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Folkemorderisk dobbeltmoral 
Billedet ovenfor viser en tyrkisk soldat, der stolt hol
der de aflrnggede hoveder af to kurdiske pa1tisaner. 
Det kunne suppleres med mangfoldige andre billeder 
af grusomt maltrakterede lig, barbarisk to1turerede 
mennesker, ofre for kemisk krigsførelse og sønder
skudte landsbyer. A It sammen udført af vor NATO
partner Tyrkiet, som ledende politikere endog ønsker i 
EU. 

I midten af februar oplevede hele Vesteuropa uro
ligheder og demonstrationer forårsaget af kurdere pga. 
arrestationen af PKK-lederen Ocalan. Visse vestlige 
regeringer fik derved endnu større problemer, end da 

de nogle måneder tidligere sloges for at undgå at huse 
Ocalan. Men alle problemerne er løn som forskyldt: 
Den store indvandringsstrøm, man har tilladt, ind
snævrer den udenrigspolitiske frihed stærkt. 

Men fremfor alt har Vesteuropa ved sine massive 
politiske og militære tilnærmelser til Tyrkiet gjort sig 
medskyldig i folkemordet på kurderne. Hvilket ingen 
magthavende politiker da heller har udtrykt ønske om 
at forhi ndre. Derimod vil man nu gribe ind i den langt 
mildere konflikt i Kosovo. 

Dobbeltmoralen er til at føle på. 
Læs videre side 2, 3, 5, 6 og 18. 

Tvivlsom statistik 
Den seneste udgivelse fra Dan
marks Statistik tilslører det virke
lige fremmedtal lige så meget som 
tidligere officielle opgørelser. Og 
det trods Den Danske Forenings 
stadige påpegning af de mange 
svage punkter. 

Kærlighedens smutveje 
Et af de største huller i Danmarks 
hegn er mul igheden for ophold via 
proformaægteskaber. At der i de 
»blandede ægteskaber« ofte er 
tale om kærl ighed inden første 
blik, antydes af kontaktannonce
forsøg. 

Fransk modstand 
Frankrig er længere fremme end vi 
på fre1mnedgørelsens og ensretnin
gens vej. Et førstehåndsvidne be
retter om den »demokratiske chi
kane«, som Front National 
udsættes for, og som til forveksling 
ligner diktaturets. 

Side 8. Side 12. Side 14. 
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Flygtningefraser 
Siden 1983 har skiftende regeringer givet 
asyl til titusinder af mennesker, som ikke 
er flygtninge i FN-konven1ionens forstand. 
Sålede.~ blev tusindvis af bosniere fragtel 
til Danmark fra deres sikre opholdssteder i 
Tyrkiet af busser i pendulfart. Andre tusin
der af palæstinensere fejrede deres 
særlovs-asyl ved at tage på ferie i hjem
landet. Endnu nere somaliere. som ingen 
gider krumme et hår på hovedet af, er se
nest blevet indlemmet i asylsystemet. 

Sll dukkede der for nogle måneder si
den for en gangs skyld en ægte flygtning 
op på den europæiske scene: lederen af 
kurdernes frihedskamp, Abdullah bca
lan. Til forskel fra de tidligere næ,•nte er 
Ocalan uomtvisteligt personligt forfulgt. 
Han er derfor flygtning i henhold til FN
konve.ntionen. 

Men som vi nu alle ved, så er der ikke 
plads til en ægte personligt forfulgt flygt
ning i dagens Europa. OcaJan blev afvisl 
og blev til sidst indhentet af sine bødler. 

Ingen ledende europæiske politikere 
sagde e t o rd o m konventioner eller men
neskerettigheder. Ocalan kunne ikke en· 
gang få lov at stille sig til rådighed for den 
højt opreklamerede krigsforbryderdom
stol i Haag. 

Fra vore egne magtcentres radikale po
litikere, som selv påstår, at de har et »hu
manistisk menneskesyn«, var der lar
mende tavshed. Der lød ikke et ord om 
»overholdelse af internationale konvemi· 
oner som vi selv har underskrevet<<. 

ingen af de talrige statsfinaosierede 
såkaldte menneskerettighedsorganisatio
ner sagde e t kvæk. Man bider jo ikke den 
håod, der fodrer en. 

Indholdsfortegnelse 
Pli kant med folkerellen ................ side 3 

Kampen for Kurdistan .................. side 5 

Se1 pil ne11e1. ......................... ........ side 6 

National samling ......................... side 7 

Religionsracisme .............. ............ side 7 

»Indvandrere i Danmark« ............ side 8 

EU's sidegade-vekselerere ...... ........ side 9 

Talerstolen ................. .... ............ side I 0 

De fine konventioner er ikke det papir 
værd, de er skrevet på, når det gælder hen
synet til de store NATO-partnere Tyrkiet 
og USA. Så snan der er risiko for, al de1 
koster noget at stå fast på de principper, 
vore politikere hylder ved festlige lejlig
heder, så undslår man sig. 

Man uuer gerne de svage serbere med 
bombardementer, hvis de ikke giver alba
nerne i Kosovo selvstyre, men man tier og 
kigger den anden vej. når kurderne beder 
om selvstyre. Og det til trods for, at alba
nerne j Kosovo har det som blommen i et 
æg i forhold til kurderne. For eksempel 
udkonuner der albansk-sprogede aviser i 
Kosovo. I Tyrkiet er det stratbart overho
vedet at sige et ord på kurdisk. 

bcalan-sagen afalørcr med al tydelig
hed, at flygtningc-retoriken blot er fraser. 
som skal få de europæiske befolkninger 
incl. os danskere til at acceptere en upopu
lær indvandriJ1gspolitik. Fonnålet er ikke 
a t hjælpe folk , som er forfulgt og asylbe
reuigede i henhold til FN-konventionen. 

Mens bcalan vansmægter i sin fæng• 
selscelle starter Dansk Flygtningehjælp nu 
en ny pengeindsamlingskampagne: 'font 
og gøgl og når pengene i kassen klinger 
straks sjælen ud af skærsilden springer. 

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen 
slog tonen an ved præsentation af kam
pagnen: »Flygtninge er et værdifuldt kul
turelt indslag i vores hverdag. Og hvor 
skulle vi ellers købe friske grøntsager ef
ter lukketid'?« 

Så egoistisk og så plat udtaler Dan
marks statsminister sig om el dybt al
vorligt emne, som drejer sig om liv og 
død. 

Markant revision af EU's 
fremmedpoli tik afvist... .............. . side I I 
Opholds1illadelse via kontaktannonce 

og fupægteskab .................................... side 12 

Opinionskamp i Frankrig ............ side 14 

Danmark Rundt .......................... side 16 

Verden Rundt ............................ .. s ide 18 

Bøger og tidsskrifter .................. side 20 

Foreningsnyt ............... ...... ........ . side 23 

lndmeldelses- og bestillingskupon side 24 



På kant med folkeretten 
Vi har i Kosovo-sagen overtrådt FN-pagten. Udenrigsministerens optræden henter således sit 
forbillede i den hedengangne Sovjetunions kreative forvaltning af folkeretten. 
I denne artikel udredes trådene og spørgsmålet stilles: Hvorfor og hvorhen? 

Af Ole Hasselbalch 

Danmark var under 2. Verdenskrig kendt 
som »Hitlers kanariefugl,,. Årsagen var 
danske politikeres villighed til at føje sig 
efter uhyret i Berlin og danskernes alm.in
delige eftergivenhed. Vi udgjorde nær
mest et mønster for den samarbejdsånd, 
nazisterne ønskede sig i deres »Neuropa«. 

Men også efterkrigstiden har set ek
sempler på dansk følgagtighed over for 
politiske modestrømninger. Et kendt ek
sempel er fremtrædende socialdemokrati
ske og radikale politikeres villighed til at 
godskrive sig de id~er om »fred« og »ned
rustning«, som blev skabt s,st for Jerntæp
pet i 80-erne med det formål at skyde en 
kile ind i NATO-sammenholdet. Følgen 
var raketdagsordener og anden pip-aktivi
tet, som tjente alt andet end fredens beva
relse. Desuagtet førte politikerne bag 
denne skandaløse optræden sig larmende 
frem som indbegrebet af høj moral, an
svarsbevidsthed og eftertænksomhed. 

Nu er den gal igen. Meo denne gang 
med et ganske andet fortegn. Nu er det 
nemlig amerikanerne, der har laet øje på 
de muligheder, de danske politikeres 
svaghed for søde ord giver. 

Fokus:Kosovo 
Det er vor optræden i balladen omkring 
den serbiske Kosovo-provins. der rommer 
disse pinlige perspektiver. 

USA er som bekendt her slået ind på en 
linje, som helt ensidigt placerer serberne 
som skurk i konflikten. Og man søger at 
lede europæerne pli samme kurs. 

Årsagerne hertil er ikke kendt i detaljer. 
Manglende forståelse for de spegede for· 
hold p11 Balkan spiller vel en rolle. Og det 
sanune gør nok ogsli den i USA af histo
riske gronde vedtagne opfattelse af, at 
mult.ietniske samfund er både mulige og 
ønskelige. Men det er næppe helt forken 
at gætte pli. at der tillige kan være fore
gnet en del petrodollarfinansieret mar
kedsføring af de albanske interesser. Her
til kommer naturligvis, at det ikke er 
uvelkomment for USA at kunne profilere 
sig sorn be.~kyllcr af muslimer, uden at 
dette sker på bekostning af Israel. 

Som talerør for det ensidige syn på det. 
der foregår i det tidligere Jugoslavien, har 
USA brugt Danmark. - Det er jo altid let
tere, at tingeneserveres af et lille land. der 

ikke så let mistænkes for skjulte bagtan
ker. 

Derfor smigres vi så savlende fra den 
anden side Atlanterhavet i disse år, at man 
nærmc_~t føler sig klæbrig derved. 

Surverænltetsprlnclppets opgi
velse 
Den megen asen Og masen og slesken for 
de danske toppolitikere har ført til, at 
dansk udenrigspolitik i al stilfærdighed, 
som var det den største selvfølge af ver
den, er blevet bakset ind på en ny kurs: 

Regeringen Nyrup & Helveg er holdt 
op med at forfægte det folkeretlige suve-

rænitetsprincip. der ellers har været 
grundpillen for civiliserede staters optræ
den siden Den westfalske Fred i 16()()-tal
let. 

Denne fredsslutning sikrede afslutnin
gen på 30års-krigen. Et af dens hoved
principper var, at suveræne lande skulle 
have lov til selv at bestenune deres egen 
religion. som andre suveræne lande altså 
herefter ingen ret havde til at blande sig i. 
Gradvis udviklede denne ikke-indblan
dings ordning sig gennem nye traktater til 
et regulært folkeretligt forbud mod fysisk ~ 
magtanvendelse staterne imellem. 

Dette forbud er i dag fastslået i FN-

Tyrkiet slår til 
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Folkeretsstridig portrættering: 
Den internationale Konvention om borgerlige og politiske Rettigheder, art. I 0, pkt. 1: 
»Alle. der berøves deres frihed, skal belumdles med respekt for menneskets naturlige 
vterdighed«. 
Der er så vidt vide.~ ikke fra officiel dansk side protesteret mod Tyrkiets opstilling til 
delle billede. Medierne har også brogt det uden nogen form for kritik. 
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pagten a11. 2, stk. 4. Det hedder heri: 

>>Alle medlemmer skal i deres mellem
folkelige forhold afholde sig fra trussel 
om mag/anvendelse eller brug af magt, 
det være sig mod nogen srms terriroriale 
integritet eller politiske uafluengighed el
ler p(l nogen anden måde, der er uforene
lig med De Forenede Nationers formål., 

Klarere kan det ikke sige.,. Selv trusler 
om magtanvendelse er forbudt. 

Art. 2. stk. 4-ordningen er senere ud
bygget. I resolution 2625 (XXV) fas tslås 
f.eks .. at en stat ikke må danne eller op
muntre til dannelse af iJTegulære styrker, 
væbnede bander og lejetropper med hen
blik på indtrængen på andre staters teni
torium. Ligeledes er det ifølge resolutio
nen forbudt at organisere, støtte eller 
deltage i indre stridigheder i andre lande. 
Ej heller må en anden stats territorium er
hverves ved hjælp af trussel om eller brug 
af magt. 

Der er også vedtaget en resolution, som 
klarificerer, hvad magtanvendelse m.v., 
altså »aggression« er (res. 33 I 4 XXIX). 
Hernf fremgår, at første-brug af væbnet 
magt i strid med FN-pagten udgør et 
såkaldt prima facie-bevis på en aggressi
onshandling. Dette vil sige, at det land, 
der gør sig skyldigt i sådan første-brug, 
formodningsvis er aggressor i folkeretlig 
forstand. Art. 3 opregner udtrykkeligt 
bombardement af en stats teJTiLorium som 
eksempel på en aggressionshandling. 

Så sent som i 1987 blev der i res. 42/22 
vedtaget en deklaration til styrkelse af 
princippet om ikke-brug af magt i imer
nationale forhold. 

Der er kun få og små undtagelser fra 
magtanvendelsesforbudet: 

FNs såkaldte kollektive sikkerhedssy
stem tillader FN selv at brnge magt i visse 
situationer. Magtanvendelse er således til
ladelig over for en stat, der begår freds
brud, eller som truer henned. Sikkerheds
rådet - hvori stonnagteme sidder - kan 
her, hvis alle andre midler viser sig frng
tesløse, tage de militære skridt, som er 
nødvendige for at genoprette mellemfol
kelig fred og sikkerhed (FN-pagtens art. 
42). Men det kræver allså stormagternes 
enighed. • Og der er ingen enighed mel
lem disse om at bombe serberne. 

Magtanvendelse er endvidere tilladt i 
selvforsvar over for et væbnet angreb 
(pagtens art. 51 ). 

TIilige er repressalier undertiden beret· 
liget Det gælder således over for den stat, 
der har gjort sig skyldig i en folkeretsstri
dig og ansvarsbegrundende handli ng, når 
formålet er at skaffe den krænkede op· 
rejsning eller at afskrække aggressoren i 
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fremtiden. 
Endelig er magtanvendelse i meget 

begrænset udstrækning lovlig som 
»nødret«, nemlig når den er absolut nød
vendig til at afværge en truende skade på 
en st.aL'> goder. 

Så mange er undtageJseme. Marodører 
på den internationale scene har ganske 
vist forsøgt at konstruere nogle flere som 
dække for deres angrebsforetagender: 

Den såkaldte Brezhne,•-doktrin. som 
blev opfundet af den hedengangne Sov
jetunion, er et eksempel herpå. Fonnålet 
med den var at sikre det kommunistiske 
systems udbredelse. Ifølge doktrinen 
havde de »socialistiske« lande både ret og 
pligt til at intervenere med magt, såfremt 
»socialistiske« landvindinger i andre 
lande bragtes i fare gennem intern mod
stand eller påvirkning udefra. Med delle 
påskud greb Sovjetunionen militært ind 
f.eks. i Polen, DDR og Tjekk<>SlovakieL 
Men doktrinens folkeretlige gyldighed 
anerkendtes aldrig af Vesten. 

To ji,lkeretskrænkere: Helveg og Brezhnev. 

En anden doktrin med lige så tvivlsom 
oprindelse gik ud på, at »befrielseskrige« 
og støtte til sådanne imod »kolonialisti
ske<.< eller »racistiske«. regimer eller andre 
former for fremmedherredømme var lov
lig. Også denne doktrin blev af Vesten 
forkastet som folkerc~sstridig. 

Dansk politik I strid med folkeretten 
Men nu er billedet allså vendt. Danmark 
er med lil at true Serbien med bomber, 
hvis serberne ikke makker ret m.h.t., 
hvordan de opfører sig i deres Kosovo
provins. 

Bevæggrunden er ifølge udenrigsmini· 
ster Niels Helveg Petersen (f.eks. i Jyl
landsPoslen 13/10 I 998) ønsket om at 
gribe ind over for »tliktmorer. der Itu/er 
/ulm om de m.estfimdamentale værdier og 
tillader massakrer og overgreb pb eg11e 
befolkninger« ... »Legitimiteten er be
grundet i den humanitære situation ()g 

den brede internationale opbakning, som 
en eventuel i11dgribe11 vi/få«. 

Men disse grunde er ikke folkeretligt 
ti lstrækkelige. Tværtimod - de henter si
destykke i de Brezhnev-m.fl. doktriner, 
der i sin tid brugtes som påskud for Sov
jets overgreb på andre. Det er ganske vist 
ikke kravet om at opretholde en bestemt 
politisk ideologi, Helveg Petersen bruger 
som alibi for indblandingen i et suverænt 
lands interne anliggender. Det er »huma
nitecen«. 

Men delle gijr ingen forskel. Helvcg 
Petersens politik er folkeretsstridig. For 
folkeretligt set er Kosovo ubestridt en del 
af Serbien. Hvorledes den serbiske rege
ring håndterer sine indre anliggender er 
folkeretligt set USA, NATO og os uved
kommende. Det har vi ingen ret til at 
blande os i. 

Og med humaniteten som påskud er der 
i øvrigt grundlag for indgreb i langt ho
vedparten af verdens suveræne lande -
måske dem alle, da der jo altid kan forrol-

kes påt hvad »humaniteten« tilsiger. Hvis 
den s lags var tilstrækkelig basis for magt
anvendelse over for ~uveræne Jande, ville 
hele det mellemfolkelige ikke-magtanven
delsesprincip b1yde sammen. 

Sagt med andre ord: Dansk udenrigspo
litik understøuer i dag CL s.ådanL sammen
brud. 

Den politik. Danmark fører i striden om 
Kosovo, er således mere end problema
tisk. 

Konsekvenserne 
Vi har hidtil altid henholdt os til folkeret
ten og »de internationale konventioner<(. 

Men når NATO forsøger at påvirke Ser
bien ved trusler om magtanvendelse, er 
det altså i strid med folkeretten. 

Angriber NATO serbiske mål foreligger 
folkeretligt set klart en aggression. Dan
ske soldater. der måtte blive sat fast af ser
berne, er så folkeretligt set deltagere i en 



angrebskrig. Og dansk deltagelse i f.eks. 
bombardementer af Serbien vil efter fol
keretten berettige Serbien til militære 
modforanstaltninger - herunder på mål i 
Danmark - med de midler, som måtte stå 
til serbernes rådighed for et sådant formål. 
Det kunne f.eks. dreje sig om militære 
commando-operationcr mod danske p0li
tikere, militære installationer m.v. 

Hertil kommer de helt uoverskuelige 
konsekvenser for vor egen sikkerhed på 
mere langsigtet plan, som den nye for
tolkning af folkeretten indebærer, hvis 
den bliver internationalt anerkendt. Hvad 
vil der så f.eks. kunne ske i Østersø-om
rlde~ den dag den russiske bjørn vågner 
op og får nettet sin forpjuskede pels? 

Endelig er det naturligvis en belastning af 
vor troværdighed at optræde så hyklerisk, 
som der her er tale om. For hvad med alle de 
andre undertrykte folk i denne verden? 

Albanerne i Kosovo har dog Albanien 
at falde t ilbage pl\. Men hvad med f.eks. 
med kurdernes still ing i Tyrkiet? Tyrkiet 
er medlem af NATO, som altså ligefrem 
vil bombe sig frem til en sikring af alba
nerne i Serbien. Hvordan så med kurder
nc.s ret til at være sig selv i Tyrkiet'/ Hvad 
med tyrkernes mangefold værre overgreb 
på kurderne. som i århundreder har søgt at 
få deres egen stat? Hvordan kan kurderne 
uanset HCJ\rcg Petersens kreative forvalt
ning af folkeretten tværtimod være terro
rister, der skal bekæmpes med dansk 
støtte? 

Og hvordan kan det gå til, at tamilske 
tigre, islamiske fundamentalister og andet 
udskud kru1 få asyl i Danmark, selv om de 

repræsenterer oprørsbevægelser, medens 
kurderledere ikke kan få det? Tværtimod 
kan kurdiske ledere ligefrem regne med at 
blive fremvist i nedværdiget tilstand i de 
danske medier, uden at nogen af de 
højmoralske forval tere af samme finder 
anledning til at tage anstød af det. 

Kanariefuglen 
De pip-tilbøjeligheder, Danmark havde 
under den nazityske besættelse, videre
føres således på fornemste vis. Forstan
den er deponeret i sofahjørnet, og hjørne
stenen i dansk ude11rigsp0litik gennem 
århundreder er gjort bankerot. 

Uden at denne dramatiske kæntring har 
været underkastet en principiel drøftelse i 
Folketinget. 

Uden at prc.ssen i fjerneste grad har in
teresseret sig herfor - ja blot har betragtet 
det som et tilladeligt emne for diskussion. 
Stribevis af læserbreve med protester er 
l værtimod blevet ah•ist. 

Man spørger sig selv hvorfor. 
Hvilken interesse har vi overhovedet i 

Helveg Petersens nye politik? Det læng
ste, man er kommet til et svar herpå. er 
tågede henvisninger til. at Vesteuropa e l
lers bliver oversvømmet med flygtende 
Kosovo-albanere. 

Men de kan jo bare tilbagesendes til 
Albanien! Hvordan kan ulemperne ved at 
sende dem hjem og evt. hjælpe dem hu
manitære der overstige ulemperne ved at 
overholde de folkeretlige grundsætninger, 
vor egen eksistens som lille land helt og 
aldeles afhænger af, og som vore ministre 
har henvist til i tide og utide med tårer i 

øjnene? 
Vi er derfor - igen - kort og godt kana-

1iefugl. Tåbelig, tomhjernet - men smukt 
syngende. 

Det er forstemmende at opleve, hvor 
lidt der skal til for at få Folketinget til at 
løbe med. Et par galante trin, og de le
dende politikere lader sig byde op til en 
dans, de ikke har undersøgt, hvad er. 

Det er også forstemmende at opleve, 
hvor lidt danskerne selv spekulerer på, 
hvad de lader sig rode ud i. I Danmark 
spiller behovet for at have det hyggeligt 
her og nu og for at undgå at skulle tænke 
mere, end »lykkehjulet« på fjernsynet 
kræver, tydelig,•is en større rolle end tan
ken på fremtiden. 

Hvornår vil f.eks. forsvarets personel
organisationer gå i gang med at få under
søgt, hvad deres medlemmer kan komme 
ud for ved at lade sig misbruge i de aktu
elle folkeretsstridige p0litikerprojekter? 

Ganske særligt rystende er det at op
leve mediernes klitikløse accept af den 
mest problematiske udenrigspolitiske 
kursændring i moderne dansk hist<>rie, 
uden at der stilles sA meget som et spørgs
målstegn ved den. Åbenbai1 er gruppe
presset, som understøtter de »rette menin
ger«, hvis oprindelse fortaber sig i det 
dunkle, her sA intens4 at den påfølgende 
kollektive lammelse er slået over i regu
lær fordummelse. 

Danmark er ude på skråplanet. Langt 
ude. 

Prisen kan vise sig at blive ekstremt 
høj. 

Ole Hasselbatch 

Kampen for Kurdistan 
Harry Vinter har talt med lmdat Yilmaz, medlem af bestyrelsenfor FEY-KURD, 
Sammenslutningen af kurdiske foreninger i Danmark 

Harry Vinter: Hvad er FEY-KURD? 

lmdat Yilmaz: FEY-KURD er en sammen
slutn ing af 9 kurdiske foreninger i Dan
mark. Jeg er selv kurder fra Tyrkie4 og 
jeg er medlem af bestyrelsen for FEY
KURD. 

HV: Man hører, at det ofte er et problem 
for kurderne at enes indbyrdes. 

IY: Ja. kurdernes land har været splitlet i 
mange år. Derfor har det også været svært 
for kurderne at være enige. Men i de sid
ste 20 år er kurderne begyndt at samle sig. 

De seneste måneders begivenheder med 
bcalans ankomst t il Italien, kidnapning i 
Kenya og bortførelse til Tyrkiet har ført 
de kurdiske organisationer tættere ti l hin
anden. 

HV: For de uindviede, hvor ligger kurder
nes hjemland, Kurdistan? 

IY: Kurdernes hjemland har altid været i 
Mesop0tamien, mellem floderne Eufrat 
og Tigris. Historisk set i 4-5000 år. 

Da det osmaniske imperium brød sam
men i slutningen af 1800-tallet, bl. a. på 
grund af europæernes oprør, tænkte kur-

derne ikke på at danne en stat. De levede 
stadig i et feudalt samfund. men havde det 
ret nit under lokale feudalherrer. Ill... 

Efter I. Verdenskrig delte Frankrig og ,,.. 
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England Mellemøsten mellem sig. Det 
førte til, at Kurdistan blev delt. først i tre. 
senere i fire dele. Dvs. delt mellem de 
lande vi nu kalder Iran, Irak, Syrien og 
Tyrkiet. 

Den største gruppe, 20 mill. ud af ialt 
35 mil I. kurdere, lever i Tyrkiet. 

HV: Hvordan er det at leve som kurder i 
Tyrkiet'? 

IY: Det er ikke nemt. Det kurdiske sprog 
er forbudt. og det er forbudt at benævne 
sig selv kurder. 

I de provinser, hvor der kun bor kur
dere, tales der kurdisk. men der finder in
gen undervisning sted på kurdisk, og kur
d isk litteratur er f(irbudt. 

Omkring I 990 var der forsøg på at ud
give kurdiske blade, men de blev konfi
skeret, bladene blev lukket, og dem. der 
udgav dem, blev fængslet. 

Forsøg på at danne kurdiske partier er 
hver gang blevet mødt med forbud og 
fængsel til dem, der medvirkede. 

Men hvis man fornægter sin kultur, sit 
folk, sin historie og identitet og blot kal
der sig tyrker, så kan man have det som 
alle andre i Tyrkiet. Men hvis man hæv
der, at man er af en anden etnisk bag~ 
grund, får man problemer. 

HV: Formelt er Tyrkiet demokratisk. men 
det kniber måske i praksis? 

IY: Der har aldrig været demokrati i Tyr
kiet. Der er ingen fri debat, og i de fleste 
landsbyer skal du sige højt, hvem du 
stemmer på. Den chauvinistiske propa
ganda er så massiv. at ingen tør at tale fri t. 
Fornylig blev en kunstner, som udtalte, at 
han håbede, at kurderne f'ar samme rettig
heder som alle andre, omgående arreste
ret. Ingen tør mere tale fri t. 

HV: Kan man sammenligne situationen i 
Kurdistan med situationen i Kosovo? 

/Y: Undertrykkelsen er næsten den 
samme. Forskellen er, at der er flere 
gange så mange 1..-urdere som kosovo-al
banere, og at undertrykkelsen af kurderne 
har fundet sted i meget længere tid. 

Kurderne bor i et område, som har stor 
økonomisk betydning. Desværre er kur
dernes reuigheder ikke så vigtige for Ve
sten som Vestens økonomiske interesse i 
området. 

Vi forventer ikke den samme støtte fra 
Vesten, som kosovo-albanerne får. Men 
man bør dog være ærlige overfor kur
derne. Europa har igennem mange år 
gang på gang opfordret tyrkerne til at 
starte en dialog med kurderne. Men da 
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lmdat Yilmaz 

kurdernes leder kom til Europa og tilbød 
at være med til at forhandle og stoppe 
kampen. Så vendte Europa ryggen til 
ham;ja. medvirkede faktisk til at udlevere 
ham til Tyrkiet. Efter det har kurderne mi
stet deres tro på den Europæiske Union . 

HV: Hvad er kurdernes mål? 

/Y: PKK kæmpede oprindeligt for et selv
stændigt Kurdistan, men man må jo være 
realistisk nutildags. Derfor var PKK også 
villig til at forhandle om en form for selv
styre indenfor Tyrkiets grænser. 

For kurderne står Ocalan som national 
leder og frihedskæmper. Han opfordrede 
altid sine medlemmer til at bruge den 
væbnede kamp på en måde, som ikke ska
dede den civile befolkning. Han ønskede 
ikke terror-handlinger i de store byer, men 
ønskede at føre kampen i Kurdistan, som 
er det land, som skal befries. 

HV: Hvad kan Danmark og danskerne 
gøre for at hjælpe kurderne? 

/Y: Det er begrænset. hvad et lille land 
som Danmark kan gøre. Det vigtigste er 
den danske befolkning. Det er befolknin
gen, som må skubbe regeringen til at gøre 
et eller andet. 

HV: I kan regne med mit beskedne bidrag. 
Tak for samtalen. 

Set på nettet 
.-:.-----....... 

Kurdistan li 
De tyrkiske myndigheders proces mod 
den kurdiske leder Abdullah Ocalan kan 
følges løbende på JURIST: The Law Pro
fessors' Nerwork. Netværket udgår fra 
University of Pittsburgh. 

På adressen »www .. law.carn.ac.uk./ju
rist/ocalan.htm« fmder man JURIST's 
Guide to the Ocalan Trial. Denne guide 
har form af en liste over links til hjemme
sider om det kurdiske problem i alminde
lighed og Abdullah Ocalan i særdeleshed. 

Listen, som løbende opdateres, er ord-
net under følgende overskrifter: 

News 
Backgrou,ul 
Arrest 
Trial 
Media 
0 rgani za t ions/Govermnems 
Letters 
Sidstnævnte er et læ.serbtevsafsnit, som 

hjemmesidens læsere har mulighed for at 
sende deres kommentarer til. 

JURIST's Guide to the Ocalan Trial in
deholder henvisninger til mange forskel
lige kilder, neutrale såvel som de involve-

rede 
parter. 
Blandt 
de »neutrale« kan nævnes Den Euro~ 
pæiskc Menneskerettighedsdomstol, 
CNN, BBC News og Human Rights 
Watch. 

Blandt pro-kurdiske kilder kan nævnes 
Kurdistan Web og Kurdish Worldwide 
Resourees. Berxwedan og American Kur
dish Information Network. 

Blandt de pro-tyrkiske kan nævnes 
Tyrkiets Ambassade i Washington, Tyrki
ets Udenrigsministerium og HUrtiyet In
ternet. Desuden må de amerikanske myn
digheder anses for pro-tyrkiske. 

Hver af de mange links indeholder 
yderligere links. Nogle med egentlige do
kumenter, andre med billedmateriale. 

JURIST's Guide 10 the Ocelan Trial er 
fonnodentlig den bedste internet-indgang 
til del kurdiske problem. 



DET MENER VI: 

National samling 
Da en direktør i Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd i februar talte for atter at 
åbne grænserne for fremmedarbejdere, 
kaldte Enhedslistens Frank Aaen det 
»hjernetyveri« at importere arbejds
kraft, og han tilføjede: »De mennesker, 
som danske virksomheder har brug for, 
kan gøre meget mere gavn i deres hjem
lande. Var det ikke bedre at få nogle af 
de mere end 800.000 på passive over
førselsindkomster hevet ud på arbejds
markedet.« (Information 24n 99). 

Lige fra fremmedarbejderimportens 
start i 1960' erne har der på venstre
fløjen været en stærk pragmatisk under
strømning i synet på flytninger af ar
bejdskraft over landegrænser, der 
ganske klart er blevet udpeget som ensi
digt til arbejdsgivernes fordel. I dag er 
det da også mest erhvervslivets ledere 
og »eksperter«, der vil berøve os det na
tionale hjem til fordel for midlertidig 
profit. 

I undertegnedes nyligt udkomne bog 
»Det nationale gennemb11.1d« om multi· 

kulturalismcns europæiske modstan
dere vises det, hvordan del traditionelle 
politiske spektrum overalt i Europa er 
under opløsning, mens konturerne af to 
nye lejre: Den nationale og den anti-na
tionale, kan skimtes. Vel at mærke kan 
erhvervsledere udmærket høre med i 
den nationale lejr, som den svejtsiske in
dustri fyrste Schwarzcnbach, der overfor 
påstanden om indvandringens nødven
dighed for væksten udbrød: Så lad os da 
standse væksten! 

Men i særdeleshed har indvandring 
altid talt imod vensLrefløjens indsigter 
om de svage samfundsklassers sande in
tere.sser. I å,tier har toneangivende 
>>progrc..~sive« derfor måuet leve med en 
besynderlig neurose-fremkaldende selv
modsigelse. som ikke mindst i Tyskland 
nu endelig er blevet opløst ved, at mange 
af dem har sluttet sig til den nationale 
genopvågnen. En pioner her var Franz 
Schonhuber, der i det traditionelle spek
trum hørte hjemme i Socialdemokratiet. 

Opgøret med masseindvandringen er 

søgt bundet sammen med en række faste 
andre ,,holdninger«, men i realiteten står 
den over al politik som et fornuftens op
gør med moralismen. Derfor kan der 
ikke ske noget værre, end at den identifi
ceres med et bestemt fløjprogram. 
Mangfoldigbeden af lige relevante be
gnindelser for at sige nej til multikultu
ralismen må langt mere end nu op til lige 
og lii debat: Økonomen, der har indset 
ressourcemes begrænsethed; økologen, 
der ønsker mindst mulig befolkningsbe
lastning af vort miljø; den jordnære 
snusfornuft, der afskyr polariseringen og 
usikkerheden i det multietniske sam
fund; socialisten, der vil forvalte det na
Lionale kollektiv forsvarligt; den konser
vative fastholder af den nationale 
tradition og den liberale modstander af 
samfundshersen - alle disse og mange 
flere bør uden gensidig ud.åbning, men 
under stadig debat afklare og styrke vor 
sag i et opgør med masseindvandringen. 

P.N.B. 

Religionsracisme 
I en avisoverskrift læser man »Glistrup 
dømt for racisme«. I underoverskriften 
slås det endnu tydeligere fast )>Mogens 
Glistrup er racist«. Landsretten har 
dømt ham »for racistisk propaganda«. 
Læser man også teksten nedenunder, ser 
man, at hans »racistiske propaganda« 
består i, at han i et tv-indslag har sagt, at 
»muhamedanismen er en verdensfor
brydelse«. 

Hvad man end mener om denne 
påstand, må ethvert tænkende menneske 
dog spørge sig selv, hvad den har med 
>Hacisme« at gøre. Er muhamedanismen 
eller islam eller dens tilhængere nu ble
vet til en race, siden udtalelser imod 
dem gøres til »racisme«? Åbenbart i de 
højere intellektuelle kredse, eftersom 
det stod at læse i Danmarks største og 
,,ist efter egen mening mest seriøse dag
blad »Jyllands-Posten« (København 2/3 
99), som De jo bør læ.se, »Hvis De vil 
vide mere<d 

Nogle vil måske nok mene, at hvis 

man ikke havde iklædt islam religionens 
kamuflage, burde den efter en del af sine 
læresætninger og en ikke ringe del af 
sine tilhængeres gerninger over det me
ste af jordkloden henregnes til tcm)risti
ske bev:egelser, så den vel med rette 
kunne betegnes som en »verdensforbry
delse«. Men det m11 man altså nok mene, 
men bestemt ikke sige offentligt. Så bli
ver man dømt efter str.1ffelovens be,yg
tede knebleparagraf 266 b. Basta! 

Det gælder sA for danskerne. Men 
hvad med de fremmede her i landet'? 
Muhamedanskerne fx? Må de heller 
ikke offentligt sige noget, som er ned
sættende om fx kristendommen? 

Det lykkedes aldrig DDF at få an
klagemyndigheden til at vedgå§ 266 b's 
sande karakter af diskriminerende 
særlov mod danskerne. Den vakse mu
rer fra Struer Kaj Villadsen klarede det 
for et 1\rstid siden. Anklagemyndighe
den indrømmede, at »§ 266 b er e11 mi
noritetsbeskytte/se. Danskeme som så-

dan er ikke en minoritet. Eller 'en 
gruppe af personer' som der st/Jr i§ 266 
b. Danskerne mti man vel nærmest op
fatte som e11 helhed« (Danskeren 1998 
nr. 3 s. 3). Danskerne er altså ikke be
skyuet af§ 266 b! 

Men knebleparagraffen omfatter også 
»tro« foruden »race, hudfarve« m.m. (så 
»seriøse« dagblade altså mener at kunne 
gøre kritik af muhamedanisme til »ra
cisme«). Betyder det så efter anklage
myndighedens udlægning af, hvem den 
gælder, at kristendom.men, der jo i fonn 
af den evangelisk-lutherske kirke er den 
danske folkekirke, heller ikke er omfat
tet af paragrnffen, når danskerne altså 
falder udenfor. Vil en fremmed muha
medansker fx. straffrit kunne kalde kri
stendommen eller folkekirken for »en 
verdensforbrydelse«, eller vil han blive 
tiltalt og straffet ligesom Mogens Glis
trup? Lighed for loven er jo ikke ind
bygget i diskriminerende særlove. 

S.D. 
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>>Indvandrere i Danmark<< 
Ca. 20% af de børn, der nu fødes i Danmark, er børn af de fremmede. Det er en af de oplys
ninger, der utilsigtet er sluppet ud i en ny »officiel opgørelse« fra Danmarks Statistik. 

»Indvandrere i Danmark« hedder en ny 
udgivelse fra Danmarks Statistik (decem
ber 1998). Bogen indeholder 125 sider 
fordelt p5 10 kapitler. 

Problembehandlingen er indrettet efter, 
at vore mange ))gæster<.< nu skal betragtes 
som en fastboende del af befolkningen. 

Ud over antalsspørgsmålet og nogle 
tænkte og derfor ukontrollerbare opreg
ninger anvender bogen mest sammenlig
ninger af den type, DDF har kritiseret 
igen og igen, fordi de udføres på den 
måde, at de fremmede ikke sammenligne.~ 
med danskerne, men de1i mod med den 
samlede befolkning (d. v.s. danskerne + de 
frenunede). Metoden indebærer, at even
tuelle forskelle via selve sammenlig
ningsmetoden udjævnes efterhånden, 
som der kommer flere og flere fremmede. 
Det er smart. for med dette opgørelses
mæssige fif vil man rn det til at se ud, som 
om den såkaldte integration tilsynela
dende lykkedes. også selv om den er mis
lykkedes. Se nænnere Danskeren nr. 6 
1998. 

I i 99 i indljsrtes en ny officiel måde at 
optælle fremmede i Danmark. Man talte 
nemlig nu indvandrere, efterkommere og 
øvrige. Denne klassifikation giver - som 
DDF igen og igen har gjort opmærksom 
på · anledning til en mængde tvivls
spørgsmål. I den nye bog erkendes det da 
også - omsider - på s. 11, at de anvendte 
definitioner og afgrænsninger kan være 
vanskelige at få et overblik over. Derfor 
må bogen sågar operere med potentielle 
(d.v.s. mulige) indvandrere og potentielle 
efterkommere. 

Når man skal vurdere fænomeners ud
vikling over et længere tidsforløb (som 
f.eks . væksten i fremmedtaJlet). bør man 
selvsagt kunne sammenligne tallene fra år 
til år. Det kan man imidlertid fo11sat ikke 
efter den danske opgørelsesmetode. Kate
gorierne, som anvendes i den svenske be· 
f'olkningsopgørelse var og er stadig bedre. 

Usikkerheden i opgørelserne har kon
sekvenser overall: 

Der er f.eks. 2.102.926 personer, om 
hvilke det ikke kan afgøres. hvorvidt de
res forældre er det ene eller det andet. Det 
kan eksempelvis være, fordi de døde før, 
personregistreringen startede. DDF har 
advaret om 11etop denne gruppe som fejl
kilde. For at løse dene problem har bogen 
lavet en såkaldt supplerende optælling. 
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Ifølge denne er af de omtalte godt 2 milli
oner personer 2.116 udenlandske staLs
borgere og ikke almindelige danske pen
sionister. Men nogen dokumentation 

stik. Forskellen til DDFs vurdering, gæt
tede DDF p5, lå nok i, at børn født af de 
naturaliserede fremmede var blevet regi
streret som danskere. 

herfor er der ikke. 
Vi ved kort sagt uanset den nye bog sta

dig alt for lidt om befolkningsforholdene 
i Danmark. Der er dog sket en forbedring 
i forhold t il t idligere: 2. (og senere) gene
rations-indvandrere tælles således nu 
med. såfremt begge forældre i alle gene
rationer har beholdt det udenlandske 
statsborgerskab (jf. øverst side 14). Men 
det har de ikke nødvendigvis. DDF har før 
understreget, at det er forkert al regne 
bøm født efter forældrenes naturalisati

Hvad ser vi så nu? Jo, i tabel 2.1 på bo
gens s. 18 angives for befolkningen som 
helhed 1,7-1,8 bam pr. kvinde. 

Aha, vi havde altså ret. » Baby-boo
met« skyldtes de frenunede. 

Indvandrerne fra de mindre udviklede 
lande føder 3,2-3,5 børn, hævder samme 
tabel. Det er virkelig inLeressant. Antager 
vi nemlig, at v,lres skøn på 1,3-1.4 barn 
pr. dansk kvinde er rigtigt. så skal man 
nemlig til at passe på, hvad der skrive.~ om 
det samlede antal fremmede i Danmark. 
Regner vi lidt på tingene med et såkaldt 
vejet gennemsnit, kan det således konsta
teres, at 20% af de fødende kvinder i Dan, 
mark er fremmede. 

onstidspunkt som danske. 
Bogens klassifikationsgrupper er også 

på andre punkter problematiske. F.eks. 
skelner den mellem »mere« eller »mindre 
udviklede,, områder. Men denne gruppe
ring kan jo skifte fra år til år. Det er f.eks. 

Dette er ikke helt uinteressant, heller 
ikke selv om aldersfordelingen blandt de 

ikke retledende, at 
dele af Sydøsteu- ~ - --------------------~ 

ropa og den garn le 
Sovjetunion figu
rerer under katego
rien »mere udvik· 
lede«. 

I bogens 2. kapi
tel kommer der 
pludselig noget in
teressant for en 
dag: 

I begyndelsen af 
90'eme råbte de of
ficielle medier op 
om. at der var »ba
byboom« blandt 
danskeme. DDF 
var højligt overra
sket (se Danskeren 
nr. 4 1996). Fore
ningen skønnede 
nemlig ud fra de 
tal, der kunne hen
tes hos FN, at dan
ske forældre kun 
sætter i gennem
snit 1,3-1,4 barn i 
verden. Det 
»boom« man den. 
gang talte om, gik 
ud på, at tallet var 
1,7-1 ,8 i henhold 
t il Danmarks Stati-

Forudsætninger og beregningsgrundlag. 
Gennemsnitlig fertili tet i Danmark ifølge 
(=1,75) 

bogen: .. 1.7-1 ,8 

Danske kvinders fertilitet (ifølge FN 1,3-1 ,4): .... .......... 1,35 

Andelen af fødende kvinder i Danmark. der enten er danske el
ler udlændinge fra mere udviklede lande angive.~ som ..... X 
(gruppe l) 

Andelen af fødende kvinder (resten), der er fra mindre udvik-
lede lande: ........................................ I minus X (grnppe 2) 

Fertiliteten blandt fremmede kvinder fra mindre udviklede 
lande ifølge bogen ...................................... 3,2-3,5 (=3,35) 

Tilsammen danner de to grupper et samlet (gennemsnitligt) bil
lede af fertilitetsforholdene i Danmark. Dette gennemsnit er i 
bogen angivet til 1.7-1.8. For at udregne et sådant gennemsnit 
skal der tages højde for begge gn1ppers andele af det samlede 
antal fødende kvinder i Danmark og for fertiliteten i de to grup
per: 

( 1,35 gange X)+(! minus X) gange 3,35 = 1,75. 

Med andre ord er den ukendte X = 0,8 eller 80%. 

Sagt a11derledes: Af samtlige fødende kvinder i Danmark ud
gør de danske kvi11der og kvi11der fra de mere udviklede lande 
kun 80%. Reste11, altså 20%, er sdledes Jøde11de kvi11der fra de 
mindre udviklede lande. 



fremmede selvføJgelig indebærer, at der 
er forholdsvis flere yngre og dermed fø
dedygtige kvinder i fremmedgmppen. I 
bilagstabel 2 A s. 113 kan således læsc.s, 
at her bor 183.319 indvandrere og efter
kommere fra mindre udviklede lande. 
Dette tal udgør så 3.5 pct. af den samlede 
befolkning. Men det kan umuligt stemme 
med, at 20 pct. af de fødende kvinder til
hører denne gruppe - heller ikke selvom 
der tages højde for en gigantisk aldersfor
delingsforskel. Igen er der alt.Så stukket 
noget under stolen i de »officielle taJ«. 

Bogens kapitel 5 vedrører arbejdsmarke
det. Det meste har været sagt og skrevet før. 

Arbejdsløsheden blandt danskere sæt-

tes her til 3,4 pct. (i tabel 5.3). Blandt ind
vandrere fra mindre udviklede områder 
angives derimod en arbejdsløsbedspro
cent på 12,3 pct. 

Begge tal er rent fup. Der er 2.863.330 
samlet i arbejdsstyrken, og der er henved 
600.000 arbejdsløse, som enten modtager 
a-kasseunderstøttelse eller bistandshjælp 
af forskellig slags. Dette er dokwnenteret 
af det offentlige selv andetsteds. 

Så arbejdsløsheden blandt danske skal 
snarere angives til 20 pct. og for de frem
mede 70-80 pct. Se også Danskeren nr. 4 
1996. 

Ebbe Vig 

EUs sidegade-vekselerere 
Professor Uffe Østergaards Babel drømme ~ * ~ 
Den franske økonom Jean Monnet ( 1888- frem og ~ ~ 
1979) kan med rette kaldes EUs fader. I have et kort * * 
1956 var han præsident for en selvbestal- og klart 
tet komite, der kaldte sig »Aktionskomite memo- ~ ..,.A,, 
for Europas Forenede Stater«. Det var det randum N N 
ideologiske fundament, da EF blev opret- klar... ~ ~ 

tet i 1965. Senere fik det jo navneforan- samtidig N* * i::{~ 
dring til EU. og Monnets Europa-vision med, at han 
var just en fundamental omdannelse af de holdt de 
suveræne nationalstater i Europa til en langsigtede 
stor overnational stat. strategiske in1plikationer for sig selv og 

Historikeren Uffe Østergaard (53 §r), sine nærmeste medarbejdere.« 
der netop har udgivet et kæmpeværk om 
Europa på forlaget Munksgaard, beklæ- EUs krise 
der en såkaldt Jean Monnet-lærestol ved Det er vel det, man i daglig tale kalder at 
Århus Universitet. Det har givet ham til- tage fuppen på folk. Ideologiens svar på fi-
navnet EU-professoren, og sådanne Jære- nanssektorens sidegade-vekselerer så at 
stole er skudt frem over alt i Europa i de sige. Er det ikke præcis de fordækte korts 
senere år i takt med. at EU breder fangar- taktik og strategi, Iraks Saddam Hussein 
mene ud. I Danmark har vi efterhånden og Serbiens Slobodan Milosevic bliver an-
flere af dem. og deres opgave er at produ- grchct for'? Østergaard kalder det en »funk-
cerc argumenter tjl en europæisk identitet tionalistisk strategi«. der simpelt hen er 
og identitetspolitik. Ellersagt på en anden blevet model for EUs ovemationale offen-
måde: De skal levere argumenter ideolo- siv og et ideal for den tidligere EU-kom-
gisk ammunition til skabelsen af det ny missær, socialdemokraten Jacques Delors. 
europæiske menneske. Med Østergaards egne ord: 

At EU arbejder med skjult dagsorden »Den såkaldt »funktionalistiske« stra-
overrumpler næppe en EU-modstander. tegi blev særkendet for det europæiske 
Men at det kommer som en åben erken- samarbejde i efterkrigstiden og ligger i 
delse fra netop Østergaard. og som noget grunden stadig bag tiltag som vedtagelsen 
han giver sin tilslutning, det vil nok trods af det indre marked i 1986 under Jacques 
alt komme bag på de fleste, der kender Dclors (f.1925) og sågar ØMU'en med 
ham fra den offentlige debat. Og dog! Maastricht-trJktaten ... Han fulgte Mon-
Man kan vente sig meget fra den multi- nets taktik. Når først markedet var kom-
kulturelle kant. Hvad sagde ikke supereu- rnet i stand ... ville det blive indlysende for 
ropæeren Jørgen Schleimann: Det var regeringerne og befolkningerne, at der var 
godt, Jens Otto Krag løj om EF, ellers var behov for reguleringer og nye initiativer 
Danmark aldrig blevet medlem. som den fælles valuta. Derfor Maastricht-

Her er Østergaards syn på patronen og traktaten i december 199 J med proklame-
skytsenglen Jean MonneLS <.<uformelle ar- ringen af en Europæisk Union.« 
bejdsmåde«: På den måde mejer EUs institutioner 

»Den bestod i altid, at tænke fem skridt nationalstaten ned. Og det er netop me-

ningen med det hele. Østergaard - og EU 
- kalder det en »proces«. En udmærket 
strategi, mener han. 

»Den gjorde det muligt for liberali
steme at proklamere det daværende EF 
som deres projekt i 80' eme, og for social
demokraterne at hævde det samme i 
90' eme. Og begge havde ret, bare til hver 
sin tid.« 

Uffe Østergaard kan godt se faren, som 
består i, at »hefolkningerne er blevet hæg
tet af projektet.« 

~>Den nuværende krise for Europa viser 
begrænsningen i den funktionalistiske 
strategi. I den situation er der behov for en 
åben og klar politisk diskussion med klare 
fotfatninger og begejstrende formålser
klæringe.r. hvis vi skal være europæere.« 

Det er ikke en folkelig dikussion. 
Østergaard har i tankerne. Hans »projekt« 
er elitens. Begejstringen skal skabes fra 
oven. Fra Babelstårnet i Bruxelles. 

Man har et standpunkt ... 
Østergaard bar kaldt sin bog »Evropa« 
med undertitlen: »Identitet (>g identitets
politik.« Når han staver Europa med »V<< 

hænger det sammen med. at »v«og»u« er 
samme bogstav i klassisk latin. Dermed 
signalerer han det gamle, universelle Ro
merriges Middelhavskultur. hvor latinsk 
sprog og dannelse var et kulturbærende 
element sammen med kejserdyrkelsen. 
Det er tankevækkende, at i det ny Romer
rige, EU, bliver kejserdyrkelsen skiftet ud 
med menneskerettigheder og an1i-diskri-
1nination som det. der skal kitte det inte
grerede Europa sammen. 

Østergaard er tidligere VS 'er og EF
modstander. Han havde Titos multikultu
relle Jugoslavien som forbillede. Derfor 
er der også logisk konsekvens i, at han ci
terer afdøde stat.Sminister Jens Otto Krags 
berømte ord: »Man har et standpunkt, til 
man tager e l nyt.<( Det omfonnulerede 
forfatteren Henning Fonsmark til, at 
»man holder et løfte, til man bryder det.« 
Dermed demonstrerede han, at Krags til
forladelige ord skjuler faren for legitime
ring af en utroskab og illoyalitet, som in
gen anstændige mennesker kan eller vi I 
leve med, og som umuligt kan binde et 
samfund sammen. 

Trods al professorens notoriske lær
dom og enorme belæsthed spørger man 
sig selv. om de godt 4()() sider, bogen mm
mer, er andet end sma11e formuleringer, 
grænsende til det lapsede, og drevet frem 
af Babel-drømmens fascinerende krafL 
Kan han denne gang virkelig stå inde for 
sine synspunkter? Eller er han blot dre.~
seret ti I at være en speciaJ funktion i et 
ideologisk mode-apparat? 

jhh 
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Talerstolen 

Inge-Dorthea 
Levin Madsen 

København 

Pensionister mod 
indvandrings

politikken 
Som det måske vil være læseme bekendt, 
er foreningen nPcnsionistcr mod indvan
dringspolitikken« stiftet. Den der skriver 
disse linjerer næstfom1and, og sekreta,iats
chefen har skabt foreningens »vanegn« -
en sLor plakat. ))Sådan er gæstfrihed« er 
billedets titel. Man ser indvandrere som 
strømmer til, stærkt tilskyndet af vel
menende 68'ere. som samtidig tramper 
anderledes tænkende danske under fode 
Og stikker dem ned. Billedet blev første 
gang båret af foreningens formand i mod
demonstrationen den 9. november J 998 i 
forbindelse med det slkaldte »krystal• 
natsinitiativ«s manifestation arrangeret af 
bl.a. Helle Bliddal fra Komiteen Flygt
ninge under Jorden, som på skammeligste 
vis udnyltede de tragiske begivenheder i 
Tyskland for 60 år siden til at koble 
begivenhederne dengang sammen med 
dagens indvandringsdebat i Danmark og 
benytte lejl igheden til at udøve den sæd-
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vanlige »mudderkastning« mod den del af 
den danske befolkning, der tillader sig at 
have en anden mening om indvandringen 
end Helle Bliddal og konso11er. Hvor er 
det usselt at bmge jødeforfølgelserne i 
T)'Skland dengang til et korstog mod dan
ske medborgere, som i dag ser faren i ind
vandringspolitikken og gør opmærksom 
herpå. Ja, udtrykket »korstog« er ikke vi
dere velvalgt i denne forbindelse • ind· 
vandrervennerne.'$ foretrukne symbol et 
snarere månens segl på minaretens top. 
som man tilsyneladende gerne se,· som af
løser af det kristne kors. Den. der rækker 
fanden en lillelingcr . 

Den 10. december 1998 afuoldt Soci
aldemokratiet en høring i Arbejdermuseet 
i Rømersgade i København i anledning af 
menneskerettighedsdagen. Som repræs
entanter for ovennævnte forening mødte 
formand og næstformand op bevæbnet 
med foreningens plakat samt et skilt med 
teksten Pensionister mod indvandrings· 
politikken. Vi havde naturligvis i forvejen 
tilmeldt os og tog i god tid før høringens 
begyndelse, som var fastsat til kl. I 0, op
stilJing foran indgangen til Arbejder
museet. Der var en del interesse, og vi 
kom i snak med enkelte personer; men det 
bar præg af den sædvanlige berørings· 
angst · man vil eller tør ikke rigtigt gå ind 
i en diskussion om noget som helst, der 
drejer sig om indvandrere. Bemærkninger 
fra os om, at også vi danske har menne
skerettigheder her i vort eget land, og at vi 
var mødt op for at gøre opmærksom 
herpfi. vandt ingen genklang hos dette 
publikum. som åbenbar, slet ikke tænker 
på den danske befolkning (t,enk blot på de 
hånlige udtryk som »frikadellespisende 
danskere« osv. - hvilket selvhad) ; men 
tinder det finere at koncenti-ere sig om 
fjeme folkeslags velfærd frem for 
velfærden hos egne landsmænd. Som den 
sidste deltager kom så staisministcr Ny
rup Rasmussen brusende .. tæt fulgt af en 
meget ivrig fotograf - tydeligvis indvand
rer, det fremgik af både udseende og 
sprog. Desværre var det den eneste foto-

graf, vi s,t Vi ville gerne have været i avi• 
sen med vore skilte! Vi forsøgte at råbe 
Nyrup op. da han strøg forbi os, og op
nåede da, at statsministeren kastede et 
hurtigt blik på vore skilte og kom med en 
)>beroligende« henkastet bemærkning. Da 
vi fremførte. at vi pensionister ikke var 
bange for vores eget vedkommende, men 
derimod frygtede, hvad fremtiden ville 
bringe vore efierkommere, afstedkom 
dette blot en viften med hånden og en for
sikring om. at alt var godt - der var intet at 
fryg1e. Og sA var han væk. 

Ovenfor nævnte fotograf gav sjg tid til 
lige at snuppe et billede af os med vore 
plakater, inden han for efter statsministe
ren. Han kunne dog ikke svare på et 
spørgsmål om, hvorvidt vi kom i avisen. 
(Så måske er vi bare konuuet på densotte 
liste, hvem ved!). 

Ved indgangen Lil den sal, hvor hørin
gen skulle finde sled, blev vi - og navnlig 
vore plakater - mødt med strenge blikke 
fra de to dørvogtere, og vi blev beordret 1il 
at sætte plakaterne i garderoben. Man 
ville åbenbart ikke risikere, at sådan et par 
rnbiate bedstemødre skulle lave kuk i ti
meplanen. Nå, ind kom vi og fik plads ved 
et bord lige ved siden af et par af de rig
tige (i hvert fald tidligere) koryfæer, nem
lig Lasse Budtz og Ole &persen. Og så 
gik det løs. En hel del tid blev brugt på 
forargelsen over, at rigsadvokaten ikke 
ville rejse tiltale mod Pinochet! Der var 
en hel del chilenske indvandrere - med 
fortalere - til stede. Et komisk mellemspil 
kom del til, da en mødedeltager bad stats
ministeren om en forklaring på efterløns
reformen - og det kunne Nynip så bmge 
en rum tid på. efter først at have gjort 
sp'1rgcrcn opmærksom på, at efterlønnen 
ikke lige var emnet ved denne lejlighed . 
Tankevækkende var det, at da en herre 
bad om ordet og som den eneste fremkom 
med et sr,s.srgsmål, der var indvandrerkri
tisk, nemlig om to heil konkrete tilfælde 
af kriminelle indvandrere, som skulle 
have været udvist, men som alligevel ikke 
var blevet det, så blev dette spørgsmål 
mødt med tavshed. ikke håndklap, fra sa
len. Vores formand og jeg var vist de 10 
enes1e, der klappede, men det gjorde vi til 
geng:eld med opbydelse af alle kr:efter -
hvilket høstede fomgede sideblikke fra 
nabobordet. Nej, det var den gensidige ro
seforening " her tåler vi ingen kritik ! Se
nere gik jeg forbi herren med de ube
kvemme spørgsmål. gav ham et lille klem 
på skulderen og sagde tak for hans gode 
indlæg. Han fik et svar fr.i panelet • men 
det var selvfølgelig en af de sædvanlige 
bo11forklaringer, som man får, hvis man 
stiller pinlige Sp<lrgsm~I som fx. <)m ind
vandreres k1iminalitet. 



Selv kunne jeg p.g.a. en anden aftale 
ikke overvære den allersidste del af hørio
gen. Men vores formand ble,• efter mø
dets afslutning kontaktet af flere interes
serede mødedeltagere, der studerede 
plakaten »Sådan er gæstfrihed«, og alt i 
alt resulterede det i en god diskussion -
helt uden for programmet - inden man 
forlod Arbejdermuseet. Og dette - i for
bindelse med. at foreningen fik gjort op
mærksom på sin eksistens - var et af for
målene med, at vi var mødt op. 

Inge-Dorthea Levi11 Madsen 

» Vi har en del andre obskure tids
skrifter som de autonomes 'Propa
ganda' og Den danske Forenings 
'Danskeren', men ved de pædofile 
trækker vi en moralsk grænse. Det er 
absolut en undtagelse at udelukke 
nogen. men der må være en grænse.« 

Troels Brtlcker. afdelingsleder pi Hoved
biblioleket i Ks~bcnhavn, cit. i JP Køben
havn 312 99. 

Markant revision af EU's 
fremmedpolitik afvist 
Den 14. september 1998 behandlede EU
RådetS arbejdsgruppe om indre sikkerhed 
et »Strategipapir om immigrations- og 
asylpolitik« (dokument 9809/98), udar
bejdet af en dr. Matzkas. der er sektions
leder i det østrigske indenrigsministe
rium. 

I strategipapiret konstateres det indled
ningsvist, at de grundlæggende betingel
ser for EU's indvandringspolitik har ænd
ret sig betydeligt i de scne.ste fire k Mens 
væksten i antallet af asylsøgere synes at 
være standset, er der omvendt en tilta
gende mængde illegale indvandrere i EU. 
Interessen samler sig derfor nu ikke så 
meget om asyl og midlertidig beskyttelse 
som om migrationsproblemet generelt, 
særlig problemer omkring udvisninger og 
om bekæmpelsen af menneskesmuglere. 
Denne bekæmpelse har hidtil været lidet 
succesfuld, og desuden har Unionens 
medlemslande stadig langt fra nået det 
mål, de satte sig i 1994, nemlig at ind
samle præcis information om antaHet af 
illegale indvandrere og om effektiviteten 
af grænsekontrollen. Det Slår imidlerlid 
klart~ at der stadig hvert år vandrer over 
1.5 millioner personer ind i EU-landene, 
og en stadigt stigende andel heraf er ille
gale. 

På EU-niveau har der kun været frem
skridt i den fælles visum-politik, men her 
må dr. Mat7.kas sætte spørgsmålstegn ved 
fremskridtet. idet en fælle_~ visum-politik 
er af mindre betydning, når de fleste ind
vandrere alligevel kommer hertil uden 
visum. 

Endemål klart: Hjemsendelse 
Som en vigtig udvikling påpeger Matzkas 
derimod, at UNHCR nu langt klarere end 
tidligere ser hjemsendelse som endemålet 
for flygtninge, hvilket han anbefaler kopi
eret af EU. Her viser den gamle Oeneve
konvention klart sin svaghed, idet den har 
opmuntret flygtninge til permanent bo
sættelse i de~ der kun burde være et gan
ske midlertidig! væ11sland. I særdeleshed 
anbefaler Mat2kas en »nul-tolerance poli
tik« over for illegale indvandrere, der 
»konsekvent og effektivt« skal hjemsen
des. 

Understregningen af det mi.dlertidige i 
asylel er særlig liltrængt i den nuværende 
æra, hvor stadig nye kategorier af flygl
ninge konuner til~ hvilket umuliggør den 
individuelle vurdering af hver sag. som 
var Oeneve-konvcntionens koncept. 
Matzkas foreslår, at asyl ikke mere skal 
betragtes som en subjektiv personlig re1. 
men som et politisk tilbud fra værtslan
dets side. Det vil gøre beskyltelse i egent
lige nødsituationer langt hurtigere og 
mere fleksibelt til gavn for mange flere, 
ikke mindst fordi de enorme ressourcer, 
der nu benyttes i den ganske nyttesløse 
asylsagsbehandling, kunne frigøres til di
rekte assistance for folk med beskyttel
sesbehov. 

De sociale forhold for flygtninge i Uni
onen burde desuden harmoniseres, for 
som Matzkas konstaterer, er forskellige 
niveauer i socialydelser en hovedårsag til 
de fremmedes bevægelser in1ernt i EU. 

Forsvarslinier 
Desuden anbefales i strategipapiret en 

model med »koncenlriskc cirkler« som 
erstatning for »Fæstning Europa«: De ri
geste EU-lande i Scbengen-samarbejdet 
udgør I. cirkel; nabolandene i øst saml 
middelhavslandene skal udgøre 2. cirkel -
gradvist skal deres indvandringskontrol 
forbedres til I. cirkels niveau. En 3. cirkel 
skal udgøres af Rusland, dets randsiater, 
Tyrkiet og Nordafrika, hvor indsatsen 
skal koncentrere sig om kontrol af transi
trejsende og om bekæmpelsen af menne
skesmugler-netværk. I den yderste, 4. cir
kel • det sorte Afrika, Mellemøsten m.v. -
skal der fokuseres på bekæmpelse af 
push-faktorer via økonomisk hjælp og 
samarbejde. Alle sådanne forbindelser til 
fattige lande skal imidlertid gøres afuæn
gige af. at landene er villige til at samar
bejde med EU i h5ndteringen af migrati
onsstrØmmene. Ikke mindst skal 
u-landene modtage deres Slatsborgere, 
som hjemsendes fra i-landene. Næg1elsen 
heraf er efterhånden et af de største pro
blemer i EU's udlændingepolitik. På 
samme måde skal de østeuropæiske 
lande. der ikke lever (>p t il EU's krav om 
indvandringskontrol. nægtes medlems
skab i Unionen. 

Alt i alt var der i strategipapiret lagt op 
til markante forbedringer af Unionens 
fremmedeolitik, som EU's arbejdsgrup
per om indvandring, asyl og visumpolitik 
fremlagde deres foreløbige udlalelser om 
i december. Men det hele vakte kun indig
nation i EU's styrendeorganer og blev ty
pisk nok blankt afvist. 

Annonce: 

Støt kampen 
mod Indvan
dringen 
Fælleslisten mod lndva,1dringcn ind
samler nu vælgererklæringer, så 
modsianderne af indvandringen kan 
blive opstillingsberettiget til næste 
folketingsvalg. Der skal rigtige ind
vandrermodstandere ind i Folketin
get! 

Hjælp <>s med indsamlingen og 
bc.stil vælgererklæringer på di;;_~e te
lefonnumre: 32 84 97 77 - 32 57 89 
15 - 66 16 17 95. Man kan også 
skrive til Fælleslisten. Box 1848. 
2300 København S. Det er desuden 
muligt at bestille på: 
fmicopenhagen@post. tele.dk 
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Opholdstilladelse via kontakt
annonce og fupægteskab 
Mennesker mødes tilfældigt og sød musik opstår. Sådan har generation på generation repro
duceret sig selv i årtusinder, og således går det da også for sig i disse år - specielt hvis ordet 
»tilfældigt« frasorteres. 

I Danmark indgåes der hvert år ljdt over 
3.000 blandede ægteskaber. Heraf blev de 
1.006 ægteskaber i 1995 indgået på Tøn
der RMhus - primært mellem tyske, thai
landske og polske statsborgere. 

På en absolut andenplads kommer viel
ser mellem danske og thailandske stats
borgere, som i 1997 tegnede sig for 318 
ægteskaber (Jyllands-Posten 3/J, 99). 
Hernæst følger vielser mellem danske 
suusborgere og deres filippinske, russiske 
og polske partnere, der skønmæssigt ud
gør omkring 400 ægteskaber. 

Sluneligt bliver der hvert år indgået 
nogle få hundrede ægteskaber mellem 
danske statsborgere og statsborgere fra 
vore nabolande. såsom Norge og Sverige, 
samt fra vore nære kulturstammer som fx 
Storbritannien, Australien og USA. 

TIibage er altså 1.000 ( +/- I 00) blan
dede ægteskaber, som hvert år indgåes. 
Disse ægteskaber er langtfra konsekven
sen af, at personer tilfældige har mødt hin
anden, hvorefter interesser og livshold
runger har ansporet dem cil indgåelse af 
ægtepage. 

Disse ægteskaber er da også i høj grad 
i politiets søgelys - og dec med god grund, 
idet ægteskaberne for de flestes vedkom
mende er indgået rent proforma, med det 
ene mål for øje al den udenlandske part
ner opnår pennanenl opholdstilladelse i 
Danmark. Og fidusen er enkel: 3 års pro
formaægteskab (permanent opholdstilla
delse er herefter opnået) - skilsmisse - og 
efter fire års uafbrudt ophold her i landet 
også statsborgerskab. 

Et fingerpeg om svindleriets omfang 
kan ses ved at Udlændingestyrelsen i 
1996 mellem 1/1 og 1/8 bad politiet un
dersøge 400 ægteskaber mellem danskere 
og udlændinge. Og dette alene i Stor
københavn! 

lndsluserne, de naive og bolle
kvæget 
Et faktum er det, al der i indvandrerkredse 
i Danmark ligefrem florerer flere registre 
på giftelystne og pengebegærlige danske 
kvinder. der mod betaling proformagifter 
sig med indvandrere, som ønsker perma-
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nent opholdstilladelse. 
Herudover forefindes en marginaliseret 

gruppe af danske kvinder. der ikke nød
vendigvis af økonomiske grunde, men 
nærmere af kærlighedssyge kaster sig ud 
i giftermål med asylansøgere. Disse - for 
manges vedkommende dybt naive piger -
har haft et opvækstforløb, hvor man 
næsten kan sige. at det ikke kunne ende 
anderledes. 

Forfatteren til denne artikel har selv 
kendt to af disse piger igennem bøme- og 
ungdomsårene. Uden al anlægge diverse 
lommepsykologiske betragtninger vil jeg 
vove at påstå. at disse to pigers livsforløb 
langL hen ad vejen er repræsentative for 
majoriteten af denne gruppe: Pigerne er 
fra naturens hånd ikke faldet heldigt ud. 
Dette kombineret med vægtproblemer 
osv. har i ungdomsårene ført til mobning 
og marginalisering. hvilket igen har ført 
til mindreværdskomplekser og mang
lende selvtillid. Manglende kærlighcdsaf
t'ærer i ungdomsårene har været den logi 
ske konsekvens af disse problemer. 
hvorved disse piger har været føjelige og 
interesserede. i det øjeblik en prins af den 
sydlandske nyadel har rettet sin opmærk
somhed mod dem. Sluneligt forefindes 
der gruppen af piger, der blandt indvan
drere går under den lidet natterende be
tegnelse »bollekvæg«, men som vi her vil 
kalde ghelto-piger. Disse piger, primært 
fra den lavere middelklasse, er født og op
vokset i indvandrerdominerede områder 
som fx Gellerupparken i Århus og Volls
mosen i Odense. Pigerne har gennem 
80'erne og 90'erne haft deres barndom, 
skolegang og teenageår blandt en nærbe
folkning bestående plimært af indvan
drere. Deres sex og kærlighedsvalg af 
mænd har af naturlige grunde været gan
ske minimalt hvad angår danske partnere, 
idet disse rent fysisk ikke har været til
stede, hvorimod de muslimske mænds 
traditionelt meget aggressive kvinde-ero
bringspolitik ikke har fornægtet sig. 

Disse piger er naturligvis mønster-ide
alet af dansk politikerønsketænkning, idet 
de af egen vilje lægger krop og kærlighed 
til den ønskede integrationspolitik, der for 

de nestes vedkommende desværre får uo
verskuelige sociale og personlige konse
kvenser. 

Femtekolonner af hunkøn 
De to sidslnævme eksempler på danske 
pigers bevæggrunde til at vælge indvan
drere/asylansøgere som partnere vil vi 
ikke komme nærmere ind på her. hvori
mod de førstnævnte kvinder og dere.~ syd
landske ægtefæller har krav på en nær
mere omtale. 

Som nævnt er det ikke noget problem 
foren økonomisk svagt stillet kvinde - el
ler en kvinde der lever i simpelt overfor
brug - at finde supplerende indtægter. 
Uberørt af deres landsskadelige virksom
hed gifter disse kvinder sig uden moral
ske anfægtelser med pengelokkende asyl
anter, hvorved de bliver katalysatorer for 
fremmedgørelsen af deres eget land. Der 
har i de senere år været flere eksempler på 
danske kvinder, der proforma har giftet 
sig med 2 ja endda 3 asylansøgere på rad 
og række. og dette til en pris af ca. 50.000 
kr. pr. fup-ægteskab. Det er jo dog selv
følgelig småpenge set i forhold til, hvor 
meget disse personer i fremtiden forårsa
ger af økonomisk belastning for det dan
ske socialvæsen. 

Topscorer af disse kvinder er dog vores 
allesammens folkepensionist Gudrun Dal 
på 74 år, der ikke mindre end 6 gange har 
proformagi ftel sig med 6 tyrkere, der alle 
har opnået permanent opholdstilladelse i 
Danmark! 

Forfatteren og journalisten Ulla Dah
lerup havde i sommeren 1996 en artikel
serie i Ekstra Bladet angående profonna
ægteskaber. I en af disse artikler (2618 96) 
var Dahlerup hjemme hos Gudrun Dal på 
Nørrebro. Hun bød gæstfrit indenfor og 
fortalte hele Danmark om, hvordan hun 
udover al sørge for, at hendes unge tyrki
ske elskere fik opholdstilladelse, også fik 
dem ind i sort arbejde via hendes kontak
ter i nænniljøet. 

Organiseret proforma-ægteskabsfor
midling er selvfølgelig ikke kun forbe
holdt danske kvinder. Indvandrerne 
lægger selv et stort arbejde for dagen. 
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