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- Ja, jeg læser altså ikke den slag5 !
- Jamen, hvordan kan du så vide, hvilken
slags det er, du ikke læser?

Appel til medlemmerne!
Kontingentet for 1989 - mindst I00 kr. • bedes betalt nu, hvis det ikke allerede er betalt. Foreningens virkemuligbeder afhænger af
det. Hjælp os med at få indbetalingen af vejen snarest. Giroindbetalingskort er indlagt i bladet.

Grundlovsmøde i København
Alle Den Danske Forenings medlemmer indbydes hm-..! til

Gruodlovsmøde t1Wltbg den 5. jum 1989 Id. 16 pj p/"'1WI w:d
Gt:atolle Hovodbt"bliotå, A blro•ans AIM 6, 29()(} Hdkrup.
Profes.,or, jur. dr. Ole Jwsdbakil vi1 tale over emnet:
.(lrundlovea i teOri og praksis«.
Medlemmerne opfordres til at tage fJunilie og sympatiserer med.

Grundlovsmøde i Århus
Den Danske Foreaillp medlemmer i Åtb\1$-, Odder· og Skanderborg-omrlderne illdbydes til Grundlovsmøde t1Wltbg da1 5. juni
1989 Id. 14.30 i Frodaiksbøj Kro. Oddervej, 8()()() Mus C
Tidligen: ocdwtniopcher Jens Toldsrrup og oæstlormand i Den
Danske Forcoiog Poul Vinrher Jensen vil tale.
Mødet er oCfentligL Medlemmerne opfordres til at tage familie og
sympatisører med.

DANSKEREN

-

Lov er lov?

Folketinget har opført»et sturt, sturt nummer« med den såkaldte
tamilsag. Forargelsen kendte ingen grænser. Tænk, man mente, at
en minister havde overtrådt en lov. Lov er lov, og lov skal boldes.
Som om ikke enhver vidste det, og som om Folketinget ikke nidkært
vågede over den strikte overholdelse af enhver lov efter dens ånd og
bogstav.
Nogle har rigtignok været dumme eller ufine nok til at mumle
noget om Christiania, BZ.terror, Frøstrup-lejr, rødnazistiske anslag
mod selve Grundlovens borgerrettighedsparagraffer og mere af forskellig slags, som ikke synes at have bragt Folketinget på barrikaderne til værn om lov og ret for danskerne. Men det må selvsagt
være nogle, der ikke har forstået et kuk af den højere lovkyndighed,
eller at der er forskel på fremmede »gæster« og husets egne uvorne
unger.
Vi andre har nok heller ikke begrebet noget, når vi tænker på,
hvordan det gik med vor anmeldelse mod et statsbetalt tidsskrift
med justitsministerielle embedsmænd i ledelsen, der reklamerede
for støtte til »flygtninges« ulovlige forbliven her i landet. Eller på,
hvordan en lang række mennesker ustraffet kunne overtræde udlændingeloven ved at holde »flygtninge under jorden« skjult for
myndighederne. Ikke alene straffedes ulovlighederne ikke, men
man lod lovbryderne opnå, hvad de ville, når myndighederne omgjorde deres egne afgørelser for at få fred.
Særlig perspektivrig bliver strækningen af loven, når det nu
afsløres, hvor sikkert et grundlag lovbryderne havde for at sætte sig
op imod myndighedernes sjældne afvisninger af vore kolonisters
røverhistorier. En af »Oygtningevenneme« i det nordjyske, en universitetslektor, erkender bagefter:
»En iraner, jeg havde været med til at skaffe asyl ved bl.a. at
formulere hans levnedsbeskrivelse, fortalte mig et par år efter: »Nu
hvor det hele er overstået, vil jeg baresige til dig, at den historie,jeg
fortalte dig den gang, var løgn. Men den fungerede jo ...«. »(WA
27/1-89).
Jo, løgnen fungerede i kraft af den lov, Folketinget havde trukket
ned over hovedet på det danske folk. I den gjorde det sig ikke så nøje
med løgn eller sandhed, med overholdelse eller overtrædelse af
loven. Det betød jo i det højeste en ubetydelig forskel i tempoet for
kolonisationen af Danmark.
Lov er lov. Eller er den?

. Gammeltoft-Hansen var en helt anden type. Han havde været
mere politisk end de fleste politikere. Førerhund i flokken, der søgte
at trække Danmark ud af dets nationale spor, over i en fremtid som
multietnisk samfund koloniseret af alverdens folkeslag. Formand
for Dansk Flygtningehjælp, hvor kuglerne støbtes. Ophavsmand til
den udlændingelov, som fra 1983 bragte »ledet af lave« og åbnede
Danmarks porte for en grænseløs tilstrømning fra hele verden.
Medlem af Flygtningenævnet, der fastlagde lovens udførelse i praksis. Feteret forbillede for hele den venstrefløj og fremmedlobby, der
satte resten af verden • især den tredje· over deres eget fædreland og
fremmedes interesser over deres danske landsmænds.
Det var en person med denne fortid og disse bastante politiske
bindinger, der blev gjort til Folketingets ombudsmand. Men ikke
dermed til folkets.
Hvordan skulle denne politiske ombudsmand kunne ultroo nogen
som helst upartiskbed eller fordomsfnlied i flygtninge-og fremmedsager, som måtte forudses at blive en vigtig del af ombudsmandsvirket? Hvordan kunne man tro eller forlange, al de danskere, som var
hans absolutte modstandere og bekæmpere i fremmedpolitikken,
skulle have nogen som helst tillid til ham i de sager, hvor de måtte
ha ve behov for at appellere til ombudsmanden? Faktisk og praktisk
havde Folketinget med valget af Gammeltoft-Hansen gjort dem
ombudsmandsløse.
Den såkaldte tamilsag eller Ninn-Hansen-sag, der rettelig burde
hedde ombudsmandssagen, har demaskeret hele den uanstændighed, Folketinget gjorde sig skyldig i, da dets Herta! gennemtrumfede
valget af den »anløbne« Gammeltoft-Hansen. Og ban, da han modtog valget
Han bør gå eller gås. Jo før, jo bedre.
Før bliver der ikke tillid og værdighed om embedet på ny. Før
bliver Folketingets ombudsmand ikke folkets.

Hjernevask

Om kort tid starter ministeriet Schluter udbetalingen af ti millioner kr. til såkaldt folkelig oplysning om Oyguunges og indvandreres
forhold.
På initiativ af Socialdemokratiet, SF og Kristeligt Folkeparti
starter der således nu et statsfinansieret propagandafelttog imod de
genstridige danskere, der tillader sig at sætte en grænse for, hvor
mange gæster Danmark bør kunne huse.
Den Danske Forening er ikke overrasket over dette udspil fra
landets regering og folketing.
Vi har længe kunnet iagttage en nervøsitet hoo magten, d.v.s.
politikere og presse, over udviklingen i fremmedpolitikken.
De gyldne glansbilleder om samhørighed og hjertevarme danskere og udlændinge imellem bliver daglig udraderet i virkelighedens verden.
Det går naturligvis ikke.
Vil befolkningen ikke med det gode, skal vi slæbes til »humanisternes« Ooskeltrug, om det så skal være for vore egne skattepenge.
Det vil danskerne finde yderst upassende. Den Danske Forening
Danmark har en ombudsmandssag. En sag om en ombudsmand,
bar samme opfattelse. Vi vil derimod anbefale, at regering og
der ikke burde være ombudsmand.
Det har egentlig været soleklart, lige siden Hans Gammeltoft- folketing tager initiativ til en tilbundsgående høring om hele fremHansen i 1986 af et flertal i Folketinget blev valgt til at være dets medpolitikken.
Det trænges der til.
ombudsmand.
Lad da modstandere og tilhængere af kollektiv indvandring til
Hans forgængere i embedet havde været videnskabsmænd eller
embedsmænd, hvis tidligere virke borgede for deres almindelige Danmark mødes i en fri og åben debat -og på lige vilkår. Det vil være
upartiskhed og uvildigbed, den første og helt afgørende forudsæt· i samklang med dansk tradition. Modsat skattef1DaDSierede propaning for, at de kunne nyde borgernes tillid og være generelt habile i gandatogter, der normalt hører hjemme i lande, vi ikke sammenligner os med.
deres betydningsfulde gerning.

Folketingets - ikke folkets
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Den pæne mands svinehund
Af Niels Lillelund
l » Tidehverv« bar ca.nd phil. Niels Lille/und givet et signalement af informationschefen i Dansk Flygtningehjælp, Finn
Slumstrup. Med forfatterens tilladelse bnilger vi her et uddrag afartiklen.
Finn Slumsirup er informationschef i
Dansk F1ygtningehjælp. Og han er en pæn
mand.
Vi ved det, for vi har læst ham i JyllandsPosten og set ham i TV. Den bløde, udglattende mand, der søger forsonligheden og de
fælles holdepunkter. Den arrige agitations
svorne modstander. Informationschefen
med den grundtvigske baggrund og de demokratiske idealer. Han vil en sober debat.
Han vil afskaffe myterne, som han kalder
det. Han vil oplysning og saglighed.
På udebane
Derfor må han da også, når han optræder
i Jyllands-Posten eller på TV, tage stærk
afstand fra, at Den Danske Forening forhindres i at holde møder. Når luften fyger
med rådne æg eller molotovcocktails. når
biler smaares, siger ban fra. Et sådant mdgreb i ytringsfriheden er utilstedeligt. Der er
ingen, der som Finn Slumstrup må beklage
og tage afstand. Det er ikke pænt. Ja, det er
»svineri« (JP 9. 12. 88).
Sådan er grundtvigianeren på udebane.
Den pæne idealist. Den ulastelige borgermand med de rigtige meninger og den anstændige afstandtagen. Facaden er i orden.
Den hvide, uplettede dragt til brug for udebanekampe.

På hjemmebane
På hjemmebanen har piben imidlertid en
anden lyd. I den sluttede kreds lægges anstændighedens kappe. Man slapper af i venners lag. Den officielle pænheds maske rives
af. Nu kan tingene siges mere lige ud. I den
lune atmosfære af selvretfærdighed og forargelse over folks almindelige mangel på
næstekærlighed slipper Finn Slumsirup sig
selv løs. Her møder jo ingen modsigelse. Her
er alle på samme hold. Her varmes man af
enigheden og fællesskabet, her kan grundt·
vigianeren være sig selv. Så kommer en
anden side frem.

Strækmarchen og Den Danske Forening
Således i en artikel, »Fremmedhad og
racisme i Danmark«, i Flygtningehjælpens
årsskrift 1987. Bevares, læser man blot teksten, kan man ikke hænge Finn Slumsirup op

på noget. Han yder enhver sit. Han beskri-

ver alskens terror mod antiracistiske idealister, og så nævner ban da også »for fuld·
stændighedens skyld ... at også flere af højregruppens talsmænd har været udsat for
ubehageligheder, der kun kan betegnes som
uanstændige forsøg på at begrænse ytringsfriheden«.
Finn Slumstrup kender altså grænsen til
det anstændige.
Han kender også grænsen til injurier. Så
han kalder ikke Den Danske Forening for
racister eller nazister. Han fmder på noget
bedre. Han omtaler den blot som udtryk for
højrebølge, og illustrerer så sin artikel med
billedet af nazister i strækmarch og Ku Klux
Klan, der brænder kors af.
Han kurme også have valgt billedet af
tusind bz'ere, der kaster granater efter medlemmer af foreningen, der prøver at afholde
møde. Eller billedet af formanden, Sune
Ualgaards frakke, ødelagt at maling og spyt,
hærdet af nogle slag for fædrelandet og
ytringsfriheden. Men Slumstrup valgte nazisterne og Ku Klux Klan. De passede bedst,
mente ban altså. Så han placerede dem sådan, at meningen ikke var til at tage fejl af.
Den Danske Forening og nazisterne, de er
to alen ud af samme dårlige stykke. De er
højre i strækmarch. Deer kutteklædte voldsmænd. Det er ganske vist.

Kristeligt Dagblad ved jo nok, hvordan det
hænger sammen. Vi behøver ikke tage stilling til »forskelle og ligheder«, men ligheden
falder jo i øjnene. Den begavede læser må
slutte sig til resten.
Sådan er Finn Slumstrups metode. Ligeså
infam, som den er klassisk.

Flygtningepolka

Påstande om stor og grov kriminalitet
blandt flygtninge og indvandrere afvises
som regel med forargelse som løgnagtig hetz
imod de fremmede. Pladsen tillader her Jrun
at ointale ganske få af de talrige eksempler,
dagspressen rummer til bekræftelse af påstandene.
Senest bar vi set eksempler på, hvordan
polakker, der har fået asyl som påståede
forfulgte medlemmer af Solidaritet, har begået stribevis af omfattende tyverier.
I marts fængledes i Esbjerg to unge polske
kvinder på 23 og 28 år for tyverier til omkring 1/2 mio. kroner.
De modtog begge bistandshjælp på 4.200
Informationschefens
kr.
om måneden og havde købt en Ford
infame manipubtioner
Sierra
Plaza til knap 200.000 kr., som de
Artiklen er et lærestykke i den skjulte
propaganda. En lumpen manipulation og en efter politiets formening havde brugt til derinfam antydning, En fej dækken sig iod un- es tyvetogter i Jylland og Nordtyskland.
der demokratiske almindeligheder, mens Selv påstod de at ha ve købt alle de kostbare
den virkelige mening skriger læserne i øjne- ting eller fået dem som gaver (Jyll.-Post. og
ne gennem stærke billeder. Sådan ser det ud, Bert. Tid. 23/3-89).
De to polske kvinder havde i øvrigt konnår Dansk F1ygtningehjælp tager fat på det
skattefinansierede oplysningsarbej<le - »sag- takt med fem andre østeuropæere, der også
ligt og sobert informationsarbejde, så de bar begået butikstyverier i Vestjylland (Eksværste myter og fordomme elimineres«, tra BL 11/5-89).
Omtrent samtidig blev et polsk ægtepar,
som Bent Østergaard har udtrykt det. Sådan
ser det ud, når Finn Slumstrup er på hjem- som havde fået politisk asyl i Danmark, i
Københavns Byret idømt hhv. 8 og 6 månemebane.
At bi!ledvalget ikke var nogen tilfældig- ders fængsel for tyverier. Der var beslaglagt
hed bekræftes i Kristeligt Dagblad, en anden tyvekoster til en samlet værdi af 115.000 kr.
af de herlige varmestuer, d. 18. februar hos dem. Manden var ved anholdelsen i
1989. Finn Slumstrup udtaler: »Uden i besiddelse af 190.000 kr. og en bil proppet
øvrigt at tage stilling til forskelle og ligheder med tyvekoster. Ved ransagning i ægteparmellem Den Danske Forening, nazisterne rets lejlighed fandt politiet yderligere 50.000
og Fremsk:idtSpartiet kan man sige, at deer kr. (Jyll.-Post. og B.T. 12/4-89).
fælles om en stærk negativ holdning til
Der forlyaer naturligVIS intet om udvisflygtninge og indvandrere«.
ning af disse stakkels forfulgte »politiske
Ikke sandt, så er vi med igen. Vi læsere af flygtninge«.
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En blev til niogtyve
- og hvad så?
Afcand. oecon. Ebbe Vig
Som borger i det danske samfund burde
man, som tilfældet er for Sveriges vedkommende, kunne slå op i det offentliges opgørelser og se, hvor mange mennesker der
stammer fra helt fremmede kulturer men
som er bosat i Danmark.
'
Af årsopgørelsen for 1988 vedrørende
udlændinge fro Danmarks Statistik fremgår,
at antallet af udlændinge med en nationalitet i omrlder uden for EF, de nordiske lande
og Nordamerika, som boede fast i Danmark
pr. 1/1 1989, udgjorde 87.381. Men dette
tal fortæller kun cirka halvdelen afsandheden.
Hvordan 70.000 fremmede trylles
ud af fremmedstatistikken
Inden for de sidste blot IO år har nemlig
over 24.000 voksne personer fra de pågældende områder og deres børn opnået dansk
statsborgerskab - men antallet af børn, der
naturaliseres samtidig med forældrene er
ikke opgjort nogetsteds, og børn født efterfølgende tælles alle med som danskere !
Befolkningstilvækst-raterne for de pågældende kulturer ligger imidlertid forholdsvis stabilt omkring 4 pct. pr. år, og
derfor kan de fremmede indirekte udskilles
fremover, når blot antallet på et givet tidspunkt er kendt
Med blot 2.4-00 nye statsborgerskaber pr.
år inklusive børn i de sidste 20 år (fra I %8)
bliver antallet af disse »nye danskere« med
en baggrund i de pågældende områder dermed til mere end 70.000 personer pr. 1/1
1989.
Altså skal det officielle tal 87.381 forhøjes til mindst 157.381 pr. 1/1 1989.
De 2-3.000 nye statsborgere hvert Ar og
deres børn trækkes afmyndighederne simpelthen ud af opgørelserne. Dette sker ikke
lex. i et land som Sverige.

Fortsætter indvandringen med 9.000 pr.
år· eller med 13.000 som foreslået af Mellemfolkeligt Samvirke - eller med 500 vil
udviklingen derfor se ud som i tabellen,
når vi skal holde os til kendsgerningerne.
I blev til 29 alene mellem årene 1961 og
I989 • og ikke blot i Ishøj, i brokvartererne i
København og i den århusianske ghetto
Gellerup! Og hvad så?
'

Det historiske forløb
Det historiske forløb ser i korthed således
ud:
Der »gæsteindvandrede« fra 1961 til det
såkaldte indvandrerstop i 1972 ialt 25.322.
Heraf 18.280 fra 1967 til 1972.
Det er disse »gæsteindvandrere<\ der altid
henvises til. Sagen er blot den, at de hver og
en efte! »indvandrerstoppet« i 1972 i gennemsmt bragte 2,5 personer mere hertil så
de udgjorde 88.435 pr. 1/1 1989.
'
Hertil kommer så de asylgodkendte, der
kom ekstra til under de kombinerede indvandrer- og Oygtninge-boom i 80erne.
1 alt blev dette pr. 1/1 1989 til omkring
112.000. Og sA er natur/llisationeme kuo
medregnet for de sidste 10 Ar. Og fødselsoverskuddet her i landet mangler også.
Når fødselsoveroverskud og naturalisationer for 20 år medregnes, fremkommer
tallene i ovenstående tabels I. kolonne.
I ·blev til 29 i 1989 - og fremover skal
der ikke tælles 29, 30, 31, 32, men 29, 67,
126, 325, hvis det fortsætter som nu.
Får Mellemfolkeligt Samvirke sit forslag
om 13.000 indvandrere pr. år godkendt af
Overdanmark og dermed af Folketinget,
skal der tælles: 29, 77, 151,265, 402.
De befolkningspolitiske perspektiver kan
anes af nogen og klart ses af de endnu tænkende. Udviklingen i antallet af personer
.
Antal indvandrede • "ll deres familiemedlem· med tyrkisk baggrund i Danmark i 80eme
meri Danmark meden hlgangpr.årfra 1989på: har været særlig voldsom. Personantallet er
fordoblet på blot 9 år. I Tyrkiet er fordob9.000
13.000
500
lingstiden for folketallet ellers nærmest ulÅr
trakort, nemlig 28 år. Den meget kortere
1961
5.420
S.420
S.420
fordoblingstid
her i landet skyldes naturlig1989
IS7.38l
157.381
157.381
2000
363.658
417.603
249.024 vis den kulturtradition, at herboende an2011
681.212
818.204
390.104 dengenerations-tyrker henter ægtefælle i den
2022
1.170.072
1.434.910
607.291
snævre familiekreds i Tyrkiet; deraf også det
" frn omr!der udeo for EF, de noroisl:e linde oi Nord.:a.merib
store indgiftningsproblem.
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Hen mod katastrofepunktet

Den helt voldsomme politiske ustabilitet,
ved vi fra udlandet, indtræder, når fremmedandelen når op på 10-20 pct. Dette vil
med den nuværende tilstrømning være tilfældet generelt mellem år 2007 og 2021. I
enkelte områder af Danmark med stor koncentration af udlændinge vil 20.procent-andelen være nået om blot 3-5 år.
Tæ~kte man sig den teoretiske mulighed,
at en ideel fordeling kunne forsinke katastrofen · at ideel forståelse kulturerne imellem ville gøre I 0.20 procent-grænsen uden
helt afgørende betydning - VIlle Danmark
med det nuværende indtag i 2035 stå med
en befolkning på over 6,4 mill. og en fremmedandel på 1/3, som 15 år efter ville være
blevet til mere end halvdelen af en befolkning på 81 / 4 mill. (danskere og fremmede
tilsammen).
Det er uhyre vigtigt at mærke sig, at der er
tale om en udvikling, der ikke igen lader sig
vende, og det er faktisk derfor, at en beslutningsorienteret befolkningsstatistik er af vital betydning for landet.
Med 500 nye udlændinge pr. år ville vi
være ca. 5,5 mil!. indbyggere med en fremmedandel på 23 pct. i år 2040. Forudsætningen for så lille en indvandring i forhold til
nu VIlle dog være et stop for samtlige familiesammenføringer og f.eks. kun indvandring af FN-konventionsflygtninge.
Fortsætter den nuværende indvandring i
blot 11 år mere, og man så foresullede sig at
den helt ophørte, ville de fremmede allige~el
nå den topkritiske befolknmgsandel på 1020 pct. mellem år 2010 og 2030.
Med en helt iast kvote - hvordan det
skull_e administreres, kunne man også spørge s,g · på 4.000 nye pr. år fra 1995 i
modsætning til de ca. 9.000 pr. år nu, ville
10-20 procent-grænsen blive nået mellem år
2010 og 2027.

*

Som det fremgår, går det med sikkerhed
galt, hvis ikke udlændingetilstrømningen
standses i løbet af de næste ca. 5 år.
Enhver burde kurme indse, at den oprin. deligt aftalte FN-flygtninge-kvote på 250pr.
Ar var udmålt bevidst la ve, fordi der forelå
underbygget viden allerede dengang om den
indvandnngsvæks~ der følger afen primær
tilstrømning.
Gjorde de ansvarlige sig blot nogle af
disse kendsgerninger klare, var der en chance for, at virkeligbedsbeskrive/sen og dermed kontrollen med befolkningsudviklingen kunne retableres, inden det er for sent.
Fordi vi i Danmark ikke bar haft tradition for at bruge befolkningspolitiske tiltag i
noget stort omfang - det gør man i indvandringslande og i totalitært styrede lande • sA
kunne vi måske med fordel netopgøre dette
nu; inden vi bliver et sådant land.

Som udlændingestatistikken er udarbejdet og indrettet, er den uegnet. Den længe
krævede offentlige flygtningestatistik, der så
dagens lys første gang den 5. april 1989, og
som skal udarbejdes hvert kvartal fremover,
bidrager med en promille af det, der er behov for.
Det paradoksale er, at for blot en promille af udlændiogeudgifteme i et gældtynget
land som Danmark, kunne der bringes Iys
over denne del af den politiske beslutningsproces. Beslutningsprocessen er blevet såre
ubehllgelig; men det skyldes, at grundlaget
netop mangler; konsekvenserne af at lade
stå tH er dog ikke blot ubehagelige; de er
dødsens farlige.

Duede hun ikke?
Når "i sender vore informationsblade om
mangemilliardudgifterne på de fremmede til
grupper af offentligt ansatte, især i sygehusog plejesektoren, hvorfra der konstant lyder
protester mod regeringens og amternes nedskæringer, er det forbløffende, at de ofte
mødes med forargede reaktioner.
Kan modtagerne af bladene ikke sesammenhængen mellem de to ting? Eller er det
måske netop, fordi de ikke kan undgå at
indse den, at de reagerer så meningsløst?
Men gør ikke også dagligdagens mere
barske oplevelser deres indtryk - sammenholdt med milliardtall,ne? I fagforeningsbladet »Kommunalarbejderen« nr. 19 fra
19/10-1988 finder vi f.eks. under den ledende overskrift: »Gammel kone dør på et
af plejehjemmets depotrum - er det sparekniven?« et læserbrev om den 91 -årige døende, der skulle nyttes fra en stue til en
anden - som blot ikke var gjort klar! Det
blev kun til anbringelse i et depotrum:
»Ingen burde kunne flyttes. som en po5e
tøj. - Min farmor sov stille ind på et depot·
rum, det er forfærdeligt at tænke på. Men
spørgsmålene skal stilles: - » Varder ogs,I en
klokkesnor på det pågældende depotrum ?
Var min farmor klar over, at •nu var tiden
der«? Kunne hun komme i kontakt med
nogen?
Jeg må leve med uvisheden om, at det au
også er rigti1,>t, at hun sov stille ind. Men man
er kun død, hvis man er glemt, og det der
skete i hendes sidste døgn, skal ikke blive
glemt. .. Hjælp mig med det!«.
Ja, der er meget, det er værd at huske.
F.eks. at de samme penge ikke kan bruges til
at købe flere forskellige ting på samme tid,
hvad en del mennesker åbenbart er tilbøjelige til at glemme. De mange milliarder, der
bruges på de fremmede, kan nu engang kun
bruges på danskernes bekostning.

Retsvildfarelse
om asylretten
AfKaare Ruud

I rubrikken »Bøger og Tidsskrifter« bringes i dette nummer en kort anmeldelse af
nordmanden Kaare Ruud's nylig udgivne
bog: »Hva skjer med Norge«. De fleste artikler i dette fortrinlige lille skrift hllr lige så
stor interesse for danske forhold som for
norske. I del følgende bringer vi med forfatterens tilladelse bogens kapitel 9 i dansk
oversJette/se.
Af en eller anden mærkeliggrund hersker
der her i landet udbredt retsvildfarelse om
asylrettens indhold. Toi>-politikere, herunder både regeringsmedlemmer og stor·
tingsmænd, offentlige tjenestemænd, akademikere og andre, som burde vide bedre,
taler, som om staten i henhold til den internationale flygtningekonvention skulle være
forpligtet til at slippe asylsøgende udlændinge ind i lande.t, behandlederesan.s0gning
og eventuelt bevilge dem asyl, dersom konventionens kriterier for at være flygtning er
til stede.
Ret, men ikke pligt til at give asyl
En sådan retSopfattelse ville indebære, at
udlændinge har personlig ret til at få asyl.
Desuden ville den med Il undtagelser gøre
det internationalt ulovligt at afvise nogen
ved grænsen, dersom de beder om asyl.
Dette synspunkt er uholdbart og kan virke farligt vildledende i en så vigtig sag, som
asylretten er for landets sikkerhed og nationale fremtid. Forholdet er det, at hverken
den almindelige, uskrevne folkeret eller
flygtningekonventionen hjemler nogen så·
dan individuel ret til eller krav på asyl. Heller ingen af menneskerettighedskonventionerne garanterer asyl til flygtninge. Asylretten er da heller ingen anerkendt menneskerettighed (NOU 1983: 47 side 136 og 141144).
Inden for folkeretten er asylretten en ret,
som regulerer forholdet mellem stater, ikke
mellem staten og individet. Asylretten er
den ret, en suveræn stat har til at give asyl
(fristed) til en anden stats borgere, uden at

denne kan gøre indsigelser. Staten har ret,
men ikke pligt til at give asyl. Heller ikke
flygtningekonventionen, som går forholdsvis langt i retning af at forpligte de stater, der
har underskrevet den, pålægger staterne nogen pligt til at indrømme flygtningestatus.
Det er ikke en konvention om retten til asyl,
d.v.s. om, hvornår der skal bevilges asyl.
Konventionen regulerer ganske vist flygtningens retlige stilling under opholdet i tilflugtslandet, men disse forpligtende reguleringer træder først i kraft ved, at flygtningestatus indrømmes. Konventionen taler jo
kun om flygtninge, ikke om personer, der
søger at blive accepteret som flygtninge.
Dette må være den realpolitisk rigtige tolk·
ning. I modsat fald ville signaturstaterne jo
helt kunne miste kontrollen med tilstrømningen afasylsøgende fremmede statsborgere, det være sig virkelige eller falske flygtninge.
En byrde, nogle lande påtager sig frivilligt
Noget ganske andet er, at Norge, i lighed
med en række andre stater, ensidigt - i sin
nationale lovgivning - har pålagt sig selv en
pligt til at bevilge asyl. Men dette har selvsagt ikke noget med internationale forpligtelser at gøre. Her passer det godt at komme
med min egen politiske vurdering: Fjem
denne pligt fra norsk lov, erstat ordene »skal
gives asyl« med »kan gives asyl«.
Jeg er ikke jurist. Måske netop derfor ser
jeg den sandhed, som virkelig tæller i asylpolitikken verden over: Modtagelsen af asylsøgere er først og fremmest et politisk, ikke
et retligt spørgsmål. Dette giver meget af
forklaringen på, at Norge i 1987 antagelig
modtog flere asylsøgere i forhold til folketallet end noget andet land i verden. Kun Sverige lå på samme niveau. Vi behøver ikke at
gå længere end til vor nabo Finland for at
finde et land, som praktisk talt ikke giver
asyl. I modsætning til Norge fører Finland
en indvandringspolitik, der gør det muligt at
overleve som nationalstat.
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Anmeldelse: Det fri Aktuelt
Atanmeldeenaviserensværopgave.Eo
avis bar en helt anden karakter end en bog.
Og avisen udfylder også en helt anden rolle.
Groft set kan avisstoffet deles op i tre ·
kategorier. For det første er der nyhedsreportagen, for det andet de redaktionelle
kommentarer (f.eks. lederen), og for det tredie er der det egentlige debatstof, dvs. den
del af avisen, som er helliget læserindlæg.
Til den egentlige reportage vil man stille
det krav, at der formidles et retvisende indtryk til læserne af det, der rapporteres om.
For at give et eksempel: Hvis en politikers
udtalelser refereres, bør det ske på en sådan
måde, at den pågældende selv vil finde referatet dækkende for det, han har sagt I de
kommentarer, der fremstår som rent redaktionelle, må redaktionen derimod have lov
til at skrive hvad som helst, der ligger inden
for lovens og sømmelighedens grænser. Og
på debatsiderne må man forvente at finde et
repræsentativt udvalg af de meninger, læserkredsen giver udtryk for. Desuden bør
der selvfølgelig gives plads for, at personer,
som angribes i bladets spalter, far lejlighed
til at forsvare sig, ligesom der bør gives plads
for kompletteringer af rent informationsmæssig art i relation til bladets reportage.
Hvad der derimod ikke med rimelighed kan
forlanges plads til, er rene tomgangstilkendegivelser, dvs. indlæg som blot bekræfter,
at en bestemt holdning stadig er »på banen«,
uden i øvrigt at bringe noget nyt.
Ensidig reportage om indvandringen
Det fri Aktuelts reportage om indvandringsspørgsmål har en svingende, men oftest meget tendentiøs retning. Især er der en
del relevant nyhedsstof, som slet ikke bringes. Ud fra bladets egen reportage vil læserne f.eks. vide meget om, hvad Socialdemokratiet tænker sig at gøre for at »integrere«
indvandrerne. Derimod v&I de næppe noget
som helst om indvandringens størrelse og
om den trussel, vi står overfor i kraft af
befolkningseksplosionen i Nordafrika og
Mellemøsten. De kan altså næppe have nogen anelse om, at enhver integrationsbestræbelse for øjeblikket vil komme til kort
over for en bestandigt voksende indstrømning.
Racisme-raseriet
Endvidere er reportagen jævnlig farvet.
F.eks. kan nævnes en omtale den 29/11 88
af Den danske Forenings talmateriale. Her
beskrives dette med megen forargelse - og
imødegås med en indirekte racismebeskyldning - hvorimod der slet intet siges om,
hvad det er for tal, det drejer sig om, og
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hvori de er forkerte. 22/7 88 stemples foreningen - der karakteriseres som »indvandrer - og tlygtningeijendsk«(!) - fuldstændig umotiveret med en løgn i form af en gengivelse af en meddelelse fra aktivistkredse
om, at foreningen har opfordret til vold mod
muslimer. 14/4-88 bevæger bladet sig på et
tilsvarende tvivlsomt grundlag ud i en direkte racismebeskyldning - som først blev
taget tilbage under trussel om sagsanlæg
(6/5). Udenlandske organisationer og personer, hvorfra stævninger ikke er sandsynlige, omtales ret kritikløst som racistiske (så·
ledes 21/8 88 og 5/ I 89).
De redaktionelle kommentarer afspejler
en tilsvarende skævhed. 27/9 88 udtaler
lederskribenten f.eks. at han »på alle måder«
er uenig med Den danske Forening. Trods
mange forsøg lykkedes det ikke at få trykt et
spørgsmål til redaktionen om, hvorvidt foreningens for øjeblikket væsentligste programpunkt, nemlig kravet om et uvildigt
undersøgelsesudvalg, også ligger uden for,
hvad lederskribenten finder acceptabelt. Og
den 7/ I sattes sønderjyderne i en redaktionel kommentar i klasse med nazister i anledning af, at de samarbejder med myndighederne om at stoppe den ulovlige indvandring over grænsen.
Motlsie"l"" uønsket
Skævheden kommer også til udtryk ved
redaktionen af debatspalterne. Det er ofte
muligt at få optaget mere ukontroversielle
indlæg, hvis man forsøger længe nok. Når
bladets linie eller oplysninger imidlertid
modsiges på afgørende måde, luk.ker debatsiderne som regel til - typisk efter langstrakte
forhalingsmanøvrer. Eksemplet vedrørende
lederen er karakteristisk. Som andet eksempel kan nævnes forsøg på at komme igennem med svar på læsen.1)0rgsmål, der blev
rettet til anmelderen i anledning af en kronik, som det lykkedes at f4 optaget 10/3, og
imødegåelse af en groft krænkende læserkommentar til samme. Som regel er det
heller ikke muligt at få udfyldt de mere
ideologisk prægede huller i reportagestoffet.
Et karakteristisk eksempel på denne mekanisme op.stod i forlængelse af en artikel
13/4 89, hvor Birte Weiss præsenterede
Socialdemokratiets nye forslag til løsning af
indvandringsproblemet. Forslaget tog kun
højde for, hvorledes indvandrerne skal integreres, men derimod ikke for, at denne opgave er uJ05elig så længe indvandringen
fortsætter i det nuværende omfang. Et indlæg, der pegede på denne mangel og opfor~rede til en supplerende kommentar fra Birte Weiss, blev uden videre afvist. Et andet

eksempel op.stod i forlængelse af en kronik
af den velkendte lobbyist Bent Østergaard.
Han oplyste, at ban forgæves havde opfordret en debattør til at dokumentere, at
denne som påstået uden videre blev stemplet
som racist, når han stod frem med indvandringskritiske synspunkter. Da debattøren
herefter meldte sig på bladets redaktion med
dokumentationen og ydermere kunne fortælle, at denne allerede var tilsendt Østergaard, kunne der ikke opnås spalteplads til
offentliggørelse af svaret Ul Østergaard.
Karakteristisk er således, at debatten og
reportagen ofte afsluttes i en fase, hvor der
kun formidles en halvkvædet vise til læserne
-men pudsigt nok med ret stor regelmæssighed netop den del af visen, som er egnet til at
understøtte den ene part i indvandringsdebatten.
Vaneholdnlnger

Det fri Aktuelt er altså på indvandringsstoffets område ikke loyal over for den opgave, der ligger i at formidle alle sider af
sagen og alle informationer ud til læserne.
Ofte udformes reportagen også således f.eks. med forudsættende bemærkninger,
stemplinger og tendensmarkeringer - at læserens opfattelse af de fremlagde oplysninger spores i en bestemt retning. Vel er der
undtagelser fra dette generelle billede. Men
bladet præges af en firkantet skabelontænkning ogaf vaneholdninger. Stort set synes de
redaktionelle medarbejdere også at arbejde
ud fra en forudsætning om, at Den danske
Forenings synspunkter - for nu at sige det
meget forenklet- blot er udtryk for fascistisk
og ubevidst racistisk tænkemåde. I denne
antagelse bekræfter redaktionsmedlemmerne tilsyneladende hinanden. Reportageformen forudsætter ligefrem denne antagelse
som en kendsgerning, hvorefter denne konstruerede virkelighed bliver forvekslet med
dokumentation for antagelsens rigtighed.
Efterhånden melder kendsgerningerne
sig naturligvis med uimodståelig kraft også
inden for synsfeltet på Aktuelts redaktion sådan som det er sket på flere andre redaktioner. Bladet vil da utvivlsomt komme til at
stå over for en ubehageligselvransagelse. At
den bliver ubehagelig følger af, at bladet i
øvrigt på mange punkter afspejler en ambition omjournalistisk hæderlighed og seriøsitet. For den, som har sådanne ambitioner,
vil det ikke blive rart at skulle vedgå fejl og
uretfærdigheder af den art, som Aktuelt i
dag er dybt kompromitteret af på indvandringsstoffets område.
Ole Hasselbalch

Læserindlæg
til dagspressen
Den Danske Forening modtager fra medlemmerne en stadig strøm af læserindlæg,
som er blevet afvist af aviserne.
Det er vigtigt at buske, at en avisredaktør
ofte vil finde det sværere at afvise faktiske
oplysninger og dokumentation af disse end
bastante, udokumenterede udsagn og påstande eller vurderinger, som fra den udenforstående læsers synspunkt i og for sig lige
så godt kan være forkerte som rigtige. Udsagn om, at man mener sådan og sådan er
uden nyhedsværdi endsige informationsværdi og kan langt lettere afvises, fordi de
opfattes som et fyld, som i det højeste tjener
til markering af, at sådanne synspunkter altså ogsA er på scenen. Overdrevent vold·
somme indlæg eller dårligt systematiserede
indlæg lader sig også lettere afvise.
Respekter derfor følgende retningslinier:
Husk, hvem læseren er. Tænk evt. på en
konkret person. Forklar ham så sagen i hans
eget sprog.
Kom med eksempler. Bring det hele så
uet på læserens hverdag som muligt.
Dokumenterrigtigbeden eller tjek i hvert

fald, at tingene forbolder sig nøjagtigt og i
alle detaljer som beskrevet
Lad være med at blande vidt forskellige
ting i samme indlæg.
Sørg for, at større indlæg systematiseres,
så der er hoved og hale i dem og dobbeltdækninger og overflødigt stof filtreres fra.
Husk, at alt kan skrives kortere. Skriv
ikke læserbreve over knap 61 side (maskinskreven, med stor margen og lioieafstand).
ikke debatindlæg over 2, ikke kronikker
over 4, medmindre hånden er megetsikker.
Husk al skrive det vigtigste først
Husk al bruge korte, enkle sælJJinger aldrig mere end en information i hver sætning • og korte, enkle ord.
Og tag så og følg op. Andre læserindlæg,
som rummer forkerte oplysninger, må ikke
stå uimodsagte. Og folk, der skriver noget
forkert om et indlæg, bør ikke slå urørte. En
væsentlig værdi ligger i den lange, seje forfølgelse af indvaodringspropagandaen i
pressen. Selv for en modvillig bladredaktion
kan det blive en ubærlig belastning at skulle afvise alt for mange lødige indlæg.

Ramt af
censuren

Man taler i lederen den I4. d.m. om retsbevidsthed.
Glemmer Politiken problemet omkring
Christiania? Har Højesteret ikke talt i denne
sag? Glemmer man problemet omkring de
besatte huse i København? Thy-lejren?
Vi almindelige danskere er træt af, at
Politiken står som eksponent for andre end
danskerne.
Så redaktørerne udsendelsen om det
danske politi den 13. d.m. - hvilke forhold,
man byder det danske politi?
Hvorfor er det altid andre end rimeligt
lovlydige borgere, der skal beskyttes? Beskyttelsen går på indvandrere og flygtninge,
som avisen aldrigstillerspørgsmål om, hvad
der fik disse folkeslag til at søge så langt bort
fra deres kultur og nærmeste nabolande.
Beskyttelsen går endvidere på dem, der
overtræder landets love.
Kan avisen også gøre en indsats for at
fremme retsbevidstheden hos disse folkegrupper?
Flemming Møller

Vi har før bragt eksempler på pressens
udelukkelse af uønskede meninger om
fremmedpolitikken. Desværre kan vi kun
offentliggøre enkelte af de undertrykte ind·
læg. Følgende læserbrev af I 4. april til »Politik.en« blev karakteristisk nok afvist af redaktionen.
Politiken har siden længe beskæftiget sig
meget med den såkaldte »tamilsag«. Lede·
ren har tordnet og gang på gang lovet, at
man skulle forfølge sagen.
Løftet er blevet holdt. Der er mange, som
jeg har talt med, som er uendelig træt af
denne sag. Mener Politikens redaktører virkelig ikke, at der er andre og større problemer, som interesserer den danske befolkning?

De lette
vietnamesere
Vi overvældes i dagspressen af rørende
historier om, hvor let de vietnamesere, der
er blevet modtaget som flygtninge i Danmark, tilpasser sig forholdene her i landet og
fredeligt sørger for sig selv.
Der er dog adskillige episoder, som taler
et andet sprog.
Senest berettes fra Hjørring om, hvordan
en sagesløs 36-årig familiefader med kone
og barn blev overfaldet på en restaurant af
fem unge vietnamesiske mænd, der forsøgte
at vansire hans ansigt med et knust vinglas
og trakterede ham med kung ru-spark i
bryStkasseo (Jyll.-Post. 26/4-89).
Vel sagtens endnu et bidrag til »kulturberigelsen«.

Bømsom
flygtninge
Dansk Aygtningehjælp har nu fået bevilling til tre børnehuse til iranske bøm,som er
kommet til Danmark uden deres forældre.
Hvert hus skal rumme 7-8 børn samt socialpædagogisk personale og voksne af børnenes egen nationalitet.
Siden I 985 er der kommet ca. 500 børn
uden forældre til Danmark - flest fra Iran,
men også en del fra Eritrea. Mange er nu
kun ca. JO år · den hidtil yngste er på 4 år,
oplyses det til Kristeligt Dagblad 24/ 12-88.

Kolonisering af
Amsterdam
Det spanske blad El Pais (2/ 4-89) beretter fra den hollandske hovedstad Amsterdam, at antallet af indvandrere der er så
stort, at 47%af alle børn under 9 år i byen nu
er børn af fremmede, især fra Tyrkiet, Marokko, Iran, Algeriet og Surinam.
Det beregnes, at hvis de forbliver i byen,
vil mindst 20%af indbyggerne ved år 2000
være af ikke-hollandsk oprindelse.
Bystyret arbejder med en plan om at »integrere« de fremmede og skaffe dem arbejde. Af de tyrkiske indvandrere er 53% arbejdsløse. 60-80% af indvandrerbørnene
forlader skole eller faguddannelse, inden de
er 16 år.
Denne udvikling forklares også i Hollan~
først og fremmest ved det sociale system, der
varigt sikrer alle fast bosiddende ca. 2.000
gylden (ca. 7.000 kr.) om måneden foruden
børnetilskud etc.
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Fremmedproblemerne
i Storbritannien
Anden Verdenskrigs afslutning er det
nødvendige udgangspunkt. Den engelske
kolonitid var ved at være forb~ og samtidigt
var der mangel på (mandlig) arbejdskraft.
Industrien, men også f.eks. London Transport og Britisb Rail rekrutterede medarbejdere først og fremmest fra Caribien. Gennem kolonitiden havde mange af de tilkaldte arbejdere kendskab til systemet: indfødte/koloniherrer, og mange af deres arbejdsgivere delte den erfaring fra deres egen tid i
kolonierne. Man »keodtesin plads« i et samfund med begrænset mobilitet, hvor man
uden at rødme kunne tale om, at »some are
bom and trained to lead«. Hele dette accepterede klassesystem behandlede George
Orwell sarkastisk i romanen »1984«, læst
over hele verden - men bedst forstået i forfatterens hjemland. Vi kalder landet for
England, men det er kun en begrænset del af
Storbritannien (inkluderer Skotland og Wales), som igen kun er en del af United Kingdom (inkluderer Nordirland) - som er basis
for Commonwealth.
Enoch PoweU advarer
Enoch Powell, der var valgt til parlamentet for de konservative i industribyen Birmingham, så meget tidligt farerne ved indvandringen, men dels var hans tone og udtryksmåde grovere, end de fleste brød sig
om, dels var der stadig brug for arbejdskraften, og dels følte enhver britisk borger et
ansvar for hele det britiske imperiums be·
folkning. Det er også en historis~ sandhed,
at Enoch Powellselv som sundhedsminister
i J 950'eme med entusiasme rekrutterede
farvede sygeplejersker til sundhedsvæsenet
Mange indvandrere havde allerede britisk
pas. Portene var åbne.
Man kan ikke forstå United Kingdoros
udvikling, hvis man ikke forstår betydningen af uld og stål gennem århundrederne.
Stålværker og tekstilfabrikker tiltrak fremmed arbejdskraft. Efterhånden som disse
industriers nedgang blev tydeligere, blev
lønningerne endnu lavere. United Kingdom
har ingen mindsteløn som f.eks. Danmark.
De dårligt betalte arbejdere fra fortrinsvis
Indien og Pakistan måtte naturligvis bo i de
billigste huse i storbyerne. Ghettoerne var
opstået. Normalt er ghetto et negativt begreb, men i nyere tid bar de vietnamesiske
bådflygtninge været spredt ud over hele
United Kingdom. De har derfor haft nemt
ved at blive integreret • og svært ved at
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fastholde deres identitet. Der er som altid
mindst to sider af en sag.
I 1970'erne brød industrierne sammen.
Arbejdsløsheden i de hårdest ramte områder som Birmingham, Manchester, Liverpool, Bradford steg til 30%. De fremmede fik endnu ringere levevilkår og flyttedes mere og mere til servicesektoren,
f.eks. rengøring. Ofte var kendskabet til
det engelske sprog overordentligt be·
grænset og isolationen tilsvarende stor.

Indvandringen søges begrænset
1969 havde det britiske parlament
begyndt at begrænse den frie indvandriogsret. Labour var som parti imod, men fagforeningerne støttede begrænsningerne. Det
var jo deres medlemmers arbejde, der var
truet. Lad os i alle disse spørgsmål prøve at
undgå ordet »racist«, men skal det bruges,
vil det nok oftest dække lavtlønsområdet
blandt britiske arbejdere.
I 1970'erne oplevede Storbritannien en
stærk indvandring af Oygtninge fra ldi
Amins Uganda. OftehavdedeoyetilOyttere
et britisk pas, en god uddannelse og en god
startkapital. Mange af dem er i dag frerotræ-

AfTomHøyem

dende forretningsfolk rundt om i landet med
en koncentration i Leieestershire.
Hoog Kong-problemet
Formentligt vil en tilsvarende situation i
endnu større omfang skabes i løbet af
l 990'eme, når mange vil forlade Hong
Kong forud for 1997, hvor kron-kolonien
overgår til Kina. Emnet er allerede højaktuelt, ja her i Sydområdet, hvor vi bor, kalkulerer ejendomsmæglere allerede med stigende huspriser på den baggrund. Flygtninge fra tidligere kolonier · og i fremtiden ikke
mindst fra Sydafrika - er en britisk realitet,
vi slet ikke kender i Danmark.

De etniske minoriteter
I dag er 5% af indbyggerne i United
Kingdom etniske minoriteter. Forholdet
mellem farvede og hvide lader sig ikke udslette. I Liverpool er der f.eks. en gruppe af
tidligere sorteslaver, der nu har været briter
i hundreder af år, men som stadig diskrimineres. Derimod integreres det store antal
(hvide) irere uden større problemer. Det er
umagen værd at studere følgende oversigt:

Etniske minoriteter i Storbritannien I)
Tusinder
Etnisk gruppe

Total
Indien
Pakistan/Bangladesh
Afrika 2)
Afrikanske asiater 3)
Caribien
Middelhavsområdet
Rest

Midt

Midt

Midt

Procentforøgelse

1971

1976

1980

årligt gennemsnit

1.371
307
171
69
68
553
140
63

J.771
390
246
97
160
604
159
115

2.104

460
355
123
192
644
171
159

1971-76

1976-80

5,3
4,9
7,5
7,0
18,7
1,8
2,6
12,8

4,4
4,2
9,6
6,1
4,7
1,6
1,8
8,4

Kilde: 0/1ice ol Populat;oo ConsUl<S and S.UV.J<.

I) Inklusive personer af blandet oprindelse.
2) Eksklusive personer af asiatisk afstamning.
3) Polk af asiatisk etnisk oprindelse, som levede i Afrika, inden de bosatte sig i Storbritannien.

Integrationsproblemet
1976 oprettedes The Commission for
Racial Equality på baggrund af The Race
Relations Aet 1976. Lord Roy Jenkins var

indenrigsministeren, som allerede 1966 laneerede Race Relations Board med en tale til
Commonwealth Institute, hvorfra et afsnit
ofte citeres: »Integration er ikke en simpel

j

Nogle personlige stationer på vejen
A) En stor del af J970'eme arbejdede
jeg i Sverige som lektor ved universitetet
i Stockholm. Debatten om indvandrere
var meget voldsom. Jeg skrev (26. apn7
1979 i Berlingske Tidende, som jeg den·
gang var udenrigskorrespondent for) en
artikel med titlen: »Hver 8. svensker er
ikke svensker«. Et par dtater:
»Paradoksalt nok har intellektuelle
opinionsdannende sveDSkere som andre
landes intellektuelle i en periode i nogen
gr;,d kun haft et skuldertræk til overs for
de nationale symboler, flag, kongehus og
lignende. I Danmark synes relationerne
til EFat have skabt en fomyet nationalisme. I Sverige bar netop indvandrernes
bevidste holdning til nationalitet vakt en
tilsvarende svensk bevid.stbed. Det er Ji.
ge ved at medføre etsveDSk mindrevtr:rdskompleks - og stigende spændinger«.
»Nogle tal er helt nødvendige. Kigpå
dem. De vil med garanti ovemske. Sverige er multietnisk. I 1930 boede der
bare 16.475 »fremmede« i Sverige. I dag
er ca. I million afSverigesgode 8 millioner indbyggere indvandrere med eller
uden svensk statsborgerskab. Altså hver
8. svensker er ikke svensker! Und.skyld,
jeg vedgodt, ae læseren har forstået tallene, men man skal bo i landet for at forstA,
hvad »hver 8.«egcndig betyder. 300.000

J

il

assimilationsproces, men drejer sig om lige
muligheder ledsaget af kulturel variation i
en atmosfære af gensidig tolerance«. Han
opfattes derfor ofte som den, der gjorde
United Kingdom til et multietnisk samfund.
USA var et delvist forbillede, men i Storbritannien har man aldrig som i USA ønsket
positiv diskrimination - altså særlige fortrinsrettigheder til etniske minoriteter.
Commission for Racial Equality spiller en
aktiv rolle i udviklingen, og den kan foreslå
lovændringer. Samtidigt blev lovgivningen
for indvandring strammet, så særlige lande
fik en højere prioritering.
I dag siger lord Roy Jenkins på baggrund
af Salman Rushdie-affæren: »Når man ser
tilbage, kunne man nok have været mere
forsigtige i I 950'eme og ikke have tilladt så
vold.somme muslimske samfund«. Han mener dog, at Frankrig og Tyskland har endnu
større problemer, og at »det er en illusion at
tro, at større lande i dag i en integreret
verden kan forblive exclusivt nationale«. Alligevel er han overbevist om, at Storbritannien må kunne kræve eo juridisk accept af
britisk tolerance af alle indvandrere. United
Kingdom har ingen egentlig grundlov som

børn bar enten en udenlandsk far eller
mor. Og det er hvert gerde barn«.
B) I årene 1982-1987 var jeg Danmarks sidste minister for Grønland.
Grønlændere er en minoritet i Danmark,
men danskere er sandelig også en minoritet i Grønland med alle de problemer,
det afføder i en ung nationalt bevidst
hjemmestyret nation i søgen dier egen
identitet.
C) September 1986 overnattede jeg i
forbindelse med et foredrag bos Søren
Kwup i Seem. Elisabeth Krarup udtrykte med rette sin indignation over, at
jeg som minister og som skolemand ikke
kendte sagen om rektor Ray Honey/ord
fra Drummond Middle School i Bradford i Storbritannien. Bradford bar
60.000 muslimske indbyggere. Jeg blev
flov, undersøgtesagenogskrevenartikel
om den. Den artikel sendte jeg til Berlingske Tidende, hvis kronikredaktør
FJem.m.ing Behrendt i en arrogant og
selvbevidst tone returnerede artiklen
med bemærkningen, at en sådan artikel
kunne starte en uønsket debat i Danmark. Artiklen bar været offendiggjort i
Jyllands-Posten og i Danskeren, og Ray
Honeyfordbar besøgt Danmark, hvilket
danske medier burde ha ve lagt mærke
til.

Danmark eller som USA, men han understreger, at britisk lov må anerkendes af alle,
der ønsker at leve i landet.

Selvcensur
Muslimske krav i kølvandet på Salman
Rushdies bog »TheSatanic Verses« kan have mange indirekte censurvirkninger. BBC
har netop skåret eo scene ud af eo fem timers
serie »Shalom, Salaam<~ hvis transmission
startede april 1989. En ung pige smider i
frustration over et dårligt forhold til sin kæreste Koraneo på gulvet. Den scene er skåret
bort af ængstelse for muslimske reaktioner.
Rektorer prøver naturligvis at skabe forståelse mellem deres elever, f.eks. ved at lade
klasserne besøge muslimske moskeer. Problemet er, at ønsket om forståelse kan ende i
total udvanding. I Newport, Gweot, findes
en grundskole, hvor 25% er muslimer. Rektor Keith Beardmore gør en indsats for at få
eleverne til at forstå hinandens baggrund.
Hans begtundelse er dog nok diskutabel:
»Jeg tror, at det er en meget positiv ting for
børn at lære om hinandens religiøse og kulturelle baggrund. De har blot andre navne
for Gud. Han er den samme. Det er bare

D) Nu bor jeg i United Kingdom, tæl
ved Oxford, hvor jeg er rektor for en
Europaskole med elever og lærere fra
alle EF-lande, og en stor del af min tid
går med møder rundt om i Europa. Min
seneste bog kaldte jeg »Nordisk i Europa« og tilegnede den »de mange danske,
dergør en ind.sats for Danmark uden for
landetsgrænser«. Formendigt erjegen af
de relativt få, der faktisk har læst Sal.man
Rusbdies »Tbe Satanic Verses«. Hele
debatten herovre bar jeg fulgt tæl, ogjeg
mA erkende, at det skræmmer mig med
en befolkning på 2 millioner muslimer,
hvis ledere erkender at have loyaliteten
uden for dette landsgrænser. Min loyalitet er naturligvis også hos Dronning
Margrethe, men jeg betragter mig selv
som gæst herovre med en ni-års kontrakt Jeg ønsker ikke at gøre briterne til
danskere. I øvrigt er» Tbe Satanic: Verses« kun værdatlæse, fordi den drejersig
om en ærligidentitetssøgen for en inder i
United Kingdom. De muslimske angreb
er færre end de venstreorienterede angreb pA Margaret Tbatcbers England.
Litterært er bogen særdeles kunstfærdigt
opbygge/ med mange samtidige niveauer.
TomHøyem

»tbe bits round the edges«, der er forskellige«.
Indvandrere fra forskellige lande har helt
forskellig status. Fra alle lande har Storbritannien i årevis »skummet Oøden«, det vil
sige inviteret begavede forskere og andre
intellektuelle fra f.eks. Indien til gavn for
samfundet. Men Indien er også landet, der
har sendt mange middelklassefamilier med
en allerede etableret status i kraft af deres
arbejde. Alligevel har netop i denne gruppe
en hel del været analfabeter i hjemlandet og
blandt andet derfor været sprogligt isolerede
i det nye land.
Sprogproblemet er anderledes i Storbritannien end i Danmark, fordi rektorerne
lokalt fuldstændigt kan afgøre, hvilke fag
der skal undervises i på deres skole. Til
venstre i det politiske spektrum har man
ønsket undervisning i indvandrernes modersmål med respekt for deres egen kultur.
Til højre har man krævet kendskab til engelsk som en betingelse for integrationen.
Ray Honeyford konstaterede i Bradford, at
med mere end 90% muslimer i hans skole,
mistede de hvide engelske børn deres identitetsmuligheder og blev et mindretal i deres
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eget land. Det problem burde diskuteres
åbent, mente ban. I stedet blev ban kaldt
racist og tvunget til førtidspension. Men
problemet er naturligvis ikke blevet mindre
- eller mindre presserende.

honoreret her og nu. Et tilsvarende problem
er for fuld kraft på vej i Vesttysklands store
tyrkiske befolkning.

naturligvis, at sknbenterne ønsker at skrive
langt, mens læserne ønsker at læse kort.
Samtidigt er prisen sammenlignelig med
professionelle ugeblades, mens udstyret stadigt er skolebladets.
Når man betragter den danske debat om
EF, om presseetik og om inavandrerproblemer overraskes man over, at nogle i
Danmark kan tro, at der er tale om et rent
dansk anliggende, og/eller at det drejer sig
om at fa dræbt den debat. United Kingdom,
Storbritannien, England kan både skræmme og opmuntre. Selv om vi ikke kan overføre erfaringerne direkte, kan vi i al fald
hente perspektiver.

Debatten bliver en realitet
Debatklimaet har ændret sig i Uoited
Krav om muslim-$koler
Kingdom, som det er ved at ske i Danmark.
I dag bor der ca. 2 millioner muslimer i Medievenstre med total åbenhed, foragt for
United Kingdom, oftest i særlige midtengel- nationale værdier og utopiske verdenssamske områder, hvor deres kultur og deres fund og med værdinihilisme camoufleret
politiske indOydelseer markant Mangeøn- som tolerance har længe domineret medie-sker nu at fa særlige muslimske skoler, som billedet. Derefter skabtes en diskussion om,
man i forvejen barjødiske og katolske. Den hvem der egentligt manipulerer med hvem.
diskussion volder især partiet Labour (Soci- Udnytter/udnyttes medierne. De senere år
aldemokratiet) problemer. Jack Straw, der har vist en stigende debatlyst i seriøre højreer partiets uddannelsespolitiske ordfører, kredse om indvandrerproblemer. Kredse,
bar udtrykt sympati for ønsket om særlige der ikke vil lade sig kue 111 tavshed af
muslimske skoler med baggrund i uddan- skældsord som racisme, men som samtidigt
nelsesloven fra 1944. Men organisationen af kan have problemer med at distancere sig
lokalt uddannelsesansvarlige er styret afLa- fra grupper, der fortjener det mærkat. Salisbour, og her har man netop vedtaget en bury Review er et sådant tidsskrift. Det var
resolution imod sådanne skoler. Forman- her, Ray Honeyford offentliggjorde sine arAvisen Bild am Sonotag i Hamburg har
den, Neil Aetcher, siger:»Vi udelukker ikke tilder - og netop mediet blev sandsynligvis
blot muslim-skoler, men enhver form for hans største belastning. Med mange forbe- gengivet en meningsmåling blandt vesttystøtte til den slags privatskoler. De fører hold kan Salisbury Review sammenlignes skerne om fremmedpolitikken i Forbundssimpelthen til større og større opløsning af med Tidehverv i Danmark.
republikken. Den viste, at 62% ønskede, at
samfundet«. Det særlige problem, som er
uindbudte indvandrere sendes tilbage til,
svært at håndtere, er, at mange muslimer og
Et nyt tidsskrift er netop startet fra seriøs hvor de kommer fra. 88% ønskede en kraftig
især muslimske ledere er åbenlyst r,volu- højreside.: »Ethnic Enterprise News«. Tids- stramning af den gældende indvandringstionære med loyaliteten liggende uaeo for skriftet har gode kontakter til USA, og det er lovgivning (ErbvervsBladet 28/4-89).
United Kingdom. Samtidigt er tålmodighe- lykkedes at få særdeles respekterede persoden begrænset. Middelklassekraveneønskes ner til at garantere niveauet. Problemet er .

•

•

Folkets røst

•

Vesterbro - en ghetto
Er det ikke forfærdeligt at være lærer på
Vesterbro? Alle de narkomaner og indvandrere - og så alle luderne. Jeg vil sige, at det
ikke er noget, man går og tænker på til
daglig. Alt i alt er det nok ikke så slemt, som
man forestiller sig. Men slemt nok endda.
Naturligt nok er det indvandrerproble,.
merne,jeg skal beskrive i dette blad. Jeg har
stillet den betingelse, at jeg må skrive anonymt, thi selvom hele EF i øjeblikket er
oprørt over, at Iran har bedt Europa trække
Salman Rushdies bog tilbage, må vi ikke
glemme, at det samme England, som nu
værner om ytringsfriheden, lod en mand
som Honeyford ofre på indvandrernes alter.
Ingen skal bilde mig iod, at de hykleriske
danske myndigheder er bedre end de engelske.
Jeg har selv været lærer på Vesterbro i
omtrent tyve år, såjeg har oplevet kvarterets
omdannelse fra arbejder-kvarter til ghetto.
Den værst belastede· af skolerne har i
øjeblikket omkring 70% fremmedsprogede
børn. Det er helt klart, at det faglige niveau
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på Vesterbros skoler må falde drastisk. Det
mærker vi også tydeligt i eksamenstiden, når
vi er ude som censorer på andre skoler.
Her er niveauet lysår over Vesterbros.
Alt er dog ikke negativt - de fremmede
børn opfører sig faktisk ret pænt, men det
gør vore egne i øvrigt også. Det er meget
sjældent, at vi har de helt store bataljer.
Alligevel siger det en del, at ingen aflærerne
på min skole ville byde deres egne børn at gå
der. Men det er ikke kun lærerne, som har
denne holdning.
Et af vore store problemer er fx, at en del
fremmedsprogede elever skal på ferie i
hjemlandet midt i skoletiden - oftest 2-3
måneder. Det kan ikke være svært at forestille sig, hvad det kan give af indlæringsmæssige problemer. Der er ikke noget at
sige til, at støttetimetallet til de fremmedsprogedeer katastrofalt højt. En af inspektørerne tillod sig engang at irettesætte en far,
der havde holdt sin datter hjemmefra skole i
over to måneder. Ved De, hvad faderen
svarede? - »Dansk lov for danske børn!«

På forældremøder dukker de fremmedsprogede kun sjældent op, og hvis eleverne
overhovedet repræsenteres, sker det ofte ved
en storesøster eller -bror. Igennem 9 år er jeg
kommet i et tyrkisk hjem, ogjeg kan stadig
ikke føre en samtale med faderen eller moderen.
Når børnene skal på lejrskole, kan vi være helt sikre på, at de store muslimske piger
ikke deltager. Det medfører, at en del lærere
tager på hjemmebesøg for at overtale forældrene. Det lykkes sjældent.
Gymnastik og svømning er også problematisk for de store piger. Det er en kamp,
hver gang man vil have dem til at deltage.
I hjemmekundskab bøjer lærerne sig ydmygt for de muslimske krav til kødet og
køber ind hos en halal-slagter. Her svigtes
den danske slagter og de danske børns ret til
at lære deres hjemlands retter at kende. Der
er ingen »fare« for, at vi bevarer vor fnl:adellekultur; vi sku' jo nødig gå hen og blive
kaldt racister!

•

•

Hvad skal det nytte?

AfSøren Krarup

I» Tidebverv«s maj-nummer ba.r sogneJo, vist har de krav på respekt Skulle jeg Der skal nogen til at sige det
præst Søren Krarup offentliggjort et stykke, være højtidelig, vil jegsige, at de er nutidens
Svaret er, at dette arbejde tjener til at
som direkte omhandler Den Danske Fore- sande helte. De gør virkelig en mands ger- bevare Danmark som en levende virkeligning. Vi bar men~ at »Danskeren«s læsere ning, hvor den danske nation eller i hvert hed for danskerne!
burde have adgang til at læse det her i bla- fald dens ledende, officielle repræsentanter
Der skal nemlig nogen til at sige det. I
det og aftrykker det derfor med forfatterens udgør en ynkelig forsamling af vanter og denne periode af Danmarks historie, hvor
nathuer· og så er sandhedenjo, at adskillige den nationale identiteisløshed breder sig via
tilladelse.
Jeg er fuld af respekt for Den danske
Forening. Dens ledelse eller styrelse er genstand for min uforbeholdne beundring.
For her møder man i fuldt mål, hvad man
ellers leder forgæves om i det nuværende
Danmark: Her møder man civilcourage,
moralsk mod, en oprejst pande over for de
nederdrægtigheder og den infami, som er
prisen for at vedkende sig et dansk sindelag
ida~. Der tales io i nutiden meget om »diskrimination«. Der vedtages love og foranstaltes »oplysningskampagner« (læs: officiel
propaganda) for at afskaffe al diskrimination.
Men Den danske Forening er genstand
for diskrimination af en så massiv karakter,
at man skal værejournalist eller politiker for
at kunne overse det De simpleste borgerrettigheder nægtes foreningen. Dens møder
terroriseres, dens forsamlingsfrihed ophæves, dens arbejde chikaneres. Medborgerhuse er huse for borgerne, men Den danske
Forening lukkes ude. Såvel ytringsfrihed
som forsamlingsfrihed er grundlovsfæstede
rettigheder, men for Den danske Forening
gælder de ikke. Spyt, maling, sten og bomber møder - især i hovedstadsområdet • den
tapre skare, der deltager i foreningens arrangementer.

Racismens jødestjerne
Alisammen akkompagneret af en presse
og et offentligt liv, der lukker øjnene for
overgrebene og gør sig til deltager i diskriminationen ved systematisk og vedholdende at mistænkeliggøre Den danske Forening
og sætte »racismens« jødestjerne på dens
medlemmer.
At turde udsætte sig for en sådan behandling kræver mod. At turde blive stående,
hvor verbale og virkelige bomber fyger en
om ørene, kræver mord! og civilcourage.
Ingen politiker tør. Enhver journalist er forsvundet om det nærmeste hjørne længe forinden. Men disse stilfærdige, fredelige
danskere, som udgør Den danske Forenings
ledelse og som snart dagligt tilspyttes, hånes
og radbrækkes offentligt i medierne - de
holder stand og fortsætter roligt og uanfægtet deres arbejde.

af Den danske Forenings mest uforsagte
mødedeltagere er ældre, svagelige kvinder,
hvem intet kan skræmme. »Tanter« kaldes
de hånende af de yngre journalister, der
gemmer sig i voldsmændenes rækker.
At være tante må ende med at blive en
hædersbetegnelse på samme måde som ordet »racist« er ved at være betegnelse for et
hæderligt, modigt menneske ...

David mod GoUath
Men hvad skal det nytte? Det spørger jeg
somme tider mig selv om, når jeg ser, hvilken overmagt Den danske Forening er oppe
imod. Det er jo som David mod Goliath.
Alt, hvad der har navn, magt og position i
det officielle Danmark, søger at knuse foreningen. Dansk Flygtningehjælp, der ynder
at kokettere med sin private, afmægtige status, har den danske sta!Skasse til sin disposition og kan i tilsyneladende ubegrænset omfang føre propaganda for danske skattekroner. Hele den politiske verden minus Fremskrid!Spartiet fordømmer dette arbejde for
at bevare den danske nation eller Danmark
som nationalstat. Den samlede presse
stemmer i med mistænkeliggørelse og
bandbuller. Det er en mod alle. Og den
omstændighed, at Den danske Forening jo
taler det tavse, danske flertals sag og at en
folkeafstemning om spørgsmålet ville give
et ganske andet billede af virkeligheden end
det officielle, der tegnes af magthaverne i
medierne og på tinge· hvad hjælper det i en
situation, hvor den offentlige og bestemmende mening er magthavernes mening?
For Den danske Forening viljo ikke være
et politisk parti. Deri gør den efter min
mening ret, men så er muligheden for et
målrettet, accelererende arbejde udelukket.
Man gør dagens nødvendige gerning, men
man kan ikke gøre den i forventning om at
vokse sig stor og stærk og blive til en magtfaktor i folketinget. Der dingler ingen forjættende gulerod for foreningens næse. Der
synes ikke at være udsigt til ydre fremgang,
politisk gevinst, ja en slags fremtidig magtovertagelse.
Man gør sit arbejde fra dag til dag· men
hvad skal det nytte?

påstanden om, at Danmark altid har været
et »indvandrerland«, og hvor et åndeligt ørkenområde truer med at underlægge sig,
hvad der hidtil har været et dansk folk, skal
danskheden forkyndes. Alt er ikke ligegyldigt -selv om pressen prøver at bilde danskerne det ind. Danmark er ikke et blot beboet
ørkenland, uden navn, identitet og sjæl -selv
om vore politikere søger at forvandle os til
det. Men Danmark er danskernes fædreland, vor historiske arv, vort åndelige og
folkelige fællesskab, vor givne identitet - og
Danmark bliver kun ved med at være det,
hvor der er nogle til at stå fast på det og turde
forkynde det.

Danskheden er et åndsanliggende
»Fædrelandet er en tanke. Når den ikke
længere tænkes, er det borte« - sådan skrev
Harald Nielsen i 1909, og det er denne
sandhed, man bliver slået af idag. For
danskheden er et åndsanliggende. Den er
ikke natur, som fortsætter automatisk.
Danskheden er et levende ord til danskernes
hjerte og sjæl, som fortæller dem, hvem de er
og hvorledes de er sig selv, og hvis der ikke
er nogen nl at fortælle dem det, vil det kunne
fortrænges og gå i glemmebogen. Sådan
skrev Sakso på Absalons bud sin historiebog
om »Danernes Bedrifter«. Det var for at
fortælle danskerne, hvem de var. Sådan
skrev Grundtvig om »Modersmålet« og
»Fædernelandet«. Det var for at fortælle
sine landsmænd, hvad det er at være dansk.
Nogen skal sige det. Nogen skal forkynde
det, der er vores virkelighed. Nogen skal
forhindre, at ørkenen breder sig i sjælene og
gør os til ingen.
Fædrelandet er en tanke. Når den ikke
længere tænkes, er det borte.
Feje ministre og en presse af medløbere
Og dermed er situationen i dag i grunden
ikke forskellig fra tidligere. Opportunistiske
politikere, holdningsløse, feje ministre, en
presse af medløbere og talende papegøjer •
herregud, var det anderledes for den forrige
generation? Den danske Forening er nu stillet som modstandsbevægelsen i besættelsens
første år, hvor fjenden også var et offentligt
og politisk liv, der var i færd med at trække
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grunden væk under folket og landet Eller
hvem var modstandsfolkenes egentlige
modpart? Det var jo også kulturradikalismen, som forrådte Danmark.

egentlige og eneste Danmark. Værdien af
den illegale forkyndelse kan ikke regnes for
højt«. (Vilb. Krarup i Tidehverv nr. 7,
1948).

[llegal forkyndelse Som en modstandsmand har skrevet:
»Modstandsbevægelsens direkte kamp mod
tyskerne, som især mod slutningen så fuldstændig kom til at præge billedet af modstandsbevægelsen, får kun sin rette placering, når den forstås som bevidst og villet
udtryk for en anden opfattelse af danskhed
end den, som regeringen ved sin politik dengang gav udtryk for, og som politikerne nu
bagefter ved deres forsvar for samme politik
stadig giver udtryk for. Derfor finder jeg
også, at alt, hvad der i videste forstand kan
kaldes den illegale presse, bl.a. også enkelte
,,æsters prædikener, f.eks. Tage &:backs.
var det v,gtigste og væsentligste i modstandskampen. Den væbnede modstand var
kun et udtryk for det samme, sagt ikke i ord,
men i gerning. Når man efter befrielsen faldt
i så voldsom en henrykkelse over den væbnede modstand, når man var så lykkelig
over Montgomerys elskværdige ord om second to none, og når man lagde så megen
vægt på, at det var takket være denne modstand, at Danmark opnåede at blive placeret
mellem de allierede nationer, så lægger jeg i
modsætning hertil vægten på virkningen
indadtil, på forkyndelsen af danskheden,
hævdelsen over for danske af det, som er det

Det nytter
Blandt de vigtigste af de nævnte iiiusioner
Ja, danskheden er en tanke, der skal tænkes, en virkelighed, der skal forkyndes. Af er følgende:
enkelte danskere, på eget ansvar, uden at
»Asylsøgere er flygtninge«.
frygte for følgerne.11989 som i 1942. Den
l alle modtagerlande har det vist sig, at de
danske Forening har et arbejde, der nytter- allerfleste asylsøgere er falske flygtninge.
ikke blot fordi det er så vigtigt, at den ikke Kun l47(2,3%)af6.400behandledesageri
tør svigte det, men også fordi dens opgave Norge i l 988 gav grundlag for flygtningesta·
svarer til tidligere danske modstandsbevæ- tus.
gelsers.
»Internationale forpligtelser pålægger os
Som samme modstandsmand konkluderede: »Det er beklageligt at skulle sige det, at tage imod asylsøgerne«.
Der findes ingen internationale konvenmen -radikalismen• i dårligste forstand sejtioner,
som giver grundlag for en sådan pårede over hele linien, man 6k vedtaget de
formelle-praktiske mål, men sagen selv, for- stand. Det er vore egne politikere, som har
kyndelsen af folkets frihed blev derved bor- pålagt deres lande at give asyl til p0litiske
te. Deraf tilbageslaget, deraf utrygheden, flygtninge.
men deraf også den st!ende opgave. Det
»Næstekærlighed, humanisme og solidagælder den dag i dag, at tilstedeværelsen af ritet må udvises over for alle fremmede uannoget andet Danmark end det officielle ikke set konsekvenserne for ens eget samfund«.
kan anerkendes, men der er et andet DanKravet er meningsløst. Det kan sammenmark, hverdagens Danmark. Hverken par- lignes med at overfylde en redningsbåd, så
tiernes eller kapitalens Danmark er Dan- alle omkommer.
mark, og opgaven er at styrke dette anony»Vi kan løse verdens flygtningeprobleme, men dog offentlige Danmark ved at
mer ved en indvandring til Europa«.
være dets borger«.
Størstedelen afjordens befolkning lever i
Med hilsen til de beundringsværdige ledende medlemmer i Den danske Forening! områder med overbefolkning, fattigdom og
etniske konflikter. Der er derfor milliarder
af p0tentielle flygtninge i disse områder. De
eventuelle modtagerlande i Europa hM et
folketat, som varer til kun 5 års befolkningstilvækst i u-landene.

•

Det farlige bedrag
Af Torfinn Hellandsvik
Henrik Ibsen har skuet længere ned i sjælens dyb end de allerfleste. Derfor har hans
digtning fremdeles aktualitet. I hans skuespil
»Vildanden« erklærer læge Relling om sin
patient Ekdal: • Tager De livsløgnen fra et
gennemsnitsmenneske, så tager De samtidig
lykken fra ham«.
Ekdal lever sådan, som mange mennesker gør, i en tilværelse beskyttet af illusioner. En af hans mange illusioner er, at han
har reddet en skantskudt .vildand ved at
spærre den inde på loftet med en' \faskebalje
blandt gamlejuletræer, duer, høns og kaniner. Den beskyttede tilværelse gjorde dem
imidlertid begge livsuduelige, og det hele
endte i en tragedie.
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sprede fejlinformation. Medierne har været
særlig flinke til at desinformere om flygtnin&,eproblemerne. Dette er en væsentlig årsag
til, at mange europæere går rundt med illusioner om disse problemer.

lllusioner kan gøre tilværelsen lysere for
mange. Så længe illusionerne ikke skader
dem selv eller andre, kan menneskene da
gerne få lov til at beholde deres livsløgne.
Anderledes bliver det, når illusioner får
dybtgående negative konsekvenser. ikke bare for det enkelte menneske, men for hele
samfundet. Så bliver det nødvendigt at tage
livsløgnen fra mennesket, også selv om dette
skulle blive en smertelig proces.
I vor »oplyste tid« skulle man tro, at
illusioner ikke ville få stor udbredelse. Dette
er så langt fra tilfældet. Man glemmer let, at
dagens avancerede medieteknologi ikke bare bruges til at sprede faktiske oplysninger,
men i stor udstrækning også bruges til at

»Det farverige fællesskab er en berigelse«.
Hovedårsagen til konflikter og krige er
både i fortid og nutid etniske modsætninger.
»I Europa vil de fremmede fil en tryg
tilværelse«.
Økonomisk tryghed er ikke ensbetydende med social tryghed. Indvandringen af
falske asylsøgere til verdens tættest befolkede kontinent møder en stadigstærkere modstand, der også rammer etablerede indvandrere. Sympati er ved at ændres til antipati.
»Flygtningeproblemerne er kun midlertidige. Asylsøgerne vil snart vende tilbage til
deres hjemlande«.
Befolkningseksplosionen i u-lande vil øge
konflikterne og behovet for udvar.dring.
Asylsøgerne vil, ligesom gæstearbejderne,
ikke vende tilbage, men i stedet fil deres
familier til Europa. Indvandrerne danner
brohoveder for videre indvandring.
»Fred og økonomisk fremgang vil fortsætte i Europa«.
Historisk set er Europa et af de mest
urolige områder i verden. Efterkrigstiden er

en forholdsvis kort periode i fred og fremgang, som meget vel igeo kan blive brudt.
Den store indvandring til Europa vil drastisk forstærke konfliktsiruationer, som kan
udl06e nye krige i Europa.
Den økonomiske fremgang bygger på et
enormt ressourceforbrug, som ikke kan blive ved, hvis vi viJ undgå en økologisk katastrofe. Indre strid i Europa vil også føre til
økonomiske nedgangstider.
»Så længe vi har et stærkt forsvar, kan
ingen ydre ijender true os«.
Vesteuropas forsvar er indrettet til at afværge en invasion fra 06!. Samtidig gives der
i hundredevis af milliarder ud på at understøtte en invasion sydfra.
»Vi, der støtter indvandringen til Europa,
er repræsentanter for næstekærlighed, humanisme og solidaritet. De andre er racister
o.s.v.«.

Tilhængerne af indvandring er naive og
blinde for de negative følger af indvandringen. De kræver, at andre skal betale for det,
de anser for deres egne velgerninger. Den

barmhjertige samaritan tog sig selv af deo han i virkeligheden var fuldstændig nøgen.
stakkels mand, som faldt blandt røvere, Hans naragtigbed fik imidlertid ingenalvorbragte ham på sit eget æsel til herberget og lige konsekvenser. Europæiske politikeres
betalte for hans pleje, indtil han var rask. narrespil som verdens velgørere, mens de i
Farisæeren og lev,tten drog tort>i uden at virkeligheden understøtter en folkevandring
hjælpe ham. Spørg indvandringstilhænger- af falske flygtninge, vil imidlertid få de mest
ne, hvor mange asylsøgere de selv kan tage tragiske følger. Ligesom i eventyret er det nu
imod og tage det økonomiske ansvar for. tvingende nødvendigt at sige sandheden for
Spørg dem, om de kan tænke sig at sælge at fA en ende på narrespillet.
deres huse og flytte ind til de mange ghettoer, som nu er ved at vokse frem i Europas
byer. Den anstændighedens kappe, de mener at bære, er i de fleste tilfælde en livsløgn.
Et stort antal mennesker iklæder sig denne
kappe af rædsel for at få stemplet ordet
»racist« på sig.
Lørdag den 16. september vil der blive
holdt et møde i Odense for alle foreningens
Den geniale eventyrfortæller H. C. An- kontaktpersoner over hele landet og for andersen har, ligesom lb5en, afsløret mangfol- dre særlig aktive og interesserede medlems
digheden i menneskets natur. Eventyret mer. Nærmere herom vil fremkomme sene»Kejserens nye klæder« kan slå som et bille- re. Vi omtaler imidlertid mødet allerede nu,
de på Europas naragtige flygtningepolitik. I så de, der agter at deltage, straks kan resersin naragtigbed troede kejseren, at han var vere datoen. Tilmelding kan også med det
iført de smukkeste klæder i verden, mens samme afgives til sekretariatet

Møde i Odense
16. september for
kontaktpersoner m.fl.

*

Den Danske Forenings
virke 1988-89

Af dr. phil. Sune Dalgård

!»Danskeren« 1988 nr. 2,april 1988, s.
IS findes en beretning af foreningens første

formand dr. med. Johs. Ciemmesen om
dens virke i det første år 1987-88.
I det følgende skal jeg forsøge kort at
sammenfatte hovedtræk af foreningens udvikling og virke i dens andet år 1988-89.
Veddetstiftendemødei Virumhallen 18.
marts 1987 overdrog forsamlingen det til
indbyderne og initiativtagerne at fungere
som ledelse af foreningen og at fA denne
dannet og organiseret

Lokalt arbejde organiseret
Lige fra begyndelsen var det hensigten så
hurtigt og effektivt som muligt at skabe fastere lokale rammer om arbejdet ved overalt i
landet at få udpeget kontaktpersoner, der
kunne tage lokale initiativer og være bindeled mellem medlemmer i deres områder og
styrelsen.
Ved en møderække over hele landet i
vinteren og foråret I988 lykkedes det de
fleste steder at få udpeget kontaktpersoner
og at !Askabt i hvert fald spirerne til en lokal
organisation som grundlag for det stedlige
virke. En samlet liste over kontaktpersonerne offentliggjordes i »Danskeren« l 988 nr.
3, august I988, s. 14. Supplementsliste findes i 1989 nr. 2, april 1989, s. 16. En ny
samlet liste ventes trykt i 1989 nr. 4.

Ledelsen styrket
Styrelsen har i løbet af 1988-89 suppleret
sig med en række nye medlemmer, samtidig
med at flere af de oprindelige medlemmer er
udtrådt afden. Derved er opnået en styrkelse af den aktive ledelseskreds, en bedre lokal
dækning aflandets hovedområder i ledelsen Det første landsmøde
Som slutsten på denne møderække og på
og en • fra starten tilstræbt - foryngelse af
udpegningen af lokale kontaktpersoner af.
styrelsen.
Ledelsesarbejdet er samtidig blevet orga· holdtes 4. juni 1988 i Fredericia et
niseret gennem en række udvalg, der hvert »landsmøde«, hvortil alle kontaktpersonerhar mindst et styrelsesmedlem som anker- ne og et antal særlig aktive medlemmer var
indbudt. Omkring 80 personer - deraf flere
mand.

fra Norge · deltog i mødet, der var meget
vellykket og egnet til at udbygge de nye
kontakter mellem styrelsen og lokalrepræsentanterne og mellem disse indbyrdes. (Se i
øvrigt »Danskeren« 1988 nr. 3 s. 3).
En yderligere styrkelse af disse kontakter
opnåedes ved et velbesøgt og indholdsrigt
weekend-seminar i Snoghøj J5.-16. oktober
1988.
Rødnazisteme frygter vor brug
af det frie ord
Mens disse møder fik lov at foregå i fred
og god orden, blev en række møder i København og Århus i foråret og eftersommeren 1988 med næsten alle midler søgt hindret af de mere voldelige grupper af vore
modstandere, der her optrådte i rollen som
rødnazister. Gang på gang fik de lov til at
sætte den grundlovssikrede forsamlingsfrihed ud af kraft • og oven i købet at prale af
det i pressen - uden at en eneste af dem blev
krævet til regnskab af politi og anklagemyndighed. En stædig skare af vore medlemmer sørgede ved modigt fremmøde for
at hævde danske borgerrettigheder og for-
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hindre bøllerne i at nå deres erklærede mål:
at gøre det umuligt for os overhovedet at
holde møder.

Flere lokale møder
I løbet af vinteren og foråret 1989 er der
på ny holdt en møderække over hele landet,
hvor alle medlemmer er blevet indbudt til
lokale møder. Lederen af mødeudvalget
Poul Vintber Jensen har ved disse møder
som foredragsholder alterneret med bl.a.
Jesper Langballe, Niels Lillelund og Ebbe
Vig. Søren Krarup har i februar talt ved et
meget velbesøgt møde på Vartov i København. Disse møder kunne holdes i fred bortset fra et i Roskilde, der løb ind i en åbenbart
vel planlagt aktion for at hindre det og for at
smæde foreningen i den lokale presse og
radio.
Injuriesager
Injurier mod Den Danske Forening
fremsat i forskellige blade og radioudsendelser er blevet mødt med krav om berigtigelse
og beklagelse. I de fleste tilfælde har de
pågældende blade og programmer erkendt
deres overskridelser af ytringsfnnedens
grænser og tilbagekaldt og beklaget deres
påstande. I enkelte tilfælde har det været
nødvendigt at anlægge injuriesøgsmål ved
domstolene. Disse sager er endnu ikke endeligt afsluttede, men den første står foran et
indenretsligt forlig, der giver foreningen den
krævede oprejsning foruden en økonomisk
godtgørelse. De øvrige søges fremmet mest
muligt. Den groveste rammes dog af, at det
pågældende blad i Roskilde nu meldes at
være gået iod. Efter dets uhyrligheder mod
foreningens medlemmer er det fristende at
tænke: Løn som fortjent!

gramme, eller ved deltagelse i andres. Disse
forsøg er dog endnu i deres vorden.
Bl.a. bestræbelserne på at nå ud til bredere kredse med oplysnings- og hvervemateriale har forøget behovet for at styrke kontakten mellem foreningens centrale 02 lokale led. Der er derfor især i de seneste måneder arbejdet på at skabe fastere rammer om
dækningen af dette behov.
Vor direkte pression
mod myndighederne
I løbet af foreningens første år rettedes en
lang række henvendelser og spørgsmål til
myndighederne om konkrete forhold på
fremmedpolitikkens område. For disse henvendelser og de få og ofte intetsigende svar,
de fremkaldte, er der gjort rede i det særnummer af »Danskeren«, der udsendtes i
april 1988 under titlen: »Myndighederne og
indvandringspolitikken«. Trods de utilfredsstillende erfaringer med myndighedernes svare- og oplysningslyst har foreningens
ledelse fortsat denne aktivitet med en række
nye henvendelser, der dog ikke bar haft
bedre umiddelbare resultater end de tidligere. Der vil senere blive gjort nærmere rede
herfor.
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Fra andre lande
Norge

Blad og tryksager

Regelmæssigbeden i udgivelsen af »Danskeren« er blevet opretholdt ved udsendelsen af to numre i efteråret 1988 og to i
vinteren og foråret 1989. Hvert af numrene
er trykt i 4.000-6.000 eksemplarer.
Til supplering af medlemsbladet er der
siden oktober udsendt en række informationsblade under fællesmærket »Danmark
er von«. De er alle tosidede i A4-format og
trykt i 20.-100.000eksemplarer, idet tanken
med dem er, at de skal uddeles i bredere
kredse, dels til oplysning om fremmedproblemet, dels som hvervemateriale for en
større medlemstilgang. Flere lokale afdelinger er desuden i færd med at tilrettelægge
egne trylisager.
Der er også arbejdet videre med tanker
om at benytte audiovisuelle hjælpemidler i
arbejdet, f.eks. d~.erier, lydbåoo, vioc<>bånd m.m. og om muligt at komme ind i
lokalradioer og lokal-tv med egne pro-

Vi har kun den styrke,
medlemmerne giver os
Den forøgede aktivitet, bl.a. udgifterne til
trykning af oplysnings- og hvervemateriale,
har stillet store krav til foreningens økonomiske midler. I modsætning til indvandringslobbyen bar vi jo ikke offentlige midler til vor rådighed, men kun kontingentindbetalingerne fra vore medlemmer, hvoraf de fleste ikke er økonomisk velstillede.
Der er derfor desværre endnu forholdsvis
snævre grænser for virksomheden, selvom
det store arbejde, mange i det daglige gør for
foreningen, er aldeles ulønnet. Vi kan kun
arbejde effektivt, og herunder skabe øget
kontakt til medlemmerne, hvis disse husker
at indbetale deres kontingent. Heldigvis betænker mange også arbejdet ved at indbetale
mere end mindstekontingentet på I 00 kr.
årlig, og et stort antal aktive medlemmer gør
alt for at skaffe foreningen så maage medlemmer som muligt ved jævnlig, personlig
agitation, omdeling af tryksager m.v.

Gadens parlament
I dette lorår har ytringsfriheden måske
været mere i brændpunktet i Norge end i
noget andet land i Europa. Det drejer sig
ikke bare om 3.000 muslimer, som marcherede i Oslos gader i protest mod udgivelsen
a1 :saiman Rusbdies t>og »LJe sataniske
vers«, eller om drabstrusler mod forlægger
og andre. som havde med udJ(ivelse og
distribution at gøre, men også om ytnngsfrihed for modstanderne af en katasirofal
indvandringspolitik.
Hotel Central i Arendal, hvor FM! (Folkebevegelsen mot ionvandring) skulle afholde sit landsmøde 14. april 1989 blev
blokeret i 7 timer af et par hundrede demonstranter. ingen slap ind eller ud af hotellet,
hverken mødedeltagere, personale eller journalister.
Demonstranterne bestod af unge fra forskellige grupperinger, hovedsagelig fra

Oslo, så som AUF (Arbeidernes Ungdomsfylking), SU (Socialistisk Ungdom), SOSracisme, »Blitz-ungdom« og - hvad man
især bør mærke sig -et stort indslag af meget
aktive udlændinge -specielt fra det statsstøttede såkaldte Antiracistiske center.
Mødedeltagerne blev mødt af et hylekor,
som skreg de efterhånden velkendteskældsord: ),Racister«, »fascister«, »nazister« etc.
Af marigel på saglige argumenter har de jo
ikke så mange muligheder. Venstrefløjen
har overtaget den primitive form for »debat«, som bar hersket i Østeuropa, hvor
ethvert forsøg på en fornuftig kritik af samfundssystemet indtil for nylig har været gjort
umuligt ved, at man stemplede oppositionelle som nazister. En ung pige, som må
kunne aspirere til stillingen som ideologisk
fører, hylede hysterisk: »I er de samme nazister, som I var under krigen«. Jeg kender
ingen nazister i FMI. Derimod kender jeg
mange medlemmer, som var med til at
kæmpe for Norges sag under den sidste krig.
I FMls vedtægter slås det~ fast: »Medlemskab af organisationer, som forfægter

•
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totalitære eller racistiske synspunkter, er
uforeneligt med idegrundlaget«
Denne form for chikane er alvorlig nok
og har bidraget nl at underuykke en fornuftig debat om det vigtigste tema i vore landes
historie, selvom den nu er ved at tabe sin
virkning, idet både medierne og offentligheden kan se, at beskyldningerne er meningsløse.
Alvorligere er de åbenlyse trusler om
vold, som fremsættes, f.eks.: »Nazister og
fascisterskal hakkestil medister«, »Maltrakter nazisvinene«, »Norge er for alle • nazi.
sterne skal ordnes«, »Klapjagt Myrdal &
Co.«. Truslerne bliver så meget mere alvorlige, som nogle af demonstranterne var udstyret med kamphandsker, knive, slagvåben
etc.
Demonstranterne havde ikke søgt om
tilladelse, men havde annonceret deres til·
stedeværelse, og politiet i Arendal var velo·
rienteret Alligevel spillede politiet en ynke,.
lig rolle som beskyttere af norske borgeres
rettigheder. I stedet for at hjælpe mødedeltagerne ind på hotellet, bistod politiet faktisk demonstranterne med at hindre dem
adgang. I syv timer vedvarede blokaden,
uden at politiet engang opfordrede demonstranterne til at opgive deres ulovlige aktion.
I tilgift til den groteSke chikane blev mødedeltagerne mødt med fysisk vold som spark,
slag, spytklatter osv. Ikke desto mindre udtaler politimesteren, Fmn Steinkopf, i et TVinterview: »Jeg har svært ved at se, at vi
kunne vælge nogen anden løsning« Med
hårde midler ville man få lige så stærke
reaktioner fra den anden side, mener han.
Mange spørger: Hvordan er det muligt, at
politiet i den grad kan holde med dem, som
bryder loven? Er der givet instrukser fra
»højere sted« for at stoppe FMI? Meget
minder om tilstandene under sidste verdenskrig, da politiet i høj grad gik fjendens
ærinde og havde instruks om at tillade den
nazistiske »hird« frit slag.
Politiet er blevet anmeldt for tjenesteforsømmelse. Vi er meget spændte på undersøgelseskommissionens rapport og på, om der
bliver rejst tiltale.

En anden interessant side af sagen er me- tydeligt, at det venstreekstremistiske miljø i
diernes rolle. Højrefiøjen nar ret entydigt Norge, som tidligere har været så lille, at det
fordømt demonstranternes fremfærd og po- ikke har haf\ politisk indflydelse af betydlitiets tjenesteforsømmelse. Men den har og- ning, takket være politikernes ansvarsløse
så ganske enstemmigt taget afstand fra alt indvandringspolitik har fået stadig flere
det, FMI står for, uden at anføre en eneste hjælpetropper fra alle dele af verden og er i
grund til det. Det er tydeligt, at medierne færd med at blive en alvorlig trussel mod
anser sig for at have ret til uindskrænket demokratiet. Det utrolige er, at politikerne
ytringsfrihed, medens vi på vor side kun giver offentlige tilskud til disse grupper,
sjældent får lov til at komme til orde i det samtidig med at der trues med stadig strenhele taget I dette spørgsmål er medierne gere straffe til dem, der modsætter sig en
næsten lige så ensrettede, som medierne var udvikling, som går i retning af en fuldstændig okkupation og/eller kolonisering af vounder krigen og/eller i dagens diktaturer.
Direkte skræmmende er det, at venstre,. re lande. For at undskylde deres egen dumpressen har erklæret blokaden i Arendal for hed forsøger politikerne at skyde ansvaret
en sejr. Statssublidierede medier støtter med for følgerne af deres vanvittige indvanandre ord lovbrud. Man må spørge: En sejr drin~politik over på folket i stedet for at
diskutere årsagerne til dagens vokseude
for hvem?
Mange naive og vildledte norske unge, modstand mod en indvandring, som nu med
som tror, at de kæmper for en god sag, er <ette upfattes som en trussei mod vore samnæppe klar over, hvad de i realiteten gør. funds fortsatte eksistens.
I !r skal vi i Norge fejre I '15 års jubilæet
Demonstranternes råb om »Åbne grænser«,
for
vor Grundlov, som skulle sikre det nor»Norge for alle«, »Racistsvin ud af Norge«
kan godt omskrives til: »Norge for udlæn- ske folk borgerrettigheder gennem de folke,.
valgte. Det er tragisk, men man må se i
dinge - nordmænd ud af Norge«.
øjnene,
at disse borgerrettigheder er i alvorUdenlandske pressionsgrupper bar en
central placering i organiseringen af den lig fare, fordi de folkevalgte synes at være
slags demonstrationer. Under dække af til- mere optaget af at imøaekom.me freinmroes
syneladende ideelle motiver som kamp mod uberettigede krav end af at opfylde deres
racisme etc. er det lykkedes dem at få støtte,. forpligtelser over for deres eget folk. I stedet
erklæringer fra mange organisationer, fra for lov og orden har vi fået gadens parlapolitisk hold og endda offentlig støtte til at ment
Er det underligt, at mange karakteriserer
drive en ulovlig og samfundsfjendtlig virkdet,
der foregår, som landsforræderi?
somhed. I en tale på torvet sagde lederen af
det såkaldte Antiracistiske center, Khalid
Torfinn Hellandsvik
Salimi: »Tak til Jer, som gennemførte blokaden ... Vi skal være glade for, at vi i dag
har demonstreret for det, vi står for, nemlig
drøm.men om et farverigt Norge«. Han opfordrede også til • ligesom han ved flere
tidligere lejligheder har gjort det· at fortSætte i samme stil.
Alle forsøg på det, han kalder »organise,.
ret racisme«, skal knuses. Disse trusler har
Ovenstående korrespondaooe har TorFMI fået - det nystartede parti »Stopp inn- finn Hellandsvik klaret at sende O<S, skønt
vandringen« ligeså. Man må kunne stille han selv blev overfaldet af rødnazisteme i
følgende spørgsmål: Hvordan ville det gå Arendal og bar døjet med voldsom hovedmed en nordbo, som optrådte på samme pine og andet efter kraftige slag i hovedet.
måde i hans hejmland, Pakistan? Det er
Red
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folkeindvandringen eller kolonisationen fra
den 3. verden, således i bøj grad også Danmark. Artikelsamlingen giver derfor for første gang læseren mulighed for at få en fyldigere argumenteret fremstilling af en stor del
af det kompleks af begreber og kendsgerrunger, som danner grundlaget for hele inddebatten om fremmedpolitikken i de nordi- vandringsdebatten.
Ruuds nye lille bog kan stærkt anbefales
ske lande.
alle,
der ønsker bedre indsigt i disse grundKaare Ruud bar siden fortsat sin behandlæggende
begreber og forhold og dermed
ling af folkevandringsp0litikkens kataStrofale nationale virkninger i en række artikler, sikrere grund under fødderne i hele debathvoraf en del har været offentliggjort i nor- ten.
Den Danske Forening har truffet aftale
ske blade. Han har nu samlet dem og supmed
forfatteren, så vi kan skaffe medlempleret dem med en række nyskrevne til en
lille bog »Hva skjer med Norge?« De nye- merne eksemplarer af bogen til 44 danske
ste af artiklerne er afsluttet så sent som i kr. + forsendelsesomkostninger, i alt 52 kr.
Beløbet indsættes på postgirokonto
februar 1989.
4547551
eller indsendes til sekretariatet
I artiklerne arbejder han videre med de
hovedsynspunkter, som kort kom til orde i mærket »Kaare Ruud«, hvorefter bogen vil
det lille skrift fra 1987. Derved får ban lej- blive tilsendt. Enkelte eksemplarer afRuuds
lighed til udførlil(ere at behandle en ræk- skrift fra 1987 kan ligeledes leveres mod
ke af de vigiigste begreber og forhola-ved· indsendelse af 20 kr.
indvandringspolitikken. Gennemgående er
S.D.
det fænomener af meget grundlæggende karakter og af fælles principiel gyldighed for de
fleste vesteuropæiske lande, der er ramt af

Bøger og tidsskrifter
Kaare Ruud: Hva skjer med
Norge? Atten politiske artikler om
folkeinnvandring og nasjonal fremtid (Eget forlag; Slependen, 1989.
104 sider. 44 n.kr.)

Cand. oecon. Kaare Ruud har omkring
20 års tjeneste bag sig i forskellige FN-organisationer, især i Asien og Afrika, hvor han
oavolig arbejdede med befolkoingsp<>litik
samt økonomisk og social planlægning i
lande på disse kontinenter, der gennemgående er karakteriseret af en eksplosiv befolkningsvækst.
Han havde derfor særlig gode personlige
forudsætninger for at bedømme årsagerne
Ul den indvandringsbølge fra fremmede
verdensdele, som har ramt Vesteuropa siden
afslutningen af 2. verdenskrig, og som i stigende grad er skyllet ind over også de skandinaviske lande igennem den sidste snes år.
Han kendte dens karakter og drivkræfter og
kunne vurdere, hvilke langsigtede virkninger den måtte få for de lande, der ikke
forstod nødvendigheden af en meget restriktiv indvandringsp0litik, men i stedet lod sig
narre af uaens modetankegang til at åbne for tilstrømningen af de vildt fremmede folkegrupper, · hvad enten de kaldtes
fr_emmedarbejdere, indvandrere eller flygtrunge.
Ligesom med de siden ef'.eråret I 988 ud. I det lille skrift »Stopp folkevandriugene
sendte
numre af »Danskeren« fremsendes
til Norge. Søkelys på fremmedp0litikken«
. Der er nu kommet så mange til meldinger
(anmeldt i »Danskeren« nr. I, maj 1987, s. med dette nummer eksemplarer af nyudtil
sommerstævnet på Veile ldrætShøjskole
14) gjordeRuud ieo meget kort, men uhyre givne informationsblade. Det drejer sig om
8.-1
I. juni, at stævnets gennemførelse er siknr.
7
Ebbe
Vig:
»12-15
milliarder
til
de
klar form rede for de nye folkevandringers
ret.
Uanset
at tilmeldingsfristen er udløbet,
fremmede
hvert
år
foreløbig«
og
om
nr.
8
globale baggrund og karakter og påpegede
vil
man
stadig
kunne komme med hvis
»Inovandringspropaganda«.
det meningsløse og nationalt ødelæggende i »Advarsel:
tilmeldingsker
omgående.
Om p r ~ for
at acceptere en omfattende indstrømning af Medlemmerne opfordres til at uddele blastævnet
se
»Danskeren«
1989
nr. I og 2.
dene.
Eksemplarer
kan
fås
fra
sekretauassimilerbare fremmede til det hidtil hoHenvendelse
om
deltagelse
kan
ske
til sekremogene Norge. Dette lille skrift var i al sin riatet eller fra Fl. Hammerild, Fjældetariatet.
korthed og klarhed et tungtvejende indlæg i vænget 110, 8210 Århus V, tlf. 86154252.
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