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Afgrundskurs og mytteri 
Stadig oftere fremkommer der udtalelser og tilkendegivel

ser om fremmedpolitikken, som sætter den i relief på en måde, 
der begrunder Den Danske Forenings stædige kamp siden 
1987 på at råbe danskerne og de danske politikere op til at 
forstå, at den kurs, der er fulgt gennem en årrække, fører mod 
en afgrund og derfor må lægges fuldstændig om. 

Som det fremgår inde i bladet, bar en fremtrædende repræ
sentant for en af de herværende muslimske menigheder nu til 
Danskeren udtalt sig på en måde, der ligger tæt op ad Den 
Danske Forening. Fupægteskaber, »familiesammenføring« 
og asylsvindel må stoppes, mener ban. Og opgaven med at 
bolde kontrol må overføres fra de velmenende humanister, i 
hvis hænder den i dag er betroet, og til folk, der ved noget om 
tingene. 

Disse udtalelser falder nogle få måneder efter, at en frem
trædende ekspert i befolkningslære, professor, dr. polit. P. C. 
Mattbiessen, advarede politikerne om, at vi står over for et 
massivt, muhamedansk indvandringspres. Noget som i øvrigt 
også er konstateret af Den Internationale Arbejdsorganisation 
(ILO) i Gcneve og af FN - som taler om, at vi kan blive 
invaderet af »miljøflygtninge«. 

Det kom derfor heller ikke som nogen ovemaskelse, at 
FN's flygtningehøjkommissær i mans udtalte, at det er befolk
ningstrykket, der skaber presset på vore grænser, og ikke 
politiske flygtninge. Højkommissariatet havde da allerede 
beklaget sig over, at Vesteuropas asylsystemer overfyldes på 
grund af »forringede arbejdsmuligheder« i Mellemøsten. 
Flygtningebøjkommissæren gjorde i øvrigt også opmærksom 
på, at den store skandinaviske venlighed over for falske flygt
ninge forringer mulighederne for at hjælpe de virkeligt -
politisk - forfulgte. 

Den Danske Forening har altså den allerbedste sagkund
skab i ryggen, når den mener, som den mener. Og vi bar tillige 
moralen i ryggen, eftersom den nuværende godgørenhed altså 
vitterlig udvises på de virkelig nødlidendes bekostning. 

Men alligevel fastholder politikerne en kurs, som er vanvit
tig ud fra alle disse udtalelser - hvis rigtighed jo ikke lader sig 
afvise. Flertalspolitikerne lader, som om udtalelserne slet ikke 
eksisterer, gemmer dem væk og slår ubarmhjertigt ned med de 

værste skældsord imod os, der peger på, at kursen ender i en 
afgrund. 

Dette er i det lange løb en dødsensfarlig fremgangsmåde. 
For ikke blot fører det til fortsættelse af en kurs, som efter alt 
at dømme vil gøre landet til en ruin. Det skaber også en uhyre 
frustration hos dem, der ved, hvordan tingene er fat, og som 
ser, at der ikke bliver gjort noget ved det. 

Denne frustration sætter Den Danske Forening i et ubeha
geligt kapløb med tiden. For hvis det ikke lykkes foreningen at 
få politikerne til at tage sig deres ansvar alvorligt, vil forenin· 
gen og dens metoder - oplysningens og argumentets - i det 
lange løb næppe blive opfattet som et realistisk bud på en 
løsning. De mest trykkede kredse i befolkningen vil så ty til 
andre og langt mere håndfaste metoder. 

Og hvad værre er: Det vil vi hverken med retten eller 
moralen i ryggen kunne bebrejde dem. 

For at sige det ligeud: De danske politikere er i færd med at 
tvinge befolkningen ud i en yderliggående form for modstand 
med brug af alternative, voldsomme metoder i større skala. 
Ogjo mere politikerne, pressen og opinionsdannerne hakker 
på dem, der bevæger sig i denne retning, desto flere vil gå den 
vej. For alt hakkeriet vil blot virke som en illustration af, at det 
etablerede systems repræsentanter stadig intet har forstået og 
intet vil forstå. Og da folk i almindelighed næppe kan skelne 
mellem systemet og dets repræsentanter, vil de med al sand· 
synlighed forkaste systemet og gå ad det, de opfatter som den 
eneste farbare vej. 

Det er Den Danske Forenings opgave så længe som muligt 
at holdemodstanden inden for vort politiske systems rammer. 
Men politikere, presse og opinionsdannere må snart til at 
tænke på, at vor »holdetid« ikke er ubegrænset. 

De bør også tænke på, at hver eneste løgn, der bringes, 
hvert eneste tilfælde af virkelighedsfornægtelse, hver eneste 
vigen uden om, forkorter det tidsrum, i hvilket vore metoder 
vil blive accepteret som de rigtige, altså vor holdetid. 

Men når politikerne ikke forstår det ene, hvordan skulle de 
så kunne forstå det andet? 

Horisonten er knugende sort! 

• 



Dumhed eller frækhed? 
Danmarks hovedstad Københavns overborgmester får af en af 

sine borgere stillet det spørgsmål, hvordan kommunen kan finde på 
at føre borgerne bag lyset med et kommuneplanforslag, der skjuler 
planer om at opføre et kæmpemæssigt »muslimsk kulturcenter« 
med tilhørende moske på Amager, på en af de største og bedst 
beliggende citygrunde, det offentlige har tilbage i Københavns cen
trale byområde. Og hvordan man kan henføre et sådant anlæg for 
dyrkere af en vildt fremmed, barbarisk og aggressiv religion under 
»offentlige institutioner« eller »offentlige formål«. 

Med borgmesterlig kløgt svarer han, at ban da klan kan se, at 
nævnte »kulturcenter« og moske kan ligge i et område, der er udlagt 
til »offentlige formål«, for lige ved siden af er der lavet to lokalplaner 
til »offentlige formål«, en for en færøsk kirke og en for Statens 
Seruminstitut. Ja, han er endog klar over, at f.eks. kaserner også 
tjener »offentlige formål«, selv om der ikke er offentlig adgang. 

Indlysende klan, ikke? Hvordan skulle dog en borgmester, oven i 
købet en overborgmester, kunne se nogen forskel på en liga af 
afrikanske og asiatiske stater og deres herværende kolonister og 
deroverfor F ærøeme som en del af Danmarks rige og den færøske 
kirke som en gren af den evangelisk-lutherske kirke, der ifølge 
Danmarks riges grundlovs §4 er den danske folkekirke og som 
sådan understøttes af staten? EUer at Statens Seruminstitut, som det 
danske folk opretholder for at sikre sin fysiske overlevelse og sund
hed, har en større ret til at betragtes som »offentligt formål« med 
deraf følgende krav på offentlig omsorg og støtte end nogle fremme
de religionsudøveres private gudsdyrkelse og rituelle handlinger? 
Og er det ikke naturligt at jævnføre det danske forsvars kaserner 
med muslimske bedesteder? · 

Man kan vist med rette spørge, om hr. overborgmesterens sær
prægede argumentationer mest bunder i dumhed eller i frækhed. 

Men han kommer dog trods alt ud af busken med en slags svar på 
tiltale. Det er mere, end man kan sige om Anker Jørgensen, Poul 
Nielson, Kjeld Olesen, Poul Schlutcr, Uffe Ellemann-Jensen eller de 
andre politiske koryfæer, der havde eller har ansvaret for den 
skandaløse moske-sag. Trods byger af spørgsmål fra oprørte dan
skere er de stumme som østers. 

Mod nogen af dem er der ikke talt om hverken rigsretssag, 
kommissionsdomstol eller dommerundersøgelse. Ikkeendnu i hven 
fald. Skønt der var al mulig god grund til det. 

Afstand 
Gang på gang bliver viaf modstandere, men såmænd også af folk, 

der hævder at bekæmpe fremmedpolitikken ligesom vi. opfordret til 
at tage afstand fra kredse, der i deres kamp mod samme politik 
bruger metoder, som falder disse moralister for brystet. 

Der kan være tale om chikane af forskellig art, trusler, grove 
udtryk, tilsendelse af uønsket materiale og meget andet., der Br dem 
til at reagere som mimoser. 

Udtrykket mimoser kan måske synes overlegent og bagatallise
rende. Men det er svæn at komme uden om del. når man sammen
ligner vore modstanderes »prøvelser« med, hvad vi andre har måttet 
stå mål til af tilsvining, både fysisk og sprogligt, vold, hærværk og 
systematiske forsøg på at berøve os de borgerlige rettigheder og 
friheder, der tilkommer alle danske i henhold til vor grundlov og 
vort politiske system. I dette nummer af Danskeren kan man læse 
om de seneste anslag af slagsen og om vore forfølgeres moralske 
habitus. Sjældent har vi hørt andet end tavshed eller de spageste 
indsigelser mod disse forfølgelser fra dem, der så ivrigt kræver, at vi 
skal tage afstand fra selv de mindste fornærmelser af modparten. 

Det bør heller ikke overses, at kravene om, at vi skal tage afstand 
fra dette og hint, i sig selv er insinuerende og injurierende. De 
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antyder jo nemlig i virkeligheden, at Den Danske Forening eller 
dens medlemmer går ind for eller endog står bag de metoder, der 
fordømmes. Og gik vi ind på kravene, ville det utvivlsomt straks 
blive udlagt som en indrømmelse af insinuationernes rigtighed. 

Vi har mange gange gjon klart. hvad vi står for, og at vi kæmper 
åbent for vore standpunkter med argumenter og oplysninger. Vi 
dølger hverken åsyn eller navn, og vi bruger ikke og bryder os ikke 
om slibrige metoder. Hos os skal hverken sort eller brun eller rød 
nazisme B indpas. ingen retsindig iagttager kan være i tvivl om, hvor 
vi står. 

Men selv om vi ikke benytter os af eller billiger de metoder, nogle 
af vore modstandere så vedholdende beklager sig over og andre af 
dem til overmål selv benytter, kan vi roligt overlade al afstandtagen 
og fordømmelse til deres egen - komiskeeller hykleriske-selvmed· 
lidenhed. Det er nemlig deres folkeopløsende og landsødelæggende 
politik, der har skabt den forbitrelse og splittelse i det danske folk, 
som er roden til al deres klage. 

Den nationale loyalitet 
I dette nr. bringes et interview med en repræsentant for en af de 

islamiske menigheder i København, der dog står uden for de muha
medanske hovedretninger (se side 6). Det er karakteristisk, at den 
pågældende menighed selv har søgt kontakt med Den Danske 
Forening i det, der utvivlsomt opfattes som en meget vanskelig 
situation. Foreningens repræsentanter er blevet korrekt og ordent
ligt behandlet under samtalerne - man kan sige langt mere fair og 
ordentligt, end politikere, myndigheder og presse behandler os. 

Dette er bemærkelsesværdigt - og det er ogsA bemærkelsesvær
digt, at menigheden ud fra erkendelser, der ikke synes at være meget 
forskellige fra vore, langt ben ad vejen konkluderer på samme måde, 
som vi bar gjort. 

Denne menighed har dermed markeret sin nationale loyalitet i en 
situation, hvor den slags markeringer i uhyggelig grad savnes fra 
personer, fra hvem man langt snarere burde kunne vente dem. 

Dette bør ikke glemmes den dag, hvor det spørges, hvem der stod 
for hvad. 

Landets brød til landets børn 
Et af de store temaer i slutningen af april ,-ar nyheden om, at 

arbejdsløsheden blandt indvandrere er stigeode. Blandt tyrkerne er 
den således vokset med 60% siden 1987. 

Dette har bl.a. fået et SF-medlem i Borgerrepræsentationen i 
København til at foreslå en kvoteringsordning.således at 10%af alle 
ansættelser skal foretages blandt indvandrett (Berl. Tid. 27/4 90). 

Det kan ikke undre, at arbejdsløsheden blandt tyrkerestiger. For 
der bliver jo ved med at komme tyrkiske iod,-andrere. Fra indvan
dringssroppet i I 973, hvor her var ca. 6.000. er tallel nu vokset til ca. 
30.000. 

Ud fra den ikke overraskende kendsgerning, at en meget stor del 
af disse mennesker, som har trængl sig ind i et land med arbejds1Ø5· 
hed, bliver arbejdsløse, mener man altså at kunne moralisere over 
for danskerne - ja endog at have moralsk ret til at kvotere de 
nyankomne iod i danske jobs! 

Mindre usmageligt bliver det ikke af, at forslaget kommer fra et 
parti, der ynder at betegne sig som et »arbejderpani« og taler meget 
om et »arbejderflenaJ.. Mon ikke SF-eme kunne have godt af at 
kigge lidt i den over 200 år gamle danske forfatningslov om Indføds
retten. Den rummer bl.a. de manende ord: ,,Billigheden selv vil, at 
landets børn skal nyde landets brød og fordelene ved staten falde i 
dens borgeres lod«. 



Et folkebedrag: 

Moskeen på Amager 
Den 8. april kunne man i Jyllands-Posten læse, at plandirektør Knud Rasmussen 

var ved at lægge sidste bånd på en lokalplan for grunden »Faste Batteri« på Amager. 
Planen går ud på at bygge en kæmpe-moske med tilhørende kulturcenter. 

Nu er det sådan, at når lokalplanen-eller rettere lokalplanforslaget- offentliggø
res, skal deue ud til offentlig høring i mindst 2 måneder. Borgerrepræsentationen kan 
så beslutte at ændre forslaget som følge af indsigelserne eller ændringsforslagene. Hvis 
ændringerne medfører, at forslaget kommer til at afvige meget fra det oprindelige 
forslag, kan den endelige vedtagelse først ske efter en ny offentlighedsfase på mindst 2 
måneder. 

Under hele debatten omkring moskeen bar der bestemt hersket en udbredt uvilje 
imod den. Af samme grund blev kommuneplanen på dette punkt lusket igennem 
borgerrepræsentationen,så ingen rigtig nåede at opfatte, hvad der var ved at ske. Men 
det er ikke for sent. Lige så snart lokalplanforslaget frem.kommer, er der kun et at 
gøre: Protester. Gør det selv og rå andre til at gøre det samme. Kun ved talrige 
protester er der en chance for at standse dette myndighedsmisbrug fra Statens og 
kommunens side, der understøtter fremmedkolonisation og islamisering af Danmark 
for danskernes surt fortjente penge. 

Af lærer Keld Anthony 

Det hele starter egentlig med, at olielan
dene drejer om for oliehanen i begyndelsen 
af 70'erne. Europa er helt til rotterne. De 
stenrige olielande vrider armen om på Eu
ropa og får bl.a. EF til at indgå i en »euro
pæisk-arabisk dialog«, hvor EF-landene 
presses til en lang række indrømmelser mod 
til gengæld at få olie. Således drøftede man 
på »dialogens« fjerde møde i Damaskus i 
december 1978 »mulighederne for at skabe 
sikre og stabile ansættelsesforhold for arabi-
ske arbejdstagere i Europa«. Man enedes 
også om »at fremme kendskabet i Europa til 
arabisk sprog og kultur«. Hvilke koose- lir.. 
kvenser skulle dette rå for Danmark? ,. 

>>Flygtninge<<dræn i Norge - og her 
De seneste års overvældende indstrøm

ning af asylsøgere til Norge medfører selv
sagt meget store udgifter for det norske sam
fund. 

Bladet »Kapital«, nr. 22 1989, anslår, at 
alene statens udgifter til de ca. 16.000 asyl
søgere, der vil have fået opholdstilladelse i 
femårsperioden 1986-90, i samme tidsrum 
vil beløbe sig til mindst 13 milliarder kroner. 

Dertil kommer bl.a. kommunale udgif
ter, hvorom tallet 4 milliarder kr. årligt 
nævnes. Og så er der endda ikke sat tal på de 
meget store beløb, der skjuler sig sommer
udgifter til bl.a. sundhedsvæsen, skolevæ
sen, politi, retsvæsen m.m. 

Millionbeløb lil hver »Rygtning« 

Det samlede resultat er, at hver »flygt
ning« i perioden har medført udgifter for 
samfundec på omkring I milb'on kroner. 

Dette millionbeløb er imidlertid kun star
ten på et livslangt udgiftsregnskab for 
»Oygtningene«. Hver af dem vil over en 
længere periode koste samfundet adskillige 
millioner. Langt de fleste af dem går nemlig 
direkte ind i rækken af sociale klienter, der 
må underholdes af samfundet, fordi der ikke 
kan skaffes dem varigt produl.-tivt arbejde. 
(Kilde: Morgenbladet, Oslo. 24/2 90). 

Norske kommuners dilemma 
Efterhånden som »flygtningene« overfø

res til kommunernes socialforvaltninger, 
kommer byrderpe til al hvile direkte på de 
enkelte lokalsamfunds skatteydere. Et tyde
ligt eksempel er Levanger kommune nord 
for Trondbeim. Da de asylindvandrere, som 
var modtaget dfr i 1987, overgik til kom
munens forsorg, lagde de beslag på 40% af 
socialbudgettet. Kun ganske få af dem hav
de fået arbejde. I 1991 ophører statens un
derboldsforpligtelse for dem, der kom til 
Levanger i 1988. Asylindvandrerne vil der
ener sandsynligvis lægge beslag pJ ca. 60% 
ar kommunens samlede sociale udgifler. 
(Kilde: Nordlandsposten, Bodø, 26/2 90). 

Støtter DDFs udregninger 
Disse norske oplysninger og beregninger 

af »flygtninge«udgifterne supplerer og støt
ter de tilsvarende udregninger, som Den 
Danske Forenings økonomer forlængst har 
foretaget for Danmarks vedkommende (se 
navnlig DDFs Informationsblad nr. 7: 12-
15 milliarder hvert år til de fremmede -
foreløbig!). Disse udregninger bar vakt al
mindelig opsigt og er blevet mødt med vold
som vrede og afvisning fra indvandrerlob
byens og mange opinionsdanneres side. Det 
mest bemærkelsesværdige herved er blot, at 
ingen endnu har kunnet påvise - eller blot 

har forsøgt på det - at de er forkerte, eller i så 
fald, hvor, hvorledes og hvor meget de er 
forkerte, og hvad de rigtige udgiftstal så i 
stedet er. 

Danske kommuner står for tur 

Den mest iøjnefaldende forskel på Norge 
og Danmark i denne sammenhæng er nok, 
at Rygtningeudgifterne i Norge åbenbart 
overgår fra staten til kommunerne meget 
hurtigere end i Danmark. Det problem, en 
del norske kommuner således allerede bar 
mærket i uhyggelig grad på deres socialbud
getter, er imidlertid nu ved at melde sig også 
for de danske kommuner, som af Dansk 
Aygtningehjælp er blevet velsignet med 
større mængder af »flygtninge« allerede i 
midten af 1980'erne. De står nu. når statens 
betaling efter 6 I /2 år snart bortfalder, med 
store udgifter til de fremmede og deres 
»sammenførte« familiemedlemmer. (Jf. 
Danskeren 1989 nr. 5, s. 4). 

De føtSte kommuner har allerede set 
skriften på væggen og er begyndt at ømme 
sig offentligt over de ventede nye byrder, 
som meget vel kan udløse betydelige stig
ninger i kommuneskatten, hvis det ikke lyk
kes at give sorteper tilbage til staten eller 
opnå en eller anden form for fælleskommu
nal udligning af udgifterne. 

• 
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Klokkerent oplæg 
I maj måned 1980 var energiminister 

Poul Nielson på rejse til en række arabiske 
lande for at indgå aftaler om levering af olie. 
Var det som en forberedelse til dette, at 
Udenrigsministeriet skrev følgende brev til 
MiljøministerietS Planstyrelse 8. februar 
1980: 

»Som det vil være planstyrelsen bekendt 
har herværende diplomatiske repræsentan
ter for en række muhamedanske lande in
den for de senere år over for danske myn
digheder givet udtryk for den islamiske ver
dens interesse i opførelsen i København af 
en mc:x;ke og et islamisk kulturoenter til brug 
for de ca. 25.000 muhamedanere, der er 
bosat her i landet. Finansieringen af bygge
riet vil blive foretaget af de muhamedanske 
lande, formentlig i første række af Saudi 
Arabien, som ved flere lejligheder har givet 
udtryk for stor interesse for projektet. 

Der syntes oprindeligt at være udsigt til, 
at det fremsatte ønske kunne opfyldes ved, 
at Københavns kommune stillede et grund
stykke i Bellahøjområdet til rådighed, men 
denne mulighed bar senere vist sig ikke at 
bestå. Københavns kommune har ikke an
dre disponible araler. 

Udenrigsministeriet tillægger det imidler
tid betydning, at man fra officiel dansk side 
bestræber sig på at imødekomme de muha
medanske landes ønske, og ville hilse det 
velkomment, hvis der kunne tilbydes dem et 
statSejet areal i det storkøbenhavnske områ
de, enten ved en egentlig overdragelse eller 
ved indgåelse af et lejemål over en mange
årig periode. Under foreløbige orienterende 
drøftelser med planstyrelsen har der som 
muligt egnede arealer været peget på »Faste 
Batteri« på Amager og på området mellem 
Ryvangs Alle og Tuborgvej under den tidli
gere ingeniørkaserne på Østerbro. 

Udenrigsministeriet ville sætte pris på en 
udtalelse om, hvilke muligheder der efter 
planstyrelsens opfattelse måtte bestå for at 
imådekomme de muhamedanske landes 
anmodning, herunder om et areal i givet fald 
vil kunne overdrages vederlagsfrit eller udle
jes for en symbolsk engangsleje.« 

Højst usædvanligt 
Dette initiativ fra Udenrigsministeriet til 

at overlade en del af Danmarks jord til en 
gruppe af særdeles fremmede og for meget 
nylig isnende uvenligt optrædende uden
landske magter - og det oven i købet gratis -
var efter ministerietS egne udtalelser højst 
usædvanligt eller enestående. Ambassade· 
råd Preben Eider i Udenrigsministeriets pro
tokol erkendte dette ved at udtale: »Frem
mede landefinder altid selv selv en grund -
evt. under bistand fra en dansk sagfører -
når de skal etablere sig i Danmark med 
ambassade, kulturinstitution eller erhvervs
virksomhed«. 
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Men her stod man på pinde. Forsvarsmi
nisteriet måtte afstå et højst værdifuldt areal 
på 15.000 kvadratmeter mellem luksusho
tellet Scandinavia og Københa,'llS Universi
tets afdeling på Amager -altSå i det kostba
reste cityområde kun 2 km fra Rådhus· 
pladsen. Det skulle udlejes til muslimerne i 
50 år for en symbolsk leje af 1.000 kr. om 
året. 

Citronen presses yderligere 
På et møde 30. oktober 1980 i Forsvars

ministeriet med de muslimske diplomater 
diskuteredes vilkårene for det ny islamiske 
kulturcenter på dansk jord. Fire dage efter 
skrev Forsvarsministeriet til Udenrigsmini
steriet om dette møde, at »stillet over for, at 
der ud over en symbolsk leje skal betales 
ejendomsskat til Københavns kommune, 
anmodede den libyske ambassadør (for
mand for de muslimske landes danske am
bassadører på det tidspunkt) Forsvarsmini
steriet om gennem Udenrigsministeriet at 
undersøge, om der kan opnås fritagelse for 
denne skat«. 

Knap fem måneder senere kom svaret fra 
Forsvarsministeriet til den libyske ambassa
dør: 

»Deres excellence. Forsvarsministeriet 
skal herved meddele Dem, at der i henhold 
til en aftale indgået den 30. oktober 1980 
med repræsentanter for Det islamiske Kul
turcenter i København er foretaget en un
dersøgelse af mulighederne for at fritage 
Centret for at betale ejendomsskatter, og at 
undersøgelsen nu er afsluttet med følgende 
resultat: 

Efter det danske udenrigsministeriums 

opfattelse åbner Wiener-konventionen af 
1961 om diplomatiske rettigheder ikke mu
lighed for, at Det islamiske Kulturcenter 
fritages for at betale skat. Det fremgår af 
erklæringer fra disse ministerier bilagt et 
brev fra Udenrigsministeriet dateret den 19. 
martS 1981, at den grund og de bygninger, 
som skal opføres til Det islamiske Kultur
center, ikke vil blive pålagt normale skatter 
på fast ejendom til staten og kommunerne.« 
(Berlingske Tidende 28/7-81). 

Jøder og katolikker diskrimineret 
Naturligvis gav fremkomsten af disse 

factS anledning til en omfattende polemik i 
bladene, og det generelle indtryk må være, 
at befolkningen på ingen måde bifaldt den 
studehandel, som var ved at skulle indgås. 
Men det generer jo ikke danske politikere, 
hvad deres vælgere mener - medmindre 
valget står for døren. Også Erik Guttermann 
fra Mosaisk Trossamfund var forbløffet 
over udenrigsministerens velvilje over for 
muslimerne-ja, generalsekretæren for Den 
katolske Kirke i Danmark, pater A. Dek
kers udtalte til Kristeligt Dagblad, at musli
merne mødes med en større forståelse end 
den katolske kirke normalt møder (Kriste,. 
ligt Dagblad 4/8-81 ). 

På trods af folkets protester underskrives 
kontrakten alligevel mellem Forsvarsmini
steriet og de muslimske lande. Værs'go, en 
grund på 15.000 kvadratmeter til en årlig 
leje på 1.000 kr. De dumme danskere har 
atter levet op til deres ry. Der er ingen grund 
til at lukke for oliehanen over for danskerne 
- de lever fuldt ud op til ånden i »den 
europæisk-arabiske dialog«. 

Berl. Tid. 28/7 81 



Kristeligt Dagb!Ad 4/8 81 

Forbløffende 
dansk imøde
kommenhed 
over for 
muslimerne 
Ikke hverdagskost i andre 
trossamfund næsten vederlagsfrit og 
for symbolsk leje at få stillet grund 
til rådighed, siger man i Den 
katolske Kirke og Mosaisk 
troessamfund 

- Vort klrktbygnlna,r oa 
dtn gruod, Jdrtcm står på, 

' ~ :oi:malt ~C..g,tl ~or 

Hemmelig kontrakt 

nlllW'llg!, 11l <le 10 <Ide, kul
lur os rtligwa, stir sammen, 
idc1 ci, ddaft mosl:c <>1$0- vil 
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Tiden går imidlertid, uden at minareterne 
rejser sig på Amager, bl.a. på grund af intern 
uenighed blandt de muslimske lande. Egyp
ten var længe et sort får på grund af tilnær
melsen til Israel. Men nu skal moskeen altså 
bygges. To arkitekter arbejder på opgaven, 
den københavnske arkitekt Jarl Heger og 
den tyrkiske arkitekt Ragip Buluc. ForbiUe
det skal være den store Selim-moske i E<lir
ne i Tyrkiet. Prisen anslås til at blive om
kring 50 mio. kroner, hvilket kun er en 
brøkdel af den forrentning eller leje, musli
merne slipper for at betale i den SO-årige 
periode, kontrakten foreløbig løber. Dette 
vanvid får jo nogle af os til at reagere. Det 
slog mig pludselig, at kontrakten jo aldrig 
var blevet offentliggjort. Den var muligvis 
allerede forældet på adskillige punkter. Jeg 
bad derfor Forsvarsministeriet om en kopi 
af kontrakten. Det kunne desværre ikke la
de sig gøre, hed det i svaret, på grund af 
Offentlighedslovens§ 13, stk. 1, nr. 5, hvor 
der tales om det offentliges økonomiske in
teresser! 

Moske - offentligt formål! 
En ting er kontrakten på grunden, en 

anden ting den omstændighed, at Køben
havn midt i &O'erne skulle igang med en 
overordnet planlægning af byens udvikling. 
Atle de gode hensigter, man havde, skulle 
imidlertid først ud til en »høring« i de en
kelte bydele. Således gik det til, at beboerne 
i Sundby Nord på Amager skulle tage stil-

ling til, om grunden over for universitetet i 
Njalsgade skulle udlægges til »offentlige in
stitutioner«. Det var der ingen, der havde 
noget imod. Det var nok den svømmehal, 
man længe havde håbet på, som nu omsider 
skulle opføres? Galt gættet. Der skulleopfø
res en moske. Men hvorfor sige det rent ud, 
når man kan stikkeen løgn og derved undgå 
folkets vrede. Da Kommuneplanen endelig 
fremkommer efter børingsperioden, er man 
også overordentlig forsigtig med at nævne 
kæmpe-moskeen. Derfor skriver jeg til 
overborgmesteren 13. marts 1990: 

»En, to, tre krone for moskeen. Den står i 
en parentes på side 63 i Københavns Kom
muneplan. Det er i øvrigt første gang den 
optræder. Den var ikke med i kommune
planforslaget for Sundby Nord, den var ikke 
med i resultatet af den offentlige høring fra 
1988, og den var ikke nævnt i Statstidende 
fra den 4. november 1989. 

De beboere, som i 1981 i både skrift og 
tale var imod oprettelsen af en moske på 

· Amager, blev ellers så glade, da de så kom
muneplanforslaget. Her kunne de nemlig se, 
at grunden skulle bruges til »offentlige insti
tutioner«, og de troedeselvfølgelig fejlagtigt, 
at det drejede sig om den svømmehal, de 
havde ønsket. Men her tog de fejl - »offent
lige institutioner« var altså lig med en mo
sk~. Det kunne de da sige sig selv??? 

Hvis det kniber med at se logikken i 
ovenstående, er man måske også kommet 
på den tanke, at noget skulle holdes skjult 

for befolkningen - i så fald er der tale om 
bedrageri. 

Jens Kramer Mikkelsen, jeg beklager, 
men kommuneplanen er helt åbenlyst ugyl
dig på det nævnte område. Jeg venter Deres 
snarlige svar«. 

Overborgmesteren svarer 25. april I 990 
ved at henvise til to nabogrunde, som også 
er udlagt til »offentlige formål«, nemlig en 
færøsk kirke og Seruminstituttet. Han skri
ver endvidere: 

»Som det fremgår, må begrebet »offentli
ge formål« nødvendigvis være meget rum
meligt og ikke kun afhængigt af, om der rent 
faktisk er offentlig adgang eller ikke til om
rådet. Kaserner er f.eks. også ,,offentlige 
formål,<.« 

Protester 
Efter således at have bevist, at morlille er 

en sten, er overborgmesteren parat til at tage 
det første spadestik. Men endnu er lokal
planforslaget for selve moske-grunden ikke 
udarbejdet, og når det kommer - sandsyn
ligvis efter sommerferien - har borgerne kun 
en ting at gøre: Protester. Protester. Proce
ster. 

(Kildet: Be,lingskes presseaoov. Kristeligt 
Dagblad, Ebtrablade<, Folkew>
gelS bibliotek, Folke,s Radio (Bitten 
Kirsti Nielsen) vedr. Europæisk· 
Arabisk Dialog (EF.papiret), egeo 
kottespondaoce). 

• 

Læserbrev fra fhv. BZ'er 
Som fhv. BZ'er og nuværende medlem af 

Den Danske Forening synes jeg det må væ
re min opgave at forsøge at forklare, hs•ad 
der er sket med det engang så levende og 
demokratiske BZ. 

I en kombination af ungdom, idealisme 
og mod på livet til at protestere mod en ikke 
særlig gennemtænkt byfornyelse blev der 
skabt en bevægelse der var demokratisk og 
besad en ikke uvæsentlig fantasi i sine ak
tionsformer. Sådan er det ikke mere. 

Det er symptomatisk, at BZ nu repræsen
terer de samme voldelige og udemokratiske 
metoder, som muhamedanerne gør anven
delse af verden over. Det er ikke længerede 
samme mennesker, der udgør BZ. Disse 
hæneklædte nazi-brølende ballademagere 
er netop ikke andet end hætteklædte nazi. 
brølende ballademagere og har intet at gøre 
med det BZ, der var engang. 

Det står godt til ude på venstrefløjen, ikke 
alene er de i fuld sving med at islamisere 
landet, de er også udklækningsanstalt for en 
gruppe unge, der bliver mere og mere syge 

og betændte i deres aktionsformer, så be
tændte, at det vistnok ikke er nok at give 
dem en endefuld og sende dem hjem i seng. 
De har bevæget sig ud over den grænse, 
hvor blødere såvel som hårdere pædagogik 
er aldeles utilstrækkelig. Tragisk. 

Overalt, hvor dumhed, vold og under
trykkeL,;e manifesterer sig, er det rart at vide, 
at der også findes en etisk naturlov, der altid 
får demokratisk sindede og klarttænkende 
mennesker til at protestere, uanset om det 
drejer sig om BZ eller Islam. 

Der skal et godt bryst til at være i Den 
Danske Forening. Ikke bare er vi oppe mod 
et flertal i Folketinget, ikke bare er vi oppe 
mod en islamisering af vores land, men vi 
skal også være skydeskive for en gruppe 
unge, der dækker sig ind under en bevægel
se, som gradvist er blevet mere og mere 
vanvittig. Men så er det jo godt, vi har et 
godt bryst. 

Chang Claus Lembirk 
København S. 
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Samtale med - Hvad så med familiesammenføringer
ne? 

Hvordan kan man forstå folk, der flygter 
fra deres familie? V i har lige set i TV nogle 
ungarske rumænere, som i stedet for at blive 
forenet med deres b0m ved at rejse tilbage 
til Rumænien - eller til Ungarn - henter 
børnene herop gennem familiesammenfø
ring. Hvad er det dog for noget? Trafikken 
med at hente ægtefæller hjemme må også 
stoppes - og ligeledes fupægteskabeme med 
danske statsborgere. De er afskyelige. 

en dansk muslim 
Danmark har i en længere årræk

ke haft små islamiske menigheder. 
Enaf dem harhjemmeiNusrat Dja
ban Moskeen i Hvidovre ved Kø
benhavn. Denne menighed er den 
mest velkendte - formentlig fordi 
oversætteren af den danske Koran
udgave, A. S. Madsen, er knyttet til 
den. Vi bar haft en samtale med ham 
om den aktuelle situation. 

- Hvordan oplever du islams stilling i 
Dan111fltk i dag? 

Som flertydig, eftersom det jo er musli
mer fra forskellige lande, som er kommet 
hertil, og med hver deres baggrund. Men de 
fleste oplever formentlig deres situation som 
ideel, fordi de i Danmark har frihed til at 
praktisere deres religion. Vi er imidlertid 
ikke tilhængere af, at der kommer imamer, 
der for petrodollars sendes hertil som offi
cielle repræsentanter for andre stater. 

- Dee mA da være en styrkelse afislam her 
i landet? 

Det er ikke godt, når stater indblandes i 
religi0se anliggender. Religion og politik 
bør ikke sammenblandes. Kun et mindretal 
af muslimerne mener, at det er godt med 
denne sammenblanding. Sande muslimer 
vil gerne påvirke politikken efter islamiske 
idealer om frihed og ansvar. Men nu sker 
sammenblandingen alligevel. De nye ima
mer kommer endog med diplomatiskstatus. 
Desværre er det imidlertid de lande, der har 
pengene, som praktiserer den opfattelse af 
islam, som indebærer en sådan sammen
blanding af middelalderligjura og moderne 
statsopfattelse. 

- Hvad så med det nye islamcenter på 
Amager? 

Jeg forstår det ikke. Det er mærkeligt, at 
de har fået grunden, og urimeligt med den 
symbolske leje. Vi har klaret os selv, og 
sådan bør det være. Amagercenteret er et 
prestigebyggeri - i realiteten en aflægger af 
den saudiarabiske ambassade. Og det vil 
forblive en kulisse. 

- Hvad er jeres holdning til flygrninge
problememe? 

Vi er principielt danskere og har ingen 
delt loyalitet Vi er loyale over for vores 
fælles land. Og det gælder også i denne sag. 

6 DA1''SKERE.:" · NR. 3 • JUNI 1990 

Folk bør selvfølgelig ikke sendes tilbage til 
forfølgelse. Men vi savner en instans, der kan 
vurdere dem, der kommer og S0ger asyL 
ordentligt. Aygtningenævnet ved jo i reali
teten intet. Der lukkes f.eks. regulære for
brydere iod. Og de fleste af dem, der er 
kommet fra Iran, er blot bedre folks børn. 
De er ikke forfulgt -det ved jeg fra samtaler 
med dem. Srilankanerne er heller ikke for
fulgt - det indr0mmer de selv. Omvendt 
kommer der folk fra Pakistan, som virkelig 
er forfulgte - og de får ikke asyl. Vi må 
forlange, at der føres ordentlig kontrol - og 
at det ikke som i dag bare er nogle velme
nende humanister, der bestemmer. 

- Hvad er pA den baggrund dia oplitttelse 
af politikerne? 

Jeg forstår overhovedet ikke politikerne. 
Nu får vi snart et EF uden grænser og et 
totalt åbnet Østeuropa. Hvad tror politiker
ne så, der vil ske? De har vel så meget andet 
at tænke på. Men de bliver nødctil at begyn
de at tænke - også på, at dette her vil koste 
mange penge. 

- Turde du sige det til den radikale ind
vandrerentusiast Kirsten Lee? 

Ja, selvfølgelig - det være hermed sagt 
ogsA til hende. • 

Muhamedanerne omkring Hvidovre-moskeen 
tilhører en sekt inden for islam: Ahmadiyyah. Den blev stillet i 1889 i Kadian, 

Indien. Efter 2. verdenskrig flyttede hovedkvarteret til Pakistan. 
Sekten anser sin øverste leder for at være »mahdi«, d. v.s. en slags messias, islams 

leder. De to vigtigste muhamedanske fløje - sunniter og shiiter - tager afstand fra 
sekten og regner den ofte for at være kættersk. Dog synes de fleste af ahmadiyyah'er
nes læresætninger ikke at stride mod sunnitemes (flertallets) lære. En anst0dssten har 
været, at Ahmadiyyah aldrig politisk har været i opposition nogetsteds, men mener, 
at det er rigtigt at tjene den til enhver tid siddende regering. 

Mens islam som helhed kun i meget begrænset udstrækning har 0vet direkte, 
systematisk missionsvirksomhed, inden oliepengene åbnede fristende perspektiver, 
har Ahmadiyyah-retningen stedse lagt stor vægt på missionen, også i Vesten. 

Dens mangeårige danske leder, A. S. Madsen, har foretaget den eneste fuldstæn
dige oversættelse til dansk af Koranen; også denne oversættelse anfægtes ofte af de 
øvrige muslimer. 

(Kilder. Bo Uw: Islam og samfundet. 
Arnold 8usck, 1982. 
Edvard Wullf Pedersen: Islam. fa:llc,skab 
og 1ivs,-ej. 
Skandinavisk B<,gforlag. Oden,;e, 1984). 

Svig belønnes med opholdstilladelse 
I bladet Dit Politi 1990 nr. I (udgivet ved 

politiet i Esbjerg) omtaltes for nogen tid 
siden et tilfælde, hvor en gruppe polske ind
vandrerkvinder blev sat fast for meget om
fattende tyverier (jf. Danskeren 1989 nr. 3 s. 
3). Ifølge bladet vedgik de både over for 
politiet og senere over ror dommeren - hvil
ket blev fort til retsbogen - at deres be
grundelse, da de 50gte asyl, var falsk. Såle
des indrømmede de, at de ikke havde udført 
illegalt arbejde for fagforeningen »Solidari
tet<<. 

På dette grundlag skulle de naturligvis 
have været hjemsendt efter udstået dom. 

Men det blev de ikke. 
Det er Aygtningenævnet, der træffer af

g0relse i den slags sager. Og nævnet beslut
tede at Jade dem blive. 

Vi har ved brev af 3 I /3 90 rejst sagen 
over for justitsministeren. Han har 20/4 
svaret, at de kompetente myndigheder altså 
ikke har fundet grundlag for en hjemsendel
se. 

Sådan er det bare! 



, 

Edderkoppen 
I slutningen af marts fik !SS et mærkeligt 

brev. Anledningen var, at Den Danske For
enings sommermøde skulle holdes i virk
somhedens kursuscenter nord for Køben
havn. 

Brevets underskriver var en vis direktør 
Jens Sejersen, der præsenterede sig som 
»medstifter af Folkebevægelsen mod Nazis
me«. Det fortalte, at Den Danske Forening 
er kendt for sine »racistiske og menneske
ijendske tendenser og forbindelser til eks
tremistiske højreorienterede kræfter blandt 
aodet det danske nazi-parti«. Og det lod i 
øvrigt forslå, at der kunne ventes aktioner 
mod kursusejendommen i anledning af mø
det. Sejersen sluttede med at opfordre ISS
Jedelsen til at nægte foreningen adgang til de 
lokaler, der var skrevet lejekontrakt om. 

!SS følte sig naturligvis truet. Og selv om 
virksomhedens direktør, den kendte er
hvervsleder Poul Andreassen, som han sag
de, personligt ingen indvendinger havde 
imod foreningens virke, brød han kontrak
ten med foreningen. 

Antinazister imod frihedskæmpere! 
Den noget besynderligesituation var her

efter, at fremtrædende deltagere i friheds
kampen 1940-45 blev hindret i at tale i 
ISS-<:entret - der ejes af Nordens største 
vagtselskab- på grund af et »antinazistisk« 
smæde- og trusselsbrev! 

Styrelsens forundring var så stor, at den 
henvendte sig til Folkebevægelsen mod Na
zisme for at få rede på, hvad der var på 
færde. Men bevægelsen svarede ikke. 

Herefter gik styrelsen til de medlemmer i 
Den Danske Forening, der tillige er tilknyt
tet Folkebevægelsen, for at få klarhed over, 
hvad der egentlig foregår i bevægelsen. Det 
førte imidlertid ikke meget videre. Tilsyne
ladende er det ikke svært at få pæne menne
sker til at melde sig ind i en bevægelse, der 
som Folkebevægelsen pynter sig med et 
ædelt formål. Men de fleste af dem, der 
støtter sådanne gode formål, regner med 
som en given ting, at formålet borger for 
seriøsiteten. Helt nøjagtigt hvad der foregår, 
kontrollerer kun de færreste. Og Den 
Danske Forenings medlemmer udgør i så 
henseende ingen undtagelse. I hvert fald 
havde de ikke rede på Folkebevægelsens 
økonomiske og ledelsesmæssige situation. 

Det er nu kommet frem i pressen, hvilke 
metoder der er blevet brugt over for Den 
Danske Forening. Men for de medlemmer, 
der ikke har fulgt med i afsløringerne, er det 
måske på sin plads at fortælle, hvad der kom 

op til overfladen. Det er måske også prak
tisk at fylde de huller ud, som ikke blev fyldt 
ud af pressen. 

Afsløringen 
Det kom frem, at dir. Sejersen korre

sponderede med en topnazist i kammeratlig 
tone og beværtede ham på hotel Postgården 
i Sorø. 

Det kom frem, at nazisterne var så velori
enterede om Folkebevægelsens forhold, at 
de endog rådede over bevægelsens med
lemsfonegnelse og korrespondance. 

Det kom frem, at der sad en tyskerhånd
langer, som efter besættelsen fik en dom på 
flere års fængsel for landsforræderi, i Folke
bevægelsens ledelse. 

Det kom frem, at nazisterne havde en 
sådan forudviden om aktivistangrebene på 
Den Danske Forenings møder, at de har 
kunnet udnytte det i deres akkvisition. 

N.B. Alle kontingentindbetalinger og bi
drag registreres kun i et lukketsystem. der 
ikke kan brydes af uvedkommende. 

lidet, men at han brugte den, sådan som det 
passede ham, nemlig »groft«. 

Dette var altså den foreliggende, nette 
situation. 

Under indtryk af henvendelsen fra en 
person som Sejersen bliver Nordens største 
vagtselskab så våd i bukserne af skræk, at 
man føler sig foranlediget til at springe fra 
sin kontrakt med os. 

Ministeriet i musehullet 
Samtidig med, at det lykkedes os selv at 

opklare sagen, fik vi i øvrigt endnu et afslag 
fra Justitsministeriet på en anmodning om 
at få politiets hjælp til opklaringen. Mioiste
riet har åbenbart ment, at der enten slet ikke 
var noget at opklare, eller at opklaringen 
ville være så vanskelig, at det var bedst at 
knibe uden om. Nu får vi så se, om det vil 
lykkes at opnå bistand til at fåSejersenStillet 
for retten. Det er som bekendt strafoart at 
forsøge at hindre lovlige, offentlige møder. 

Justitsministeriet henviste os for øvrigt i 
sit afslag til at anmelde de organiserede 
overgreb imod vore møder til de enkelte 
politimestre i de politikredse, hvor overfal- ~ 
dene har fundet sted. l forhippelsen på at , 

NA21 
GØ 

Uddr~g fra 
Folkebevægelsens hvervefolder. 

Det kom frem, at Folkebevægelsen stod 
på fortrolig fod med mødestormeme. Binde
leddet var den seminarielærer Erik Jensen, 
der er BZ-bevægelsens grå eminence. Erik 
Jensen deltog i Folkebevægelsens stiftende 
landsmøde 9/ 4 1989 - hvortil kun særligt 
delegerede og ikke almindelige medlemmer 
havde adgang. Og han har rejst land og rige 
rundt sammen med Jens Sejersen for at 
linde kompromitterende materiale om Den 
Danske Forening - uden held. 

Det kom frem, at der var en sådan sam
menblanding mellem Sejersens, Folkebe
vægelsens medstifter P. E. Nøragers og Fol
kebevægelsens økonomi, at repræsentanter 
for fagbevægelsen havde trukket sig ud af 
Folkebevægelsen med henvisning hertil. 

Det kom frem, at Sejersen har udtalt om 
Folkebevægelsen, at den interesserede ham 

En antinazist i aktion - med støtte af 
Folkebevægelsen mod Nazisme, rege
ring, folketing, EF, det bedre borgerskab, 
den progressive presse, det humanitære, 
bureaukrati, Ole Espersen og rigsforer 
Povl Heinrich Riis-Knudsen. 
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undgå at blive viklet ind i noget lykkedes det 
endog ministeriet også at afgøre sagen på 
denne måde i relation til en del af vor klage, 
som vedrørte et tilfælde, hvor det havde 
været umuligt at få en lokal politimester til 
at modtage anmeldelse! 

Den fælles, gode sag 
Sådan virker da alle gode kriefter i sam

me retning: 
Den ekstreme venstrefløj, der har interes

se i at opgejle en »antiracistisk• og »antina
zistisk« sag, som kan tiltnekke både naive 
sj,ele til at fylde op i de smuldrende rækker 
og økonomiske bidrag til det gode formål. 

Ministeriet - og politikerne - som har 
interesse i, at Den Danske Forening ikke får 
arbejdsro til at grave i årtiers forsømmelser 
på udliendingepolitikkens område. 

Hr. Jens Sejersen, som har interesse i at 
f,nde mål for sine »antinazistiske« aktioner, 
således at der kan skabes opslutning om 
hans »folkebev,egelse«. 

Det svulmende humanitære bureaukrati, 
som har interesse i at få neutraliseret en 
organisation, der som vores er i færd med at 
ødel,egge den gode forretning. 

De talrige pseudoprogressive joumali
Ster, der gennem de sidste tre år har elsket at 

bade sig i fornemmelsen af egen renfærdig
hed, når de beskrev Den Danske Forening 
som et tvivlsomt foretagende. 

Arm i arm med nazisterne 
Og i hvilken retning har alle disse gode og 

fremtnedende og menneskevenlige og anti
oaiistiske kræfter så trukket? 

Til fordel for de danske nationalsociali
ster! 

Oppe i Ålborg sidder der en, som er ved 
at gå til af grin. De virkelige nazister er jo 
nemlig ikke interesseret i, at der af demokra
tisk vej udvirkes ændringer i en udlændinge
lovgivning, som er løbet løbsk. De vil meget 
hellere se frustrationerne vokse hos de men
nesker, der på deresskind oplever politiker
nes svigt, den Stadige løgnagtighed og censur 
i pressen samt »aktivisternes« overgreb. De 
ønsker konfrontationen og den polarisering, 
der uundgåeligt vil komme, hvis Den 
Danske Forening udryddes fra jordens over
flade som demokratisk, moderat alternativ 
til en bevægelse, der som den nazistiske står 
for mere håndfaste metoder. 

Men hvem ved Når alle de gode og vel
menende og antinazistiske kriefter engang er 
færdige med at falde over deres egne beo i 
iver for at demonstrere antinazistisk sinde-

lag, kan det jo være, de begynder at tænke 
sig om. 
Hvem ved? 

Nu er fremtrædende personer i Folkebe
vægelsen mod Nazisme i al fald kommet i 
tanke om at tage afstand fra Sejersens frem
gangsmåde. I Ekstrabladet 8/5 udtaler op til 
Oere af dem den kraftigste og mest hjertegri
bende afstandtagen til hans »antinazistiske« 
aktion. 

Øjnene løber formelig i vand hos Ekstra
bladets læsere over al den gode, antinazisti
ske vilje, udtalelserne demonstrerer. Men 
ikke på os. 

For hvorfor tog de beredvillige antinazi
ster ikke afstand fra Sejersen, allerede da vi 
henvendte os til Folkebevægelsen en måned 
tidligere? Og hvor var de henne, da borg
mester Keld Hiittel i Randers i februar fik 
forpurret vort lovlige møde der ved at fylde 
lokaleejeren med giftigheder om os og ved 
at henvise til sin tilknytning til Folkebevæ
gelsen. 

Også Hiittel fortalte i øvrigt lokaleejeren, 
hvor let »der kan ske noget«, hvis man ikke 
bøjer af for en velmenende, »antinazistisk« 
henvendelse. 

Det er åbenbart fast rutine i den kreds. 

Nationalsocialisternes leder, Povl Heinrich Riis-Knudsen med 
Folkebevægelsens i dennes lukkede system cirkulerende arki
valier. 

Stifterne af Folkebevægelsen mod Nazisme Jens Sejersen og P. 
E. Nørager spenderer en krans på den gode sag. 
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Tamiler, TV 
og troværdighed 
Af red3ktør, cand. polit. Bjørn Svensson 

Jørgen Thorgaard: »Der eren ting, 
vi i Danmarks Radio ikke kan tåle, 
og det er kritik af, at vi ikke er faii 
over for folk, der bliver angrebet.« 

Unfair og udokumenteret 

TV -udsendelsen i DR den 23. april »Blo
dets bånd« var et voldsomt, et unfair og 
udokumenteret angreb på tidligere justits
minister Erik Ninn-Hansen. Han blev i en 
følelsesladet ramme opbygget som et fjen
debillede, der repræsenterede usandfærdig
hed, umenneskelighed og bevidst lovbrud 

TV lagde ud med en understregning af, at 
hvis ministeren bevidst tilsidesatte loven 
med det formål at holde tamilerne ude af 
Danmark, var der tale om en magtfordrej
ning, som var strafbar. 

Uden ringeste dokumentation kørte TV 
derefter løs med: »En dansk lov blev brudt« 
- »Justitsminister Nino-Hansen bestemte, at 
loven ikke skulle gældegælde for en bestemt 
gruppe Oygtninge« - »DR Dokumentar kan 
fremlægge nye oplysninger, som afslører, at 
minister og embedsmænd bevidst satte sig 
over loven<, - »Han gennemtrumfede et 
lovbrud på trods af Folketingets flertal« -
»Erik Ninn-Hansen bar i smug gennemført 
et lovbrud«. 

Det hele havde det klare sigte at fremstille 
den tidligere justitsministers handling som 
strafbar. 

Dette kan DR lkke tåle 
Hvis den krænkede part ikke vil anlægge 

sag, kan man over for en sådan samling 
postulater egentlig kun henvise til Jørgen 
Thorgaards udtalelse og konstatere, at dette 
kan DR ikke tåle. 

Grænsen for, hvad DR kan bære, er også 
overskredet, hvor TV i udsendelsen lader, 
som om man ,<il oplyse og argumentere. Det 
er ganske vist lidt vanskeligt at afsløre, fordi 
TV har sløret sine bedrifter ved næsten sy
stematJ.Sk at udelade datering. Da de mini
sterielle udtalelser og handlinger til enhver 
tid skal ses i lyset af de oplysninger om 
udviklingen i Sri Lanka. der aktuelt forelå 
for ministeriet, er det indlysende. at den 

indbyrdes tidsfølge, og det vil sige daterin
gen, har afgørende betydning. Udelader 
man dateringen, kan man let lave numre 
ved at sætte oplysninger i relation til hinan
den, som ikke hører sammen. Og det er 
præcis, hvad TV har gjort. 

Desuden har TV ofret penge på at sende 
optagehold til Sri Lanka. De penge kunne 
væreanvendt bedre. Vi fik forskellige ukon
trollable oplysninger om tilstanden i Sri 
Lanka, og de blev så Oettet sammen med 
ministerens udtalelser, selv om ingen kan 
forlange, at ban skal have haft et førstehånds
kendskab til disse forhold. Han må henhol
desig tildeoplysninger, der tilgår Justitsmi
nisteriet. 

TV-udsendelsen blev til en følelsesbeto
net anklage, som var så usaglig, at den ven
der sig imod DR selv. 

Usandhederne 

Hvor koldt og kynisk TV har forbrudt sig 
imod sandheden, vil fremgå af det følgende. 

1) Når TV taler om lovbrud, sigter det til, 
at Oygtninge og indvandrere har et retskrav 
på familiesammenføring. Men når flygtnin
ge har en nærliggende udsigt til at kunne 
vende hjem, vil det være for udfordrende at 
ofre ressourcer på familiesammenføringer 
her i landet i stedet for i hjemlandet. Lektor 
Carsten Henrichsen fra Retsvidenskabeligt 
institut har erkendt, at det under sådanne 
omstændigheder er ubetænkeligtat forsinke 
sagsbehandlingen bevidst med måske 1-2 
måneder. Men hvornår begynder det så at 
blive betænkeligt? Hvornår uforsvarligt? 
Og hvornår klart ulovligt? Derom kan TV, 
lektoren og ministeren have hver sin me
ning, men kun en domstol kan bindende 
afgøre, hvor grænsen for det lovlige går. Det 
kan TV ikke. 

Det var typisk. at TV interviewede Car -
sten Henricbsen, men ikke om dette per
spektiv. 

2) TV påstod, at et justitsministerielt no
tat, hvoraf fremgik, at en ressourcebestemt 
kvotering administrativt legalt kunne be
grænse familiesammenføringerne, var ble
vet fejet af bordet på et møde i Retsudvalget 
den 3. december 1987. Men i virkeligheden 
var det ikke blevet genstand for realitets
drøftelser, og det afgørende er, at Retsud
valget fra dette tidspunkt har vidst, at Jus
titsministeriet betragtede en sådan admini
stration som lovlig, og at ingen gjorde gæl
dende, at det var ulovligt. I sådanne forhold 
skal man sige fra, mens tid er inde, og siden 
tie stille og i hvert fald ikke slå mønt af 
bagklogskaben. 

3) TV oplyste: »Amnesty International 
skriver til Erik Nino-Hansen, at konflikten i 
Sri Lanka er ude af kontrol og de tamilske 
Oygtninge i livsfare« 

Men TV oplyste ikke, at FN den 26. 
september 1988 vendte sig direkte imod 
Amnesty International og afviste organisa
tionens påstand om, at der var sket overgreb 
mod tilbagevendte tamiler. 

4) TV fortsatte: »Også fra FN modtager 
Ninn-Hansen advarende breve. FN har 
standset sit flygtningearbejde i Sri Lanka på 
grund af krigen. Trods disse klare advarsler 
tegner justitsminister Erik Nino-Hansen i 
Folketi11gets Retsudvalg det stik modsatte 
billede. Ninn-Hansen siger bl.a.: »Som 
nævnt før regner jeg med, at en væsentlig del 
af de tamilske flygtninge vil benytte IC;Jlig
heden til at vende tilbage til Sri Lanka nu, 
hvor forholdene er trygge«.« 

Men TV har byttet om på rækkefølgen! 
De nævnte advarsler kom først efter, at den 
nævnte ministerudtalelse forelå. Selv om 
TV ikke har dateret hverken det ene eller det 
andet, har de kunnet identificeres. 

Ministerudtalelsen er plukket ud af et så
kaldt talepapir, som var udarbejdet af em
bedsmændene til brug for ministeren ved et 
samråd i Folketingets Retsudvalg den 27. 
september 1988. Baggrunden var oplyst så
ledes i dette dokument: 40.000 tamilske 
flygtninge er allerede vendt hjem, og FN 
hjælper for tiden 2.000 tamiler hjem om 
ugen. Desuden har andre europæiske lande, 
herunder Norge, England og Holland, sendt 
tamilske flygtninge hjem. 

På denne baggrund var den udtalelse, 
embedsmændene havde udarbejdet til mini
sterens anvendelse, fuldt ud berettiget. Det 
er således ikke ministeren men TV, der har 
givet et billede, der var stik modsat virkelig
heden. TV har forfalsket baggrunden, og det 
er sket fuldt bevidst. Man kan ikke af en 
feJltagelse komme til at plukke et citat ud af 
en skrivelse og give det en helt modsat bag
grund. Resultatet er at betegne som doku
mentfalsk. 

5) Yderligere har TV fortegnet også de lrrir. 
nævnte advarsler. De stammer fra et FN- r 
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møde i Geneve den 26. september 1988, 
men det er en klar forvanskning at gengive 
dem, som om »FN har standset sit flygtnin
gearbejde i Sri Lanka på grund af krigen« 

For det første var det ikke på grund af 
»krigen«. Årsagen var vanskelige vejrfor
hold, regionalvalg, præsidentvalg og nogle 
politiske mord. 

For det andet var det ikke »en stands
ning<~ men en midlertidig indstilling, som 
også tidligere var forekommet. FNs hjem
sendelse ventedes genoptaget straks i be
gyndelsen af 1989, og der var intet til hinder 
for, at de enkelte lande i et vist omfang på 
eget ansvar kunne fortsætte deres hjemsen
delse af tamiler. 

Igen er der altså tale om en ren og skær 
forfalskning. 

6) TV taler konstant om stop for familie
sammenføringerne, skønt det drejede sig om 
en nedprioritering, hvor der blev givet tilla
delse, når særlige forhold talte derfor. Af de 
500 tamiler, der i I 988 ønskede familie
sammenføring, fik 204 tilladelsen inden 
årets udgang. 

1) Ifølge TV sendte FN flere breve »di
rekte til den danske regering« for at demen· 
tereden udlægning, Justitsministeren havde 
givet af FN's syn på forholdene i Sri Lanka. 
Da de ikke rokker ved den danske regerings 
beslutning, »tager FN et usædvanligt 
skridt,<, idet FN's chefforhandler i Sri Lan
ka, inderen R. Sampatkumar, rejser til Kø
benhavn for at klarlægge situationen. 

Men TV undrer sig ikke over, at Sampat· 
kumar ikke henvender sig »direkte til den 
danske regering«, men blot OJ)løger Flygt
ningenævnet. Længere rakte det usædvanli
ge skridt ikke. 

Indiens og FN's medansvar 
TV spørger heller ikke R. Sampatkumar, 

denne inder, der repræsenterer FN i Sri 
Lanka, om det er korrekt, at det er hans 
landsmænd, de indiske soldater, der med 
deres terror har gjort livet så uudholdeligt 
for tamilerne, som det er blevet skildret i 
udsendelsen. 

Som bekendt har Indien og FN i skøn 
samdrægtighed bevidst forsinket hjemsen
delsen af tamilske flygtninge fra Europa for 
at kunne forcere tilbagesendeisen af tamiler, 
der opholdt sig i Indien, hvor de dog befandt 
sig i en tamilsk befolkning med tamilske 
skoler etc. Men TV fandt ikke på at forehol
de denne indiske repræsentant for FN, at 
derved havde Indien og FN et medansvar 
for, at tamilerne i Danmark ikke havde 
kunnet opnå familiesammenføring i deres 
hjemland. 

Reelle problemer interesserer ikke 
TV interesserede sig i virkeligheden ikke 

for de reelle problemer, men kun for tamil
ske tragedier og Nino-Hansen. 
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En skeptisk seer må tage forbehold over 
for TV's beretning om forholdene i Sri Lan
ka. Når så meget andet i udsendelsen er i 
strid med sandheden, er det knap til at tro, at 
TV-journalisten Alex Frank Larsen har 
holdt sig tættere til sandheden på de områ
der, vi ikke umiddelbart kan kontrollere. 
Det er f.eks. påfaldende, at TV udmaler 
frygtelige tilstande på et tidspunkt, hvor FN 
kan oplyse, at ingen af de tilbagevendte 
37.000 tamiler har været indblandet i episo
der. 

Tamiler fra Indien til Danmark 
Det er en kendsgerning, at en del af de 

tamiler, der er kommet til Danmark, ikke er 
0 ygtet hertil fra Sri Lanka, men er flyttet 
hertil fra Indien, hvor de havde søgt tilflugt. 
Mon det gjaldt nogen af dem, vi blev præ
senteret for i TV? For i så fald havde det 
været rimeligt at spørge dem, hvorfor de 
ikke blev i Indien som titusinder af deres 
flygtningefæller. Og hvorfor de ikke tog 
deres familier med iil Indien, men efte.rlod 
dem til de skildrede vanskeligheder i Sri 
Lanka. 

Når tamilerne nu anklager de danske 
myndigheder, havdedanskeseere krav påat 
få svar på spørgsmål som disse. Men sligt 
interesserer ikke Alex Frank Larsen. Han 
var ude i sit eget ærinde, og han skyede 
ingen midler for at få sit budskab ud. 

Ny grov manipulation 
Klagerne over »Blodets bånd« blev så 

kraftige, at DR gav Nino-Hansen mulighed 
for at svare i et TV-program den I. maj. 
Men hvis Nino-Hansen havde regnet med, 
at det drejede sig om at berigtige de grove 
fejl, der havde været i udsendelsen, tog han 
fejl. 

Tonen blev straks slået an, da udsendel
sen blev indledt med genudsendelsen af en 
sekvens med en grædende tamil, der sørgede 
over, at hans kone var død i ventetiden, og 
umiddelbart derefter fulgte som en grel kon
trast et billede af en smilende Nino-Hansen. 
»Man har klart og kynisk beregnende fore
taget noget, som er grov manipulation«, 
skrev den kendte TV-mand Flemming 
Madsen i Morgenposten den 6. maj. 

Ansvaret for denne grove manipulation 
må ligge hos udsende.Isens tilrettelægger, 
Bjørn Erichsen, Alex Frank Larsen's kolle
ga. Han var samtidiggjort til ordstyrer. Det, 
der burde have været en berigtigelse af grove 
urigtigheder, blev gjort til en debat, bvor 
Alex Frank Larsen fremdrog andre punkter 
end dem, der skulle berigtiges, og derved 
fremkom han i øvrigt med nye urigtige op
lysninger. 

Professorens kunststykker 
TV A's søndagsavis den 6. maj satte påny 

tamilsagen på dagsordenen. Det skete i en 

mere afbalanceret udsendelse, og alligevel. 
Den skæve balanoe blev opretholdt. Man 
havde således igen indkaldt professor Pre
ben Stuer Lauridsen, der altid er god for 
»den rigtige mening«. Han skulle udtale sig 
om, hvorvidt Nino-Hansen efter ombuds
mandens mening havde begået noget ulov
ligt. Den enøjede professor, der nylig præ
sterede det kunststykke i en artikel om ta
milsagen at begå syv kontante fejl på bare 
I 8 avislinier, begik imidlertid ingen fejl 
denne gang. Han sagde præcis, hvad man 
kunne vente. 

Til trods for klagerne over udsendelsen 
og Ul trods for, at TV's forfalskninger af 
sandheden er blevet dokumenteret, pro
gramsatte Danmarks Radio alligevel »Blo
dets bånd« til genudsendelse den 10. maj. 
Man havde endda tænkt sig at supplere den 
med en genudsendelse af den ligeledes 
stærkt kritiserede TV-duel fra den I. maj. I 
sidste øjeblik blev det hele dog udsat, fordi 
der ikke var »plads på programmet«. Men 
man overvejede da en senere genudsendelse, 
blev det tilføjet. 

DR og troværdigheden 
Og derefter kan enhver let tage stilling til 

følgende bemærkninger i Berlingske Tiden
de den 6. maj: 

»Det er bestemt ikke DR's linie at bruge 
løgnen som middel - heller ikke ud fra en 
devise om, at målet helliger midlet. Gjorde 
vi det, ville vi undergrave det, som for mig er 
oentralt for DR: Troværdigheden. Trovær
dighed er en sart plante, der let kan beskadi
ges.« 

Denne troværdigbedsforkyndelse er skre
vet af DR's generaldirektør, Hans Jørgen 
Jensen. 

Bjørn Sveo.sson 

»Aygtningevcnnerne gør ikke deres sag 
en yeneste ved uden forbehold at benægte, 
at en flygningestatus kan bruges - eller mis
bruges - til at skaffe en indvandrerstatus. 
Hvis flygtninge fra begyndelsen havde ani· 
mus revertendi (hensigt til at vende tilbage), 
ville de sikkert have foretrukket at forblive i 
nærheden af hjemlandet, selvom der ikke 
var så store økonomiske fordele herved. At 
det er maksimering af de sociale ydelser, 
som for mange er det primære formål med 
flugtruten, fremgår med en tydelighed, som 
ikke kan sløres, af den omstændighed, at det 
er en god forretning for den organiserede 
menneskesmugling at sluse flygtninge over 
landegrænserne til de forjættede lande i Ve
sten ogoveu i købet fra det ene tildetandet, 
alt efter bistandsniveauet.« 

Pmfcsoor. dr. jur. Stig Jørgensen 
i Børsen 23/2 90. 



Fra andre lande 

Norge 

Et bittert SO-års minde 
Den 9. april var SO-årsdagen for lysker

nes brutale invasion af Norge. Der lever 
endnu mange, som selv oplevede krigen og 
besællelsen. For dem er det smerteligt at 
mindes den tragiske skæbne, det norske folk 
må11e tåle i rem lange og tunge år. Men 
stadig Oere oplever dagens invasion som 
endnu værre end den tyske, og de politikere, 
som har lagt forholdene til rette for en ny 
invasion, sidestilles stadig oftere med for
krigstidens politikere og quislingerne under 
krigen. 

Takket være hjælp fra mægtige allierede 
vandt vi vor frihed tilbage. Men i dag står vi 
alene. Tyskerne forsvandt ud af landet efter 
krigen. De, der invaderer Norge i dag, vil 
ikke vende tilbage til deres hjemlande, men 
!Værtimod danne brohoveder for en fonlø
bende invasion. 

Stramninger uden virkning 
Efter at det blev kendt, at menneskesmug

leren Heidari havde tjent store summer på 
import af over 20.000 iranere til Sverige og 
S.000 til Norge på falske papirer, meddelte 
justitsminister ElseBugge-Fougner (Høyre), 
at der skal indføres en strengere kontrol ved 
grænserne for at hindre den slags. Desuden 
vil man hurtigere afvise dem, som åbenlyst 
ikke opfylder kravene til ophold i Norge. 

Indtil nu har stramningerne vist sig at 
være udspil for at berolige den offentlige 
mening, hver gang der fremkommer kends
gerninger, som er ubehagelige for dem, der 
støller den kataStrofale indvandringspolitik. 
Justitsministerens forgænger Helen Bøster
ud (Arbeiderpaniet) proklamerede også 
stadigvæk stramninger - men virkningen 
udeblev. 

Omfattende misbrug 
På grundlag af stikprøver i S af Norges 19 

fylker (amter) har rigsrevisionen afsløret 
groft misbrug af socialhjælp til asylsøgere og 
flygtninge. Ikke alene var der udbetalt efter 
langt højere satser end normalt, men der var 
også udbetalt til formål, som ikke dækkes ar 

loven om social rorsorg. Det har indvan
dringsmodstanderne påpeget i årevis. Den 
tidligere kommunalminister Kjell Borgen 
(Arbeiderpartiet) lod udarbejde en løbesed
del - pris ca. 2 millioner - for at benægte 
netop de forhold, rigsrevisionen nu påviser. 
Socialminister Wenche Frogn Sellæg (Høy
re) beklagede misbrugene og lovede en æn
dring. Men samme dame bar haft en central 
stilling i støtten til den politik, som har ført 
til misbrugeoe. Og dem har hun været vel 
vidende om i mange år. 

Misbrugene er ikke nye. Det nye er, at 
medierne begynder at tage dem op, og at 
politikerne må indrømme, at ikke alt er, 
som de har forsøgt at bilde offentligheden 
ind. Nogle medier bar endda skrevet om 
•flygtninge«, som bæver store beløb på det 
norske samfunds regning, selv om de har 
flere hundrede tusinde kroner på bankkonti. 
For nylig offentliggjorde Morgenbladet fo. 
tokopier af udbetalinger til en familie på I 0, 
som kunne bæve 259.980 kr. ne110 om året. 
Familiefaderen var kun 36 år, men fik tillagt 
invalidepension efter kort tid i Norge. 

Mange måder at 
tjene penge på 

Skalledirektøren afslørede for nogen tid 
siden, at flere hundrede millioner kroner 
ulovligt er ført ud af landet. Endog udlæn
dinge med invalidepension havde afsendt 
flere hundrede tusiode kr. Svigagtige ansatte 
i Tromsø Sparebank m.fl. har mod provisi
on udlånt store beløb uden sikkerhed til en 
pakistanerliga på 150 personer, som bl.a. 
har taget sig godt betalt for at fonnidle lån til 
godtroende landsmænd og ordne køb ar 
ukurante forretninger til skyhøje priser. Når 
forretningen viser sig ikke at være så lukra
tiv som hævdet, ender det ofte med konkurs. 
Banken, dvs. de øvrige kunder og det offent
lige, må betale. Ejerne får gerne nervesam
menbrud og invalidepension. 

Hvor store beløb denne bank eller andre 
pengeinstitutter har tabt på sådanne og an
dre lyssky transaktioner, er ikke offentligt 
kendt, men efter at banken fusionerede med 
Sparebanken Nord, er underskuddet bereg
net til 1.200 millioner. 

De fleste jugoslaviske asylsøgere er regi
streret for lovovertrædelser i Norge, bl.a. for 
organiseret berigelseskriminalitet over hele 
Sørlandet, og har forsynet deres slægt og 

forretninger i Jugoslavien med norske varer. 
Statssekretær Bjørn Stordrange i justitsmi
nisteriet har indrømmet, at mange asylsøge
re fra Jugoslavien ikke er rejst derfra på 
grund af politisk forfølgelse. Kriminalstati
stikken viser med al tydelighed, at asylsøge
re også fra andre lande er talrigt repræsente
ret blandt kriminelle. 

Voksende modstand 
i kommunerne 

Den generelt dårlige økonomiske situati
on - især i kommunerne, som efter 2-3 år 
må ovenage det fulde økonomiske ansvar 
for deres bistand til »flygtninge« - har føn til 
diskussion og voksende modstand mod at 
tage flere »nye landsmænd« ind. Den tidli
gere kommunalminister William Engeseths 
(Ap) påstande om økonomisk gevinst ved at 
tage imod har - selvfølgelig - vist sig ikke at 
holde stik. Det viser sig, at en meget stor del 
ar indvandrerne fra u-lande bliver gående 
arbejdsløse. Mange ønsker heller ·ikke at få 
arbejde; staten betaler jo for dem - i hvert 
fald i de rørsteår. Arbejdsgivere indrømmer 
efterhånden offentligt, at det volder proble
mer at placere ofte ufaglærte personer med 
storesprog- og andre tilpasningsproblemer i 
arbejdslivet. Over tusind personer med be
vilget opholdstilladelse sidder tilbage i statS
lige modtagelsescentrer af mangel på kom
muner, som er villige til at modtage dem. I 
flere kommuner er der underskriftkampag
ner i gang for at få en folkeafstemning om 
modtagelsen. 

Nye partier og foreninger 
Der er i løbet af foråret taget initiativ til 

dannelse af to nye partier: Nasjonaldemo
krateme med centrum i Oslo og Fedre
landspartiet med centrum i Bergen. Begge 
har som hovedmål at stoppe indvandringen 
til Norge. Det kan diskuteres, om det er 
rigtigt at danne flere partier med samme 
målsætning. Men uanset delle er det bevis 
på en voksende modstand, som man må 
hilse med glæde. Det kan være klogt ikke at 
satse alt pået kort.Tiden må vise, hvad der er 
levedygtigt. De store afstande i Norge gør et 
landsomfattende samarbejde vanskeligt, og 
der kan derfor være fordele ved regionale 
grupperinger. Dette hindrer ikke samarbej
de, og ved valg kan der 0!)5tilles fælleslister. 

Der er også taget initiativ til dannelse af 
Den Norske Forening efter mønster af Den 
Danske Forening. Arbejdet er endnu ikke 
kommet rigtig i gang, men foreningen har en 
god læremester i den danske og håber på et 
godt samarbejde. Den Norske Forenings 
adresse er: Postboks 71, Skøyenåsen, 0682 
Oslo 6. 

Torfinn Hellandsvik 
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Sverige 
Naiv svensk 
flygtningelovgivning 

Den svenske flygtningelovgivning (Ut
lånningslagen) og især udøvelsen af den i 
praksis er den mest liberale i Europa. I 
sommeren 1989 ændredes loven i en endnu 
mere yderliggående retning. Bl.a. har alle, 
der søger asyl i Sverige, ret til hjælp fra en 
jurist, en såkaldt offentlig bisidder. Den of
fentlige bisidder deltager allerede fra det al
lerførste forhør med asylsøgeren. I praksis 
bliver det så endnu vanskeligere at få kor
rekte oplysninger frem om asylsøgerens 
identitet, virkelige rejseruter, tidligere asyl
forsøg m.m. Muligheden for at påklage af. 
gøreiser og for på forskellige måder al forha
le eventuelle afvisJ)ingsbeslutninger bliver 
derved også større. Mangelen på offentlige 
bisiddere er nu så stor, at man vil lade jura
studerende overtage hvervet. Endnu en fla
skehals i undersøgelsesmaskineriet er der
med skabt. 

De herskende kredse i Sverige vil for 
enhver pris stå sig godt med de flygtninge
venlige opinionsskabere. Derfor er lovgiv
ningen og agitationen i flygtningespørgsmål 
så stærkt tilpasset efter indvandrerlobbyens 
interesser. Muligheden for at brillere inter
nationalt med en uhørt storsindet og pro
gressiv flygtningep0litik spiller også en stor 
rolle. 

For at indvandringen ikke skal blive 
ukontrollabelt stor har regeringen med for
skellige midler i stilhed søgt at begrænse 
antallet af asylsøgere, som kan nå frem til 
den svenske grænse. F.eks. traf man en afta
le med DDR i 1985 om visumtvang for at 
begrænse strømmen gennem DDR. Forsø
get på således at sidde på to stolesamtidig er 
dog ganske mislykkedes. 

Stramningsforsøg 
i slutningen af 1989 

I efteråret 1989 voksede indstrømningen 
så stærkt, at hele systemet til modtagelse af 
flygtninge var ved at bryde sammen. Rege
ringen måtte derfor mod slutningen af året 
hurtigt og panikagtig! gribe til en undtagel
sesparagraf om »særlige grunde,,, når presset 
på samfundet bliver for stort. Ifølge beslut
ningen skulle kun asylsøgere, som opfylder 
FN-konventionens krav og andre med, 
hvad der kaldes »stærke beskyttelses
grunde«, have asyl. Også de, der har ventet 
længe, skal kunne Il opholdstilladelse. Ind
skrænkningerne i tildelingen af asyl er dog 
kun midlertidigt. Når (og hvis) antallet af 
asylsøgere igen bliver overkommeligt, er det 
tanken, at de sædvanlige liberale regler skal 
gælde på ny. 
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Det er absolut ikke regeringens hensigt at 
formindske indvandringen til Sverige radi
kalt, meo kun at få den under kontrol, så 
modtageapparatet ikke bryder sammen. I 
flere forbindelser har man - f.eks. statSSekre
tær Bo Goransson i en debat - talt om 
20.-30.000 flygtninge om året som et pas
seode antal. 

Da Riksdagen drøftede beslutningen, var 
der kun en rigsdagsmand, Sten Andersson 
(moderat) fra Malmø, der støttede regerin
gen. Rigsdagsmænd fra alle partier var kriti
ske og bekymrede sig meget bl.a. for »flygt
ningenes retSSikkerhed« 

Fortsat stor tilstrømning 
Regeringen håbede, at beslutningen om 

indskrænkninger i tildelingen af asyl ville 
mindske strømmen. Man troede, at rygtet 
om, at Sverige var blevet mere restriktivt, 
ville brede sig. Men i første kvartal af 1990 
kom der 8.700 asylsøgere mod 3.700 i 
samme periode af 1989 ! Fra en absolut top i 
december 1989 på S.134 er tallet pr. måned 
nu nede på 2.218 i marts 1990. Indvan
dringsmyndighederne regner dog med, at 
der i hele 1990 vil komme ca. 40.000 asyl
søgere mod ca. 30.000 i 1989. 

Også de ankomnes mangel på papirer er 
for1sat et problem. Af I. I 00 asylsøgere, som 
kom via lufthavnen i Arlanda ved Stock· 
holm, var 900 uden pas. 

Menneskesmuglere 
opererer via Polen 

Polen er blevet et stadig mere betydnings
fuldt transitland for transp0rten af asylsøge
re til Sverige. Der opholder sig der tusinder 
af mennesker fra den 3. verden, som venter 
på chancen for at komme til Sverige. Profes
sionelle flygtningesmuglereorganiserer men
neskestrømmen. Smuglerne er »flygtninge« 
fra den arabiske verden, som nu er svenske 
borgere og bar svensk indregistrerede biler. 
Svensk politi har godt kendskab til flere 
ligaer, som opererer ved siden af hinanden. 
Ligaerne udfører arbejdet lige fra start til 
mål. F.eks. fra Abu Dhabi ved den Persiske 
Golf, hvor de overtaler afrikanske gæstear
bejdere til at søge til Sverige, med fly til 
Budapest og derfra med bus til Polen. Bl.a. 
p0lske tjenestemænd er indblandet; f.eks. 
koster et p0lsk turistvisum 1.000 dollars i 
Beirut. Betalingen varierer efter betalings
evnen. Dollars, D-mark og guld a=pteres. 
På en enkelt busladning med 50 asylsøgere 
tjenes der 700.000 svenske kroner. 

Forsøg på at begrænse 
strømmen via Polen 

Polen er ligesom de øvrige østlande ikke 
tidligere fra svensk side blevet betragtet som 

et såkaldt første asylland. Efter forhandlin
ger med den svenske regering bar Polen nu 
forpligtet sig til i praksis at følge Geneve
konveotioneo af 1951. Dermed kan Polen 
anses som første asylland, og asylsøgere kan 
afvises direkte ·dertil for at søge asyl der i 
stedet for i Sverige. Det er så ikke nødven
digt, at asylsøgernes mulige behov for asyl 
behandles i Sverige. Alligevel må det i hvert 
enkelt tilfælde und~es. om Polen virke
lig er førsteasylland. Det er det, hvis asylsø
geren har p0lsk turistvisum. Har han kun 
transitvisum, hvad kun Il hidtil har haft, 
anses Polen bare som et gennemrejseland, 
og asylsøgeren kan så søge asyl i Sverige. 
De, der har familie i Sverige, får også lov at 
komme ind og søge asyl. 

Hvor længe mon det varer, inden flygt
ningesmuglerne bar tilpasset sig de nye for
hold og f.eks. i stedet forsyner deres klienter 
med transitvisum? Det er altid tidligerelyk
kedes dem at finde nye veje. 

Asylsøgenie er allerede begyndt at rejse 
til Sverige via DDR, der endnu ikke betrag
tes som et første asylland. Organiseret og 
skjult indsmugling af asylsøgere begynder 
også al blive mere almindelig. Adskillige er 
blevet opdaget skjult i bagagerum i biler ved 
færgelejerne. 

Udvisninger går dårligt 
Fem tusinde bulgarske tyrkere, dvs. mus

limske tyrkere bosat i Bulgarien, søgte asyl i 
efteråret 1989. Efter lang tøven og stOr stå
hej begyndte man at udvise dem, men efter 
højere myndigheders beslutning kun lang
somt og ineffektivt. Skønt både FN's flygt
ningehøjkommissær Thorvald Stoltenberg 
og regeringens egne udsendte eksperter be
kræfter, at de bulgarske tyrkere ikke er poli
tiske flygtninge, vover regeringen ikke at 
udfordre den hysteriske medioopinion. Og 
det til trods for, at flygtningevennernes ar
gumentation heller ikke støttes af den 
kendsgerning, at halvdelen af de ca. 300.000 
bulgarske tyrkere, som rejste til Tyrkiet, fri• 
villigt er vendt tilbage til Bulgarien. 

I lang tid har det været et stort problem at 
få besluttede udvisninger sat i værk. Endnu 
findes der ingen statistik herover, men ifølge 
p0litiet er der mange udvisninger, som al
drig gennemføres. 

De, der har investeret i en ny fremtid i 
Sverige, vil naturligvis ikke vende hjem med 
halen mellem benene. Man ved, at udsigten 
til at få lov at blive forbedres, jo længere tid 
man har held til at holde fast. Når alle legale 
muligheder er udtømte, holder man sig 
skjult. Slægtninge, landsmænd, kirker og 
den såkaldte fristedsbevægelse gemmer 
mange, som skal udvises. Politiet har også 
savnet ressourcer til at gennemføre beslutte
de udvisninger. 



Asylsager hober sig op 
Også til behandlingen af asylsager bar der 

været for få ressourcer. Antallet af nye asyl
søgere har hele tiden været større end del, 
der kunne behandles, pg således er køen 
stadig vokset. Hvis politiet, som segner un
der byrden, skal have mulighed for al kunne 
behandle de mindst 12.000 ubehandlede 
asylansøgninger, som venter, må det have 
meget større bevillinger. Først skal der an
sættes 100-200 nye tjenestemænd til at klare 
arbejdet. Også behovet for tolke er stort og 
udgør endnu en Daskehals i systemet. 

I 1989 fik ca. 6.000 opholdstilladelse i 
Sverige, blot fordi myndighederne ville give 
behandlingsapparatet lejlighed til at begyn
de helt forfra med et »rent skrivebord«, når 
den nye udlændingelov trådte i kraft i som
meren 1989. 

Hvis det faktisk skal lykkes at forkorte 
ventetiden for asylsøgerne og dermed for
mindske udgifterne, forudsætter det, at ind
strømningen bliver mindre eller i hvert fald 
ikke forøges. Alle de fine planer, man indtil 
nu har udkastet, har lidt skibbrud. 

Store prøvelser for svensk 
flygtningemodtagelse 

Behovet for boliger og midlertidige op
holdssteder for asylsøgere er enormt. Ind
vandringsmyndighedernesøger efter egnede 
lokaler overalt: Feriebyer, hoteller, van
drerhjem, færger, husvogne m.m. Man vil 
endog anvende gamle fængselslokaler og 
teltlejre. Alle asylcentrer er fyldt til briste
punktet. 

Selv om landets kommunalpolitikere så 
godt de kan søger at imødekomme indvan
dringsmyndighedernes krav om boliger, er 
der au 8.000 med opholdstilladelse, som 
venter på plads i en kommune. Boligmange
len er stor i hele landet, og det gør det svært 
at få alle placeret. Man regner med fremover 
at have brug for plads til 40.000, men at 
kommunerne kun har 20.-25.000 pladser. 

Model i krise. Reformforsøg 
Den svenske model for modtagelse af 

flygtninge er helt øjensynlig i krise. Man vil 
nu på forskellig ,,is effektivisere den. 

Der findes i dag et utal af tilskud, som 
staten giver til hver asylindvandrer via 
kommunerne. Fra 1991 vil kommunerne i 
stedet få et fast beløb for hver asylindvan
drer. Anvendelsen af denne sum skal kom
munen selv adminlstrere. Tanken er, at 
kommunerne skal tinde billigere løsninger 
og tage imod flere for måske at kunne tjene 
penge ved det. I alt skal der på den måde 
gives 3 milliarder kroner ud - 115.000 kr. 
pr. voksen og 70.000 kr. pr. barn. 

Arbejdsmarkedsdepartementet, som be
handler indvandriogsspørgsmålene, laver 
udkast til en ny model for modtagelse af 
flygtninge. Man vil lægge loft over antallet 
af asylindvandrere, måske 20.000 om året. 
En betydelig større andel heraf end nu skal 
være såkaldte kvoteflygtninge, der hentes 
direkte fra flygtningelejre eller fra deres 
hjemlande. De såkaldte spontanflygtninge 
skal derimod begrænses til halvdelen af det 
samlede antal. Tanken er at slippe for de 
økonomiske flygtninge,som helt dominerer 
blandt asylsøgerne i dag. Man vil også få 
mulighed for at vælge grupper, som bedre 
end de nuværendeasylindvandrere passer til 
det svenske arbejdsmarked. Men hvordan 
man vil mindske antallet af asylsøgere, siges 
der ikke noget om. 

Høje omkostninger ved 
modtagelsen af flygtninge 

Også Oygtningetilhængeme erkender nu, 
at modtagelsen af asylsøgere er kostbar. I en 
rapport fra Folkpartiet, der er et ekstremt 
flygtningevenligt parti, siges det, at de sam
lede udgifter i 1989 var 5 milliarder kroner. 
Fordelt på 35.000 asylsøgere bliver det i 
gennemsnit ca. 142.000 kr. for hver. For
modentlig er dette dog for lavt sat. 

Kirkebesættelser ebber ud 
Et stort antal kirker blev i begyndelsen af 

året besat af asylsøgere og deres tilhængere, 
der ville skaffe sig plads i massemedierne for 
dere.~ krav om en uændret flygtningepolitik. 
Efter sympati herfor i begyndelsen er flere af 
kirkens repræsentanter efterhånden blevet 
lumsk kede af at være blevet så groft udnyt
tede. Også mange andre har taget afstand fra 
aktionerne og vil have dem standset. Et me
nighedsråd i Stockholm advarede mod 
samarbejde med organisationer som SOS
asyl og SOS-racisme. Disse organisationer 
står for en stor del bag kirkebesæuelseme og 
beherskes af ekstreme kræfter. 

Voksende modstand 
På flere mindre steder, hvor indvan

dringsmyndighederne vil indkvartere asyl
indvandrere, har lokalbefolkningen prote
steret. I nærheden af Uppsala og Kimstad 
mellem Linkoping og Norrkoping er flere 
meget opbragte over at være blevet omtalt 
og naturlig,<is hånet i medierne. I Norrtalje 
krævede ea underskriftindsamling folkeaf
stemning om flygtningepolitikken. Af byens 
13.500 indbyggere underskrev 500. 

(Kilder: Svcnska Dagbladet 23/ 1, 30/1, 812. 
23/2. 4/ 3. 13/ 3. 14/ 3. 17/3. t8/3. 20/ 3. 
2 I /3. 23/3. 26/ 3. 29/ 3, 31/3,8/ 4 90, Up6ala 
N)'a Tidnins 24/2, I 7/ 3, 2/4, 5/4, 6/ 4 90. 
S1,uens invandt.trve.rk, Staliscikgmppen). 

Vesttyskland 
Asylsøgere skal nøjes med 
tilvant levestandard 

For at modvirke tilstrømningen af øko
nomiske flygtninge vil forbundslandet Ba
den-Wtirttemberg i forbundsrådet forelægge 
en nyordning for ydelserne til asylsøgere. 
Den går ud på at lægge den lavere levestan
dard i hjemlandene til grund for tildelinger
ne i Vesttyskland. Ydelserne skal således 
ikke følge standarden for social bistand til 
tyske borgere, men indskrænkes til det abso
lut nødvendige. 

(Kikle: Die Weh 23/5 90). 

Frankrig 
Nye undertrykkelseslove 

De i april-nummeret af Danskeren (s. 17) 
omtalte tilfælde af drab og andre voldelige 
angreb på nordafrikanske indvandrere har 
medvirket til at skærpe og polarisere den i 
forvejen stærke strid om fremmedpolitikken 
i Frankrig. 

Kommunisterne havde held til at få de 
regerende socialister med på en totalitært 
præget lovændring, som i praksis kan bruges 
til at afskaffe ytringsfriheden for modstan
derne af den herskende fremmedpolitik. 

Lovændringerne forbyder alle ,,racisti
ske«, antisemitiske eller fremmedijendtlige 
ytringer eller handlinger. Franskmænd, der 
dømmes for sådanne, kan fratages retten til 
at stille op til valg, til at blive domsmænd og 
til at blive ansat i det offentlige. 

Lovæadringerne blev vedtaget i national
forsamlingen med 307 stemmer mod 255. 
Det spinkle flertal er interessant. Det viser 
nemlig, at det her ikke blot var Le Pen's 
Front National, der gik imod, men næsten 
hele den borgerlige fløj. Dermed er der i 
fremmedpolitikken skabt grundlag for en 
fastere konfrontation mellem venstrefløjen 
og de borgerlige partier. Disse kommer der
ved i praksis også lettere til at samvirke med 
Front National, hvis stigende vælgertilslut
niag i de seneste meningsmålinger utvivl
somt har givet både regeringen og opposi
tionen en del at tænke over. 

Foreløbig søger regeringen åbenbart at 
tvinge oppositionen tilbage ved at true med 
at benytte sit kommunistalhængige flertal til 
også at give stemmeret til indvandrerne. 
Ved et løfte om at stille dette i bero er det 
lykkedes socialisterne at få de borgerlige til 
at deltage i en forhandling sidst i maj om 
indvandring og raceproblemer. 

(Kildet: lnform.ation 4/ 5 90, Politiken 4/5, 
6/5 90, Jyll-Post. I 5/5, 18/5 90). 

OANSKJ;REN • NIU • JUNI 1990 13 



Bøger og tidsskrifter 
Bertel Haarder. 
Grænser for politik. 
(Gyldendal, 1990. 125 sider. 
128 kr.) 

Henning Fonsmark. 
Historien om den danske utopi. 
(Gyldendal, 1990. 374 sider. 
348 kr.) 

Der er noget opmuntrende i at konstate
re, at der også blandt politikere findes folk, 
der tænker over tingene. Tænker i den for
stand, at de sæuer sig ud over den snævre 
egeninteresse, der ligger i at sno sig og tjene 
systemet og aldrig lufte holdninger, der lig
ger uden for de rammer, der sættes af den 
danske politiske konsensus. Det er opmun
trende, at der er politikere, der har format til 
at sætte en del af deres eget fundament til 
debat uden at bæve for konsekvenserne af 
kætteriet. 

En sådan politiker er Bertel Haarder og 
for det fortjener han megen hæder. ' 
. Når det er sagt, skal det imidlertid også 

siges, at hans nye debatbog lider af nogle 
åbenlyse svagheder. De hænger tæt sam
men med forfatterens egne svage punkter: 

Den savner tyngde. Det er en velbegavet 
belæst, men først og fremmest travl mini'. 
sters sprudlende ide:strøm, der udkommer i 
bogform. Den er et veloplagt blik på den 
danske misere, og den er fuld af gå-på-mod 
og v1IJe td at få problemerne løst. Den harce
lerer over et urimeligt dagpengesystem, og 
over den offentlige sektors størrelse. Den 
taler varmt for decentralisering og hegler de 
store organisationer og det tunge bureaukra
t11gennem. 

Men i det principielle savner den dybde. 
Der er nogle fine iagttagelser ind imellem. 
F.eks. om forskellen mellem frisind og tole
rance. Tolerant er den, for hvem alt er lige 
gyldigt og derfor ligegyldigt. Undtagen lige 
overfor dem, der stemples som intolerante 
ogsom følgeligikke har krav på selv de mes; 
basale borgerlige rettigheder. 

Frisindet er derimod den, der selv har 
noget, han tager alvorligt. Og for hvem fri
h_ed_en til at kæmpe for dette noget er så 
v1gug, at han er parat til at slå et slag for 
andres frihed til at kæmpe for deres overbe
visning. D_ct er ~et oprindelige grundtvigi
anske fnsmd, pa hvilket vort demokrati 
bygger, men som i dagens Danmark er af
løst af en tyrannisk og overfladisk »toleran
ce«. 
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Haa~der taler med overbevisning, når han 
taler fr1s1ndets og folkelighedens sag, og han 
har bhk for den taleglade grundtvigianismes 
luftighed. 
. På den baggrund er det unægteligt svært 
1k ke at undre sig over hans diskret taktiske 
attituder i den sag, der har ligget det danske 
folk overordentligt på sinde i de seneste år 
nemlig indvandrerspørgsmålet. For her hø'. 
rer Haarders mod jo helt op. Han fastslår i 
bogen, at der ikke er noget så nemt som at 
være godgørende for naboens penge. Han 
understreger nødvendigheden af at være 
bundet et sted. Til et folk, en kultur, en 
historie. Og han ønsker folkeafstemninger. 

Men når han i indvandrerdebatten præ
senteres for tilsvarende tanker snakker han 
vidtløftigt uden om, og lader so:U om rodfæs
tethed og national identitet er noget, man 
kan »integreres« til via to-kulturelle forløb 
og sporadisk dansk-undervisning. Men en 
historie og et nationalt tilhørsforhold er na
turligvis ikke noget, man kan trække i au
tomat~n ved grænsen sammen med op
holdst1lladelsen. Derfor vil den hovedløse 
indvandringspolitik med nødvendighed føre 
ul national kataStrofe med indre stridighe
der og konflikter i et omfang, vi aldrig tidli
gere har kendt. 

Alt sammen netop fordi politikerne ikke 
kendte grænserne for politikken. Ikke var 
deres opgave voksen som ledere, men lod 
flove fraser og perverteret kristelighed være 
styrende kræfter, hvor situationen kaldte på 
national ansvarlighed og mod. 

Det er faktisk besynderligt, at det slet ikke 
er faldet Bertel Haarder ind, når han har søgt 
eksempler til at støtte sin teori. Måske er det, 
fordi Bertel Haarder - alle sine kvaliteter til 
trods - i sidste ende bare er politiker. Med 
alt h~ad det medfø~er af uredelighed, taktisk 
smidighed og uvilje mod åben og ærlig 
kamp. Hans bog afkræfter det, men hans 
optræden i det for tiden alvorligste nationale 
anliggende bekræfter det unægteligt. 

Hvad er sandheden om Bertel Haarder og 
den genfødte grundtvigianisme, der er hans? 
Svaret blæser i vinden og overdøves af rim 
og liberale bon mots. Men sådan skal det 
måske være, hvis man vil læses i 90'erne. 

I så fald skal Henning Fonsmark ikke 
vente sig mange læsere. Ikke at hans bog er 
tung, tværtimod. Bogen knytter sig til Haar
ders i den forstand, at den ligger forud. Den 
er en grundig og blændende skarp historisk 
gennemgang af demokratismens historie. 
Den er historien om, hvordan alt blev poli-

tik, fordi demokratiet gik fra at være en 
styreform til at blive en ideologi. 

Den er god at få forstand af, hvis man in
teresserer sig lidt for landets forhold. For hi
storien om den danske model om demokra-. ' 
tJSmen, er også historien om, hvordan folke-
styre kom til at betyde et styret folk. Hvor
dan politikerne i deres uendelige bekymring 
for folkets åndelige velfærd og rette demo
kratis~e indstilling udvidede deres magtom
råde til kulturen, til medierne, til børneop
dragelsen, ja, til snart sagt alle tænkelige 
sfærer, hvorfra mennesker kunne påvirkes. 
Således blev også begrebet »oplysning« et 
andet ord for den propaganda, der skulle 
rette vælgernes sind til i den mentale KZ
iejr, Danmark mere og mere kom til at ligne. 
Således gik den »rigtige mening« fra at være 
en mere svæ_vende størrelse til at bleve noget 
overordenthgt bastant, en statsautoriseret 
samfundsopfattelse, som kommer til udtryk 
1 statsstøttede fjernsynskanaler og tilskuds
slogende teaterforestillinger. 

•!"istorien om den danske utopi« er hi
stonen om, hvordan demokratiet blev totalt 
- eller totalitært. Og hvordan meningsdan
nelsen folgehg blev afrettet og ufri, og den 
offentlige debat til en sump af løgne. Delta
g~r man i indvandrerdebatten i dag, vil man 
vide, at fænomenet har været massivt. 

Så massivt, at selv ikke en selvstændigt 
tænkende mand som Bertel Haarder for al
vor tør tage tyren ved hornene og sige fra 
overfor demokratismens kommissærer og 
oplysningstyranner. Konsensus-Danmark 
lægger en dæmper også på ham. 

Og det er egentlig ganske forstemmende. 

Erik Nino-Hansen. 
Ret færd - mellem jura og politik. 
(Munksgaard, 1990. 171 sider. 
195 kr.) 

»Havde forfatteren været enhver anden, 
burde anmeldelsen slutte her. For hvem in
teresserer s_ig for et partsindlæg, der fra første 
til sidste side er gennemsyret af giftig gal
de?((. 

Sådan slutter Jørgen Grønnegård Chri
stensen sin anmeldelse i Weekendavisen af 
Erik Nino-Hansens bog »Ret færd«. Og sva
ret p_å hans retoriske spørgsmål er, at der jo 
?fte I vort hlle lands. presse udvises en vældig 
interesse_ og ærbødighed for både partsiod
læg, g1ft1g galde og det, der er værre. Det 
kommer an på parten. 
. Men Erik Ninn-Hansens part interesserer 
ikke pressen og det stædige hylekor. Derfor 
tager de heller ikke bogen alvorligt. 
. Det er da heller ikke, fordi den er nogen 

litterær oplevelse. Ninn-Hansen fortæller i 
glimt om sin lange karriere, men bogens 
kerne er naturligvis angrebet på ombuds
manden. Her er der intet nyt at hente de 
alvorlige anklagepunkter mod Hans G~m-



meltoft-Hansen vil være kendte for enhver, 
der har gidet sætte sig lidt ind i sagen. 

Alligevel er bogen interessant. Interessant 
fordi den beskriver politikeren Nino-Han
sens fald, et fald, der udsprang af, at han som 
den eneste politiker lettede på låget og lod 
sine betænkeligheder slippe ud. Selvfølgelig 
var han ikke den eneste, der vidste, hvad det 
var Gammeltoft-Hansen gjorde, da han lag
de landet åbent og omdannede Danmark til 
herberg for hele verden. Selvfølgelig var han 
ikke den eneste, der vidste, hvad det ville 
betyde for et lille land som Danmark. 

Men han var den eneste, der turde sige 
bare det mindste. » Vi skal passe på, hvis vi 
med vores lille befolkning på 5 mil!. ønsker 
at være en nationalstat i fremtiden«, sagde 
han til Jyllands-Posten. 

Nu, hvor konsekvenserne af den euro
pæiske harmonisering begynder at melde sig 
på Oygtningeområdet, vil det blive populært 
at sige som Ninn-Hansen sagde dengang. 
Det vil blive populært at mane til besindig
hed og anbefale en stramning af udlændin
gelovens regler og med faderlig mine slå fast, 
at Danmark jo ikke kan løse hele verdens 
problemer, og at flygtninge bør hjælpes i 
deres lokale område. En højtstående med
arbejder på Weekendavisen har allerede 
været ude i det ærinde - i øvrigt den samme, 
som tidligere proklamerede, at danskerne 
og først og fremmest modstanderne af ud
lændingeloven havde flødeskum i hovedet 
og burde sendes til en øde ø. Nu vender 
vinden. Det bliver in at være »fremsynet«. 

Forskellen er blot den, at Nino-Hansen 
- ogjo også Den Danske Forening - sagde 
det højt, dengang vindene blæste den mod
satte vej, dengang vi endnu kunne undgå 
katastrofen. Forskellen er den, at dengang 
kostede det noget at sige sandheden. De 
politikere, der nu vil slå sig op som besin
dighedens og omtankens inkarnationer har 
uhjælpeligt afsløret sig som vejrhaner og 
vindbeutler. 

Ninn-Hansen advarede, da det var tid at 
advare, og sagde fra, da det var tid at sige fra. 
Men sådan gør man ikke i politik. Sådan 
opfører en rigtig politiker sig ikke. 

Det ved Nino-Hansen nu. 

DANSKEREN 

Foreningsnyt 
Københavns-leder 

Med henblik på at styrke det lokale ar
bejde i København er der nu udpeget en 
særlig repræsentant for styrelsen i dette om
råde. Det drejer sig om direktør Herluf Ras
musseo. 

Herluf Rasmussen kender byen særdeles 
godt - han har en fortid som politimand på 
Vesterbro. Han har i øvrigt siddet i Folke
tinget for CD og er i dag medlem af kom
munalbestyrelsen i Hvidovre. Under krigen 
var han gruppeleder i sabotageorganisatio
nen BOPA og senere kompagnichef i det 
illegale politi. 

Herluf Rasmussen kan kontaktes på tele
. fon 31781960. 

DDFs møder - eller ej 
Det er flere steder i pressen og i DR's 

TV-avis blevet fortalt, at Den Danske Fore
ning holdt I. maj-møde i Fælledparken i 
København sammen med Mogens Glistrup. 

Oplysningen er ukorrekt. Foreningen er 
tværpolitisk og kan derfor ikke deltage i et 
fællesarrangement af denne art sammen 
med et enkelt parti. 

Det er ligeledes påstået, at DDF skulle 
være medarrangør af et møde holdt på Fre
deriksberg 31. maj. Også deue er ukorrekt. 

Den omstændighed, at nogen måue udta
le, at Den Danske Foreningstår som medar
rangør af et møde. er ikke ensbetydende 
med, at det også forholder sig sådan. Kun 
styrelsen - og dennes udpegede repræsen
tant i København - kan tegne Den Danske 
Forening. 

Retssager 
I efteråret kom Studeoterrådec i Ålborg 

for skade at kalde Den Danske Forening 
racistisk. 

Sagen er nu forligt med indbetaling af 
2.000 kr. til foreningen samt en beklagelse i 
rådets blad og en beskrivelse af foreningens 
formål. 

Ny hvervefolder og 
nye klistermærker 

Foreningen har udarbejdet en ny hverve
folder til erstatning for den hidtidige A-5 
folder, som er ved at være udgået. Vi ved
lægger et eksemplar. Giv det til en bekendt, 
som ikke er medlem ! Flere kan rekvireres 
på sekretariatet 

Samtidig er der udarbejdet et nyt klister
mærke, svarende til forsiden af folderen. 
Mærkerne kan købes på sekretariatet for 8 
kr. pr. ark med 16 stk. 

Mange medlemmer har utvivlsomt stadig 
eksemplarer liggende af ældre materiale. 
Lad være med at smide det ud - men se 
hurtigst muligt at få det opbrugt! 

Vartov lukkes for DDF 
DDF har nogle gange - ligesom andre 

foreninger - lejet mødelokaler i det grund
tvigske center i København, Vartov. Det har 
udlø,,t sædvanlige rødnazistiske demonstra
tioner imod forsamlingsfriheden. Den 
grundtvigske sammenslutning, Kirkeligt 
Samfund, har nu besluttet at lukke os ude -
med den opsigtvækkende begrundelse: »For 
frihedens og redelighedens skyld«. 

Hvordan dette stemmer overens med det 
grundtvigske krav om ret til »frit at tænke, 
tro og tale«, skal man vist være grundtvigia
ner for at forstå. 

Vi vil fortsat stå fast på disse friheder og 
må så finde veje, der ikke forudsætter, at 
grundtvigianere skal omsætte ordene til 
gerning. 

Styret~edlemmers telefoMumre: 

udgives som modlemsblad af Den Danske Forening, der blev stiftet 18. marts 
1987 med det formål at bekæmpe fremmedgørelsen af Danmark. 

Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red.), tlf. 3155 18 02 
Ekspedient Ellen Ewe~ tlf. 7536 1006 
Professor,jur. dr. Ole Hasselbalch, formand, tlf. 4219 1554 
Murer Poul Vinthcr Jensen, næstformand, tlf. 86 1510 36 
Politiassistent Jan Simonsen, tlf. 53 87 80 32 

Bladet er ligesom foreningen uden politisk tilknytning af nogen art og har som 
opgave at sprede oplysning om fremmedspørgsmål og være bindeleddet mel
lem medlemmerne. Ikke-medlemmer kan abonnere særskilt pl bladet for 125 
kr. årligt. lndmeldelses- og bestillingskupon se næste side. 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (eV1. kopier af det) og 
foreningens øvrige tryksager må lkkeomdeles privatsammen med trykmateria. 
le fra anden kilde, eller med påført tekst, logo o.lign. 

Bibliotekar Harry Vinter, tlf. 42 38 75 93 
Københavnsleder: Dir. Herluf Rasmussen, tlf. 3178 1960 

Foreningens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C. 
Sekretariat: Tlf. 86132401 
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Sommerstævne 
i Snoghøj 1990 

Den Danske Forening.5 sommerstævne 1990 finder sted i dagene 
22. • 24. juni på Motel Medio, Kolding Landevej 6, Snoghøj, 
DK· 7000 Fredericia. 

Motellet ligger så tæt på Danmarks trafikmidte som tænkeligt. De, 
der deltog i weekend-seminaret der i oktober 1988, vil huske det 
både for de gode værelser og for den fortrinlige forplejning. 

Sommerstævnet afholdes i samarbejde med foreningens gode 
kontakter i Norge og vil ha ve en svensk samt flere norske foredrags
holdere. 

Programmet ser således ud (ændringer forbeholdes): 

Fredag den 22. juni 
Ankomst kl. 12.00. 
Foredrag kl. 14.00-15.30. Professor, jur. dr. Ole Hasselbalch. 
Foredrag kl. 16.15-17.15. Direktør, fhv. MF Herluf Rasmussen. 
Foredrag kl. 17.30.18.15. Per OlofRizell, Sverige. 
Foredrag kl. 19.30.20.45. Sognepræst Søren Krarup. 

Lørdag den 23. juni 
Foredrag kl. 9.30-11.00. Nedkastningschef I 944-45 JensToldstrup. 
Debat hertil kl. 11.15-12.00. 
Foredrag kl. 14.00-15.30. Civilingeniør Jacob Aall, Norge. 
Foredrag kl. 16.30.18.00. Kontorchef Holger Olsen. 
Sankt Hansbål ved Lille Bælt kl. 21.30. 
Natmad kl. 22.30. 

Søndag den 24. juni 
Foredrag kl. 10.00-11.30. Professor Harald Trefa!L Norge. 
Foredrag kl. 14.00-15.30. Lærer Keld Anthony. 
Afslutning kl. 16.00-16.30. Foreningens næstformand Poul Vinther 
Jensen. 

Sommerstævoets leder er Poul Vinther Jensen. 

Grundpris for deltagelse i hele stævnet er 870 kr. pro persona ved 
overnatning i dobbeltværelse og 970 kr. i enkeltværelse. Heri er ikke 
inkluderet eftermiddagskaffe eller drikkevarer til måltiderne. 

Man kan også deltage i enkelte dele af stævnet. 
Tilmelding til sommerstævnet sker til Den Danske Forening, 

sekretatiatet, Postboks 411, 8100 Århus C, tlf. 86132401 omgå
ende. 

Betaling sker ved ar indsætte beløbet pA foreningens pestgirokonto 
454 7551 mærket »Sommerstævne« eller i check til sekretariatet. 

Oplysninger om stævnet fås i øvrigt ved henvendelse til sekreta
riatet. 

lndmeldelses- og bestillingskupon 

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr.) 
til foreningens adresse eller på dens 
postgirokonto 4 54 75 51. 

O Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

O Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
blade1 Danskeren (125 kr. årligt). 

Landsmøde 1990 
Hotel Landsoldaten, 
Fredericia, 
lørdag den 22. september kl. 11. 
Mødeplanen er følgende: 

Ankomst 
Velkomst 

ved næstformanden, P. V. Jensen 
Oplæg om foreningens nuværende 

stilling og kommende arbejde ved 
formanden Ole Hasselbalch 

Debat i tilslutning hertil 
Frokostpause 

Gæstetaler 
Rapporter fra landsdelsrepræsentan

ter fra Fyn, København, Nord- og 
Vestjylland, Sjælland og Århusom
rådet 

Deba1 i tilslu1ning hertil og kaffeser
vering 

Opsummering og evt. vedtagelser 
Afslutning ved næstformanden 

kl. 11.00 - 11.10 
kl. 11.10 - 11.20 

kl. 11.20 - 11.50 
kl. 11.50 - 12.50 
kl. 12.50 - 13.45 

kl. 13.45 - 14.15 

kl. 14.15 • 15.15 

kl. 15.15 - 16.30 
kl. 16.30 - 16.45 
kl. 16.45 - 16.50 

Frokost i form af» Tag selv bord« incl. J øl eller vand kan 
fås på Hotel Land<;aldaren for 125,00 kr. pr. kuvert. Kaffe 
koster 25 kr. 

··-
PAS COl>T PA DANMARK 

- en ny fo(k~anclring 
er i gang!!! 

Navn:--- - - ------ ------

Evt. stilling: 

Gade, vej m.m.: 

Postnr. og -distrikt: --- ------- --

Kuponen bedes indsendt t,1: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100 Århus C. :.i > 

~ L-----------------------------------------' ~ 
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