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Flygtningetal
stiger kraftigt
Mange kommer ind illegalt
Hvert eneste døgn krydser 4 flygtninge
illegalt grænsen til Danmark fra Vesttysk·
land. Tallet er endog stærkt stigende.
Gråsten politikreds har i første halvår fanget
omkring 600 illegale flygtninge, mens
tallet for hele sidste år var 700. Tønder
politikreds omkring 200. Og det er ikke den
eneste måde, flygtninge kommer illegalt ind
i Danmark på. I årets første seks måneder,
bad omkring 1.000 udlændinge, der ulovligt
var ankommet til Danmark uden visum, om
asyl. Omkring 700 af disse ankom med fly,
mens resten især kom med færge fra Polen.
Da udlændingeloven blev ændret i 1986,
gjorde justitsministeren meget ud af at
fortælle, at flyselskaber, der ulovligt trans·
porterer asylsøgere til Danmark, nu ville
kunne pålægges bøde. Dette fremgik af en
særlig bestemmelse i loven. Medens en ny
lov almindeligvis træder i kraft ved »kund·
gøreisen« i Lovtidende, bestemte 1986·
udlændingeloven imidlertid, at den omtalte
bøderegel først skulle træde i kraft, når
justitsministeren bestemmer det. Sådan
bestemmelse har ministeren aldrig truffet.
Alene i de første 6 måneder af 1988 har
flyselskaberne transporteret 700 ulovlige
asylansøgere til Danmark - altså uden at
blive straffet. Langt de fleste har fået lov til at
blive her, medens deres asylansøgning
behandles.
Direktør Schydt fra Direktoratet for Ud·
lændinge udtalte 18. juli til Aktuelt, at det er
beklageligt, at der er nogen luftfartsselska·
ber, som er ligeglade med de danske regler.
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Men hvorfor skulle de ikke være det, når
det bedre betaler sig at bryde loven, end at
holde den? Sådan er ræsonnementet som
bekendt ofte uden for vore egne bredde·
grader.
De illegale flygtninge, der krydser lande·
grænsen om natten, eller kommer i fly eller
med færge, er et alvorligt problem, som
myndighederne ikke synes at gøre tilstræk·
keligt ved. Ganske vist er foreløbig omkring
30 mennesker blevet Idømt op til seks
måneders fængsel som professionelle
menneskesmuglere, og omkring 125 har
fået bøder på op til 2.000 kr. for at hjælpe
familie og venner over grænsen. Men fly·
selskaberne har man som nævnt ikke gjort
noget ved.
Og antallet af flygtninge med myndig·
hedernes velsignelse stiger gigantisk.
Tilgangen af flygtninge i 1988 bliver såle·
des mere end dobbelt så stor som først
antaget, og derfor har ministeriet søgt om
yderligere 27 4 millioner kroner til Dansk
Flygtningehjælp. Dermed er der skabt
mulighed for, at Danmark kan modtage
mellem 3.500 og 4.000 flygtninge imod de
oprindeligt anslåede 1.500.
Der er ved udgangen af 1987 9.100
flygtninge under integration i Dansk Flygt·
ningehjælp. Ved udgangen af 1988 skønnes
tallet at være faldet til 5.200, og I alt ca.
7.400 flygtninge ventes at udgå fra Dansk
Flygtningehjælp i løbet af 1988.
Integrationsudgifterne pr. flygtning er
anslået til 137.000 kroner og omfatter ud·
gifter til indkvartering og udbetaling af
kontanthjælp, løn til Dansk Flygtninge·
hjælps personale og diverse driftsudgifter.
Efter integrationsperioden bliver om·
kostningerne for alvor følelige for det
danske samfund. Dansk Flygtningehjælp
skal i 1988 skaffe boliger til omkring 5.000
flygtninge - i et land, der er hærget af al·
vorlig bolignød blandt landets egne ind·
byggere.

På udsalg
Der er kommet mange nye danskere igennem
de senere år. Man kan ganske vist kun blive
statsborger ved lov. Men der er en gammel
praksis for, hvornår man kommer med på en
sådan lov »om indfødsrets meddelelse«. Med
denne praksis i ryggen får, Ikke helt så få,
pakistanere, tyrker og andre orientalere nu
statsborgerskab.
Denne praksis blev skabt på et tidspunkt, hvor
forholdene i verden så ganske anderledes ud,
end de gør nu. Men Holger Danske sover som
bekendt, og han har ikke opdaget, at gammel
myndighedspraksis også kan være farlig.
Det er på højeste tid, at nogen begynder at
kigge på, hvad det er, der foregår, og hvad en
fortsættelse af denne praksis vil føre t il. Det, der
var godt for nogle år siden, er ikke uden videre
godt også i dag.
Det er bemærkelsesværdigt, at politikerne blot
sidder med hænderne i skødet, når Danmark
sælges ud på denne måde. De, der opnår stats·
borgerskab i dag på grund af den gamle praksis,
er for det meste ikke flygtni nge. De er bare
kommet hertil og er blevet her, og ingen har haft
mod til at sende dem hjem, trods arbejds·
løsheden og Danmarks voksende gæld.
Det er helt uholdbart.

Rødnazisme
Der har blandt nogle i foreningen bredt sig det
rygte, at de aktioner, som er iværksat imod møde·
virksomheden i Københavns- og Århusområdet,
er organiseret af nynazister.
De r er ingen grund til mytedannelse. Fore·
ningen modtog i det tidlige forår et anonymt »tip«
om, at det forholdt sig på denne måde. Begrundelsen skulle være, at nynazisterne er in teresseret i, at kunne profitere på den eksplosion,
som de forventer vil indtræde i befolkningen,
såfremt den nuværende politik på flygtninge- og
indvandrerområdet fortsætter. De opfatt er derfor
Den Danske Forenings arbejde som uønskeligt
og har i øvrigt ikke noget tilovers for foreningen,
som jo oven i købet rummer personer fra de
folkegrupper, de ønsker at bl ive af med. De skulle
derfor ifølge meddelelsen have infiltreret visse af
de såkaldte antiracistiske organisationer, som
har organiseret terroren imod vore møder.

Det har ikke været muligt at få hverken be· eller
afkræftet oplysningen. Vi ved kun, at ægte »rødnazister« fra den yderste venstrefløj, offentligt
vedgik at stå bag terroraktionerne mod vore
møder. Men vi hæfter os naturligvis ved, at de
»antiracistiske« aktioner tilsyneladende ikke har
ramt netop nynazisterne. Vi hæfteros også ved, at
de midler, der bruges over for os - vold og løgne er klart nazistiske. VI har vanskeligt ved at se,
hvad der skulle inspirere en meddeler til at opfinde en sådan historie. Og vi kan meget vel se, at
nynazisterne har et motiv.
Uanset hvorledes det forholder sig, er der en
ting, der undrer os. Det er, at en næsten sam let
presse - igen - ukritisk skrev aktivisternes løbe·
sedler af. Uden at tænke og uden skam formid·
lede de løgnepropagandaen videre til deres
læsere.
På den måde blev danske aviser til redskab for
rent nazistiske metoder.

Valget
Valget indebar en forskydn ing af stemmerne til
fordel for et af de partier, der har samme opfat·
telse af indvandringsproblemet, som Den Danske
Forening har. Hvilken rolle, holdningen hos andre
partiers kandidater har spillet for de stemmer, de
fik, kan vi derimod Ikke se.
Politikerne gjorde meget for at holde indvan·
dringspolitikken ude af valgdebatten. Bagefter
prøvede de at lade som om, part iernes holdnin·
ger på dette punkt Ikke betød noget for valgets
resultat.
Vi tror imidlertid, at valget betød noget. VI
bemærker også, hvordan det parti, som i Norge
arbejder for at få sat bremserne i, ifølge de
seneste opinionsundersøgelser nu har tilslut·
ning fra 1/4 af de norske vælgere.
Selvfølgelig betyder det noget, om et parti
tænker sig om eller ej. Selvfølgelig betyder det
noget, om det er lydhør for de problemer, be·
tolkningen har, og ikke blot for de problemer,
befolkningens selvudnævnte opinionsdannere
mener, den har.
Derfor fortsætt er vi fortrøstningsfuldt vort
arbejde. Trods hån, chikane og terror.
Vi tror, vi vil vinde. Det er kun et spørgsmål om
tid. Vi ved også, at det er vore modstandere, der
har skammen på deres side. Skammen ved at
nægte at tænke, selv om de godt kan.
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T.andsmødet og
lokalkredsene
Vellykket landsmøde i Fredericia

Af Sune Dalgård
I sidste nummer skrev jeg om,
hvordan der fra januar til april i år er
holdt møder overalt i Danmark for
alle Den Danske Forenings medlemmer. Formålet var at få lokale
kredse oprettet over hele landet og
at få udpeget lokale repræsentanter
til at være bindeled mellem medlemmerne og Foreningens styrelse
og ti l at igangsætte lokale initiativer
og aktiviteter. Når disse møder rundt
om var gennemført, var det meningen at samle så mange som mu ligt af
lokalrepræsentanterne til et fællesmøde på et c entralt sted I landet.
Dette første »landsmøde« fandt
sted den 4. juni på Hotel Land·
soldaten i Fredericia. Det havde
samlet omkring 80 deltagere. De
kom fra alle egne af landet, selv fra
Bornholm. Desuden havde man den
glæde, at adskillige af Foreningens
medlemmer I Norge, havde fundet
den lange vej til Fredericia, for at
være med og for at ku nne underrette
os her i landet om udvikli ngen i vort
broderland mod nord, der er udsat for
stort set de samme problemer som vi.
Mødet begyndte lidt over kl. 11 og
fortsatte hele dagen til omkring kl.
17.30 kun afbrudt af frokostpause kl.
13 - 14.
I formiddagsmødet bød formanden
velkommen og opridsede kort baggrunden for mødet og dets program.
Sigtet var først og fremmest at
komme videre med opbygningen af
den lokale organisation. som grund·
lag for en udvidelse af Foreningens
virksomhed I den kommende tid.
Lederen af Foreningens kontor og
dens regnskabsfører supplerede
med nogle o plysninger fra deres
arbejdsområder.
Men i øvrigt var formiddagsmødet
reserveret lokalrepræsentanternes
indlæg og indbyrdes drøftelser om,
hvordan man bedst kunne komme I
gang med det lokale arbejde og om
dets forhold til de centrale aktiviteter, som styrelsen står for. Tale-

lysten var god. Den styred es s!kkert
og smidigt af Ole Hasselbalch som
di rigent ved både formiddagens og
efterm iddagens møder. Ideerne og
forslagene var mange. Adskillige
kunne også berette om lokale initiativer, de allerede havde taget, og
om deres erfaringer med dem, som
de ku nnegive videre til inspiration og
vejledning for andre.
Et par af de østjyske kredse havde
således holdt egne møder, og vel at
mærke, de første offentlige møder i
Foreningens
tilværelse. Andre
kredse havde sørget for egne mindre
publikationer, eller selv optrykt fol·
dere o.lign., udgivet af Fo reningen.
Det er ikke overraskende, at ide·
erne ved et sådant første samlet
tillidsmandsmøde gik i mange retnin·
ger. Det vigtigste er, at der blev
indledt en åben dialog mellem styrelsen og lokalrepræsentanterne og
mellem disse indbyrdes, og at der
blev knyttet bekendtskaber og aftalt
fortsat kontakt mellem en del af
kredsene.
Eftermiddagsmødet var lagt til
rette med debatoplæg om nog le af
de forhold, som er mest centrale i
den aktuelle strid om fremmedpolitikken, og som også må ventes at
ville være det I den kommende tid.
Poul Vlnther Jensen fra Århus, en
erfaren journalist fra København og
Ole Hasselbalch behandlede hver
for sig emner om den mere almene
politiske og holdningsmæssige
baggrund, om pressens stilling og
vore muligheder for at gøre os
gældende I den, og om forskellige
forhold vedrørende myndighedernes holdning. Alle indlæggene frem·
kaldte, som det også var meningen,
en livlig debat.

Modstandsmanden
Under eftermiddagsmødet blev
der også lejl ighed ti l at høre nyt fra de
norske deltagere om udviklingen i
Norge. Således berettede den gamle
modstandsmand, Jan Høeg fra Larvik, levende om de prøvelser, den nye

nationale modstandskamp har at
bestå over for de kredse, der også i
Norge søger at ødelægge den fol·
kelige enhed og nationalstaten og
erst atte det nedarvede med et
• farverigt« konglomerat af etniske
minoriteter.

Den ne første fælles mødedag var
alt for kort til, at man ku nne nå at
drøfte alle de problemer, vi står
overfor, dels udadtil i forhold til
fremmedgørelsespolitikken, dels in·
ternt vedrørende organiseringen af
vort modstandsarbejde. Den lagde
imidlertid uden tvivl et godt grundlag
for arbejdet med at komme videre.

Energi og mod
Vi må - ikke overraskende - konstatere, at der mange steder fortsat
mangler meget I, at den lokale orga·
nisation har vundet tilstrækkel ig
fasthed og styrke. I enkelte kredse
mangler der endnu helt lokalrepræ·
sentanter, og andre steder er der
brug for flere og for et mere aktivt
initiativ og arbejde. Men i nogle
kredse er man kommet godt i gang,
og går fremad med stor energi og
mod på at prøve nye aktivit eter.
Forhåbentlig vil eksemplet fra så·
dan ne stærkere kredse efterhånden
smitte af på dem, der halter noget
bagefter. Ikke mindst i den henseen·
de er møder som det I Fredericia 4.
juni værdifulde. Lokalrepræsent anterne lærer ved sådanne sammen·
komster hinanden at kende og lærer
af hinandens erfaringer. Samvirke
om aktiviteter og arrangementer kan
aftales, som det allerede i nogen
udstrækning skete ved dette første
møde. På den måde kan vi håbe på
bedre og hurtigere at få ringene til at
brede sig I vandet.
Det var vist den almindelige opfattelse, at mødet alt i alt havde været
vellykket og værdifuldt og opfordrede til gentagelser i tilsvarende
eller ændret form.
Styrelsen arbejder på, allerede I
oktober 1988, at arrangere et week·
end-kursus for lokalrepræsentanter
og særlig Interesserede og aktive
medlemmer. Det tænkes på ny af·
holdt i Frederic ia-området. Hvis det
lykkes at komme igennem med
planen, vil der I september blive
udsendt indbydelse og program til
lokalrepræsentanterne. Andre, der
kunne ønske at deltage, bedes
underrette kontoret, så de kan få
tilsendt indbydelse.
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Baunsgaard gået
fra Folketinget
Og han er tavs overfor nærgående spørgsmål
Med valget i maj forlod Berhard
Baunsgaard Folketinget. Bauns·
gaard spillede en nøglerolle ved
gennemførelsen af Flygtningehjæl·
pens forslag til en ny flygtningelov I
1983. Det var den lov, som fik så
katastrofale konsekvenser for Dan·
mark. Den var såled es stærkt med·
virkende til at gøre vort land til udbyt·
ningsobiekt for de mellemøstlige
indvandringsbagmænd.
En kritiker af loven, professor Ole
Hasselbalch, har skrevet et åbent
brev til Baunsgaard i forbindelse
med dennes afgang. Hasselbalch
spørger i brevet, hvil ke bereg ninger
over befolkningsudviklingen og ud·
giflerne på indvandringsområdet
Baunsgaard I sin tid byggede på, da
han forkastede højesteretspræsi·
dentens og de sagkyndiges forslag
til en ny flygtnlngelov III fordel for
Flygtningehjælpens lovforslag. Has·
selbalch spørger også, hvortor
Baunsgaard Ikke har villet medvirke
til at få et undersøgelsesarbejde i
gang til fremskaffelse af alle de
mange oplysninger, der savnes om
forholdene på indvandringsområdet.
Baunsgaard har ikke svaret. Han
har heller ikke villet svare Den
Danske Forening, som har skrevet til
ham og gentaget Hasselbalchs
spørgsmål.
Den mest sandsynlige forklaring
på Baunsgaards t avshed er, at han
ikke er i stand til at svare. Vi tror ikke,
at han undersøgte konsekvenserne
af det lovforslag, som han gav sin
støtte. Vi tror også, at han frygter for,
hvad der kan komme fre m, hvis der
sættes et uvildigt undersøgelses·
arbejde i gang.
Hvis vi harret i disse formodninger,
har Baunsgaard handlet dybt uan·
svarlig!.
Det er dertor med en mærkelig
følelse, at vi nu ser ham forlade dansk
politik.
Hvortor skal en politiker, der ved
grov ubetænksomhed har skaffet
samfundet en kæmpegæld og en
bunke uløselige politiske problemer
på halsen, egentlig have lov III bare
lige så stille og ubemærket at trække
sig ud?
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Der burde rejses en buste af
Baunsgaard
på
Christiansborg
Slotsplads. Og på soklen burde der
stå: • Han gik fra regningen«.
Blot for at de politikere, der pas·
serer den på vej III arbejde, kan blive
mindet om, at man også kan forlade
denne profession med vanære.

Da Baunsgaard
kom til kort
På falderebet 19/ 4 skulle Bern·
hard Baunsgaard have mødt Søren
Krarup i en diskussion om dansk flygt·
ningepolitik i Østerbro medborger·
hus. Krarups flyver gik imidlertid i
stykker, og i stedet tilkaldte arran·
gørerne - Venstre og De radikale professor, jur. dr. Ole Hasselbalch.
Denne har gjort sig bemærket i kraft
af en kritisk holdning til udlændin·
gelovgivningen.
Baunsgaard indledte med et vel·
formuleret foredrag. Han appellere·
de til forsamlingens menneskelig·
hed og opford rede til respekt for FN·
flygtningekonventionen. En af mødedeltagerne takkede ham for hans
store arbejde, og et par stykker
udtrykte skepsis over for Hassel·
balchs »kolde fornuft«.
Hassel balch påviste imidlertid
derefter, hvorledes Baunsgaards
indlæg ingen reelle arg umenter in·
deholdt. Med eksempler hentet fra
det, Baunsgaard havde sagt, viste
han, hvordan denne betjente sig af
det, som sprogforskere kalder
»propagandatrick«. Han fremholdt, at
Danmark overhovedet Ikke behøver
bryde FN -konventionen f or at skabe
en mere betryggende udlændinge·
lov - den gamle udlændingelov, som
Baunsgaard var med til at forkaste,
indebar intet brud på denne konven·
tion.
Endelig anmoded e han Bauns·
gaard om at fortælle, hvilke omkost·
ningsberegninger han i sin tid lagde
til grund for si n tilslutning til Flygt·
ningehjælpens lovudkast, og hvilke
beregninger med hensyn til den
forventelige befol kningsudvikling ud
fra forskellige forudsætninger med
hensyn ti l indvandringens størrelse

han havde bygget sin stlllingstagen
på.
Baunsgaard svarede ikke direkte,
hvilket" affødte kritiske bemærknin·
ger fra tilhørerne. Han hævdede, at
indvandrerne er mindre kriminelle
end danskerne. Han blev imidlertid
oplyst om, at det ifølge tal fra
Justitsministeriet forholder sig slik
modsat. Ligeledes hævdede han, at
gæstearbejderne i sin tid havde f ået
løfte om at kunne blive her. Hassel·
balch gjorde herovertor opmærksom
på, at ingen kunne g ive et sådant
løfte, eftersom man kun kan få dansk
statsborgerskab ved lov. I despera·
tion hånede Baunsgaard hereft er
Hasselbalch for utilstrækkelig viden
om udlændingeforhold. Dette fik
nogle af tilhørerne til at råbe til ham,
at han skulle svare på det, han blev
spurgt om, i stedet for at blive ved
med at snakke udenom og fordreje
tingene.

Nægter at nedsætte
et uvildigt udvalg
Hasselbalch slutt ede med at be·
klage, at politikerne har nægtet af
følge Den Danske Forenings forslag
om, at der nedsættes et uvildigt ud·
valg III at fremskaffe de mange oplysn inger, som for øjeblikket savnes
på området. Politikerne svigter her·
ved deres forpligtelse over for befolkningen, mente han. Den opstemmede utilfredshed, de derved
skaber, fremmer nynazisternes sag.
Hasselbalch udtalte efter mødet,
at hverken Baunsgaards gode
hensigter, hans velformede ord eller
hans uforskammethed over for en
debatmodstander kunne opveje
mangelen på konkret viden.
Baunsgaard er ikke dum, sagde
Hasselbalch. Han ved god~ at han
servere r tomme kalorier, men han
har i kraft af sit partis placering
igennem mange år haft en betydelig
magt. Netop den lethed, hvormed
han derigennem har s kaffet sig Ind·
flydelse, har beg rænset hans tilskyn·
delse til at sætte sig lige så g rundigt
ind i forholdene, som de politikere
må, der kun kan opnå indflydelse
gennem vægten af deres argu·
menter. Baunsgaard har svigtet sit
land på et af de allermest kritiske
tidspunkt er. Der er ingen grund til at
lade ham afgå med hæder fra Fol·
ketinget, som han jo nu forlader,
sluttede Hasselbalc h.

Menneskesmuglere
og svindelbureauer
fører udlændinge
ind i Danmark
Falske pas og dokumenter er grundlaget
Menneskesmuglere og svindelbu·
reauer i udlandet har haft travlt, siden
Danmark i 1986 ændrede sin udlæn·
dingelev. Påståede flygtninge har
ikke længere retskrav på ophold i
Danmark, mens myndighederne behandler deres asylansøgning. For
mange er der herefter kun een
opskrift på at få fast ophold i
drømmelandet med de store sociale
ydelser, og det e r Indsmug ling og
efterfølgende legalisering af opholdet. I en større artikel den 28.
februar behandlede Jyllands·Posten
emnet og afdækkede her smug·
lernes illegale rejseruter og metoder.
I artiklen hedder det blandt andet:
•De internationale smuglerbander
med forgreninger overalt i Vesteuropa og Mellemøsten er i stand til
at levere varen - naturligvis mod
klækkelig betaling. Gennemsnitsprisen for en ulovlig indrejse i Danmark er 16.000 kr., skønner Den
centrale Politiafdeling, som prøver at
komme menneskesmuglingen til
livs.

Asyl som privilegium
Flygtningeorganisationer og myn·
digheder er enige om, at spontan
asylsøgning i Danmark nu i endnu
højere grad end tidligere er et
privilegium for den mere velbjærgede del af verdens flygtninge.
Ingen kan sætte præcise tal på
menneskesmuglingen. Sidste år
blev 850 udlændinge pågrebet under forsøg på at komme ind i Dan·
mark uden om grænsekontrollen.
Meget tyder på, at mindst 200 slap
igennem - sandsynligvis med sagkyndig hjælp fra menneskesmuglere, der kender svaghederne i den
danske grænsekontrol.

De 200 svarer til hver tiende
spontane asylsøger.
Ifølge pol itiets skøn opsøger de
fleste Illegale indrejsende forholdsvis hurtigt myndighederne for at
søge asyl. Under jorden er disse
udlændinge henvist til at leve af
kriminalitet og andres nåde. Det
holder kun de færreste til i læng·
den«.
I en lige så afslørende artikel,
fortalte Berlingske Tidende den 4.
juni om rejseagenter i Chile, der
udnytter de nordiske landes liberale

flygtningelove til at sende fattige
chilenere, udstyret med falske papirer, til Norden. Afsløringen af den
foretagsomme rejsebranche i Chile
blev foretaget af bladet APSI, som
oplyser, at alene i de første måneder
af dette år, blev der sendt omkring
1.000 chilenere til Norge og 4.000 til
Sverige, og tilstrømningen fortsætter.
Formanden for den lokale men·
neskerettighedskommission i Valparaiso, Luis Bork Vega, afviser
overfor ugemagasinet APSI, at de er
politiske flygtninge: •Dette boom
skyldes egnens økonomiske nedgang, mangel på industri og ar·
bejdsløshed. Det giver en mafia
mulighed for at udnytte lidelserne og
desperationen hos godtroende folk
ved at tilbyde dem bedre livsvilkår,
hvis de emigrerer. De rejsende fremviser ved ankomsten en serie absolut
falske dokumenter, inklusive underskrifter, der angiveligt skulle stamme
fra vores organisation•.
Den Danske Forening konstaterer
i øvrig med glæde trykstedet for
artiklen: Berlingske Tidende.Vi tager
den omstændighed, at Berlingske
har trykt artiklen som udtryk for, at
den fortielseslinie, bladet har ført, er
ved at krakelere.

Asyl for vold
Under denne overskri ft omtalte
J yllands-Posten i en lederepisoden i
Sandholmlejren, hvor syv Su nnimuslimer gennemtævede to Shia·
muslimer med sengestolper. De to
musimske grupper er fra Libanon og
havde søgt asyl i Danmark. Sunnimuslimske grupperer fra Libanon og
idømt fængselsstraffe på op til seks
måneder. Bladet kommenterer:
»Danmark skal give asyl til flygtnin·
ge, som ønsker at leve i et frit land på
dette lands betingelser.
Ikke til voldsmænd, som udnytter
friheden og gæstfriheden til at
fortsætte deres voldelige adfærd. På
deres egne betingelser<.
Fyens Stiftstidende behandlede
samme emne i en leder og skrev
blandt andet:
•Det kan ikke være meningen, at vi
skal oprette lejre i for eksempel
Skagen og Gedser og anbringe
palæstinensiske flygtninge i den ene

og libanesiske i den anden for at
sikre at flygtningelovens forudsætninger opfyldes. Flygtni ngene er
søgt hertil for at få fred. Deri ligger, at
de også er forpligtet til at holde fred,
og de af dem, der ikke kan eller vll
forstå det, har forspildt deres muligheder for at blive opfattet og
behandlet som seriøse asylansøgere«.
Episoden har også udløst mange
læserbreve. Således skrev Peter L.
Jørgensen, Skowangen 2, Hårby, i
Jyllands-Pesten blandt andet:
•I Libanon bliver der sandsynligvis
aldrig fred, og vil libaneserne leve
under sådanne vilkår, må det blive
deres egen sag, kan aldrig blive
vores. Hvor har vi de politikere, der vil
sætte en stopper for denne invasion
af krigsgale mennesker, som åbenbart har tabt i hjemlandet, men så
forsøger at vinde her. Hvad erdet,der
er ved at ske, i gamle Danmark?-«.
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3.500 tamiler
i Danmark kan
nu vende hjem
Spørgsmålet er, om de gør det
I Danmark opholder der sig 3.500
tamilske flygtninge fra Sri Lanka
(Ceylon), og de kan nu trygt vende
hjem. FN's H øjkommissariat er i gang
med at udarbejde planer for hjem·
sendelse af de ca. 70.000 tamilske
flygtninge, der opholder sig i Vest·
europa.
Flygtningekonsulent, Jonas Wid·
gren, FN's Flygtningehøjkommissa·
riat i Geneve, er i Berlingske Tidende
den 7 . juli c iteret for en udtalelse om,
at »sikkerhedssituationen for tam i·
leme har været i en gradvis, positiv
forbedring, så det nu er muligt at
forberede en frivillig hjemrejse for
tamilerne«.
Vesttysklands indenrigsminister
Friedrich Zimmermann, har over for
den tyske presse sagt, at når der nu
er fred og ingen fare i Sri Lanka, er
det på tide, at de 26.000 tam ilske
flygtninge IVesttyskland rejser hjem.
Han vil forære dem en enkeltbillet til
fly og lommepenge på 300 D·mark.
I øvrigt er FN begyndt at hjælpe
tamiler hjem. Foreløbig har FN ·pro·
grammet dog kun været et ti lbud til
de ca. 130.000 tamiler, der flygtede
til Indien. Hidtil har omkring 32.000
kunnet vende tilbage med FN's
hjælp.
I Danmark arbejder et udvalg
under Udenrigmlnlsterlet med en
såkaldt repatrieringsordning. Ud·
valget skal tage still ing til, hvordan
en flygtning kan hjælpes, hvis ved·
kommende vil vende hjem. Ifølge
Jyllands-Posten 9. juli overvejes
følgende:
- Fortrydelsesret
- Betaling for flybilletter
- Flytning af rejsegods
- Hjælp til at finde arbejde/uddan·
nelse
- Kontant pengebeløb
- Hjælp til at genoptage erhverv
(redskabe r, gødning, så-korn,
fiskeredskaber)
- Hjælp til bolig.
Udvalget skal ikke diskut ere, om
en tilbagevenden kun bør ske fri·
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villigt eller gennem tvang. Ifølge lo·
ven kan en flygtning efter to års op·
holdstilladelse ikke tvinges ud af
Danmark.

Stiller store krav
Men tamilernes hjemrejse fra
Danmark er måske alligevel ikke lige
om hjørnet. Herboende tamiler har
således givet udtryk for, at de ikke
ønsker at vende tilbage til deres
hjemland, før demokrati, pressefri·
hed og andre rettigheder er daglig·
dag. Hertil siger d irektør I Dlrekto·
rate! for Udlændinge, Frederik
Schydt, til Jyllands· Posten 9. juli:
»Det er klart, at hvis man anvender
den målestok, er det ikke behageligt
at vende hjem. Det er flotte betragt·
nlnger, som Ikke har sammenhæng
med, at man siger, man nødtvungent
er flygtet og ku n brød op for at redde
sit liv,• siger Frederik Schydt.
I nformatlonschefen i Dansk Flygt·
ningehjælp, Finn Slumstrup, siger til
samme blad, at •som situationen er
nu, kan man ikke anbefale nogen
tamiler at rejse hjem«.
Hidtil har den samme informa·
tionsc hef gentagne gange under·
rettet den danske befolkning om,
hvor forfærdeligt det er at flygte fra
si t eget land, at ingen ville gøre det
uden at være i yderste livsfare, og al
alle vi lle være begejstrede for at
vende tilbage, når normale tilstande
var genoprettet.

Reaktioner
Situationen har naturligvis medført
reaktioner i befolkningen. Således
skrev landmand Carsten Brinch,
Filskowej 42, Blåhøj, Brande, i et
indlæg i Jyllands·Posten 22. juni om
mysteriet med, at de tamilske flygt·
ninge endnu ikke er returneret. Han
fortsatte:
»Sri Lanka (hvorfra en del af dem
trods alt kom) er i dag et land, hvor

det er ganske betragteligt mindre
risikabelt at være politisk aktiv, end
det er at færdes i den danske trafik.
Vel er det knap så velstående, og vel
vil de, der stak halen mellem benene,
næppe blive modtaget med over·
strømmende glæde af deres istik·
kenladle familier - men alligevel.
Dansk Flygtn ingehjælp må enten
aktivt deltage i sorteringen og re·
turneringen af dem, der kalder sig
selv flygtninge, eller også acceptere,
at organisatic,nen af befolkningen
reg nes for utroværdig og primært
int eresseret i givtige still inger for
medarbejderne«.
Om samme emne skrev, Peter
Jensen, Storegade 4, Hadsund, I
samme blad 14. Juli blandt andet:
•Knapt nok er nyheden nået ud, før
Dansk Flygtningehjælp desperat
tilbageviser enhver tanke om snarlig
hjemvenden. Der skal først iværk·
sættes et hav af undersøgelser om,
hvordan vi fortsat kan forsørge de
flygtninge, der rejser hjem; det skal
være frivilligt, og i øvrigt passer det
slet ikke, hvad diplomaterne siger,
o.s.v. i den dur.
Som man i dag imod befolkningens
ønsker forkæler flygtninge med
højere uddannelser, familiesammen·
føring og højere prioritet end dan·
skere, kan ingen vel forvente en
større massehjemsendelse ad frivil·
lighedens vej. Nej, flygtningene er
kommet for at blive, og at dømme
efter reaktionerne fra de »frelste«, så
snart en dansksindet kritiker åbner
munden - så fristes man til at tro, at
det faktiskogså har været meningen
fra starten«.

»Norge er vårt«
Under denne overskrift har nord·
mændene dannet en folkebevæ·
gelse mod indvandring. Bevægelsen
bekæmper blandt andet en udlæn·
dingelov, som svarer til den danske
1983·1ov.
I en løbeseddel rundsendt I maj
karakteriseres loven som Norges·
historiens største landsforræderi.
Ordvalget er skarpt. Løbesedlen
må imidlertid give anledn ing til
eftertanke. Den er underskrevet
blandt andet af den samme person,
som I sin lid, under den tyske
besættelse, startede det første
norske illegale blad.

Det mest misbrugte
skældsord i hele
flygtningedebatten
Angrebsvåben i ny-religiøs bevægelse
Af Ellen Reimert
Frederiksberg C
I hele flygtningedebatten er ordet
»racisme« det mest misbrugte.
Ifølge fremmedordbøgerne bety·
der racisme:
- Troen på visse racers medfødte ret
til at herske, eller
- Teori om, at en nations racerenhed
bør bevares, eller
- Troen på en bestemt races over·
legenhed.
Intet af dette dækker Danmarks
Indvandrer/flygtningeproblematik,
og derfor er betegnelsen meningsløs
i denne debat.
Med en misforstået tolkning af
ordet racisme har politikerne og
pressionsgrupper, således på vegne
af et mindretal af befolkningen brugt
ordet til at nedvurdere, undertrykke,
håne og kue til tavshed den store del
af befolkningen (aug. 1986: 76% og
selv efter stramningen af flygtnin·
geloven, maj 1987: 58%) der ifølge
Gallup Instituttet ikke vil acceptere
en indvandring fra fjerne lande af
folk, med en for os, uacceptabel
kultur: Blandt andet kvindeunder·
trykkelse, religionsfanatisme, æres·
begreber i form af slægtsfejder,
terror og gidseltagning. Endvidere
ægteskaber mellem 14·15 årige og
inden for meget nærbeslægtede, der
medfører en katastrofal overvægt af
alvorlige, arvelige sygdomme. Ifølge
en uofficiel opgørelse over multi·
handicappede nyfødte, tilmeldt
Vangedehuse i perioden 1980 1984, udgjorde indvandrerbørnene
16%. Den indvandring, som politi·
kerne er ansvarlig for, vil i årtusinder
forårsage stridigheder og urolighe·
der. Men da ordet racisme dækker
andet end det, de - skal vi foreløbig
kalde dem idealister - mener, må det
udgå af den debat, som idealisterne
med held har forhalet de sidste 18 år.

Ordet racisme er blevet en form for
angrebsvåben i en ny-religiøs be·
vægelse, som mange af vore poli·
tikere og medier ligger under for,
dels fordi de mangler deres me·
ningers mod og skal stemme som
partiet befaler, dels fordi de angler
efter at blive betragtet som med·
menneskelige, progressive, tole·
rante, moderne o.s.v.
Magtmennesket find es under
mange forskellige masker: Religion,
politik, TV, radio. journalister, den
offentlige mening (herunder aviser
og kendte personer). Helt op til vore
dage har magtmennesket »kirken•
ikke villet indrømme, at mennesket
har en kønsdrift og et sexualliv, og en
synligt gravid kvinde skulle helst ikke
vise sig nogen steder uden for
hjemmet.
Nu er det vel også anerkendt - i
hvert fald i Danmark - at homo·
sexualitet er en form for følelsesliv,
som hverken fængsel sstraf, forma·
ninger, penge eller hormoner kan
ændre.
Til menneskets følelsesliv hører
også modstand mod Indtrængning af
fremmede på dets territorium. Ter·
ritorialforsvar er et instinkt, der
findes hos alle primater (medlem af
pattedyrsordenen, der omfatter
mennesker, aber og halvaber), dyr og
fugle, og i denne forbindelse vil jeg
gerne citere, hvad professor, dr. phil.
Stig Jørgensen skrev I Berlingske
Tidende den 14. juli 1985: »Det
tjener intet fornuftigt formål at
overse det faktum, at vor generelt
agtpågivende holdning over for
fremmede - Indvandrere og flygt·
ninge - er bestemt af gener, nedlagt i
mennesket for årtusinder siden«.
Og nu tror de i dealistiske politi·
kere, at de kan undertrykke og »ret·

lede« vore gener formedelst 10 milli·
oner kroner, hvilket er det beløb
Birte Weiss i april 1988 har søgt om,
til at ændre flertallets afvisende
holdning overfor indvandringen.
Også uden forkrige har det danske
territorium tidligere været truet.
Således under Christian den 2., hvor
Hansestædernes indflydelse var ved
at tage overhånd, og igen i slut·
ningen af 1700·tallet, hvor igen
tyskere på embedsmandsniveau fik
for stor indflydelse, men blev brem·
set af kloge statsmænd, blandt andet
med indfødsretten.
Nu tales der om •den danske
racisme«, det der i virkeligheden er
territori alforsvar, som om den er
noget helt eksceptionelt. Det er den
ikke! Territorialforsvar er globalt, og
det er ufatteligt, at vore ny-religiøse
politikere Ikke tager ved lære af
verdenshistorien, men med Bern·
hard Baunsgaard og Ole Espersen i
spidsen prøver at være folkeopdra·
gere (fol keforførere?) ved at ned·
vurdere de forudseende danskere,
der ikke stiltiende vil acceptere den
kolossale indvandring, også af be·
kvemmelighedsflygtninge, der har
fundet og stadig finder sted, og hvis
befolkningsgruppers størrelse accelererer uhyrligt på grund af deres
store fødselstal og famil iesammen·
lægninger.
Ifølge de seneste tal fra Danmarks
Statistik (1986) føder
danske kvinder
1.45 barn
jugoslaviske kv.
1,80 barn
tyrkiske kvi nder
3,40 barn
pakistanske kv.
4,30 barn
marokanske kv.
4,36 barn
Efter hvilke kriterier indlemmes
f.eks. 3.500 tamiler?
I uge 46 1987varderkommet knap
3.000 tamiler til landet (på anbe·
faling af et rejsebureau i Singapore
(iflg. TV)), desuden ventede 25 fa·
millemedlemmer i Colombo på vore
penge for at komme hertil, d.v.s. efter
at fredsforhandlinger var i orden!
Samtidig var der en reklame for en
ferierejse til Sri Lanka, se Berlingske
Tidende, lørdag den 14. november
1987.
Når man samtidig ved, at disse
tamiler er Indvandret fra Indien til
Ceylon, hvor de nu kræver en del af
øen som selvstændigt land, kan vi
forudse, at de med deres traditionelt
store fødselsoverskud om ca. 100 år
vil kræve en af vore øer som selv·
stændigt land. Skal det mon være
Fyn, Samsø eller Sjælland? En van·
vittig tanke? Slet ikke! Det var det,
der sidste år skabte uro på Fijiøerne,
hvor den indfødte befolkning nu er I
mindretal i forhold til de indere, der
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kom til øerne for kun 100 år siden, for
at dyrke nogle marker.
Vore ny-religiøse politikere taler
vedholdende om integration, men at
den danske befolknings territorial·
forsvar vil stige i takt med tilstrøm·
ningen og ti lvæksten kan belyses af
følgende tilfælde:
Jeg har en ung kollega, med de
eft er den »offentlige« mening, helt
rigtige holdninger: Venstreoriente·
ret, boende i kollektiv, progressiv,
forsvarer for Indvandringen af såvel
fremmedarbejdere som bekvemme·
lighedsflygtninge. Men så fødte hun
sit første barn, og kom I barsels·
perioden til at tigge på en 4·sengs·
stue, hvor de øvrige senge var
optaget af tyrker og pakistanere med
tilstrømningen af deres famlller. Det
ændrede hendes indstilling og åb·
nede hendes øjne for de store
problemer den danske befolkning
bliver påført.

Magtmennesket
har det nemt
Alle vore idealister og magtmen·
nesker har det nemt: Aviser, radio og
1V fortier sandheden, protester og
kendsgerninger. Det er blevet særlig
markant med manglende informa·
!ioner efter det sidste valg, eller er
det efter afsløringen af hovedban·
den
for
narkoindsmuglingen?
Justitsministeren svarer Ikke på en
række forespørgsler, stillet af Den
Danske Forening (se Danskeren,
særnummer, april 1988), og når
lshøis borgmester fortæller blot
nog le få sandheder, får han at vide, at
han Ikke fører socialdemokratisk
p0litik, (den omfatter måske ikke
sandheden?) og fornylig fik han en
»næse«. Han burde laurbærkranses!

Skatteborgerne
betaler selv rebet
Politikerne, Direktoratet for Ud·
lændInge og Flygtningehjælpen kan
øse af skatteborgernes penge til
deres på længere, men ikke uover·
skueligt, sigt landskadelige virk·
somhed. Det er de danske skatte·
borgere, der skal betale til deres
egen tragedie. Det minder i uhyg·
gelig grad om de henrettelser, der
fandt sted i Tyskland og de besatte
lande, hvor de henrettede eller deres
pårørende selv måtte betale rebet.
Det kunne være interessant at se
et regnskab fra Flygtningehjælpen,
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samt vide hvilke politiske holdninger
de ansvarlige i Direktoratet for
Udlændinge repræsenterer, siden 9
udaf 1Opolakker bliver afvist, når det
tilsvarende tal aldrig er blevet offent·
liggjort for t yrker, pakistanere, liba·
nesere, irakere, kurdere og iranere,
o.s.v., hvor selv kriminelle får lov at
blive i landet og tilmed får stats·
borgerskab, til st or skade for dans·
kernes holdning til Indvandrer· og
flygtningepolitikken.

Den fede fidus
Idealisterne har ofte fremhævet, at
danskerne kun er noget i kraft af de
Indvandringer, der har fu ndet sted.
Mon ikke det så har været en anden
type indvandrere, der tidligere kom?
Blandt andet kom de fra vore na·
bolande og for egen regning og
risiko. Man kan Ikke bebrejde vore
fremmede, at de benytter sig af den brutalt sagt - fede fidus, det er for en
syg eller arbejdsløs mand med kone
og 6 børn at få en 5 værelses
lejlighed, sygedagpenge kr. 5.000,pr. måned, hustrue n arbejdsløsheds·
understøttelse kr. 5.000,- pr. måned,
Oeg gad vide, hvordan hun er til
rådighed for arbejdsmarkedet),
børnepenge kr. 30.000,- pr. år, talrige
hospitalsophold og ·behandlinger
med taxakørsel og tolk-bistand, for
selv om man har været her i 1 7 år,
taler man naturligvis ikke dansk!
En kendt politikers kone udt alte, at
hun somme tider skammede sig over
at være dansker. TIi hende og ligesindede vil jeg sige: • Tag i samlet flok
til Tyrkiet, Pakistan, Marokko eller
Jugoslavien, hvis befol kning I sætter
højere end jeres egne landsmænd,
og se om I er velkomne, og se hvad I
får af arbejdsløshedsunderstøttelse,
sygedagpenge, sprogundervisning,
børnepenge og store lejligheder
eller parcelhuse«.

Sprogundervisning
uden for skoletid
A propos sprogundervisning: Un·
dervisning i Indvandrernessprog bør
foregå for deres egen regning og
uden for skoletiden. Det kan ikke
være meningen, at danske forældre
efter en lang arbejdsdag skal ti l at
læse dansk med deres egne børn,
som det fornylig er blevet foreslået i
Virum.
Til de ivrigste idealister i indvan·

drer-/flygtningesagen hører mærke·
ligt nok venstrefløjspartierne (bort·
set fra Fælles Kurs). Måske skyldes
det socialismens/kommunismens/
marxismens mangel på en religion
samt deres politiks slogan »Proletarer i alle lande forener jer«. Men
deres nærmeste politiske åndsfæller
i Rusland med tilhørende underlagte
stater tager konsekvent ikke mod
indvandrere/flygtninge, men eksp0r·
terer problemerne videre til Vest·
europa. Den kommunistiske/marxis·
tiske politik plejer ellers ikke at stå
for medmenneskelige følelser, men
sætter sagen i centrum. Mon ikke det
også er tilfældet nu, for som Platon:
»De styrendes interesser kræver, at
deres undersåtter skal være fattige i
ånden«.

»Idealisme svær at
skelne fra det
banale forræderi«
En tidlig søndag morgen (20/6
1987) hørte jeg på program 1 en
udsendelse om den aldrig afsluttede
sag mod Judas: Var han forræder
eller Idealist? Og udsendelsen slut·
lede med følgende sætning, der
passer udmærket også i hele vor
indvandrer/ flygtningeproblematik:
»Idealisme kan synes finere, men er i
praksis svær at skelne fra det banale
forræderic<.

Politikens
arrogante svar
Det bør tilføjes tll denne artikel, at
den blev søgt optaget i dagbladet
Politiken, men i et svar af 4. juli 1988
ved redaktør Ole Røssell hed det
arrogant:
»Kultur er formning og forædling af
natur. Og til natu ren hører også
gener. De mener åbenbart - modsat
humanismen og kristendommen og
andre store religioner - at naturen
bør forblive, hvad den er. At vi blot
skal give efter for selv de mest
beskidte instinkter (gener). Så lad
mig forløse Deres spænding: Poli·
tikens format og Deres er uforene·
lige.Men andre ord: Jeg returnerer•.

Milliarder ruller
ud til udlændinge
Flygtninge og fremmedarbejdere
koster os i 1989 15 milliarder kr.

Det samlede antal udenlandske
statsborgere i Danmark pr. 1. april
1988 er opgjort til 138.032 af
Danmarks Statistik.
Nedenstående tabel viser en opgørelse fordelt efter landområder:
De nordiske lande
EF-lande
Nordamerika

23.156
27. 154
5.124

lait

55.434

Disse 3 områder har vi traditionelt
modtaget Indvandrere fra gennem
tiderne - og stort set uden problemer
af nogen art - blandt andet fordi
disse indvandrere ikke på noget
tidspunkt har ligget den danske stat
til byrde.
Det stiller sig imi dlertid noget
anderledes med en del af indvandre·
re fra følgende landegrupper.
Øvrige Europa
40.027
(herunder medtager Danmarks Stat i·
stik også Tyrkiet)
heraf fra
Jugoslavien
8.922
Polen
3.317
samt Tyrkiet
24.7 11
(Lilleasien)
Afrika
5.434
Syd· og Mellemamerika
2.052
Asien inkl. Mellemøsten
30.709
Oceanien
640
Statsløse
- fortrinsvis fra Libanon
3.799
Uden nærmere angivelse
63
lait

82.598

Disse indvandrere affremmed her·
komst, som på så mange afgørende
områder adskiller s ig fra den danske
befolkning, har allerede givet anled·
ning til mange problemer, og hvis
fremmedgørelsen af Danmark fort·
sætter som hidtil, vil resultatet
uundgåeligt ende i en borgerkrigs·
lignende tilstand som i Libanon. Vi
har allerede læst om flere grupper af
udlændinge fra Mellemøsten, som
fortsætter med at bekrige hinanden
her I Danmark.

En effektiv kontrol ved den danske
grænse for at forhindre illegale
flygtninge I at komme Ind I Danmark,
er der ikke økonomiske muligheder
for at etablere, men at den danske
befolkning, efter økonomen Ebbe
Vigs seriøse beregninger, skal betale
15.000.000.000,- kr. i 1989 til under·
hold af flygtninge/indvandreres op·
hold her I landet, er politikerne
fuldkommen ligeglade med. Man
fristes til at spørge, hvor logikken er
idet.
De samme politikere bebrejder
befolkningen, at den har brugt for
mange penge, og kræver derfor
stad ig nye besparelser og højere
skatter.
Sandheden er imidlertid den, at
skiftende regeringer og Folketing i
årene 1985·87 har anvendt over 50
milliarder kroner til U·landshjælp og
til flygtninge/indvandrere - stik imod
flertallet af den danske befolknings
ønske. For fuldstændighedens skyld,
skal bemærkes, at de 50 milliarder
kroner er penge, som staten har
mått et låne i udlandet, eller ved at
udstede danske statsobligationer.
Det må tilsyneladende være regeringens og Folketingets erklærede
målsætni ng, at underskuddet på
betalingsbalancen og udlandsgæl·
den er en sag for vore børn og børne·
børn.
Regeri ng og Folketing har end·
videre ikke gjort sig nogensomhelst
forestilling om, hvor hurtigt f.eks.
islamske indvandrere formerer sig.
Det vil sikkert være fornuftigt, at
forhøre sig om dette spørgsmål hos
lshøjs borgmester, Per Madsen.
Medens befolkningstilvæksten i
Danmark er langt under 1%, er den I
de asiatiske lande, inkl. Tyrkiet
mindst 3%.
I Danmark er der ikke foretaget
nogen officielle befolknings•prog·
noser for udenlandske statsborgere
fra Asien, Afrika og Latinamerika.
Vi må derfor ty til Norge, hvor
Statistisk Sentralbyrå har foretaget
en undersøgelse om befolknings·
udviklingen for visse udenlandske
statsborgere i Norge i perioden fra 1.
januar 1977 til 1. januar 1986 med

fremskrivninger af resultatet indtil år
2046. Det fremgår af undersøgelsen,
at 10.383 indvandrere fra Asien,
Afrika og Latinamerika i løbet af
periodens 9 år var blevet ti l 26. 164,
og med fremskrivning til år 1996 til
73.402 personer. Det vil sige i løbet
af 19 år var antallet blevet mere end
7 gange flere. Det bør samtidig
oplyses, at året 1977 var efter et
indvandringsstop, og 1986 umid·
delbart før asylstrøm men begyndte i
Norge.

600.000 udlændinge
i Danmark i løbet
af blot 19 år
Resultatet af denne undersøgelse
kan uden videre overføres til danske
forhold, hvorefter vi kan beregne, at
tallet for islamske og lignende
indvandrere 82.598 i løbet af 19årvil
have formeret sig til ca. 600.000
indvandrere.
I tallet 82.598 er ikke indregnet
8.563 asylansøgere, der befandt sig
her i landet pr. 6. marts 1988, og
heller ikke ca. 5.000 flygtninge som
pr. 1. april 1988 var under Dansk
Flygtningehjælps forsorg og inte·
gratien. Hvis strømmen af udlæn·
dinge stadig fortsætter Ind over
Danmarks grænser I en størrelses·
orden på 5·6.000 pr. år, vil vi om 19 år
have mere end 800.000 fremmede
fra 3. lande - at mange af dem i mel·
lemtiden er blevet danske stats·
borgere, er så en anden sag.
Når samtidig flere og flere
danskere udvandrer hvert år, vil
antallet af udenlandske statsborgere ca. år 2026 have passeret antallet
af tilbageværende danskere.
Hvilket Danmark ønsker De, Deres
børn og børnebørn skal vokse op i.
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Rødnazister
og mødeterror
Af Sune Dalgård
Nynazisterne er noget,
som politikere og medier har
gjort en del ud af I den senere
tid. Der er endog en antinazistisk forening. Ind Imellem har nogle søgt at slå
modstanderne af de senere
års flygtningepolitik i hartkorn med nynazisterne. Formanden for Den Danske
Forening, dr. phil. Sune Dalgård, beskriver i denne artikel, at de, der reelt har overtaget de nazistiske metoder,
er kredse på den yderste
venstrefløj, og at disse »rødnazister« optræder som ægte
H!tier-yngel.
For godt et år siden samledes
danske modstandere af vort politi·
kerflertals indvandringspolitik til et
møde i Virumhallen.Eftergrundloven
var det deres soleklare ret. Alligevel
mødtes de ved indgangen af demonstranter - udlændinge og deres
danske sympatisører - der søgte at
skræmme dem bort eller spærre dem
adgangen. Da det ikke lykkedes, tog
stormtropperne fat med kanonslag,
rudeknusninger og røgbomber. Kun
fatning og mod hos mødedeltagerne
reddede mødet. Den Danske Fore·
ning blev stiftet for at kæmpe mod
fremmedgørelsen af Danmark.
I et indlæg (J·P 25/3·87) råbte jeg
vagt i gevær mod denne mødeterror
og pegede på lighederne med be·
givenhederne i Tyskland i mellem·
krigstiden og i Danmark i 30'erne,
hvor politiske ydergrupper med vold
sprængte hinandens møder og for·
hindrede en fri og fredelig offentlig
meningsudveksling. Hverken politi·
kere eller medier syntes dog at
interessere sig for alvoren heri. De
fleste blade afviste at optage Ind·
sigeisen. Flere af de største skrev
kun skadefro om mødedeltagernes
trængsler. Ingen avis fandt an led·
ning til redaktionelt at tage afstand
fra volden eller påpege dens uhyg·
gelige perspektiver.
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I oktober holdt Den Danske For·
ening sammesteds et nyt lukket
møde. Den af engelske racerister og
fjern indvand rere fordrevne skole·
leder, Ray Honeylord, holdt et nøg·
ternt og sobert foredrag ud fra de
engelske erfaringer med et multiet·
nisk samfund. Foredraget forelå i
forvejen trykt på dansk og udsendt til
pressen, så vore opinionsskabere let
kunne bevidne dets lødige karakter i
en debat om et alvorligt samfunds·
anliggende. Alligevel udsattes mø·
det for endnu voldsommere anslag
end det foregående. Jernstænger,
karatestave, kanonslag, tåregas.
spraygas, flasker med mal ing, brosten, golfkugler og molotov•cocktail
hørte til uromagernes medbragte
våbenarsenal (BT 15/10·87). Kun et
stort politiopbud sikrede, at mødet
kunne gennemføres. Arrangør af de
anmeldte demonstrationer var »Fæl·
leslnltlativet mod Racisme•.

Overfaldskommando
i aktion
Til fuldstændiggørelse af terror·
billedet hører, at et rødnazistisk
overfaldskommando. der betegnede
sig som »Autonome Antiracister«,
aftenen før mødet på åben gade i
København havde væltet og totalt
ødelagt en af mødearrangørernes bil.
Optimister kunne måske håbe, at
disse tøjlesløse udskejelser var fe·
berens kulmination, og at skamløs·
heden ville afløses af skamfuldhed
hos initiativtagerne. Faktisk har Den
Danske Forening og Komiteen mod
Indvandrerpolitikken i fællesskab fra
slutningen af Januar ti l midten af april
i år afholdt omkring 40 medlems·
møder over hele landet uden an·
tydning af uro.
Men, tag ikke glæderne på forskud.
Da man efter flere fredelige møder i
København ville samle medlem·
merne i de centrale og vestlige dele
af byen til et møde i Vartov den 18.
april, blev det de røde racerister for
meget. Ad ukendt vej havde de
skaffet sig mødeindbydelsen, som
»Fællesinitiativet mod Racisme•

sammen med en egen pressemed·
delelse spredte til bladene i Kø·
benhavn. Foruden de sædvanlige
injurier og skældsord indeholdt
meddelelsen en oplysning om, at
»Fællesinitiativet• ville arrangere en
demonstration ved mødet. En af
initiativtagerne, der betegnende nok
ønskede at være anonym, oplyste
desuden, at man ville møde op uden
for Vartov for at »i bedste fald for·
hindre racisterne i at komme ind til
mødet• (Politiken og Det fri Aktuelt
18/4).
Det var altså kun formelt en såkaldt
lovlig demonstration. Reelt, indrøm·
mede man, ville man blæse på
grundlov og straffelov og søge at
blokere mødet. Hvilket også sket e.
Grove injurier og trusler udslyngedes mod fredelige danskere på vej til
et nationalt møde. »Racister« og
»fascister« •hak dem til medisier« var
det smagfulde kampråb. Derpå gjor·
des der alvor af den i forvejen med·
delte hensigt, idet demonstranterne
forsøgte »at løbe storm mod politiets
kæder I den hensigt at blokere por·
ten« (BT 19/4·88). Var det lykkedes
at forcere den, ville de Inde I gården
være løbet på statuen af den
Grundtvig, der gik ind for »frit at
tænke, tro og tale«, og endda talte om
»frihed for Loke såvel som for Thor«.
Men det ville de dog næppe havde
forbundet noget med, hvad man
måske ikke kan fortænke dem i, når
selv en del af nutidens »grundtvi·
gianere« åbenbart hellerikke gør det.
(Information 19/4·88, Krist. Dagbl.
21/4·88).
Den lovligt anmeldte, men ulovligt
tænkte og udartede demonstration
mod et lovligt møde kulminerede
med, at •demonstranternes hoved·
taler, Adam Johansen, meddelte, at
man vil demonstrere hver gang ra·
cisterne forsøger at holde møde•.(BT
19/4·88).

Rene ord for pengene
Det var jo rene ord for pengene om
en snavset og lyssky kampagne for
at berøve andre deres grundlovs·
sikrede rettigheder. Men truslerne
viste sig reelle nok. Den følgende
mandag holdtes et tilsvarende møde
I Brøndby Ungdomsgård. Bagefter
kunne bestyreren konstatere, at
bygningernes ydermure var blevet
overmalet med slagord mod Den
Danske Forening m.m. Der ventede
en stor malerregning for istand·
sætteisen.
Næste aften den 26. april sluttede
møderækken i København på Klos·
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tervængets skole nær Vibenshus
Runddel. En halv time før mødet
stormede en halv snes hætteklædte
mænd ind i skolegården, knuste
ruderne i det lokale, hvor mødet
skulle holdes,kastede røgbomber og
antastede skolebetjenten korporligt,
inden de forsvandt lige så hastigt,
som de var kommet. Mødet blev
gennemført som planlagt, og ingen af
mødedeltagerne fortod det i utide.
I begge tilfælde var hensigten
naturligvis at hindre fremtidige møder ved at skræmme lokale-ejerne
fra at stille mødelokaler til rådighed.
Alle disse møder var private og
lukkede for en indbudt medlemskreds. Hvad måtte terroristerne så
ikke føle sig forpligtede til, når deres
modstandere endog havde den dristighed at ville holde offentlige møder,
hvor enhver dansker kunne komme
og blive forgiftet af andre standpunkter end deres og endda bagefter deltage i en fri debat?
Svaret var allerede givet - i Århus.
Den Danske Forenings kreds der
havde flere uger i forvejen, tilrette·
lagt et offentligt møde i Stakladen,
Århus-studenternes hus, den 25.
april. Sognepræst Jesper Langballe,
skulle tale om »Folkelighed eller
racisme« med efterfølgende debat.

I

I

Den 22. om eftermiddagen blev
foreningens mødearrangør ri nget op
af Stakladens administration, der lod
forstå, at den var blevet truet eller
presset til at annullere lokaleudlå·
net. Den løb derfor fra aftalen. Med
nød og n88ppe nåede man at underrette de lokale medlemmer om, at
mødet måtte udsættes, og at få
sagen omtalt i et Århus-dagblad, så
andre fik chancen for ikke at gå
forgæves.
Samme eftermiddag, den 22. april,
kunne folk i Århus-området i lokalprogrammet Byens Radios nyhedsudsendelse høre sejrherrerne fra
Stakladen. Et par ungersvende, der
kun præsenteredes som Anders og
Peter, fik lejlighed til at forsvare
voldsmetoderne. De kom fra •Fællesinitiativet mod Racisme• og
havde kommandocentral for deres
•beredskab« i det venstreekstre·
mistiske parti SAP's lokaler i Århus,
hvor de samme aften skulle holde
møde for at planlægge indsatsen,
hvis »racisterne de vil prøve at finde
et andet sted at holde deres møde«.
Målet og midlerne til at nå det
skjultes heller ikke: •Vi vil bruge de
mest effektive midler til at få stoppet
den slags møder. Og der mener vi.
det mest effektive er at samle så
mange mennesker som muligt i en
demonstration mod det... og dermed

prøve at forhindre mødets afholdelse ...•. Samtidig fik d'herrer
grundlovsbrydere og mødesabotører lejlighed til at hælde de sæd·
vanlige skraldespande af skældsord
og injurier ud over dansksindede
borgere, og til at f oretage den
obligate sammenkædning af disse
med en flok fjollede nynazister, der
benægter
historiens
grufulde
kendsgerninger
og magtesløst
dyrker magtens faldne afguder.

Politiker- og
medieskabt nynazisme
Tidens paradokser er mange og
Iøjnefaldende. Et af de nyeste ligger i
den hektiske interesse for f88nomenet »nynazisme• og »nynazis·
ter« og vore politikeres og mediers
dobbeltmoralske holdning til det.
I grunden er det en selvskabt
plage. Uden større opmærksomhed
havde nogle håndfulde mennesker I
længere tid dyrket deres bizarre
tilslutning til en ellers for længst
nedkæmpet magtforgudelse i det
sydlige udland. Frø af dette ugræs
var jævnlig i beskedent omfang føget
over hegnet til Danmark, men uden
at slå rod her i noget bekymrende
omfang, da der ikke længere var
grønne gartnere udefra til at pleje
væksten.
I stedet skabes og plejes ny·
nazisterne nu af vore politikere og af
medierne. Gennem den sidste snes
år har vort politikerflertal ført en
fremmedpolitik, som de fleste dan·
ske er imod, fordi den er meningsløs
og nationalt ødelæggende. Politiker·
nes stædighed driver naturligvis en
del af dem, der føler sig mest forvirrede og magtesløse ved dette forræderi, i armene på nynazisterne. Vel
at mærke, hvis det ikke forinden
lykkes foretagender som Komiteen
mod Indvandrerpolitikken og Den
Danske Forening at samle modstanden mod fremmedgørelsen under former, der hviler på danske
traditioner.
Men her melder det politiske
behov for nynazisterne sig. Fremmedgørelsespolitikerne og deres
Indpiskere og talerør i medieverdenen savner reelle svar og overbevisende argumenter til deres seriøse modstandere. Derfor fremstiller de disse sådan, at den bredere
offentlighed må få det indtryk, at de
er suspekte personer, man bør holde
sig fra Et probat middel hertil er, at
slå dem i hartkorn med nynazister og
fremstille disse som en virkelig fare
for Danmark og dansk folkestyre. De
hidtil betydningsløse Hitler-1fyrkere
markedsføres derfor som noget
betydningsfuldt

Dette propagandatrick gør det
desuden lettere at lukke_egne og
andres øjne for nazismens virkelige
arvtagere.
I mere end en menneskealder har
opinionens førerhunde glammet om
faren for nazismens genfødelse i
vesten og snuset overalt efter nazistisk eller •højreekstremistisk•
terrorisme mod demokratierne. I
stedet for at se og sige sandheden,
nemlig at den nazistiske vold og
undertrykkelse var flyttet mod øst og
blevet rød. Kun nødigt erkendte man,
at den altovervejende del af ter·
rorismen mod demokratierne var rød
og støttet fra øst.

Den røde Hitler-yngel
På samme måde søger man nu at
lukke øjnene for nazismens virkelige
arvtagere her i landet eller at undskylde dem som vildfarne idealister,
lidt for nidkære, men på bunden
sikkert gode og velmenende tilhængere af den rette tro, ofre for et
ufuldkomment eller i grunden forkert samfundssystems mangler.
Idealister eller ortodokst troende,
ja måske, men hvilken tro! Hvor den
kristne tro er gået ud, er diverse
erstatningsreligionergået Ind.og det
med en trosiver og utålsomhed, der
giver dem overbevisningen om, at
have ret ikke blot I, men også til alt.
Når det drejer sig om hellige dogmer
som »apartheid«, »racisme«, :.zionisme•, »den 3. verden• eller bare
socialismens eller kommunismens
krav på overherredømme, er al debat
udelukket. På den slags •religiøse•
områder er modstanderne at be·
tragte som retsløse vantro, der bør
bekæmpes med alle midler uden
smållge hensyn til lov og ret, der jo
blot er de kapitalistiske magthaveres
og deres lakajers undertrykkelsesmiddel.
Med denne moralske eller religiøse frigjorthed er vejen åben, som
den var det for de rigtige nazister.
Man kan benytte de samme midler,
som de brugte, og man gør det Det er
i dag rødnazisterne, der udøver
nazistisk terror mod deres modstandere - herhjemme som ude
omkring. Det er disse rødnazister,
der udgør den virkelige og umiddelbare fare for indførelse af nazi·
metoder i dansk politisk liv og debat.
Men om dem og deres terror tier vore
politikere mestendels og medierne
er også påfaldende tavse.
Derfor må andre sige det: Rød·
nazisternes gerninger viser, at de i
dag er den ægte Hitler-yngel.
11

Islamisk kultur
helt forskellig
fra den nordiske
En forening med alle kulturer næppe mulig
Det siges ofte, at Indvandrere må
bevare deres kultur, men dette siges,
uden at nogen nævner, hvilken kultur
de har, og om disse kulturer kan
forenes med norsk kultur. Lad os da
se nærmere på en del ku ltu rele·
menter hos indvandrere.
I I slam er kravet om lydighed et
grundbegreb. Den islamiske lov skal
gennemføres i samfundet - på alle
livets områder. Det er Jo det, som sker
i Iran, hvor Islams religiøse leder
Khomeini også har den politiske
magt.
Vi ser først på kvi ndens stilling. En
muslimsk mand har ret til at have
indtil 4 koner og dertil så mange
konkubiner (friller), han vil. Norsk lov
tillader bare en kone. Ønsker norske
kvinder muslimsk eller norsk kultur?
Men dette vil også have konse·
kvenser for den sociale lovgivning.
Ifølge muslimsk lov er det nok, at
manden tre gange s iger til en hustru,
at han vil skilles, da indtræder ski Is·
missen. Skal alle konerne have ret til
social støtte?
Derimod er det yderst vanskeligt
for en muslimsk kvinde at få ski ls·
misse, selv om manden måtte være
en notorisk koneplager.
Dette strider mod norsk kultur og
lov, hvor mand og kvinde har lige ret.
Skal norsk eller muslimsk kultur
råde?
I interview i Morgenbladet 4. februar t 988 med de Islamiske menigheders generalsekretær Nazir Ah·
med Quaderi spørger intervieweren
om en række ting:
Hvad med kvindens stilling i Islam?
Svar: »Kvinden harfire roller: Hun er
mor, søster, datter og hustru«. Hu n
æres og agtes højt, hedder det.
Men hvad med erhvervsaktivitet,
deltagelse i styre og samfundsliv?
Det er meningen. at det skal hun
ikke, så vidt Jeg forstår.
Ouaderi siger nemlig videre:
»Muslimerne ønsker at holde køn·
nene mest muligt adskilt.Jeg mener,
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drenge og piger skal ikke undervises
i samme klasser«. Dette strider mod
skolelovene, mod ligestillingsloven
og mod hele vort kultursyn. Skal så
vor lov og kultur gælde eller isla·
misk?
Quaderi bekræfter, at Islam ude·
lu kker, at en musli msk kvinde kan
gifte sig med en kristen mand og
omvendt. Den kristne må gå over til
Islam i så fald.
Etter norsk lov er der ikke sådanne
beg rænsni nger. Skal så norsk lov og
kultur råde eller Islamisk?
Så er der en del ting i Islam, som
intervieweren ikke spørger Quaderi
om.
Men de er aktuelle alligevel. Først
har vi »hellig« krig. Islam lærer, at den,
som falder i hellig krig, går lige ind i
Muhammads paradis.
Som kendt fra norske aviser skal
drenge i Iran være sendt - eller
muligvis frivilligt - gået ud i mine·
felterne ved fronten og har ladet sig
sprænge i småstykker for at åbne
vejen for soldaterne.
Vil man i Norge have en sådan
kultur?
Urene dyr. Visse dyr er urene, f.eks.
grisen. Men af det følger, at kogekar,
spisebestik. ja alt, som har været i
berøring med et urent dyr, er blevet
urent.
Man havde for nylig et problem i en
militærlejr om dette, hvor en ung
muslim skulle aftjene værneplig·
ten.
Vil man have en sådan kultur her?
Hvordan skal det tackles med isla·
miske rekrutter?
Vindrikning, alkohol overhovedet,
er strengt forbudt, og forbudet bliver
gennemført i muslimske lande.
Ønsker man norsk eller muslimsk
kultur?Vi bliver hurtigt alle en ige om,
at alkoholmisbrug er af det onde,
men vil man bytte norsk lov med
islamisk?
Hånden skal hugges af en tyv.

Ønsker man en sådan kultur eller
norsk kultur?
Så har vi musl imsk s lagtning til

Skik følge
eller
land fly
Under denne overskrift
udtaler Ritt Bjerregaard 17.
juli til Aktuelt, at når de
fremmede
kommer til
Danmark, må de rette sig
efter vores stilling til kvin·
der. Hvis vi opfatter noget
som et gode i vort samfund,
vil vi have det respekteret,
og det må de fremmede
rette sig efter, siger hun.
Udtalelserne sigter kun
på de probleme r, de kvin·
deundertrykkende fremme·
de ku Itu rer volder i Dan·
mark. På mange andre
områder støder indvan·
drernes kulturer imod vore
traditioner og mod vore
grundfæstede forestil lin·
ger om, hvordan man op·
fører sig, og hvordan tin·
gene skal være. Men det er
ikke på alle disse områder,
der er en »bevægelse« som
kvindebevægelsen til at
forsvare dansk t radition.
Det er nemt for Ritt
Bjerregaard at hæfte sig
netop ved kultursammen·
stødet på Iigestill lngsom·
rådet, fordi hun her har en
sådan bevægelse i ryggen.
Men hvad på alle de andre
områder, hvor dansk og
fremmed kultur kolliderer?
Skal vi her lade os overtale
til at mene, at vi skal res·
pektere de fremmede kul·
turer, og at de måske oven i
købet kan tilføre os noget
positivt til erstatning for
det, vi hidtil har haft?
Hvorledes skal vi eventuelt
administrere disse nye kul·
turelementer?
Dette er problemer, som
også har rejst sig i Norge,
hvor provst Olaf B. Dal har
overvejet dem, og vi gengi·
ver her hans betragtninger.

deres fastemåned. Dyret skal stikkes
levende og blodet tappes af. Det er,
så vidt Jeg ved, Imod norsk lov.
Muslimerne har fået en slagsdispen·
sation i Norge, men nordmænd får
det Ikke. Skal der Ikke være lighed for
loven?
Jeg tror, at mine læsere hurtigt har
opdaget, at alle disse islamiske re·
llgløse/kulturelle anskuelser står i
skarpeste strid med norsk, kristent
kultursyn, med norsk lov og med vor
kulturs og religions syn på forhol·
dene.
Så tager vi Hinduismen. En reli·
gion, der er meget udbredt i I ndlen.
Den er kendt for sit kastevæsen.
Øverst på stigen står brahmanerne
(en slags præstekaste), derunder
krigerkasten, så jordbrugerne og så
arbejderne. Men systemet er yder·
!igere udbygget.
Kastevæsenet anses for en ord·
ning givet af guderne; derfor opgiver
hinduerne den nødig. Dette strider
mod ligestillingsloven og al norsk
kultu r.
Skal norsk kultur råde eller hin·
dulsk?
Hos hinduerne er koen et helligt
dyr, den kan ikke slagtes. Skal norsk
eller hinduisk kultur og lov råde i
Norge?
I Indien er enkebrænding en
gammel skik, som englænderne for·
bød i 1829. Om dette har hjemmel i
Hinduismen som re ligion, ved jeg
ikke, eller i Buddhismen. Enkebræn·
ding vil sige, aten enke, uansetalder,
frivilligt stiger op på bålet og lader sig
brænde til døde. Ønsker man denne
kultur i Norge?
I Buddhismen er munkelivet det
højeste ideal. Lægfolk kan blive
medlemmer af menighe:!en, men
deres vigtigste opgave er at sørge
for, at munkene får det, de trænger til
for livets underhold.
Dette er i strid med norsk kultur.
Ønsker mine landsmænd denne
kultur eller norsk kultur?
Nu er jeg forberedt på, at alle vil
sige: »Ja, men det er da en selvfølge,
at indvandrere må rette sig efter
norsk lov og kultur. Er det det? Har
vore pelitikere, statsmænd og andre
forlangt dette af indvandrerne, da de
gav dem opholdstilladelse?
Er norsk lov blevet forelagt dem?
Har de mundtligt eller skriftligt
måttet forpligte sig til at bøje sig for
norsk lo\/?
Så vidt jeg ved: Nej! Vore politikere
ved knap nok noget som helst om
indvandrernes kultur, og om hvorvidt
den strider mod norsk kultur og
lovgivning.
Derfor vil jeg sige til mine lands·

mænd: Spørg politikerne om disse
ting. Hver vælger: Gå ti l jeres po·
litikere på lokalplan og rigsplan og
spørg dem om, hvordan de forholder
sig til dette.
For mit eget vedkommende vælger
jeg på alle punkter ubetinget vor
norske kultur, som er vokset frem af

vor evangelisk-lutherske religion,
som Jo er den norske stats officielle
religion, og som staten ifølge grund·
lovens § 4 skal håndhæve og be·
skytte. Det er umuligt for mig at tage
standpunkt for et eneste af de kul·
turelle/religiøse elementer hos Ind·
vandrerne, som er nævnt.

Reglerne for
udvisning
Regelsættet er temmelig indviklet
Sagen om en Irakisk asylsøgers
mord på en politimand har g ivet
mange anledning ti l at spørge, hvilke
regler der gælder om udvisning af
kriminelle udlændinge. Problemet
blev helt overfladisk berørt i sær·
nummeret fra april (»Rædselskabi·
nettet•), hvor der oven i købet havde
indsneget sig en korrekturtejl.
Reglerne er temmelig indviklede.
Stærkt sammentrængt kan det siges,
at der sker en trinvis begrænsning i
udvisningsmulighederne, efterhån·
den som en udlænding opnår fastere
tilknytning til Danmark.
Udvisning kan finde sted som
følger:

1. Udlændinge uden lovligt ophold
og fast bopæl: Hvis strafferammen
hjemler fængsel, og der idømmes
betinget eller ubetinget frihedsstraf.

2. Udlændinge med lovligt ophold
og fast bopæl: Hvis der idømmes
(herunder betinget) højere straf end
hæfte og fængsel, og der er be·
stemte grunde til at antage, at
han/hun vil begå nye lovovertræ·
delser. Endvidere hvis strafferam·
men går op til mindst 2 års fængsel,
og hvis der idømmes ubetinget
fængsel, og udlændingen i lyset af
den idømte straf samt arten eller
grovheden af kriminal iteten ikke bør
forblive her.

3. Udlændinge, der lovligt har boet
her i mere end 2 år med varigt ophold
for øje: Hvis der idømmes betinget
eller ubetinget fængse~ og der er
bestemte grunde til at antage, at
han/hun vil begå nye overtrædelser.
Endvidere hvis strafferammen går op
til 2 års fængsel, og der idømmes et
års ubeti nget fængsel, og udlæn·
dingen under hensyn til den idømte

straf samt arten eller grovheden af
kriminaliteten ikke bør forblive her.
4. Udlændinge, der har boet her i
mere end 4årog harvarigtopholdfor
øje: Hvis der idømmes et års ube·
tinget fængsel, og der er nærlig·
gende fare for, at udlændingen
under fortsat ophold her vil begå
forbrydelser. Endvidere hvis der
idømmes 4 års fængsel, og ud·
lændingen under hensyn til den
idømte straf samt arten eller grov·
heden af kriminaliteten ikke bør
forblive her.
5. For flygtninge samt udlændinge
med varigt ophold for øje, som lovligt
har boet her i mere e.,d 7 år: Hvis
udlændingen vedholdende har be·
gået grov kriminalitet, eller der
Idømmes fængsel I 6år,og udlændin·
gen under hensyn til den idømte straf
samt arten eller grovheden af kri·
mlnallteten Ikke bør forblive her.
Afgørelse om udvisning træffes af
domstolene.
Disse skal altså først og fremmest
se på, hvor groft et forhold, ud·
lændingen har gjort sig skyldig I.
Herudover skal de imidlertid se på
udlændingens tilhørsforhold til det
danske samfund og på, om udvisning
vll virke særlig belastende. I sidst·
nævnte tilfælde vll forskell ige for·
hold spille en rolle, således ud·
lændingens alder, helbredstilstand
og andre person lige forhold, hans
personlige eller familiemæssige
tilknytning til herboende danske
eller udenlandske statsborgere,
hans tilknytning til landet i øvrigt,
hans manglende eller ringe til·
knytning til hjemlandet eller andre
lande og risikoen for, at han vil lide
overlast i hjemlandet eller andre
lande, hvor han kan ventes at tage
ophold.
13

De lokale repræsentanter

Fortegnelsen over lokalkredse og
lokalrepræsentanter ser pr. 1. august
1988 således ud:

Bornholm
Poul Lindstrøm, Nørregade 39, 3700
Rønne. Tlf. 03 95 17 64.
København
Distrikterne K, V, SV og Valby:
Lillan Bostak, I ngerslevsgade 142, 1.
th., 1705 København V. Tlf. 01 22 86
47. Lars Ouckert, Gåsebæksvej 16,
st. th, 2500 Valby. Tlf. 01 17 34 12.
Knud Holdt, H.V. Rostedsvej 15, st.
th., 2450 København SV.
Distrikterne N og Ø:
TageHansen, Holstebrogade 9,st. tv.
2 100 København Ø. Tlf. 01380290.
Distrikterne NV, Brønshøj og Vanløse:
Sofie Lunøe, Korsageralle 62, 2700
Brønshøj. Tlf. 01 89 04 21. Kaj
Vilhelmsen, Sundbygårdsvej 24, 1.
th., 2700 Brønshøj.
Distrikt S og øvrige Amager:
Kim Und, Nålemagerstien 5, 2300
København S. Tlf. 01 50 52 74. Otto
0. Madsen, Ulrik BirchsAlle 41, 2300
København S. Tlf. 0 1 SS 82 76. Elin
Uttrup, Amagerbrogade 44, 5., 2300
København S, Tlf. 01 57 89 15.
Frederiksberg:
Ellen Reimert, Henrik Steffensvej 3,
3. tv., 1866 Frederiksberg C. Tlf. 01
24 os 00.
Københavns amt
Nord:
Steen Bryn el, Sophus Schandorphsvej 28, 2800Lyngby. Tlf. 02 880850.
Doris Pedersen, Grønnevej 255, 4.,
2830 Virum. Tlf. 02 85 40 94.
Nordvest:
Flemming L. Olsen, Vingetoften 9,
2730 Herlev. Tlf. 02 91 62 55.
Vest:
W. Hlndgart, Røjlevangen 30, 2630
Tåstrup. Tlf. 02 99 57 40.
Sydvest:
Kai S. Hjorth, Vej ledalen 20, 3. tv.,
2635 Ishøj. Tlf. 02 54 20 41. Steen
Johansen, Højstrupvej 63, 1,mf.,
2665 Vallensbæk Strand.
Frederiksborg amt
Verner Hauge-Nielsen, Ved Skel·
bækken 14, 3400 Hillerød. Tlf. 02 26
21 76. Steen Johansen, Granvej 31 ,
Annisse, 3200 Helsinge.
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Roskilde amt
Roskilde:
Agnete Beyer, Kongebakken 30,
4000 Roskilde. Johan Drost, Prins
Burisvej 6, 4000 Roskilde. Tlf. 02 36
82 13.
Køge:
Erik Kylmann, Højagervænget 14,
4600 Køge. Tlf. 03 14 22 55. Birger
Mortensen, Kærvang 9, 4600 Køge.
Tlf. 03 66 96 39.
Vestsjællands amt
Holbæk, Nykøbing Sj.:
J an Mølgaard, Solvej 61, 4440 Mørkøv. Tlf. 03 4 7 40 40. Bent Børge
Nielsen, Eskilstrupvej 24, 4560 Vig.
Tlf. 03 42 82 99. Leif Nielsen,
Strandstræde 6, 4500 Nykøbing Sj.
Kalundborg:
0. Albrechtsen, Lerchenborgvej 87,
4400 Kalundborg. Tlf. 03 51 25 32.
Tove Schmidt Pedersen, Lykkebakken 11. Årby, 4400 Kalundborg. Tlf.
03 so 42 27.
Ringsted, Haslev:
Lilly Nielsen, Hækkerupsvej 11 A,
4100 Ri ngsted. Tlf. 03 61 59 21.
Slagelse, Korsør, Sorø, Skælskør:
KL. Bredsdorff, Egholmvej 4, 4220
Korsør. Tlf. 03 57 06 30. Jette Panse,
Ahornvej 18, 4 180 Sorø. Tlf. 03 63 43
47.
Storstrøms amt
Sjællandsdelen:
VernerHolm, Kongsnæsvej 11,4700
Næstved. Tlf. 03 73 19 13. Fredrik
Schmi~ Skovhusevej 2, 4720
Præstø.
Lolland-Falster:
Jan Simonsen, Vængevej 6, 4874
Gedser. Tlf. 03 87 80 32.
Fyns amt
Erik Hu lbert-Pedersen, Assensvej
14, 5620 Glamsbjerg. Tlf. 09 72 35
79.
Sønderjyllands amt
Jørgen Andersen Oeele, Kongevej
12, 6 100 Haderslev. Hans Juhl,
Slmmerstedvej 208, 6100 Haderslev. Inge Refshauge, Klør-Fire 14,
Brunsnæs, 631 O Broager.
Ribe amt
Otto Berg-Jensen, Willemoesvej 7,
Nordby, 6720 Fanø. Holger Peter·
sen, Puglundvej 40, 6800 Varde. Tlf.
05 29 84 84. Ole Suneson, Vestervej
60, Nordby, 6720 Fanø. Tlf. 05 16 24
72.
Vejle amt
Kolding, Vejen:
Ellen Ewers, Pllevej 15, 6600 Vejen,
Tlf. 05 36 10 06.

Fredericia:
Hans Oiewald, Danmarksgade 5, 1.
tv., 7000 Fredericia. Tlf. 05 93 36 06.
Erik Stagstrup, Korskærvej 178, st.
th., 7000 Fredericia. Tlf. 05 93 14 67.
Vejle:
Erich Erichsen, Tirsbækvej 10, Assendrup, 8721 Oaugård. Tlf. OS 89 59
02. Tage Lassen,•Skowang«, Bredal
Skowej 20, 7120VejleØst. Tlf.0589
50 13. Johs. Mølgaard, Østergade
19, 7160 Tørring. Tlf. 05 80 10 09.
Horsens:
Poul Henriksen, Ryvangs Alle 13,
Dagnæs, 8700 Horsens. Tlf. 05 64 74
64.
Ringkøbing amt
Ringkøbing, Skjern:
Edith Kjærgaard, Øster Marupvej 10,
6900 Skjern. Tlf. 07 36 81 70.
Herning, Ikast:
Marie Ansbjerg, Brændgårdsvej 1, 2.,
7400 Herning. Tlf. 07 12 86 21 . Sven
Knud Jensen, Overlsenvej 6, Isenvad, 7430 Ikast. Tlf. 07 14 39 00.
Holstebro, Lemvig, Struer:
Viggo Jørgensen, Tjørnevej 29,
Mejdal, 7500 Holstebro. Tlf. 07 42 38
80.
Arhus amt
Silkeborg:
Ernst Åge Hansen, Uglesøvej 8,
8600 Silkeborg. Tlf. 06 83 62 83.
Sven Paulsen Jensen, Vesterlundsvej 55, 8600 Silkeborg. Tlf. 06 83 70
00.
Århus:
Flemming Hammerild, Fjældevænget 110, 2. tv., 8210ÅrhusV. Tlf. 061 S
42 52. Palle Krog, Ønsbækvej 4 1,
Studstrup, 8541 Skødsirup. Tlf. 06
99 23 31. Else Riber, Kystvejen 25, 2.,
8000 Århus C. Tlf. 06 13 24 18.
Randers:
Svend Westermann, Rindsvej 38, 2.,
8900 Randers. Tlf. 06 43 34 57.
Ebeltoft, Grenå:
Eva Bak Sørensen, Oådyrvej 7, 8400
Ebeltoft. Tlf. 06 34 32 47.
Viborg amt
Viborg:
Ivan S. Karlsen, Bredgade 3, 8850
Bjerringbro. Tlf. 06 68 44 03.
Skive, Nykøbing M.
Ronald Hansen, Bjørnvadbro 35,
Tøvlng, 7950 Erslev Mors. Tlf. 07 74
05 66.
Nordjyllands amt
Hobro, Hadsund:
Verner M. Jensen, Viborg Landevej
70, 1.th, Sdr. Onsild, 9500 Hobro. Tlf.
08544119.
Ålborg:
P.H. Bering, R. J uelsvej 6, Postboks
7875, 9210 Ålborg sø. Tlf. 08 14 7 1
12.
Hjørring, Frederikshavn:
Ernst Simonsen, Bryggergade 12,
Postboks 4 1, 9800 Hjørring. Tlf. 08
92 33 22.

Offentlige tilskud
kan søges til møder
Selv om Jeg egentlig er Imod, at det
offentlige skal give tilskud til vore
foreningsmøder, så mener jeg, at vi
ligeså godt kan udnytte mulighe·
derne, så længe alle andre gør det til
langt mere tvivlsomme arrange·
menter og formål.

Oplysninger kan også fås på aen
lokale skoleforvaltning eller
eventuelt hos undertegnede på

05 89 50 13 (bedst ved spise·
tiderne).
Hvis man tilrettelægger årets
mødeplaner inden 1. august, er
der endvidere mulighed for at få
møderne optaget i kommunens
fællesbrochure, som de fleste
kommuner gratis optager og ud·
sender til samtlige husstande i
kommunen. Man kan udmærket
planlægge sin mødeserie et helt
år i forvejen, så er det også lettest
at få både talere og et passende
mødested. Benyt f.eks. kommu·
nens gratis lokaler og tag selv en
kande kaffe med, - et par af
damerne bager gerne en plade
skærekage, så er mødepriserne
overkommelige.
Tage Lassen

Der er 2 måder at gøre det på:
1) Under fritidsundervisningsloven,

hvor deltagerne betaler 1/3,
kommunen 1/3 og amtet 1/3. Der
skelnes mellem:
a) foredragsrækker med mindst
4 foredrag med eet fælles ho·
vedemne og med mindst 25
deltagere i gennemsnit. Navne
og personnumre noteres på en
deltagerliste.
bl kursus på mindst 20 timer med
samme lærer og mindst 12del·
lagere i gennemsnit. Der føres
protokol.
c) studiekredse, hvor man med
en studiekredsleder gennem·
går og debatterer et fælles
emne. Samme krav som b) til
time· og deltagerantal.
Henvendelse til fritidsundervis·
nlngssekretæren på lokal skolefor·
valtning.
2) Under Folkeuniversitetsordnin·
gen med enkelte eller flere lo·
relæsninger af foredragsholdere
med akademisk uddannelse, eller
som på anden måde har erhvervet
sig stor expertise i pågældende
emne. Arrangøren, som kan være
en foreni ng eller en enkeltperson,
betaler selv forlods 1/3, p.t. ca.
550 kr. til Folkeuniversitetsekre·
tariatet i Odense, som derefter af
statsmidler yder det dobbelte,
altså tilsammen ca. 1.650 kr. til
dækning af honorar, rejseudgifter
m.m. Afregning med forelæseren
foregår direkte fra Fo/keunlver·
sitetsekretariatet, Odense Uni·
versitet, 52300denseM. Tlf. 0915
86 00, hvor yderligere oplysnin·
ger kan fås om den lokale fol·
keuniversitetskomite, der nu fin·
des i næsten hver kommune.

Er udlændinge kriminelle?
Dette spørgsmål har forfatterne
Hans Juhler og Finn Schwartz gjort
til titel på en bog, udgivet på Schultz
Forlag 1986.
Der er god grund til at læse bogen,
da den ofte bruges for at dokumen·
tere, at udlændinge ikke er mere
kriminelle end danskere - snarere
tværtimod. På grundlag af bogen har
generalsekretæren i flygtninge·
hjælpen, Arne Piel Christensen,
f.eks. sat spørgsmålstegn ved værdien af den kendsgerning, at 40 pct
af de fremstillede i Københavns
Dommervagt er udlændinge.
Giver man sig imidlertid til at læse
bogen, får man et helt andet billede
end det, Arne Piel m.fl. giver udtryk
for. De fleste af bogens statistikker
stammer fra 1983 og man læser
f.eks. følgende på side 60:
- Af tabel 1.1 og 1.2 fremgår, at ca.
94% af de kriminelle enkeltpersoner
(mænd 94,8 og kvinder 93,9), der
modtog en afgørelse I 1983, er
danske statsborgere. De resterende
ca. 6% fordeler sig mellem de fast·
boende udlændinge og turister, så·
ledes at de fastboende udlændinge
udgør over halvdelen af de uden·
landske kriminelle enkeltpersoner.
Her bør det tilføjes, at »turister« i
undersøgelsen betyder flygtninge,
asylsøgere og egentlige turister altså også den fulde svensker. Som
man ser, udgør kriminaliteten i ud·
lændIngegruppen 6%. Da de imid·
lertid kun udgør 2% af den davæ-

rende befolkning, er de altså ca. 3
gange så kriminelle som danskerne.
Nu er dette kun tal fra en enkelt
undersøgelse, men påstanden om at
udlændinge er mere kriminelle end
danskerne kan i hvert fald ikke afvises - og behovet for en mere
nuanceret statistik er åbenbar.
Bogen Indeholder l øvrigt også en
række cirkel-diagrammer angående
kriminalitet, f.eks. denne:
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Ved et flygtigt blik ser det ud til, at
danskerne er meget mere kriminelle
end udlændingene. Men man skal
huske på, at udlændingene kun
udgør ca. 2% og på den baggrund er
det jo et enormt stykke af lagkagen,
de •stjæler«.
Bogen er desværre tilbagekaldt til
forlaget, men kan lånes på biblioteket, hvor den står under 34.31.
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Foreningsanliggender
Tak
Valget påførte Den Danske Forening et betydeligt ekstraarbejde med
at få stablet et materiale på benene
til brug for medlemmernes delta·
gelse i valgkampen og for deres
stemmeafgivelse.
Det lykkedes - på et hængende
hår.
Mange var med til at få alt til at
klappe. Foreningens ledelse bringer
en tak til alle, der var med til at bære.

Folkeafstemning
En al Den Danske Forenings
mærkesager er kravet om en folkeaf·
stemning om flygtninge· og Ind·
vandrerpolltlkken. Det er imidlertid
ikke let at bestemme temaet for en
sådan afstemning, altså at formulere
det spørgsmål, vælgerne skal tage
stilling til.
Vi opfordrer derfor læserne til at
indsende deres forslag. Hvordan
skal spørgsmålet - eller spørgsmå·
lene - til vælgerne se ud?

Flygtningehjælpens
informationsmonopol
I en diskussion I Jyllands·Posten
er Flygtningehjælpen blevet spurgt,
om organisationen vil være med ti l at
anbefale nedsætt elsen af et uvildigt
udvalg under Justitsministeriet til at
undersøge de mange åbentstående
spørgsmål på flygtninge· og indvan·
drerområdet og Informere befolk·
ningen.

Fl ygtningehjælpens Informations·
chef, Finn Slumsirup, svarer 16. juni,
at det vil man ikke. Han begrunder
det med, at Flygtningehjælpen
»konsekvent udsender de faktiske
oplysninger af en hver art, som er en
nødvendig forudsætning for, at en
åben debat kan foregå på et reelt
grundlag«.
Svaret er karakteristisk for situa·
!Ionen: Lobbyisterne vil selv kon·
trollere, hvilken debat der kan foregå.

Thorkild Simonsen
og den frie debat
Foreningens Århus-kreds indbød i
juni Århus's borgmester, Thorkild
Simonsen, der tillige er formand for
Kommunernes Landsforening, til et
offentligt debatmøde om de kom·
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munalpolltlske konsekvenser af
indvandringslovgivningen. Han sva·
rede blandt andet, meget karakte·
ristisk, at han er tilstrækkeligt
dækket ind gennem den almindelige
dagspresse.
Det tror vi gerne - det er jo netop
det, der er problemet. I pressen er
han meget langt beskyttet imod
ubehagelige spørgsmål og kan lettere dække over, at der er meget, han
Ikke ved.
Svaret er også karakteristisk for
holdningerne hos hovedparten af
vore modstandere. Detalerom»friog
åben debat«, om »diskussion« o.s.v.
Men de fatter ikke, at en åben debat
netop er kendetegnet af, at hver al
debatparterne kan møde synspunk·
ter og argumenter, de ikke bryder sig
om. Når vore modstandere hører
ubehagel ige argumenterlra vor side,
vil de ikke debattere.
Det er Ikke mennesker al den
støbning, der skabte de frihedsret·
tigheder, vort samfund i dag bryster
sig af, og det er heller ikke dem, der
værner dem. Man kan ikke skabe
eller bevare noget, som man over·
hovedet ikke har forstået hvad er.
Alle de smukke ord er, som
eksemplet viser, ren facade, for dem.

Indlæg til Danskeren
Nogle Indsendere al Indlæg til
Danskeren, har undret sig over, at vi
har anbefalet forfatteren først at
søge artiklen optaget i den almin·
delige dagspresse.
Årsagen er den, at vi finder det
betydningsfuldt, at der slås hul på
den mur al fortielse, som har hersket i
dagspressen. J o flere kvalificerede
indlæg, avisredaktionerne får, desto
vanskeligere er det i det lange løb at
afvise dem. Hertil kommer, at et
større dagblad i første omgang
rækker ud til flere mennesker end
vort blad - herunder også til nogle,
som ikke ville læse, hvad der står i
Danskeren. Vi har jo også stadig væk
mulighed for, at referere eller op·
trykke de artikler, der i første omgang
bringes andetsteds. Endelig skal
man huske, at hvis vi opsuger alle
væsentlige indlæg, vil der frem·
komme en ubalance mellem den
almindelige presse og os. Vi ville
efterhånden fremstå som sekteriske
og ekstremistiske.
VI opfordrer fortsat læserne til at
sende os indlæg. Men de skal altså

ikke undre sig over at se artikler, de
ville have ventet at se I Danskeren,
trykt andetsteds. Tværtimod bør de
glæde s ig over sådan ne indlæg. De
viser, at der er ved at gå hul på muren
af fortielse.
På samme måde arbejder vi i øvrigt
på at skaffe journalisterne relevante
nyheder i hænde. Selv hårdt cen·
surerede blade har ind imellem ladet
sig friste!

Foreningen som
politisk parti
Mange medlemmer har ønsket at
Den Danske Forening skulle danne
et politisk parti. Beg rundelsen herfor
har blandt andet været, at med·
lemmer, der Ikke vil støtte eksiste·
rende partier, der går ind for en re·
striktiv fremmedpolitik (Fremskridts·
partiet og Fælles Kurs) i dag føler
sig hjemløse.
Forudsætningen for, at et nyt parti
bygget over vor forrnålsbestemmel·
se vil få succes, er jo imidlertid, at et
endda meget stort antal vælgere,
stemmer på dette parti. Ellers ville
det hurtigt blive bugseret uden f or
indflydelse i Folketinget. Men en
sådan vælgertilslutning forudsætt er,
at alle di~se mange vælgere priori·
terer indvandringspolitikken som så
vigtig, at den bør være afgørende for
deres partivalg. Og vil de det, så
længe medierne f ortier, hvoralvorligt
det står til på indvandringsom rådet?
Hertil kommer, at et politisk parti jo
også må have en holdning tll meget
andet end indvandringspolitik-I.eks.
socialpolitik, skolepolitik o.s.v. Med
den spredning på det politiske
spektrum, foreningens medlemmer
repræsenterer. vil det være over·
ordentlig svært at skabe en samlet
holdning på alle disse områder.
Spørgsmålet om partidannelse er
derfor - for tiden - ikke akt uelt.

Pligtlæsere efterlyses
Den Danske Forening modtager
en del materiale i form al udklip fra
fagblade, lokalaviser m.v. Men vi kan
bruge meget mere. Sådanne udklip
giver os et værdifu ldt indtryk af, hvad
der foregår rundt omkring.
Vi opfordrer derfor læsere, der fast
får sådanne blade, til at melde sig
som »pligtlæsere«. Pligtlæserens
opgave er at sørge for at tilsende os
alt, hvad det pågældende blad
trykker inden for vort interesseom·
råde.
Medlemmer, der er villige til at
hjælpe med at løse denne opgave,
kan henvende s ig til sekretariatet.

Kontingent 1988
I DANSKEREN nr. 2 - april 1988
meddeltes de~ at styrelsen havde
vedtaget at fastsætte kontingentet
pr. 1.aprll 1988 uændret til mindst
kr. 100. Vi indrømmer, at denne med·
delelse havde en ufordelagtig pla·
cering på side 2, hvil ket måske er
grunden, til at der er nogle medlem·
mer, som ikke har betalt endnu. Vi
vedlægger et indbetalingskort. Så·
frem! De i mellemtiden har betalt,
opfordrer vi Dem til at tegne et nyt
medlem og lade den pågældende
benytte indbetalingskortet. Og vi
beder medlemmer, som endnu ikke
har betalt kontingent for 1988 om
snarest muligt at gøre det.
Girokvitteringer
gælder
som
medlemskort.

Misbrug
Medlemmerne har ikke ligget på
den lade side med hensyn til ind·
sendelse til foreningen. Blandt det,
der er kommet, eren pæn lille bunke
af sager vedrørende misbrug af de
danske socialordninger.
På skrivebordet ligger f.eks. for
øjeblikket en stribe af sager fra
arbejdsløshedskasserne. Heri finder
vi de sædvanlige tilfælde, hvor ar·
bejdssøgende udlændinge fra visse
dele af verden viser sig Ikke at være
så arbej dssøgende endda, når de
først får et jobtilbud. Vi finder også
dem, der ikke kan finde ud af, at man
ikke på en gang kan få understøt·
telse og samtidig arbejde i ægtefællens forretning eller andetsteds.
Vi finderendog i bunken et eksempel
på, at man kan komme Ind i landet
underfalsk identitet og herefter glide
ind i alle de danske systemer, her·
under opnå arbejdsløshedsunder·
støttelse, uden at det er muligt at få
myndighederne til at træffe afgørelse om, at sådant er ulovligt og at
pengene skal tilbagebetales.
Der er også kommet nogle af de
sædvanlige hærværkssager. F.eks.
er der sagen om flygtningen, som i
vidners påsyn sparkede en dør Ind,
uden at det lykkedes at få ham dømt
for det. Det er tydeligt, at de danske
myndigheder simpelthen ikke orker
at forfølge alle tilfælde af denne art.
Det er også ret indlysende, at de, der
slipper godt fra sådan noge~ går
rundt og fortæller kammeraterne om,
hvor dumme danskerne er. Det er
deprimerende, at der ikke sættes
effektivt ind over for det. Den slags
aktiviteter er også i høj grad egnede
til at belaste de pæne mennesker
blandt flygtningene.
Skal man uddrage nogle fælles

træk af de sager, vi har set, er det
følgende:
De danske systemer er umådeligt
tålsomme over for målrettet udnyt·
telse. De er simpelthen indrettet på,
at folk i almindellghed opfører ·sig
ordentligt og er hæderlige og ærlige.
En del personer fra visse kultur·
kredse, hvis identitet vi mærkvær·
digvis· efter straffeloven ikke må
afsløre, har imidlertid ikJ<e samme
grundlæggende holdning m.h.t.
nødvendigheden af det, vi forstår ved
ærlighed. De føler tydeligvis heller
ikke nogen skyldighed over for det
danske system.
Endvidere er familiemønsteret og
adfærdsmønsteret hos mange af de
fremmede så forskelligt fra, hvad vi
sædvanligvis finder her i landet, at
deres anvendelse af de sociale sy·
stemer hos os får en særlig karakter.
Hvis udviklingen fortsætter ad de
baner, vi har set hidtil, vil det ikke
være muligt at opretholde social·
ordninger med den nuværende ind·
retning - de vil bryde sammen under
økonomisk overbelastning.
Endelig kan vi se, at hvis det først
lykkes for de fremmede at skabe en
fuldbyrdet kendsgerning i form af
tilstedeværelse her i landet, eller
udbetalte socialydelser, er det så
godt som umuligt at rette op på
forholdene igen. Den ulovlige ind·
rejste, som har været her længe nok,
bliver ikke udvist, og de penge, der
først er udbetalt over skranken, er
ikke til at hente tilbage igen.
Vi er frustrerede over at se dette,
men vi er ikke overraskede.

Nye strafferetlige problemer
Dommen over den irakiske flygt·
ning, der dræbte en politimand, har
affødt ny debat. Irakerens advokat,
Jørgen Jacobsen, er kendt for at
fremme sine sager gennem pressen
Han har nu gjort et stort nummer ud
af, at de 8 års fængsel, dommen lød
på, er en urimelig hård straf. Nævnin·
gene er blevet vildført af dommeren
under sagen, siger han. Og med det
synspunkt er han gået videre og har
klaget til menneskerettighedskom·
missionen.
I TV-avisen blev sagen i maj sam·
men lignet med en anden sag. Denne
drejede sig om en billist, som for
nogen lid siden med 100 km's fart
dræbte to børn i en fodgænger·
overgang på en Københavnsk gade.
Han fik en langt mindre dom.
TV glemte I øvrigt at sige, at også
disse drab er begået af en ind·
vandrer. Det er ikke god tone at

oplyse publikum om, hvornår for·
brydere er udlændinge.
Man spekulerer på, hvilke sæl·
somme strafferetlige problemer, der
kan dukke op i fremtiden til be·
skæftigelse for det danske retsvæ·
sen. Men spekulerer også på, om
publikum mon overhovedet vil få at
vide, i hvilken udstrækning behovet
for strafferetlig nytænkning skyldes
importerede problemer.

Injuriesager
I sidste nummer af Danskeren
opfordrede vi til indbetaling af bi·
drag, som gør det muligt at køre
injuriesager mod dem, der bagvas·
ker os.
Vi startede allerede i april sager
imod Det fri Aktuelt, BT, Politiken og
Information. Baggrunden var, at
disse blade havde afskrevet en
rødnazistisk pressemeddelelse om,
at vi er racister. Nogle af bladene
gjorde endog denne udtalelse til
deres egen.

Resultatet har været, at Aktuelt, BT
og Politiken måtte trække i land og
bringe en beklagelse. Det har Ikke
været noget stolt syn at se, hvorledes
redaktørerne prøvede at knibe uden
om, for at undgå at tabe ansigt. Vi
synes faktisk, at det havde været
mere værdigt straks, klart og utvetydigt, at erkende, at der var begået
fejl.
Vi tog også skridt til sagsanlæg
imod en hr. Poul Bendix Knudsen,
som til Information havde udtal~ at vi
er et »racistisk foretagende•. Hen·
vendeisen fra vores advokat fik
imidlertid Bendix Knudsen til at
komme i tanke om, at han slet ikke
havde udtalt sig sådan til lnforma·
tion. Nu skændes han og Information
om, hvem af dem der har fundet på
hvad.
Vi kunne godt have lyst til at skrive
direkte, hvad vi mener om menne·
sker, der på denne måde, med
ulovlige midler, forsøger at hindre
den frie meningsudveksling og demokratiske debat. Men vi afstår.

Presseundersøgelsen
I sidste nr. af Danskeren efterlyste
vi avisindlæg, der er blevet afvist af
redaktionerne. Der er allerede
kommet en pæn lille bunke.
Men vi har brug for flere endnu.
Send os alt, hvad aviserne har
nægtet at trykke, og om muligt også
de breve, hvori redaktionerne
nægter at optage indlæg. I det hele
taget er vi interesseret i alt, hvad der
17
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kan tjene ti l at belyse. hvad der
foregår i den danske medieverden,
inden for vort arbejdsfelt.
Resultatet vil på et tidspunkt blive
offentliggjort i Danskeren, således
at læserne kan se, hvad deres
daglige avls er værd.
Ivrige medlemmer har allerede
forberedt boycot af visse blade. Vi
gør opmærksom på, at der - endnu ikke foreligger et tilstrækkeligt sik·
kert grundlag at iværksætte sådanne
aktioner. Der bør derfor ikke på
nuværende tidspunkt indledes ak·
!ioner - hverken som læser - eller
annonceboycot.

Eksperter efterlyses
Som medlemmerne har kunnet
læse i særnummeret af »Danskeren•
fra april {•Rædselskabinettet«), har
det ikke været muligt at få de
ansvarlige politikere til at sætte
et uvildigt undersøgelsesarbejde i
gang, således at befolkningen kan få
ordentlig besked om forholdene på
indvandringsområdet.
Dette betyder, at Den Danske
Forening fortsat enten selv må
udføre dette arbejde, eller at vi må
tilskynde andre privatpersoner til at
gøre det nødvendige. Det er en ikke
helt lille opgave.
Vi har derfor brug for hjælp fra
med lemmer og sympatisører. som
sidder inde med specialviden eller
specielle forudsætninger på alle
relevante områder: Økonomer, ju·
rister, psykologer, socialrådgivere,
statistikere o.s.v.
Hjælp osl ingen kan være inte·
resseret i, at den danske befolkning
fortsat skal famle i mørke. Alle tilbud
om hjælp vil naturligvis blive be·
handlet fortroligt.
Interesserede kan henvende sig til
sekretariatet.

Formandsskifte
Efter det første års virke har foreni ng ens formand, Johs. Ciemmesen, ønsket at trække sig tilbage.
Han er herefter blevet afløst af Sune
Daigård, som er kendt af medlemmerne blandt andet fra de mange
lokalmøder.
Vi takker Clemmesen for hans
store arbejde med at få foreningen
på benene i den første, svære tid.
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Illegal indvandring voksende
G rænsepolltiet har måttet bede
rigspolitichefen om forstærkning.
Det er ikke længere muligt at klare
opgaverne med den forhåndenvæ·
rende styrke, udtaler politimesteren i
Gråsten til Jyllands-Posten 24. juni.
Årsagen er den stærkt stigende
illegale indvandring. Alene I årets
første 6 måneder er der opsamlet ca.
600 Illegale g rænseoverskridere.
Politiet har eksempler på, at der er
betalt op ti l 25.000 kr. for hjælp til at
komme over grænsen.
Udviklingen kommer ikke overraskende for Den Danske Forening.
3. oktober 1987 skrev vi følgende til
justitsministeren :
»Den Danske Forening er på det
seneste blevet orienteret om, at der
er ved at opstå et nyt mønster for
indvandringen her i landet af personer fra såkaldte tredjelande. Disse
underrettes nu i stigende grad af
deres hjælpere om, at de kan opnå
adgang som tu rister eller ved illegal
grænseoverskridelse.
Ifølge den vejledn ing d er gives
dem, vil de kunne påregne at leve i de
indvandrermiljøer, der er skabt her.
Endvidere får de at vide, at de vil
kunne regne med at opnå formel
opholdstilladelse efter en årrækkes
faktisk forbliven her - ikke mindst
hvis det lykkedes dem at tilegne sig
det danske sprog og at få deres børn
placeret her, om muligt I danske
skoler. Som detfremgik af et indslag i
TV-avisen 29. august d.å. synes det
sidste faktisk at være muligt.
Vi er bekendt med, at man i andre
vestlige lande kun regner med at
kunne opsamle et meget beskedent
antal af de illegale grænseoverskridelser.
Der er os bekendt ingen kontrol
med, hvorvidt turister, der kommer til
landet, også forlader landet igen, ej
heller synes politiet at gøre noget
effektivt for at gennemtvinge ud·
visninger i tilfælde, hvor man bliver
opmærksom på personer, der ulov·
ligt opholder sig I landet. Ved foreningens stiftende møde i Virumhallen 18. marts annoncerede et
antal sådanne personer således
deres tilstedeværelse med skilte
uden at dette førte til initiativer fra
poli tiets side.
Således foran lediget skal vi tillade
os at forespørge, om Justitsmini-

steriet er bekendt med nævnte nye
praksis, og om man har noget overblik over antallet af personer, der kan
tænkes at opholde sig ulovligt i
landet. Endvidere skal vi forespørge,
hvad der gøres for at gen nemtvinge
udvisning af personer, der befinder
sig i Dan mark uden opholdstilla·
delse•.
Der er Intet svar kommet.
Hvis det lykkes at finde de illegale
indvandrere indenfor ca. 14 dage,
sendes de tilbage til Tyskland. Har de
været her længere, vil de kunne
regne med at få lov til at blive her,
medens behandlingen af en eventuel asylsag står på. Udgiften hertil er
ca. 250.000 kr. pr. sag (Jyllands·
Posten 29. juni).

De integrerede
er som brødre
Den amerikanske Journalist Leo
Goidberger, der oprindelig stammer
fra Tjekkoslovakiet, men som ganske
lille kom ti l Danmark i 30'erne og
senere udvandrede til USA, har
skrevet en debatbog»The Rescue ol
the Danish Jews - Moral Courage
Under Stress«. Den indeholder bi·
drag fra amerikanske historikere og
eksperter samt indtryk fra vidner til
begivenhederne I Danmark i oktober
1943, da de danske jøder blev sej let
til Sverige. LeoGoldberger mener, at
danskerne gjorde en fantastisk
indsats, og til Berlingske Tidende
den 24. juli oplyste han, at han hver
morgen hører kortbølgeradioen fra
Danmarks Radio. Det er især flygt·
ningedebatten I Danmark. som har
Goldbergers interesse nu, og han
siger til bladet:
»Hvis det havde været gæstearbejderne I trediverne, og Ikke jø·
derne, som skulle deporteres, er det
nok tvivlsomt. om danskerne ville
have hjulpet. Grunden er, at vi jøder
blev langt hurtigere tilpasset det
danske samfund i trediverne.
Danskerne kan nemlig ikke tage, at
fremmede ikke er integrerede, men
når man er det - så er alle som brødre
i en stor familie•.

Tre mordere fik dansk indfødsret
I uge 10 behandlede Folketinget
870 ansøgnjnger om dansk stats·
borgerskab fra indvandrere, der for 7
år siden eller mere kom hertil som
gæstearbejdere, for Folketingets
bevl Illng af indfødsret er betinget af 7
års fast bopæl i Danmark. Tidligere
forlangtes 1Oårs straffrit ophold her i
landet, samt krav om et hæderligt liv,
selvforsørgelsesevne, og vilje til at
akklimatisere sig i det danske sam·
fund, i dansk kultur og folkeliv.

Min far
Født 1883 ved Tønder var pæredansk, så langt slægten kan spores
tilbage, men var under den preus·
siske besættelse af Sønderjylland
1864 - 1920 statsløs, fordi hans
familie »opterede for Danmark«, dvs.
de nægtede at blive preussiske
statsborgere med pligt til preussisk
militærtjeneste, men kunne så til
gengæld Ikke købe fast ejendom I
deres hjemstavn. Af den grund ud·
vandrede 70.000 unge sønderjyder
tll Amerika og Danmark i disse år, særlig under den hårde KOller-po·
litik. Folkeafstemningen I 1920 fik
derfor slagside til tysk fordel.
I 1904 indvandrede min. far til
Danmark, illegalt over grænsen syd
for Ribe, kom på Vinding Højskole
ved Vejle for at lære at skrive sit
modersmål, der jo var forbudt i den
tyske skole ved Tønder, han var
tvunget til at gå i. Han blev dansk
soldat, købte landbrug I 1909, og i
1915 fik han efter 11 års ophold i
Danmark, dansk statsborgerskab og
blevsognefoged på egnen i 25år-til
sin død. Jeg har gemt alle hans
papirer fra hans ansøgning om stats·
borgerskab i hans eget hjemland, og
de viser, at han skulle stille med
vandelattester, anbefalinger, straf·

attester, fattigvæsensattester ect.,
og fra alle arbejdsgivere og offentli·
ge myndigheder gen nem 10 år. Han
måtte ikke have ligget fattigvæsenet
til last eller skejet ud på nogen måde.

Til eftertanke
Da Folketinget behandlede oven·
nævnte 870 ansøgninger om stats·
borgerskab, spurgte den unge MF
Kim Behnke, hvor mange af de 870,
der var straffet for grov vold, - (altså
ikke for slagsmål, tyveri, lettere vold
m.m.) og svaret var 571Atter spurgte
K.B., hvor mange af de 57, der var
straffet mere end een gang. Svaret
1Ol Endeligspurgte K.B.,hvor mange
der var straffet for mord. Svaret 3!
Fremskridtspartiet stemte imod at
morderne fik indfødsret, men de fik
det alligevel med alle andre partiers
stemmer, - også Kristeligt Folke·
partis.
Tage Lassen
Bredal, Vejle

Zions Vises Protokoller
Som en reaktion på optagelse af
medlemmer, der er af jødisk afstam·
ning, har foreningen modtaget nogle
eksemplarer af skriftet »Zions Vises
Protokoller«. Hensigten med skrif·
terne er antagelig at skabe debat om
disse nye medlemmer, hvad der dog
ikke er noget grundlag for.
»Z lons vises Protokoller« blev før·
ste gang offentl iggjort som et særligt
kapitel i den udvidede udgave af
Sergei Nilus's religiøse skrift »Det
Store i det Smaa«. Nær en Antikrists
Komme og Djævelens Herredømme
paa Jorden«. Skriftet blevtrykt på det
kejserlige
russiske
trykkeri
i
Tsarskoje Selo 1901 og 1903. Siden
er Protokollerne kommet i talrige

oversættelser og udgaver.
Protokollernes indhold er en tale,
der holdes af lederen I den hem·
melige jødiske verdeM,egering til
Zions forsamlede Vise. Lederen gør
rede for den undergravende virk·
somhed, som snart skal føre til det
jødiske verdensherredømme. Gen·
nem ødelæggelse af samfundssind
og almindelig men neskelig moral i
de ikke-jødiske samfund, vil jøderne
svække de ikke-jødiske folk og for·
berede jødernes magtovertagelse.
Til disse Protokoller har Nil us til·
føjet en forklaring, hvoraf det frem·
går, at Protokollerne er et uddrag af
de protokoller, der førtes ved den
første Zionistkongres i Basel 1897.
Protokollerne har selvsagt været
genstand for megen diskussion, og
mange betvivler deres autentic itet.
Det er således en almindelig op·
fattelse, at Protokollerne er udar·
beidet af det hemmelige zaristiske
politi Ochrana, men dette er dog ikke
bevist.
En domstol har erklæret Protokollerne for et •falsum« (Schweiz
1935). Dette kan dog ikke siges at
være afgørende, da den ne domstols
vigtigste opgave var af politisk natur.
Den skulle skabe ro omkring det
Jødiske samfund I Schweiz. Rettens
kendelse er da også mere et forsvar
for jødernes ret, end den er et tekst·
kritisk udsagn. Man har påvist
overensstemmelse mellem lange
passager i »Zions Vises Protokoller«
og en fransk roman fra 1864, men
dette er også uden videnskabelig
betydni ng, da omstændighederne
omkring denne roman er dunkle. En
troværdig tekstkritik kan ikke op·
bygges på usikre kilder.
Uden yderligere at gå ind i dis·
kusslonen om Protokollernes status,
ønsker foreningen hermed at til·
kendegive, at disse Protokoller på
ingen måde kan indgå som materiale
i eventuelle overvejelser angående
optagelseskriterier for nye medlemmer.

X
INDMELDELSESKUPON
Ti l
Den Danske Forening
Postboks 862
2840Holte
Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening og
indbetaler mit kontingent for 1988 (mindst 100 kr.) til
foreningens adresse eller på dens postgirokonto
4547551.

Navn : - -- - - -- - - -- -- - - Evt. stilling:
Gade, vei m.m.: - - - - -- - - - - - - - Post nr. og ·distrikt: - - - - Kuponen bedes i ndsendt til:
DEN DANSKE FORENING, Postboks 862. 2840 Holte.

19

Lempelige vilkår
for at opnå
dansk indfødsret
Reglerne er i øvrigt komplet ulæselige
for almindelige mennesker
Fra gammel tid er det blevet be·
tragtet som noget ganske særligt at
være statsborger i Danmark, og altså
have, som det kaldes, »indfødsret«
Mr. At man har indfødsret, inde·
bærer, at man har krav på Danmarks
beskyttelse og ret til at deltage I
folketingsvalg og lade sig opstille til
Folketinget.
Efter grundlovens § 44 kan ingen
udlænding opnå dansk indfødsret
uden ved lov. Der er imidlertid
opstået en fast praksis for, hvornår
man kan komme med på en sådan
lov. Det er det lokale politi, som
i første instans undersøger, hvorvidt
en person, der ansøger om indføds·
ret, opfylder de betingelser, som efter praksis opstilles. Herefter be·
handles ansøg ningen, blandt andet I
Inden rigsministeriets indfødsretskontor. Ansøgningsskemaer fås hos
politiet.
Udlændinge, der ikke er skandi·
naver, vil efter praksis kunne regne
med, at komme med på en ind·
fødsretslov, når de har boet her I 7 år,
for udlændinge gift med en dansker,
dog kun 4 år, når ægteskabet har
varet 3 år og stadig består. Der er
også lempelige regler for udlændinge, der er kommet hertil som børn,
eller som er adopteret af danske. For
flygtninge gælder også lempeligere
betingelser.
For at opnå dansk indfødsret
kræves det normalt tillige, at man
mestrer det danske sprog i en sådan
grad, at man kan klare sig på dansk i
samfundet.Man må heller ikkevære i
skatterestance. Den omstændighed,
at man har modtaget offentlig hjælp,
f.eks. tllbagebetalingspligtlg bistands·
hjælp, vil kunne virke afskærende medmindre hjælpen tilbagebetales.
Det samme gælder, hvis staten har
lagt underholdsbidrag ud for en. Hvis
der Imidlertid er truffet aftale om
tilbagebetaling og aftalen overholdes i nogen lid, er der ikke noget til
hinder for, at opnå indfødsret.
Normalt vil bøder for »bagetelfor·
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seelser« ikke udelukke statsborgerskab. Drejer det sig om grovere
forhold, vil man derimod blive ude·
lukket i mindst 5 år fra gerningstidspunktet.
Børn af g ifte forældre, hvoraf den
ene er dansk, opnår automatisk
dansk statsborgerskab. Det samme
gælder, hvis den ugifte moder er
dansk. I øvrigt kan udenlandske unge
opnå dansk statsborgerskab, når de
fylder 21 , hvis de har boet her, siden
de var 16, og derudover har boet
sammenlagt I Danmark i 5 år. Den
pågældende skal dog meddele sit
ønske til statsamtet (i København
magistraten) inden han eller hun fylder 23. Hvis den unge er statsløs, el·
ler hvis han mister en udenlandsk

statsborgerret ved at blive dansk, er
betingelserne lempeligere.
Reglerne er i øvrigt fuldstændig
ulæselige for almindelige menne·
sker. Selv erfarne jurister kan køre
rundt i dem. De findes i blandt andet
loven om dansk indfødsret og nogle
hertil knytt ede bekendtgørelser,
cirkulærer og forordninger.
Dette er temmelig ubetryggende.
Den Danske Forening er bekendt
med, at der både I udlandet og
herhjemme opererer indvandrerråd·
givere ligesom mange danske be·
tjener sig af skatterådgivere til at
finde rundt i reglerne. Indvandrer·
rådgiverne lever af at gennemanalysere indvandringslovgivningen
i de vestlige lande for at finde hul·
lerne. Deres viden om, hvor hullerne
er, og om hvordan en person, der
søger indvandring, skal stille sig an
over for myndighederne i modtagelandet, sælger de for betaling.
VI har ikke megen tro på, at de
danske regler for øjeblikket, udgør
noget effektivt værn over for denne
trafik, som Danmarks borgere altså
end ikke ved foregår.
Den, der får statsborgerret, har
som nævnt ret til at deltage i Folke·
tingsvalg. I kommunevalg kan ind·
vandrerne, ifølge loven om kommunale valg deltage, såfremt de har haft
ophold i landet i blot 3 år.

Igen masser af
>>nye danskere<<
Folketinget producerer ufortrødent
nye danskere på samlebånd
Den 23. Juni 1988 blev lovforslag
nr. L 10 - Lov om Indfødsrets
meddelelse · vedtaget i Folketinget.
Herved fik 727 personer dansk
statsborgerskab. Da det kan være
interessant at konstatere, hvor disse
»nye danskere« - som mange ynder
at kalde dem - kommer fra, har vi
udarbejdet følgende oversigt.
Der kom 26 personer fra de nordiske lande, 93 fra EF og 6 fra USA.
Det er ialt 125 personer, de resterende 602 kommer fra følgende lande og områder:
Øvrige Europa
(samt Tyrkiet)
heraf fra:
Jugoslavien

171

49

Polen
Tyrkiet
Afrika
Syd- og Mellemamerika
Asien og Mellemøsten
heraf fra:
Pakistan
Vietnam
Øvrige
(født i Danmark)

34
62
84
22
257
62
116

68

Det kan oplyses, at statsborgerskabet er uden virkning for ansøgernes børn, som sandsynligvis får
dette på et senere tidspunkt. Reelt
drejer det sig om et betydeligt antal
personer.
Det vil fremover kunne påregnes,
at et stadig stigende antal udlæn·
dinge opnår dansk statsborgerskab.

