham om noget. 

Unionisterne har kun et svar på truslen: 
Europæerne skal laves om. De skal have 
implanteret en ny europæisk bevidsthed 
som erstatning for den nationale. Dan
skerne skal påtvinges et kollektivt hu
kommelsestab om, at de er danskere, ty· 
skerne, ae de er tyskere osv. Det kaldes, at 
vi skal lære at tænke i nye baner. Medier
ne, skolerne, alle vore institutioner - og 
statskassen, naturligvis - bliver mobilise
ret i integrationsprocessen. 

Hvem har styr på det? Ingen• Det er ik
ke en hemmelighed, at der svindles med 
EU-midlerne som aldrig før. Der er tale 
om organiseret kriminalitet med EUs pen
ge - også intern svindel i hovedkvarteret i 
Bruxelles. Ca. 11 mia. kr. om året, skøn
ner man indtil videre. I J .000.000.000 kr. 

Vi skal være med og have medindfly
delse, siger danske politikere. Vi skal 
påvirke de store lande, så vi alle kan leve 
fredeligt på jorden. Det lyder som musen, 
der sagde: "Jeg vil prøve at ændre din ind
stilling", hvorefter den lod sig sluge af 
slangen for at ændre den indvendig fra. 
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Den 9. november -
dagen for den 
såkaldte krystalnat, 
som i 1938 indledte 
nazisternes jøde
forfølgelser - holdt 
formanden for LO
Storkøbenhavn 
brandtale i faklernes 
skær. Han var bl.a. 
vred på Ekstra-
8 ladets "hetz" mod 
flygtninge og indvan
drere. Vi bringer hi
storien bag LO-bos
sens vandring i spi
natbedet. 

Af Ole Hasselbalch 

• 
I 

Den I 0. november kunne enhver or~ 
dentlig og politisk korrekt læser i enhver 
ordenttig og politisk korrekt avis læse, 
hvordan der havde været ''krystalnatde
monstration" i København. 3.-4.000 men
nesker samledes her - ifølge pressen - for 
at højtideligholde årsdagen for indlednin
gen til nazisternes stormløb på jøderne: 

"Aldrig mere en krysralnar", "fakler for 
humanisme". 'Jakkehog mod racisme", 
"fakler modfremmedlwd" og 'Jakler mod 
hadet ··, som det hed i overskrifterne. 

Og på billederne kunne man se, hvor
dan de forsamlede hwnanisters bekymre
de øjne fugtedes i faklernes skær ved tan
ken om al den grusomhed, de var fælles 
om at tage afstand fra. 

Som højdepllnkt optrådte formanden 
for LO-Storkøbenhavn - en i øvrigt gan
ske ukendt og fom1entlig i andre sam
menhænge betydningsløs hr. Peter Kay 
Mortensen. Tydeligt oppustet af benovel
se over den rolle, han sådan pludselig var 
dumpet ind i som begivenhedernes cen
trum, kastede han sig over EkstraBladets 
"fremmedhetz" med den glubende forar
gelsesappetit, som ofte kendetegner folk, 
der ikke har andet at byde på. 
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Krystalnatten, som for alvor fik mørket 
til at sænke sig over det Europa, der kom 
under nazisternes stovter, fortjener vel en 
tanke. Men hvorfor denne lige netop skul
le rene sig mod ElmraBJadets redaktions
lokaler, er ikke så let at se. For dem, der 
ikke havde så meget vand i øjnene. at de 
slet intet kunne se overhovedet, stod det 
da også klart. at krystalnatten blev brugt 
til noget andet: Erindringen om den for
søgtes smedet om til våben i den løbende 
indvandringsdebat. 

H vcm havde fundet på det? 

Pipelinen til de ekstreme miljøer 
Vi skal nu en rur lidt tilbage i tiden, nær

mere betegnet til midten af90'emc. For det 
var her, vort hjemlige restlager af Castro
og Mao-tilbedere opdagede, at der var mu
ligheder- og penge - i de højtideligheder, 
som blev boldt Europa over påårsdagen for 
Krystalnaneo. Især var REBEL på tæerne. 
'"Joachim'' og "Trine" herfra forslog såle
des, at man meldte sig ind i "Unitedfor /11-
tercultura/ Action", som bar slået for en del 
af manifestationerne. Og som sagt så gjort 

REBEL er nok kendt af en del af DDF's 
medlemmer. For det var folk fra REBEL, 

som i l 996 forsøgte at ødelægge forenin
gens grundlovsmøde på Kongeåkroen i 
Foldingbro. De unge hætteklædte og køl
lebevæbnede idealister gjorde sig den
gang bl.a. bemærket ved at rive kroens 
dannebrogsflag ned og splitte det ad i den 
gode sags tjeneste. 

REBEL blev dannet i 1992 og har som 
mål at opbygge et "klasse- og sratsløst" 
samfund. Man præsenterer sig som "re
volutionær socialistisk ungdomsorgani· 
sation . ... Vi er socialister, fordi vi ønsker 
at skabe et helt andet samfund. ... Vi er re-
1·olu1io11ære. Ikke fordi vi er tilhængere af 
borgerkrige og guillotiner, men fordi vi 
l'et!, at magthaverne ikke.frivilligt opgiver 
deres privilegier, bare fordi et flertal øn
sker det...". 

Sådant siges det i del "revolutionære 
balladeblad" AVANTI nr. 2 1995 - som 
for øvrigt udgives med støtte af bl.a. SiD, 
Lager og Handel, København, Sid Anlæg 
og Bygningsarbejdere, Ålborg, Dansk 
Ungdoms Fællesråd og I .maj-fonden. 

Medlemmer af REBEL sidder tungt i 
ENHEDSLISTEN og har i tidens løb del
taget i en del markante aktioner. F.eks. var 
REBEL medarrangør af demonstrationen 



i Lund for nogle år siden, der førte til op
tøjer i byen, ligesom man deltog i bloka
den af Renholdningsselskabet i Århus i 
forbindelse med den såkaldte skralde
mandskonflikt. 

REBEL indgår i øvrige også i AUTO
KO ("Autonom Koordinering"), der er be
tegnelsen for de løbende koordinerin.gs
mødcr for de autonome grupper. 

- Kort sagt: l\fan har både kval i fikatio
nerne og baglandet i orden. 

Det skal Krystalnatten bruges til 
Men for at komme tilbage til, hvor vi 

slap: Det lykkedes altså REBEL at koble 
sig på "Unitcd". Og i sit andet blad, 
MULDVARPEN, redegør REBEL her
efter i oktober 1996 for, hvad der skal ske 
herhjemme på krystalnatsdagen dette år: 

"Det centrale i Krystalnatkampagnen i 
år er, at der bliver trukkel en direkle linje 
jra jødeforfølge/sen og op fil den finfa,l
gelse af flygtninge som i dag er inden for 
Europas grænser ... Man kan godt drage 
en sammenligning med de forhold tier gør 
sig gældendeforj/yglninge der i dagjlyg
ter jor al opnå lryghed og sikkerhed, for 
sti kun til blive afoist ved grænsen. Det er 
i hvert fald, hvad vi ltar tænk, os al gøre ... 
hedder det. 

Meningen er altså "krystal"klar: Den 
ulykkelige begivenhed fra tredivernes 
Tyskland, gasovnene, krematorierne og he
le molevitten skulle nu kobles til dagens 
indvandringsdebat i Danmark og bruges til 
mudderkastning mod dem, der ønsker en 
anden politik - eller som trykker ting, RE
BEL ikke mener er sunde for jævne folk. 

Metoden 
Det lykkedes ikke rigtigt i 1996. Men 

det lykkedes altså i 1997 med hjælp frn 
bl.a. den lunghjernede københavnske LO
formand. Fremgangsmåden var følgende: 

I slutningen af oktober uddelte.~ løbe
sedler fra noget, der kaldte sig "Krystal
nat-initialivel ". Det foregik især steder, 
hvor "nyttige idioter" færdes. - Altså folk 
som ynder at profilere sig på en "god sag" 
uden at spørge efter, h,<ad den bruges til. 

Under overskriften "Stop helzen - Al
drig mere en krystalnat - nej til racisme -
lige re11iglteder fi>r alle" kunne her læses, 
at "Krystalnatinitiativet" består af Mel
lcmfolkelib>t Samvirke, IND-Sam, Komi
teen Flygtt1inge under Jorden, Dokumen
tations- og Rådgivningscenteret om Race
diskrimination, Antiracistisk Netværk, 
SOS mod Racisme, UNG-Sam, L1ndsfor
eningen danske Flygtningevenner, Fag
foreninger mod Racisme, FN-Forbundet, 
Byggefagenes Samvirke, LO-Storkøben
havn, Jødisk Ungdomsforening, Mosaisk 
Trossamfund, Arbejderbevægelsens In
ternationale Forum og POEM. 

Løbesedlen opfordrede endvidere in
teresserede til at ''anbefale" krystalnat
demonstrationen, hvilket kunne ske ved 
indbetaling af I 00 kr. på check til en vis 
Helle Bliddal (boende Stii ndbergsvej 45, 
2500 Valby). 

Den 8. november kom s,-\ anbefaleran
noncen - nattirligvis i Politiken - med 
indkaldelse til demonstrationen den føl
gende dag kl. 17. Her kan læses navnene 
på de mange gode og hjertevarme og ret
tænkende personer, som ikke vil have en 
gentagelse af Krystalnatten, og som der
for er villige til at spendere 100 kr. påat fil 
deres navn bragt i den anledning. De om
fatter i parentes bemærket alt lige fra pen
sionerede stalinister til og med en højeste
retsdommer. 

Bag facaden 
På overfladen ser det altsammen tilfor

ladeligt ud. - Og i øvrigt varslede den re
volutionære garde eget krystalnatsarran
gement samme dag kl. 13.30 på en helt 
anden lokalitet (nemlig det faste tilholds
sted: Medborgerhuset på Nørre Alle). 

Men hvem er nu egentlig organisatio
nerne i "Krystalnat-initiativet". Vi går lidt 
tættere på nogle af dem: 

e FLYGTNINGE UNDER JORDEN 
startede på idealistisk grundlag, men 
blev inficeret af personer fra den eks
a·eme venstrefløj. der overcog centrale 
poster. I et brev udarbejdet til deltager
ne i et "antiimperialistisk" træf 171 18.-
11 1990 præsenterer man herefter sig 
selv som følger: "10res støtte til flygt
ninge er i det små med til at sabotere de 
voklwmme stramninger i den danske 

. /lygtningepolilik, nager vi plejer t11 om-
1ale 'hjælp til al overholde loven': Vi 
presser på for hurtig (inden det er for 
sent) .,agshehandli11g: vi hjælper med 
fornuftig rejseruteforberede/se; vl 
hjælper flygtninge til "dvokatskijie, 
når de har været uheldige - kort sagt: 
Vi prøver at ska,ffeflygtninge asyl. når 
de har krav pil del, eller når de hurde 
have de, ..... 

e ANTI-RACISTISK NETVÆRK blev 
dannet omkring 1992 med sigte på at 
stable en manifestation omkring kry
stalnatten på benene ( dengang med an
befaling af DSU, Enhedslisten, Dan
marks Konununistiske Pa11i, Venstre
socialisterne, Internationale Socialister, 
Socialistisk Arbejderparti, Da1unarks 
Kommunistiske Parti/marxister·lcnini
ster, samt IND-Støt og Den internatio
nale Liga for Fred og Frihed (kilde: de
monstrationsindkaldelsen). I 1996 gen
oplivedes "netværket" (ifølge Politiken 
17/3 96) ved et møde i Medborgerbu-

set Blågården på Nørrebro i Køben
havn, angiveligt for efter århusiansk 
forbillede at ''.skabe e11 jorening mod 
nazisme, der kan gd itu'/ og yde aktiv 
modsta11d". Herved henvises i øvrigt 
til de såkaldte moddemonstmtioner, 
som "Netværk imod organisere, racis
me og nazisme" i Århus arrangerede 
mod Den Danske Forenings møder. 
''Netværket" stod også bag demonstra
tionen mod nazimarchen i Roskilde i 
1997, hvor dets talsmand var en vis 
Anne Jessen (Berlingeren 14/8 1997 og 
EkstraBladet 13/8 1997). Hun har pud
sigt nok tillige fungeret som ansvars
havende for DEMOS Nyhedsbrev (se 
f.eks. dettes tlf. 42/43). - Og DEM OS 
er det faste ankersted for den revoluti
onære vcn:strcfløt stedet hvor "den 
gamle venstrefløj møder det autonome 
mi(iø ", som man har sagt om sig selv i 
VS partiblad nr. I 1991. 

e FAGFORENINGER MOD RACISivIB 
er et organ til nyttiggørelse af fagbe
vægelsen i den "antiracistiske" kamp: 
Der er "næppe tvivl om. ar ktm1pt1gnen 
(LO's "Kamp(tgne mod fremmedlwd 
og.for større tolerance ogfbrståelse", 
1993-94, red.) kan og skal bruges i del 
lokalefagfore11ingstirhejde mod racis
me ogft'emmedhad. Som eksempel har 
den løse sammenslutning af 'Fag/Ore-
11inger mod Racisme· tage1 initit1tiv til 
et samarbejde med LO-sektionerne i 
Købe11hav11 og Frederiksbe,g om loka
le aktiviteter,. startende mede, presse
møde og et arrfmgernent i Fælledpar
ken den 30. april." (SOCIALISTISK 
IN FORMATION, udgivet af Sociali
stisk Arbejderparti, marts 1994) . 

• POEM er en ny facadeorganisation i sam
me klasse som hidtidige "antiracistiske" 
foretagender- se Dm1skeren nr. 3 1997. 

Nøglekvinden 
"Krystalnatiuitiacivet" er altså fyldt 

godt op med ting og sager af en noget an
den karakter, end man umiddelbart udlæ
ser af navnene. Og det ,<ar også personer 
fra disse mere specielle foretagender, der 
rent praktisk kørte "Krystalnatarrange
mentetu: 

Porankringet1 for det hele, nemlig den 
på løbesedlen nævnte Helle Bliddal fra 
Valby (hende som Stod for pengeindsam
lingen), har f.eks. også rødder i det eks
treme miljø. I EkstraBladet 3/4 1992 op
meder hun således som talsmand for 
FÆLLESINITIATIVET MOD RACIS-
ME med et læserit1dlæg "Boycol racister-
ne" vendt mod Søren Krarup. Dette "fæl
lesinitiativ'' var et formålsbestemt, løst lllii.. 
samarbejde omkring ''antiracistiske" og "J' 
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"antifascistiske" aktiviteter: .. Vi kalder os 
for amiracister og vort fællesskab for 
'Fællesinitiativet mod Racisme", som 
"BZ-miliøet i Ærh1is" skriver i bladet AR
BEJDEREN 20/6 1990. Det må i øvrigt 
interessere Mosaisk Trossamfund at vide, 
at FÆLLESINITIATIVET - hvis 1992-
talskvindc altså har en nøglerolle i 1997-
krystalnatarrangementet - i begyndelsen 
af 90'erne var indviklet i demonstrationer i 
anledning af Golf-krigen. Sloganet ved den 
lejlighed var nemlig bl.a.: "Solidari/el med 
de arobiskefolks beji-ie/seskamp-bekæmp 
zio11ismer," (citeret fra løbeseddel). 

En særlig gruppering under Fællesini
tiativet beskæftigede sig for øvrigt med 
a;,-yJforhold: FÆLLESINITIATIVET MOD 
RACISME'S ASYLGRUPPE. - Denne 
gik dog senere gik ind i FLYGTNINGE 
UNDER JORDEN - som altså nu delta
ger i "Krystalnatinjtiativet". 

Efter succesen i 1997, hvor det lykke
des at få LO-formanden til at vidcrcekkoe 
de nye slogans, lufter Helle Bliddal da og
så i Aktuelt 23/J 2 97 i egenskab af tals
mand for FLYGTNINGE UNDER JOR
DEN sin begejstring for forløber. 

Facit 
Den åndelige elendighed hos den poli

tiske elite er med andre ord nu så stor, at 
disse folk vill igt stiller sig på p-Odiet og ef
tersnakker autonome og venstrerevolutio
nære mytemagere uden at ænse det. 

Krystalnatarrangcmentet 1997 blev 
dermed et af de mange led i den kæde, 
som smedes for at kneble den fri debat og 
skjule kendsgerningerne i tåge og desin
formation. 

- Og som bidrager til at berøve offent
ligheden muligheden for at forstå, hvad 
der egentlig foregik i 30'mcs Tyskland. 

Metoden 
Den metode. den "antiracistiske" venstrefløj anvendte omkring krystalnataf

læren, er en gammel, efterprøvet teknik hos politiske marginalgrnpper: 
De venstrerevolutionære/autonome grupper har ikke mange muligheder for at 

vinde genklang for deres budskab, såfremtdet1e præsenteres foroffontligheden i sin 
rene form. De søger derfor at påvirke "den offentlige mening" ad bagvejen. 

En af måderne hertil er at kroge sig fast på opmærksomhedssamlende begiven
heder. - En demonsb-ation i anledning af Krystalnatten, som de fleste jo husker med 
væmmelse, og hvor det er let at få et anerkendt foretagende som f.eks. Mosaisk Tros
samfund til at stille op som statist, er glimrende egnet til at samle en medieinteres
se. der med lidt fingerfærdighed kan bringes til at trække i den retning, de "antira
cistiske" grupper ønsker. 

Disse hægter sig altså på en sådan begivenhed og prøver at koble den til de fæno
mener, de selv interesserer sig for - i det konkrete tilfælde indv-andringsdebauen. 
For at skabe denne kobling udarbejdes slogans med form af glimmerplatheder, som 
næsten alle vil kum1e tilslutte sig - og som er sådan formuleret, at de kan bringes til 
også at dække de venstrerevolutionæres egne formål. - I det konkrete tilfælde altså 
"stop hetzen - aldrig mere e11 la)'stalnat - 11ej til racisme - lige rellighederfor alle .,. 
Hvem ønsker het,, krystalnat, racisme eller ul igebehandling? - Men hvem he12cr, 
er "racister" og vil have uligebehandling? 

Der op ledes dernæst nogle "nyttige idioter" som "anbefalere" af manifestationen, 
så at de,me får et tilforladeligt skær, samt nogle småttænkeude folk i indflydelses
positioner, som kan bringes i forgrunden for det hele, og som sandsynligvis bare vil 
e ftersnakke det, de får stukket ud. Imedens sørger de vensrrerevolutionære for selv 
at lave det besværlige praktiske arbejde, som skal til for at la manifestationen af
viklet, uden at de "nyttige idioter" påføres besvær- sådant menes nemlig let at kun
ne få dem til at bakke ud. 

Går alt, som det skal, vil man opleve, at mange pæne mennesker bliver tiltrukket 
af manifestationen. Og de nyttige idioter videreekkoer de v-algte slogans. Med den
ne autoritet vil slagordene herefter fæstne sig i tilh.øremes forstand som uimodsige
lige sandheder i den betydning, de venstrerevolutionære har giver dem: F.eks. at Ek
straBladet driver flygtningehetz. 

Selv om det skulle blive opdaget, hvem der står bag, er det ikke så galt. For de 
ekstreme grupper har jo så opnået at vise s ig offentligt i det ''gode selskab", hvilket 
hjælper til at tilforladeliggøre dem. - Og de "nyttige idioter" gør sandsynligvis ik
ke vrøvl. For de vil jo vanskeligt bagefter kunne indrømme, at de har optrådt som 
dummemikker, men vil snarere sige, at de da ikke kan have noget imod at samar
bejde med selv en politisk marginalgruppe om et godt formål. 

12 DANSKEREN - NR. 2 - APRIL. 1998 

En læser 
fra Hanherred 
spørger om 
følgende: 

'Da11skere11 er s .. ,. god. Me,, kender 
avisenie overhovedet bladet? Det 
nævnes jo aldrig nogen steder.I" 

Naturligvis citeres Danskeren ikke. 
Det gør Tidehverv heller ikke. Den 
illegale presse blev heller ikke cite
ret i aviserne ,mder besættelsen. Og 
dissidenterne blev ikke citeret i Øst
europa før Murens fald. 

Kære læser: Der er ting, som altlrig 
citeres! 

Men det er ikke ensbetydende med, 
at disse illegale, umoralske og uan
stændige skrifter ikke læses. 

Danskeren sendes til redaktørerne 
på de landsdækkende aviser i 
København. En mand i DDF's ad
ministration er desuden fast be
skæftiget med at identificere de 
journal ister på de landsdækkende 
medier, som har udlændingepolitik 
som emneområde (de skifter hele ti
den). Derefter får de også bladet. 
Herudover sendtes det i J 997 til i alt 
497 redaktioner af forskellig slags i 
provinsen. 

I øvrigt får også Folketingets med
lemmer Danskeren, og det samme 
gælder kommunalbestyrelsesmed
lemmer, der er optaget på en særlig 
liste. 

Endelig er der opbygget en speciel 
"tnailing"liste med aktører fi-a for
skellige af samfundslivets områder. 

Kun få af dem, der uopfordret får 
tilsendt Danskeren, har frabedt sig 
bladet. 

''Antiracistiske" kredse har i øvrigt 
gennem forsendelsen af bladet over 
Postvæsenet forsøgt at rekonstrnere 
foreningens medlemsregister. Det 
er spild af tid. For det fremgår ikke 
af kuverterne, hvem der er medlem
mer, hvem der er abonnenter> og 
hvem der blot får bladet uopfordret. 
- Hvortil kommer, at en del modta
gere overhovedet ikke får bladet 
med posten. 
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