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En flovmand 
Den ministerielle arbejdsgruppe om 

flygtninge- og indvandrerstatistik har 
barslet med en betænkning. Den viser, 
at den eksisterende officielle statistik er 
helt utilstrækkelig, idet afgørende tal 
savnes. (Se hers. 3). 

Det kommer ikke overraskende for 
os, for det er, hvad vi i årevis har hæv
det, og hvad man kunne blive klar over 
blot ved at spørge sig for i Danmarks 
Statistik. 

Alligevel er folk blevet fyldt med be
roligende snak om de »faktiske tal«. 
Dagbladene har på stribe bragt den slags 
sovemiddelartikler. Hør blot overskrif
terne: Berlingske Tidende 19/188:»De 
kan stå på langsiden i Idrætsparken«; 
EkstraBladet 7 /10 88: »Så få fremme
de har vi«; Jyllands-Posten 30/11 88: 
»Fem flygtninge for hver 1.000 danske
re«; Weekendavisen 17 /11 89: »Her er 
de faktiske tal«; Politiken 15/7 90: »Kø
lige tal om en hed debat«. Osv. osv. 

De politiske partier - også de fleste af 
dem, der ville stramme udlændingelo
ven - hoppede gladelig i det statistiske 
bul. Først da rigsstatistikeren i et notat 
5/7 1990 betegnede fremmedstatistik
ken som »summarisk« og fandt en »or
dentlig kulegravning hårdt tiltrængt«, 
skete der noget. 

Flygtningelobbyen med Dansk Flygt
ningehjælp i spidsen lukrerede naturlig
vis på talvildledningen. Store midler, 
der skulle have hjulpet nødstedte flygt
ninge ude i verden, blev brugt til »op
lysning« af den intetanende danske of
fentlighed. 

Og til ekstra sikring af specielt ung
dommens rettroenhed bevilgede So-

cialministeriet penge, så den hurtig
driblende »dokumentar«-journalist 
Rune Bech kunne få trykt en bog i 
30.000 eksemplarer med et kludetæppe 
af »oplysninger« fra »fakta«artiklerne 
osv. Den blev dermed udsendt til alle 
landets skoler, så de værgeløse skole
børn kunne proppes med de tal, det 
ministerielle statistikudvalg nu fastslår 
slet ikke eksisterer, men som ifølge 
Jyllands-Postens ferme anmelder af 
bogen (8/9 90) »ikke er grebet ud af 
luften«! 

Tilbage var Den Danske Forening, 
der påstod, at artiklerne om de»faktiske 
tal« ikke var det papir værd, de var trykt 
på. Så vi var selvfølgelig »kyniske« og 
»fordummende« og spredte »urigtige 
oplysninger«. 

Politikerne, hvis første pligt er at sikre 
land og folk mod ulykker, kunne altså 
end ikke finde ud af at vurdere den 
statistik, de brugte som beroligelses
middel. Og den frie presses talrige »op
søgende« journalister fandt end ikke på 
at spørge Danmarks Statistik, hvad de 
eksisterende tal egentlig dækker, og for
tælle læserne det. 

De, der skulle, ville ikke. 
Danmarks ledere har gennem tiderne 

ofte vist en næsten grænseløs uansvar
lighed og tåbelighed, når nationale livs
interesser stod på spil. Når det så sortest 
ud, måtte mænd af folket handle på 
egen hånd - fra Niels Ebbesen til Jens 
T oldstrup og deres væbnere. 

Bliver tåberne denne gang klogere -
eller vil de fortsat prøve at gøre os andre 
til tåber? 

• 



Apropos 9. april 
9. april- datoen for den tyske besættelse i 194-0-blevi år mindet 

på en ganske særlig måde. I Jyllands-Posten kunne de forundrede 
læsere se bibliotekschefen i Esbjerg udtale, at hvis der fremtidig 
bliver ballade om Den Danske Forenings møder der, kan det blive 
aktuelt at afvise foreningen. 

Baggrunden var et møde, hvor der havde udspillet sig de sædvan
lige scener, udført af en velkendt lille gruppe hjerneløse »antiraci
ster«. Foreningen for sit vedkommende havde intet med balladen at 
gøre. Som bekendt gør vi ikke i den slags. 

Bibliotekschefens udtalelse lægger i praksis op til, at hvis nogen 
ikke synes om et møde, ja så kan de bare lave ballade. Herefter vil 
Esbjergs biblioteksvæsen suspendere ytringsfriheden i biblioteket! 

Kan man forestille sig en ringere, en mere ussel, en ynke/igere 
stillingtagen fra et menneske, der har som første pligt at stå fast, når 
det frie ord kommer under tryk? Har dette menneske overhovedet 
fattet, hvad det er, hun selv siger, og hvad hun gør sig til med sin 
udtalelse? Hvorledes kan et sådant væsen være bibliotekschef? 

Vi ser naturligvis det dybt beklagelige~ at en, der åbenbart havde 
forventet at kunne nøjes med at demonstrere sit demokratiske 
sindelag med ord alene, nu pludselig skal til at sætte handling bag 
ordene og udsætte sig for ubehageligheder i den anledning. Hvor 
trist er det ikke for en sådan person at stå ved en skillevej af den art! 

Men det er jo, hvad der kan ske i et menneskes liv. Og lad det 
være sagt med det samme: Den Danske Forening kunne aldrig 
drømme om at opgive sin egen - eller andres - ret til at ytre sig frit og 
til frit at holde møder. Hvis bøller med hjernesvind og nazimetoder 
skulle søge at stille sig i vejen, overlader vi trygt til politiet at foretage 
det nødvendige. 

Og så forventer vi for øvrigt, at enhver, der bar et embede at 
varetage, gør sin pligt i henhold til de principper, der er grundlaget 
for vort folkestyre. Også bibliotekschefen i Esbjerg! Hvad i alverden 
skal man med et bibliotek der, hvis det kun må huse de aktiviteter, 
som tilfældige tåber vil tåle? 

Lovbefalet sandhed 
I Paris har en kriminaldomstol idømt en fhv. professor en betinget 

bøde på 100.000 francs for i et tidsskrift at have hævdet, at påstan
den om de tyske jødeudryddeiser i gaskamre under den 2. verdens
krig er en myte. Domfældelsen skete på grundlag af undertrykkel
sesloveo af 13/7 1990 mod »revisionisme« m.m. (jf. Danskeren 
1990 ru. 5 s. 13). 

Professorenssynspunkt er mildest talt mærkværdigt i betragtning 
af det overvældende kildemateriale, der tjener til bevis for det, han 
benægter. 

Men at fastsætte den historiske sandhed ved lov og at opretholde 
den ved hjælp af straffelove I 

Det betyder jo, at man fjerner grundlaget for et samfund, der 
er bygget på ytringsfrihed og meningsbrydning, at man for at be
skytte »sandheden« afskaffer friheden. Friheden til at hævde en 
hvilken som helst mening, hvor uautoriseret, kontroversiel og 
grotesk den end måtte være, er nu engang vor eneste garanti for, 
at væsentlige sandheder kan komme frem uden at blive bortcen
sureret af den til enhver tid herskende meningsdannerklasse. Offi
cielt autoriseret historieskrivning, hvor andre versioner sttafbe.. 
lægges, hører hjemme i diktatursamfund, ikke i samfund, der 
bygger på åndsfrihed og valg meUem flere politiske muligheder. 
For hvad bliver det næste? Hvem skal bestemme, hvad den 
sande historie er? Hvem mon bestemte det i Nazi-Tyskland? 
Eiler i Sovjet, hvor den officielle og eneste sande version af histo, 
rien måtte skrives om, hver gang nye førerhunde havde afløst 
gamle? 
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Problemet er såmænd ikke så ijerot og uvedkommende heller for 
os. Vi har jo allerede set EF-parlamentet S0sætte en rapport om 
»voksende fremmedhad og racisme« i Europa, der erså fuld af løgn, 
at man nærmest taber både næse og mund ved at læse den. 

Skal det en dag ved lov eller politisk flertalsbeslutning kunne 
bestemmes, at sådan en rapport repræsenterer den eneste sande 
historie, og at det er strafbart at hævde andet, [eks. at fortælle 
sandheden, nemlig at den er fuld af løgn 1 

Den franske dom over den fhv. professor er et monument over 
frihedsrettighedernes forfald i det land, der var disse rettigheders 
ophav. Hvilken sejr bar man ikke derved skænket ham og hansellers 
upåagtede meninger og meningsfæller! 

Om at lære dansk 
Der gøres for tiden et stort nummer ud af, at vi skal »stille krav« til 

indvandrerne. Nærmere bestemt går disse »krav« ud på, at de skal 
lære dansk! 

Især anses det at være at »stille krav« til dem, at deres børn skal 
kunne dansk, inden de skal i dansk skole! 

Har man da fuldstændig tabt proportionssansen? 
Skulle det være noget specielt at forlange? Ville vi kunne regne 

med at slå os ned i f.eks. Tyrkiet, bænke os i et derværende 
arbejdsløshedssystem og derefter sende vore dansktalende børn i 
tyrkisk skole for de tyrkiske skatteyderes regning? 

Sagen viser, hvilket moralsk forfald danske politiske ledere er 
kommet ud i. Hvorfor i alverden skulle danske skatteydere overho
vedet under nogen omstændigheder betale for at lære fremmede 
menneskers børn dansk, for at de kan blive siddende i vore social
ordninger? Hvad skal de overhovedet der for. I andre lande (med 
større overlevelsesvilje end os) kan fremmedestatsborgere ikke bare 
blive boende, når der ikke mere er arbejde til dem. Hvorfor skal 
fremmede mennesker, der ikke er arbejde til hos os, have lov til at 
blive her og bore sig dybere og dybere ned i de danske skatteyderes 
lommer? 

Hvis man ikke har haft lyst til at sørge for, at ens børn lærer dansk, 
var det måske på tide at rejse hjem, hvor man kom fra! 

Sandhed på march 
Efter snart en årrækkes stædig og udmarvende virke med at 

oplyse og argumentere om fremmedpolitikken kan deaf os, der har 
båret hovedbyrden af dette, nok undertiden spørge sig selv, hvad det 
nyttede. 

Vi er jo fortsat alt for få og svage. Vi forulempes, forhånes eller 
forties af fremmedtjenerne og deres medløbere og eftersnakkere i 
presse, radio og fjernsyn og i de fleste politiske partiapparater. Der er 
sandelig rigeligt at blive forstemt over. 

Måske så meget, at vi ikke lægger mærke til det, der peger i den 
anden retning. Og det er der faktisk en bel del, der gør. 

Vi bør ikke overse de langsomme, næsten umærkelige holdnings
ændringer og glidninger i meningsdannelsen og i de politiske tilken
degivelser. Allerede år tilbage så v~ at resultaterne af vor oplysnings
indsats i Danskeren og andetsteds begyndte at vise sig i indholdet af 
læserbreve og indlæg i pressen og undertiden i dennes egne artikler. 
Myter og lobbysnak trængtes tilbage, virkelighedserkendelsen vandt 
frem. Og i dag hører vi gang på gang folk på indflydelsesrige poster 
både til den ene og den anden side i dansk politik og samfundsliv 
sige nøjagtigt det, vi andre under skældsordenes møgfald har sagt i 
årevis. Sandheden marcherer. Det noterer vi med tilfredshed - uden 
krav eller forventning om anerkendelse af vor indsats. 

Men ord og erkendelse gør det ikke alene. De må følges af 
handling. 



Fremmedstatistik under 
politisk låg 
Betænkningen om fremmedstatistik i Danmark er afslørende læsning. Fremmedlobbyens og 
politikernes jonglering med tallene er illusionsnumre. Men det har lange udsigter med de rigtige tal. 

Hvor mange fremmede - eller vildt
fremmede - mennesker findes der egentlig i 
Danmark? 

Hvor meget koster den i de sidste 20-25 
år førte fremmed- eller indvandringspolitik 
da11Skerne? 

Det er spørgsmål, de fleste danskere stil
ler eller burde stille og umiddelbart burde 
kunne få pålidelige og udtømmende svar på 
af de myndigheder, der har ansvaret for 
denne p0litik. 

Sehfølgelige spørgsmål ubesvarede 
Men sådan er det ikke. Til trods for det 

lange åremål, indvandringsp0litikken har 
været før~ har myndighederne ikke sørget 
for en statistik, der Løbende giver svar på 
disse selvfølgelige spørgsmål. Mange har 
undret sig over denne utilbørlige tilstand og 
offentligt givet udtryk for deres utilfredshed 
med den og efterhånden også for, at de tal, 
der af myndigheder og fremmedlobby anfø
res i den offentlige debat, slet ikke giver et 
dækkende billede af indvandringens og de11S 
omkostninger.. virkelige omfang. 

Den Danske Forening og Danskeren har 
fra før..te færd krævet al få tallene på bordet 
(se f.eks. Danskeren nr. 1 maj 1987 s. 5). Vi 
har også foreslået, at Staten nedsatte et ud
valg af uvildige sagkyndige til at udrede de 
mange uafklarede forhold om de fremmede, 
ikke mindst de statistiske grundspørgsmål, 
hvoraf de ovennævnte blot er et par af de 
vigtigste. Da vore p0litikere og myndighe
der ikke reagerede, har vi dernæst selv efter 
fattig evne søgt at bidrage til belysning af 
nogle af de dunkle områder (se f.eks. 
Danskeren nr. 2, sept. 1987 s. 3, Informa
tionsblade nr. I og 7 m.m.) og har konstant 
kritiseret den mangelfulde fremmedstatistik 
og krævet den forbedret (se f.eks. Danske
ren 3. årg. nr. I, febr. 1989 s. 7, nr. 2, april 
1989 s. 13, nr. 3,juni 1989 s. 4, nr. 5, dec. 
1989 s. 8). 

Når de døde vågner 
De bestemmende politikere gjorde sig 

imidlertid døve og blinde. Indtil efter..om
meren I 990, da en li vi igere pressedebat med 
afsløring af en række af misforholdeneende
lig fik nogle af de hidtil aldeles afvisende til 

at gøre omkring og kræve flere officielle 
oplysninger fremskaffet. Erfarne og desillu
sionerede iagttagere ville måske mene, at 
formålet hermed også kunne være at skabe 
forsinkelsesmomenter over for det for..lag 
om stramninger af udlændingeloven, som 
justitsministeren havde meddel! al ville 
fremkomme med. 

Hvorom alting er, besluttede den davæ
rende radikale økonomiminister Niels Hel
veg Petersen, som Danmarks Statistik sor
terede under, i august 1990 at nedsætle en 
arbejdsgruppe, der skulle komme med for• 
slag til forbedring af statistikken over flygt
ninge og indvandrere. 

Arbejdsgruppe og betænkmng 
Arbejdet lededes af embedsmænd fra 

Danmarks Statistik, og i arbejdsgruppen var 
der desuden repræsentanter for Justitsmini
steriet, Direktoratet for Udlændinge, Inden
rigsministeriet og delles afdeling for per..on
registrering, Socialministeriet og Kommu
nernes Landsforening. 

Arbejdsgruppen præciserede selv sin op
gave til at stille for..lag om, hvordan den 
fremtidige statistik over indvandrere, flygt
ninge og udlændinge bør være, til at give 
anvisninger på, hvordan disse oplysninger 
kan fremskaffes, og til at vurdere de res
sourcekrav, en udbygning af statistikken vil 
medføre. 

I martS 1991 fremlagde gruppen resulta· 
let af sit arbejde i form af en betænkning nr. 
1214: •Bedrestatistik om Oygtningeog ind
vandrere• (35 sider + bilag 21 sider). 

Denne lille bog må hilses meget vel
kommen, dels for de faktiske oplysninger, 
den indeholder, men måske før..l og frem
mest for at den i det hele taget foreligger, da 
det vist er før..te gang i fremmedp0litikkens 
årtier, at man fra officielt hold overhovedet 
har fundet det passende offentligt at frem
sæue generelle overvejelser og for..lag om 
fremmedstatistikken og dens indretning. 

Skandaløs tilstand 
Og det er der sandelig brug for. Betænk

ningen viser nemlig, at tilstanden for dansk 
fremmedstatistik med rette kan betegnes 
som intet mindre end en skandale. Det har 

kritikerneaffremmedp0litikken nok i man
ge år fornemmet og mere eller mindre åbent 
hævdet. Men her bekræftes det i virkelighe
den af arbejdsgruppen, hvis sprogbrug, som 
det sømmer sig i en officiel publikation nok 
er afdæmpet og for..igtig, men som dog ikke 
formår at skjule den nøgne og rystende 
sandhed. 

Arbejdsgruppen indleder sin fremstilling 
med meget fornuftigt at spørge: »Hvilke 
spørgsmål skal statistikken kunne besvare?« 
Den stiller derpå selv - med udgangspunkt i 
de spørgsmål, som hyppigt stilles i den of
fentlige debat- en række af disse spørgsmål 
(s. 9-10). Blandt dem er også nogle af de 
mest centrale f.eks. •Hvor mange indvan
drere er der i Danmark?• og »Hvad koster 
indvandringsp0litikken det offentlige?«. 

Men af den påfølgende gennemgang af 
den eksisterende offentlige statistik og dens 
kilder fremgår det med al tydelighed, at 
disse selvfølgelige hovedspørgsmål og ad
skilligt flere spørgsmål om fremmedp0litik
keos enkeltforhold slet ikke lader sig besva
re. En snes år eller mere, siden hele denne 
udvikling tog fart, er vi altså fortsat i den 
utrolige situation, at pålidelig statistisk be
lysning af den enten ganske falles, eller at 
statistikken har så store buller, at den er 
ubrugelig eller skaber tvivl og mistro til alt, 
hvad der fremlægges af statistisk materiale 
på dette område. 

Statistik og politik 
Er det statistikernes skyld? Næppe. Dan

mark har gennem mere end 200 år fostret en 
lang række fremtrædende statistikere og 
demografer, som har formået både teoretisk 
og praktisk at opbygge en samfundsstatistik, 
som giver mulighed for at belyse næsten alt 
med tal, undertiden forhold så specielle og 
detaljerede, at det udfordrer humoristernes 
smil og kritikernes snerren. Det er ikke tro-
ligt, at vore højt kvalifioerede statistikere og 
demografer ikke skulle haveevne og vilje til 
med deres videnskab at belyse en af de mest 
indgribende og skæbnesvangre udviklinger i 
dansk samfundsliv og historie nogensinde, 
den hastigt fremadskridende fremmedkolo
nisation af landet, den gradvise udskiftning llii,,. 
af danskerne med fremmede og de omkost- r 
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ninger, danskerne selv må betale for at af
give deres land og samfund til andre. 

Forklaringen og ansvaret kan kun findes 
bos politikerne. Det er dem, der bar lagt låg 
over hele dette område og søgt at skjule 
resultaterne af deres landsødelæggende 
fremmedpolitik. Det danske folk skulle ikke 
vide for meget om, hvad de virkelige forhold 
var. Det kunne jo give folk nykker og få 
dem til al rejse endnu flere indvendinger 
mod politikernes nationale dødsmarcb. V æ
sentlige oplysninger af statistisk betydning 
blev holdt ude af folkeregistrene og den 
centrale personregistrering (CPR). Andre 
betydningsfulde oplysninger blev begravet 
hoo statslige direktorater, i kommunale ad
ministrationsgrene eller endda bos private 
lobbyorganisationer som Dansk Flygtnin
gehjælp. En statistisk tradition, vi som na
tion kunne være stolte af, blev således på 
dette felt nedbrudt og det statistiske fag be
røvet den troværdighed, adskillige slægtled 
gennem deres rent saglige arbejde møjsom
meligt havde opbygget. 

»Indvandrere er ikke en gruppe, som fin
des i den eksisterende statistik,~ konstaterer 
arbejdsgruppen (s. 15). Det kunne stå som 
en gravskrift over en statistik, der er boldt op 
med at beskæftige sig med virkeligheden! 

Mens græsset gror ... 
Hvad vil man så gøre ved det? Jo, ar

bejdsgruppen vil have ændret og udbygget 
hist og her, så man bedre kan svare på de 
spørgsmål, den selv har stillet. Hvad og 
hvornår vil det så hjælpe? Jo, hvis man gør, 
som den foreslår, vil man 2 år senere kunne 
offentliggøre en fuldstændig statistik over 
tilgangen til de forskellige fremmedgrupper. 
Men skal man have dem med, der allerede 
er her, vil det vare yderligere 6-7 år! Det vil 
altså i praksis sige, al man regner med, at der 
vil gå op mod en halv snes Ar fra nu, inden 
man kan have en »opgørelse over så godt 
som hele bestanden af flygtninge og indvan
drere mv.«. Sandelig opmuntrende udsig
ter! 

Hvordan man finder ud af, hvor meget 
fremmedpolitikken egentlig koster i kroner 
og øre, bar arbejdsgruppen slet ikke haft tid 
til at gå nærmere ind på. Den nøjes med at 
foreslå. at der for hvert ministerområde la
ves en opgørelse over udgifterne til foran
staltninger, der er specielle for fremmed· 
grupperne (s. 32). Det er selvsagt aldeles 
utilstrækkeligt. Det tager jo hverken hensyn 
til de kol05sale udgifter på de almindelige 
institutionsområder (skoler, hoopitaler, poli
ti, fængsler osv.) eller til fortrængningsudgif
terne på dagpenge- og bistandsområdet, 
hvor fremmede,som er i arbejde, under den 
herskende massearbejdsløshed jo simpelt
hen fortrænger danskere fra arbejdspladser
ne og tvinger dem til i stedet at oppebærer 
disse ydelser. 
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Det er nu heller ikke just imponerende 
ressourcer, arbejdsgruppen foreslår afsat til 
at rette op på det statistiske underudvik
lingsstade. Etableringsomkootninger i Dan
marks Statistik på i alt 0,8 mio. kr. og årlige 
driftsomkostninger på 0,1-0,2 mio. kr. er alt, 
hvad man kan svinge sig op til - bortset fra 
det med fremmedudgifterne, som man altså 
helt har måttet lade ligge. Det er, hvad det 
danske samfund skulle ofre for at få besked 
om en af de vigtigste udviklinger i Dan
markshistorien! Til sammenligning kan 
man jo så eksempelvis tænke på, at alene 
indvandrerbladet Samspil i 1990 modtog 
1.140.000 kr. i driftstilskud fra Indenrigs
ministeriet, eller at Socialministeriet samme 
år efter folketingsbeslutning øste en halv 
snes mio. kr. ud til propagandaforanstalt
ninger for indvandringen og indvandrerne. 

Hvad vi vil have 
Men hvad vil vi da have, kan man måske 

så spørge. Svaret er vel ganske ligetil. Vi vil 
have en ordentlig statistik også på dette felt. 
En statistik, der så godt og indgående som 
overhovedet muligt belyser allesider af frem
medgørelsen, flygtninge, indvandrere, fami
liesammenføringer, udgiflerne, prognooer 
for fremtiden ud fra forskellige klart be
skrevne og vurderede forudsætninger, kri
minalitet, boligforbrug, uddannelsesforbrug 
osv., osv. Og vi vil have den, ikke når hor
semor er død - men nu, så hurtigt som det 
overhovedet kan ske! Den hidtidige farce 
har varet længe nok. 

Hovedspørgsmålene er stadig de her aller
forrest nævnte. Opgørelsen af de totale ud
gifter ved fremmedpolitikken er naturligvis 
vanskelig, men lader sig foretage, hvis viljen 
-den politiske vilje først og fremmest- er til 
stede. Det mest selvfølgelige og hastende 
krav er imidlertid opgørelsen af det, arbejds
gruppen kalder »hele bestanden af flygtnin
ge, indvandrere mv.«. Det mest skandaløse 
er netop den fuldstændige mangel gennem 
alle fremmedpolitikkens mange år af en så
dan samlet opgørelse over de fremmede. 

Et forbillede at leve op til 
I Sverige - som vi jo ellers i så mange 

henseender efteraber og sammenligner os 
med - kan man hvert år gennem Statens 
Invandrarverk og Statistiska Centralbyrån 
udsende en samlet statistik over »Invandra
re i Sverige« omfattende »Personer med ut
liindsk bakgrund« (jf. Danskeren 1991 nr. I 
s. 18). 

Hvorfor bar vi ikke et dansk sidestykke 
hertil? Det første krav må simpelthen være, 
at vi får det - som hastesag! Og vel at 
mærke ikke mindre omfattende end det 
svenske forbillede. Hvorfor i alverden skulle 
vi f.eks. indskrænke gruppen af »anden ge
nerationsindvandrere« til »personer, der er 
født her i landet, og hvor begge forældre er 

indvandrere«, når svenskerne benytter af
grænsningen »med minst en forfilder ftidd 
utomlands«? Allerede for at kunnejævnfø
re med Sverige må der kræves en tilsvarende 
afgrænsning her. Og i betragtning af, at vi 
snart er en generation bagud med vor stati
stik, kan man vist rolig udvide begrebet 2. 
generation til 3. og senere generationer og 
finde de passende definitioner herfor. Dette 
så meget mere som store grupper af indvan
drerne jo lever og ønsker at leve i aflukkede 
etniske enklaver, hvor ægtefæller hentes in
den for gruppen eller fra oprindelseslande!. 

Først når vi er i stand til at fremlægge en 
oversigt over fremmedbestanden her i lan
det, der i bven fald ikke er ringere end den 
svenske, markerer vi, at vi er på vej ud af den 
uværdige stilling som mindre udviklet land 
(»less developed country«), vi så længe har 
indtaget på dene område. 

Men vil politikerne? 
Med tanken på politikernes hidtidige lige

gladhed med, om vi havde en brugbar frem
medstatistik, og deres bekvemme misbrug af 
den ubrugbare og i betragtning af det uhyre 
beskedne og noget valne udspil fra arbejds
gruppen kan man imidlertid have sine svare 
tvivl, om der kommer en virkelig dækkende 
fremmedstatistik ud af dens arbejde og for
slag, i hvert fald hvis det skal ske inden for 
en kortere tid. En del kunne tyde på, at hele 
initiativet blot skal skabe det indtryk, at der 
gøres noget, men at man i virkeligheden i en 
overskuelig fremtid blot vil dalre videre på 
den hidtidige håbløse, men for fremmedlob
byen og dens politiskeStøtter meget bekvem
me ,vis. Gid tanken er for pessimistisk! 

En god ting har arbejdsgruppens betænk
ning i hvert fald medført. Den bar så klart 
afsløret den nuværende fremmedstatistiks 
mangler og ubruge\igbed, at det bliver svært 
som hidtil at påberåbe sig den til bevis for, at 
Danmark ikke har noget fremmedproblem. 

Bedre statistik 
om flygtninge 

og indvandrere 

ltcdcgm·clso fra nrbt1.idsgruppen 
t.il forbedring or ~1.at.i:s.tikkcn 

()vcr nys;tningc oc indvandrere 
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Til minde om Toldstrup 
Af sognepræst Jesper Langballe 

En efterårsdag i J 986 ringede jeg ul Told
strup og spurgte ham, om han ville være 
med i den komite mod indvandrer-politik
ken, som Søren Krarup havde taget initiativ 
til at danne efter sin berømte annoncekam
pagne. 

Nu efter Toldstrups død er den samtale 
eet af de træk, jeg mindes. 

En præsentation af sagens motiver var 
overflødig. 

Min far var under besættelsen ToldstruP5 
byleder i Randers og senere - under jorden 
- hans »kontorchef«i hovedkvarteret. Kam
meratskabet fra dengang kom til at omfatte 
næste generation. Og Søren Krarups far hav
de ledet nedkastninger under Toldstrup på 
Djursland og siden som »underjordisk« sid
det i Jyllandsledelsen. 

At det nu igen var Danmarks sag, det 
gjaldt, sagde sig selv. 

Toldstrups svar var som vanligt kontant: 
- Giv mig et døgn til at tænke over det, min 
dreng. Skal jeg med, så skal det være med 
fuld musik ... 

Et døgn efter forelå hans ja. Og musikken 
blev uden sordin. Det kan Den Danske For
ening tale med om. 

Toldstrup havde med sin usvigelige intui
tion og dømmekraft afvejet nøje, hvad han 
gjorde. Han vidste, at han satte sit gode navn 
og omdømme på spil bos de toneangivende, 
men det havde ban prøvet før, og del kerede 
han sig ikke om. 

Heller ikke da han senereskulle ha ve haft 
Ebbe Munck-prisen for sin modstandsind
sats, men nogle fine mænd i fonds-bestyrel
sen forpurrede det - med den begrundelse, 
at prisen skulle overrækkes af dronningen, 
og at man ikke kunne byde hendes Majestæt 
at trykke een i hånden, der kendte den slags 
mennesker. 

Denne tidstypiske ynkelighed fortjener at 
blive afsløret nu. For Toldstrup selv var det 
imidlertid blevet noget af en vane at stå i 
modsætning til den offentlige menings fine 
mænd - dem, der med Gelsteds udtryk vær -
ner om den hvide vest og posen med det 
rene mel. Toldstrup blev aldrig een af de 
uskadelige forhenværende helte, som samar
bejdspolitikkens ætlinge risikofrit kunne rej
se mindesten for. De vidste, at han sandsyn
ligvis villedukke op ved mindestens-afslørin
gen og sige bøh. 

Sprællevende var han til det sidste - med 
den samme offervilje for Danmark og med 
den samme sans for uortodokse initiativer 
som under krigen. 

Vil man danne sig et indtryk af hans 
oprørsånd i dens modsætning til det officiel
le Danmarks fine mænd, skal man foruden 
hansegen bog»Uden kamp, ingensejr«læse 
historikeren Poul Westergaard Jensens bog 
fra i fjor, »Kære Fætter«. 

Med adgang til hidtil lukket arkivmateria
leafslører forfatteren, hvordan hærens leden
de folk - den såkaldte »lille generalstab«, 
der via frihedsrådet infiltrerede modstands
bevægelsen for at lamme deo - ville likvi
dere Toldstrup. Bogen afslører også del hid
til ukendte, at disseærgerrigekaptajner, som 
altid begrundede deres reservation overfor 
den civile modstandskamp med frygt for 
kommunistisk magtovertagelse, i virkelighe
den allierede sig med kommunisterne om 
det overordnede mål at uskadeliggøre Told
strup. Han var jo hverkeo lydig mod nogen 
ideologi eller nogen politisk kommandovej. 
Han ville bare ganske upolitisk slås for sit 
land mod besættelsesmagten. Så han måtte 
sættes ud af spillet 

Sagen om den lille stabs »skæve våbenfor
deling« på Sjælland er takket være Jørgen 
Hæstrup$ forskningalmindelig keodL l Jyl
land, hvor Toldstrup selv hentede våbnene 
ned fra luften, kunne man ikke genere fri
hedskampen på den måde. Her var det pen
ge, officers-camarillaen bedrog de kæmpen
de for, så Toldstrup måtte for egen risiko 
rejse astronomiske banklån til finansiering 
af kampen. 

Indtil man altså planlagde at myrde barn 
- hvilket London lige akkurat fik forhindret 

med et telegram, der forbød ham at rejse til 
København. 

Selv Toldstrups nærmeste medarbejdere, 
der fulgte ham gennem ild og vand, fandt 
dengang af og til, at han var et nummer for 
respektløs overfor den militære Jyllaods-le
der, oberstløjtnant Bennike, som på den lille 
stabs vegne gemte sig dybt under jorden og 
sinkede arbejdet med pedantisk kontorius
seri. 

I dag kan det ses, at hvad Toldstrup var 
oppe imod, var ikke blot, som han og hans 
medarbejdere dengang antog, et udueligt 
fjols. Bag fjolset var det en kynisk fjende, der 
kunne være ligeså farlig som Gestapo. 

- Jeg anede ikke, at det var så galt, sagde 
jeg til ham, da disse afsløringer kom frem. 

- Det gjorde jeg heller ikke, svarede han. 
Men intuitivt havde han gennemført kun 

at stå under kommando fra London og næg
tet at adlyde de hjemlige ordrer, som skulle 
have pacificeret modstanden. 

Intuition er i det hele taget et nøglebegreb 
ved hans formidable handlekraft og leder
evne. Han reagerede spontant mod skam
men straks fra den 9. april, da han gjorde 
tjeneste som løjtnant - og til ban efter en 
arrestat.ion i '43 i Skive fik kontakt med 
Christian Ulrik Hånsen og igennem ham 
med Flemming Juncker. (Det er ukorrekt, 
når det i alle historiske fremstillinger gen
tages, at han kom ind i arbejdet via Dansk 
Samling, som ban intet havde med at gøre). 
J uncker så lynhurtigt hans kvalitet og gjorde 
ham til nøgleperson i det jyske nedkast
ningsarbejde - siden til sin efterfølger, da 
Juncker selv måtte flygte til London. Told
assistent Jensen blev til Toldstrup, den jyske 
nedkastningschef. Europas bedste, sagde 
London. Han blev også militær leder i Nord
jylland. 

Mens ban døgnet rundt opbyggede og 
ledede en kæmpe-organisation fra et ho
vedkvarter, der hele tiden måtte flytte med 
Gestapo i hælene, dukkede han op hos sine 
folk overalt i marken. Det var ikke, hvad 
militæret kaldte god security, men det var 
effektivt. Demokratisk proceduremageri 
hæmmede ham ikke. Hans ordrer blev aJ. 
drig diskuteret, og han spurgte sjældent sine 
medarbejdere til råds vedrørende sine egne 
beslutninger. Heller ikke når en stikker skul
le likvideres. Ansvaret for de tunge beslut
ninger påtog han sig selv. 

Det hjemmeværn, der udspraag direkte 
af modstandskampen, var for en stor del llii. 
Toldstrups opfindelse, som han undfangede , 
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i de sidste krigsmåneder. Ved en officiel 
festmiddag lige efter befrielsen på Hotel 
Randers blev tanken om hjemmeværnsfor
eningerne vistnok SØ$aL 

Da de officielle festdeltagere var væk, 
satte Toldstrupsigpåen bordkant og talte til 
sine kammerater. Det gjorde et blandet, 
men uudsletteligt indtryk. 

»Under krigen havde vi jo ikke holdt 
taler«, fortalte min far siden hen. »I handling 
havde Toldstrup inspireret og begejstret. 
Ved sit eksempel. Den aften gjorde han det i 
ord. Og han brugte ord, som vi ikke troede, 
man mere kunne sige højt - ord som Gud, 
konge og fædreland ... « 

Sådan har jeg selv fra min tidligste 
barndom kendt ham - på en gang patetisk 
og bramfri. Uden nogen respekt for den 
kultiverede form for blufærdighed, der ikke 
højt og tydeligt tør vedkende sig kristentro 
og kærlighed til fædrelandet. Når der skulle 
handles, hjalp det ikke med store ord. Men 
bagefter skulle det siges klart og umisforståe
lig!, hvad kampen gjaldt. 

Thi uden handlingens konsekvens er or
dene blot dækningsløse alsangs-fraser. Og 
uden ordet er handlingen blot tom og rastløs 
aktivisme. 

Sådan forblev hans kampånd til det sid
ste. I opgør med fredsbevægelsernes forræde
ri, i forsvaret mod Danmarks indlemmelse i 
Europa-unionen, i kritikken af politikernes 
tøven i forhold til de baltiske landes skæbne 
og i arbejdet for Den Danske Forenings 
modstand mod fremmedpolitikken. Hans 
sidste initiativ var at fA en forelæsning af 
Margaret Thatcher om EF-unionen og Øst
europa oversat og udsendt som sin julehil
sen til vennerne - samt at invitere damen til 
Danmark. Fru Thatcher var en karakter, 
han havde sans for. 

De fine mænd afholdt sig klogeligt fra at 
rejse Toldstrup noget monument. Vi andre 
kan stadig lade os forpligte og inspirere af 
hans kamp for Danmark. 

Æret være hans minde. 

• 

Inden myterne begynder 
Der snakkes om, hvad Jens Toldstrups 

relationer til Den Danske Forening var. For
fatteren til nekrologen i Berlingske Tidende 
giver nærmest læserne det indtryk, at Told
strup blev vildført ind i foreningen (hvis 
formål forfatteren i øvrigt ikke er i stand til 
al gengive korrekt). I Politiken hedder det, 
al en forbindelse til Søren Krarup via fore
ningen ikke huede hans mange venner, og at 
den var udtryk for, at Toldstrup måske hav
de mistet noget af sin beundrede intuition. 

Toldsirup knyttedekontakt til Søren Kra
rup gennem Komiteen mod Flygtningelo
ven længe inden Den Danske Forening blev 
skabt. De mennesker, han selv over for os 
omtalte som sine venner, havde i stor stil 
forbindelse til Søren Krarup og er i øvrigt 
også tilknyttet Den Danske Forening. Poli
tiken-skribenten burde måske erkende, at 
Toldstrups intuition, der placerede ham som 
en af landets store sønner, havde en ganske 
anden indretning end den, Politiken har for 
vane at give sin redaktionelle anerkendelse. 

Toldstrup indtog ikke formelt nogen le
dende post i foreningen, men var en klog 
veteran, man gik til, når vigtige ting stod på 
dagsordenen. Var sagen efter hans opfattelse 
betydningsfuld, kunne han i sin sidste tid 
finde på at give sine råd karakter af en 
»ordre,,. Lederen om »landsforræderi« i sid
ste nummer af Danskeren blev læst op for 
ham og trykt efter en sådan ordre, givet 
umiddelbart før hans død. I øvrigt vejede 
Toldstrup tungt, da foreningens nye formåls-
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paragraf blev skabt, den, som giver forenin
gen en bredere national målsætning. Det vil 
være berettiget at sige, at udvidelsen af for
eningsformålet i høj grad var et produkt af 
hans ideer. 

Vi oplevede under arbejdet, hvordan han 
i de senere år fo.strede en voksende, æisende 
vrede mod politikere, der efter hans mening 
i fejhed nu er i færd med at sætte det over 
styr, som han og hans folk havde betalt så 
dyrt for at sikre. Han nægtede ved flere 
lejligheder at lade det officielle Danmark -
som han i øvrigt aldrig identificerede sig 
med - kneble denne vrede. Han var f.eks. 
dybt rasende, da han for ikke længe siden 
blev inviteret til at bolde den officielle 5. 
majtale i Mindelunden i København, men 
med den klausul, at han ikke måtte sige 
noget om politiske forhold. Han opfattede 
invitationen på disse vilkår som en hån 
imod de døde og afslog af samme grund at 
komme. Han har efterladt et politisk testa
mente. Dette vil komme frem, når tiden er 
til det, og på den måde, som Toldstrup selv 
bestemte. 

Toldstrup var i samarbejdet bedst på to
mandshånd. Han var direkte i formen og 
illusionsløs realistisk i tankegangen. For 
ham var det afgørende, hvad der rent prak
tisk kunne udrettes og hvordan. Ideer blev 
ikke accepteret uden samtidige forslag til, 
hvordan de kunne føres ud i livet. Smarte 
målsætninger, luflighed, falbelader, halvhjer
tethed og ord uden indhold lå ham fjernt. 

Han var vrllig til at yde alle ofre og bryde 
alle bånd i Danmarks interesse. Han husede, 
hvad dette angik, en kompromisliashed, som 
kunne virke overvældende på den, der er 
vant til en verden, hvor ingenting må siges 
og gøres rent og klart. Han udstrålede vis
heden om, at et folk, der nøjes med at sige og 
gøre tingene halvt og halvhjertet, kun kan 
overleve ved andre folkeslags nåde og barm
hjertighed. 

Med sin intensitet og en medfødtautoritet 
var han i stand til trods sin svækkede fysik 
og til sidst binding til sygesengen at vække, 
sætte i gang og indgyde nyt mod. Han var -
selv om mange måske ville tro det modsatte 
- let at samarbejde med i en presset situation 
netop i kraft af sin kontante form og evnen 
til at gå lige til en sags kerne. Han bidrog 
derved til at danneskole foren arbejdsform, 
som antagelig vil leve længe i Den Danske 
Forening. 

Mange ser nok helst, at han nu synker ned 
i det mørke, som i de nyere folkeskoleord
ninger har erstattet Danmarkshistorien. Om 
dette vil ske, er imidlertid mere end tvivl
somt. For hao nåede at tænde et lys, i hvis 
skær en del mennesker så noget, de ellers 
næppe havde set. Og det, der 61 gang er set, 
kan nu engang ikke gøres uset igen, selv om 
lyset slukkes. Men de, der nød godt af hans 
evner, sidder tilbage med en fornemmelse af 
ensomhed. For det er ikke mere muligt at 
stillespørgsmålet Hvad mon Toldstrupme
ner? 

Toldstrup bad mig den sidste gang, jeg 
besøgte ham i det beskedne hjem i Ask, om 
at give en hilsen videre til vore folk og 
opfordre dem til at holde uforfærdet på. Da 
omstændighederne gør det umuligt at videre
bringe denne hilsen direkte til alle, er det 
hermed gjort. 

Ole Hasselbalcb 

Toldstrup taler ved Den DMSke Forening,s 
sommerstævne i Snogbøj juni 1990. 



I I 

Biblioteksundersøgelsen 
Af bibliotekar Harry Vinter 

I decembernummeret bad vi læserne væ
re behjælpelige med at undersøge bestanden 
af tidsskrifter om indvandringsspørgsmålet 
på landets folkebiblioteker. Der er ind
kommet besvarelser fra alle egne af landet. 
Da det er tilfældigt, hvor der bor en person, 
som bar følt trang til at bidrage til undersø
gelsen, kan den betragtes som en stikprøve
undersøgelse. De indkomne besvarelser er 
fuldt tilstrækkelige til at give et pålideligt 
billede af tilstanden i landetS ca. 210 biblio
teksvæsener. 

Resultatet af undersøgelsen fremgår af 
nedenstående skema. For overskuelighe
dens og sammenlignelighedens skyld er op
gørelsen opdelt i fire grupper: 

Centralbiblioteker, hvoraf der findes et i 
hvert amt De har en særlig pligt til at være 
velforsynede, idel de til landetS kommune
biblioteker skal kunne udlåne litteratur, som 
disse ikke selv har. 

Større byer er andre købstæder, Køben
havns omegnskommuner mv. 

SmA byer same filialbiblioteker inklude
rer filialer af biblioteker i større byer. 

Københavnske filialbiblioceker er med
taget i en egen gruppe pga. den store befolk
ningskoncentration. Hovedbiblioteket er 
medtaget under centralbiblioteker. Opgø
relsen er angivet i afrundede proceottal. l 00 
pct. angiver således, at alle undersøgte bi
blioteker i pågældende gruppe havde det 
pågældende tidsskrift 75 pct. angiver, al 
3/4 af de undersøgte biblioteker havde det 
pågældende tidsskrift osv. 

Nederst er angivet det gennemsnitlige an
tal tidsskrifter i bibliotekerne i den pågæl
dende gruppe. Centralbibliotekerne havde 

således 9 forskellige indvandringspositive 
tidsskrifter i gennemsnit. 

Det ses, at Dokumentation om Indvan
drere, Flygtningenyt og Samspil nærmest er 
obligatoriske for store biblioteker. Herefter 
følger Indvandreren og Nyhedsbrev fra Mel
lemfolkeligt Samvirke. Forskellighed er ud
bredt på centralbibliotekerne, men ikke på 
de mindre. 

At FactS og Nyhedsbrev fra Folkebevæ
: gelsen mod Fremmedhad ikke optræder, 

skyldes, at de er ophørt. 
Undersøgelsen bekræfter den formod

ning, redaktionen havde om, at der er en 
markant uligevægt i bibliotekernes formid
ling af oplysninger og synspunkter vedr. 
indvandringsspørgsmålet. Der er endda grund 
til at formode, at det står værre til, end 
undersøgelsen viser, idet ikke alle respon
denter er biblioteksvante og nemt har kun
net overse tidsskrifter, som måske ikke stod 
fremme på hylden. Desuden bar mange re
spondenter anført, at der findes flere tids
skrifter, som ikke var anført på spørgeske
maet. 

Det er forståeligt, at et stort udbud ar 
publikationer af en bestemt observans af. 
spejler sig i sammensætningen af bibliote
kernes bestand. Det er derimod helt uaccep
tabelt, at et skrift, som er eneste repræsen
tant for et modsat synspunkt, er udelukket. 

Denne opfattelse stemmer overens med 
bemærkningerne til bibliotekslovens be
stemmelse om alsidighed, hvori det hedder, 
at alsidigbedsprincippet ikke indebærer 
pligt til »at udskyde anskaffelsen af en pu
blikation, indtil der udkommer en anden 
publikation, hvis anskaffelse vil bevirke, at 

Central- Større 
biblioteker byer 

Små Kbh. 
byer filial 
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bibliotekets bestand bliver mere afbalance
ret<<. 

Dette må så følgelig indebære, at en pu
blikation, hvisanskaffelse vil bevirke, at bib
lioteketS bestand bliver mere afbalanceret, 
bør anskaffes, når den foreligger. 

Det er en ualmindelig grov krænkelse af 
alsidigbedsprincippet, at der endog findes 
centralbiblioteker, som ikke afbalancerer 
deres halve snes indvandringsforherligende 
tidsskrifter med det eneste indvandringskri
tiske. 

Det viser, at der findes folk i biblioteks
væsenet, som ikke er deres opgave voksen, 
og som burde forflyttes til opgaver, som de 
kan magte. 

Der er kun en farbar vej til at få ændret 
denne tingenes tilstand, og den er, at bruger
ne - herunder medlemmer af Den Danske 
Forening - igen og igen spørger efter 
Danskeren og forlanger den hjemskaffet. 
Biblioteket kan hjemskaffe Danskeren en
ten ved at tegne abonnement eller ved -
gang på gang! - at hjemlåne den fra et andet 
bibliotek. Det har biblioteket pligt til i hen
hold til biblioteksbekendtgørelsens§ 13. 

Gå på biblioteket allerede i dag og kræv 
din ret! 

Hvorfor findes der så mange 
indvandringsforherligende 
publikationer? 

Det er et spørgsmål, man umiddelbart må 
stille sig, når man har set bibliotekernes ud
bud inden for dette emne. 

Der findes så mange først og fremmest af 
den grund, at det offentlige - du og jeg -
hvert år yder milliontilskud til fremstilling af 
dem. 

Mellemfolkeligt Samvirke, som bl.a. ud
giver Dokumentation om Indvandrere og 
Nyhedsbrev modtager hvert år milliontil
skud over finansloven. 

Dansk Flygtningehjælp, som bl.a. udgi
ver Flygtningenyt, er ligeledes på finanslo
ven. 

Landsforeningen ar Danske Flygtninge
venner, som udgiver LDF Nyt, modtog i 
1990 kr. 22.500 i tilskud fra Indenrigsmini
steriet. 

Indvandrerbladet Samspil modtog i I 990 
et tilskud på kr. 1.140.000 fra Indenrigsmi
nisteriet. 

52 indvandrerforeninger modtog i 1990 
et tilskud fra Indenrigsministeriet på kr. 
927.800. ~ 

Socialministeriet gav i 1990 10 mill. kr. i 
u1skud til bl.a. publikationer. 
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Og sådan kunne man fonsætte oprems
ningen ! 

Umådelige ressourcer er sat ind i kampen 
for at nedbryde Danmark som danskernes 
hjemsted. 

Den Danske Forening, som vil beskytte 
Danmark, har kun medlemmernes frivillige 
bidrag at gøre godt med. 

Hvordan det er kommet dertil, ligger det 
uden for denne artikels ramme at forklare. 

Toldstrup og 
»det bedste blad« 

Politiken pralede i mange Ar i sine rekla
mer for sig selv med at være »det bedste 
blad«. Det er der nok ikke længere mange, 
der mener. Men bladet forstår i det mindste 
at lukke af for synspunkter, dets læsere ikke 
bør stifte bekendtskab med - i hvert fald 
kun i dets særlige kreative referatstil. Det 
kan derfor næppe overraske, at følgende 
læserbrev i anledning af nogle giftigheder i 
dets nekrolog over Jens Toldstrup ikke 
kunne finde plads i dets Spalter. 

Politikens Ninka bragte en nekrolog over 
Jens Toldsirup. I den siges der meget rigtigt 
og godt. Det er derfor dybt beklageligt, at 
hun drypper malurt i bægeret ved at lufte 
sine frustrationer over, at Jens Toldstrup 
tillod sig at samarbejde med Søren Krarup 
og Den Danske Forening, og dermed have 
en anden holdning end Ninka. 

Påstanden om, at dette samarbejde ikke 
huede hans mange venner, er jo direkte for
kert, al den stund at mange i Den Danske 
Forening var Jens Toldstrups venner og fø
ler sig dybt berørte over hans død. Dette 
vidunderlige menneske havde utvivlsomt 
mange venner, som holdt meget af ham. 
Mon Ninka havde talt med dem alle om 
deres syn på sagen? 

Hendes usmagelige udtalelser om, at ban 
skulle have mistet sin legendariske intuition 
under ophold i udlandet, må virke harmen
de og dyb! sårende på dem, der holdt af 
ham. Hans intuition fejlede ikke noget. Han 
vidste godt, hvem der var hans venner. Det 
er ikke venner, der kommer med den slags 
udtalelser om et menneske, som er død og 
ikke kan forsvare sig. I levende live skulle 
han såmænd nok have givet svar på tiltale. 

Han så længe før så maoge andre, hvor 
del bærer beo med Danmark, og hans sorg 
og bekymring gjaldt til det sidste hans elske
de fæ,dreland. 

MA han hvile i fred. Savne! vil aldrig 
forsvinde. 

EJ/en Ewers 
Pilevej I 5, 66()() Vejen 
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Bibliotekarer og ytringsfrihed 
For et års tid siden sendle undertegnede 

på Den Danske Forening$ vegne en anbefa
ling ar Danskeren til et antal biblioteker, 
som ikke havde abonnement. Det medførte 
foruden et højst usædvanligt afslag fra 
Odense Centralbibliotek (aftrykt i Danske
ren nr. 4, 1990)en pæn tilgangafnyebiblio
teksabonnenter. 

Denne udvikling må have vakt alvorlig 
bekymring i Bibliotekarforbundet, som følte 
sig foranlediget til i en lederartikel i si1 blad 
B70 at vejlede medlemmerne i ma1eriale
valgets svære kunst. Vejledningen faldt ikke 
ud til Danskereos fordel, idet, som det bed, 
»flere aviser og tidsskrifter giver spalteplads 
til hetzagtige udladninger mod de fremme
de, og .. . det er bibliotekernes opgave at 
præsentere det bedste«. 

Lederartiklen postulerede, at Den Dan
ske Forening har forbindelse til nazipariiet, 
og den opfordrede i utvetydige vendinger 
medlemmer til ikke at abonnere på Danske
ren. De1 må siges at være en enestående 
opfordring fra et forbund, hvis medlemmer 
burde være ytring:sfrihedens fremmesie vog
tere. 

Virkningen lod ikke vente på sig. En uge 
senere fik et medlem af Den Danske Fore
ning den besked på Hedehusene Bibliotek, 
at Den Danske Forening er naiistisk (Tå
strup Kommunes Kulturelle Forvaltning 

undskyldte senere den »uprofessionelle og 
dårlige behandling«), og med få dages mel
lemrum opsagde bibliotekerne i Lyngby
T aarbæk, Frederiksværk og Helsingør deres 
abonnemenier. 

Bibliotekarforbundet fejrede triumfer i sil 
korstog imod ytringsfriheden, og på forbun
dets generalforsamling i okiober fik del ved
taget, at Den Danske Forening er et »sam
menrend af forstokkede fremmedhadere«. 
Og når det er vedtaget ved en demokratisk 
afstemning, må del jo være sandt!? Hvem 
ved, på næste generalforsamling vil Biblio-
1ekarforbunde1 måske vedtage at ophæve 
tyngdeloven. 

Den Danske Forening har anlagt sag 
imod Bibliotekarforbundet for den ære
krænkende påstand og for påstanden om 
forbindelsen til nazipartiet. 

Siden har Bibliotekarforbundet yderli
gere fremhævet sin uvederbæftighed ved i 
sit blad B70 a1 fremture med bagvaskelse ar 
Den Danske Forening. Det skal blivespæn
dende at se, hvor langt forbundet er parat til 
at bevæge sig ud i det moralske hængedynd. 
For bibliotekarstandens anseelses skyld 
må man håbe, at der findes så megen an
stændighed blandt medlemmerne, at der 
kao blive sat en stopper for denne 
deroute. 

Harry Vinter 

EF-Parlamentet kryber til korset 
Den Danske Forening blev sidste år i 

EF-Parlamentets rapport om »racisme og 
fremmedhad« karakteriseret som »kulturra
cistisk«. Rapporten fortalte i øvrigt vidt og 
bredt om e1 voksende fremmedhad i Dan
mark. 

Oplysningerne blev tage! for gode varer i 
den danske presse, som livligt genfortalle 
dem. Senere kom det for en dag, al del var 
ekstreme venstreorienterede organisationer, 
der stod bag rapportens besynderlige virke
lighedsbeskrivelse. Men det berettede pres
sen (bortse! fra B.T.) intet om. 

Vi rettede for vor del henvendelse 1il Par
iamente! og bad om en forklaring. I denne 
forbindelse spurgte vi venlig$!, om menin
gen var, al rapportens falske oplysninger 
skulle erstatte sandheden som grundlag for 
Parlamentets virke. Skulle dens falske stati
stiske tal f.eks. erstatte Danmarks Statistiks 
tal, spurgte vi? 

Parlarneniets generalsekretariat har nu 
med sved på panden, siillet over for risikoen 

for en injuriesag og et fogedforbud mod 
udbredelse ar parlamentsmaierialets injurie
rende løgne-historie om os, send! et høfligt 
brev, hvor man beklager det skete og lover 
ikke at gentage racisme-beskyldningen. 
Samtidig fortæller generalsekretæren, at 
rapporten ikke, sådan som visse journalister 
og politiske manipulatører herhjemme bar 
forsegt at bilde befolkningen ind, er vedta
get af Parlamentet. »Bereiningen fra under
søgelsesudvalget er aldrig blevet vedtaget 
som sådan«, hedder det i brevet (af 26/ 4 
91}. »Nogle henstillinger, specielt den, som 
er til Parlamentet selv, blev budt velkomne, 
meo andre blev det ikke«. 

Vi har skrevet tilbage og bedt om at fa at 
vide, om Parlamentet automatisk klassifice
rer arbejde på al bevare et lille folks nationa
le værdier idelsamledeEuropasom»fremmed
had«. Dette vil jo være interessanl at vide 
med henblik på den kommende EF-union! 

• 
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Kristne i islams vold 
Fortalerne for islam fremstiller ofte vilkårene for kristne og deres kirker i de muslimske lande som 
præget af tolerance og velvilje, nærmest idylliske. Virkeligheden er, som det fremgår af følgende 
sammenfatning af nogle hovedfakta, en ganske anden. 

Mytedannelsen 
I debatten om det kristne Europas for

hold til de mange muslimer, der er indvan
dret hertil i de senere årtier, bl.a. også til 
Danmark, anføres det ofte ar forsvarerne for 
denne indvandring og ar indvandrernes ret 
til at bevare og udfolde deres egen kultur og 
religion i de nye omgivelser, at de kristne jo 
også på deres side har missioneret og dannet 
kirkesamfund i de muslimske lande, og at 
der i disse findes store kristne trossamfund, 
der har frihed til at dyrke deres religion, 
have egoe kirkebygninger osv. Denne på
stand bruges som argument for, at musli
merne i Vesteuropa, derunder Danmark, 
skal have vidtgående adgang til disse mulig
heder og rettigheder, ja ligefrem støttes af 
det offentlige dertil. Sagen om bygning af et 
»islamisk kulturcenter« med tilhørende 
stormoske i København på en stor, central 
grund, som er stillet til rådighed ar den 
danskestat for en rentsymbolsk leje, og den 
argumentation, fortalerne for dette bar 
fremført, er i så henseende et oplysende ek
sempel. 

Endvidere afvises bekymringer og advars
ler om de militante og aggressive træk i 
islam som regel med, at de europæiske mag
ter og kristendommen tværtimod selv har 
været eller er aggressive og undertrykkende 
over for islam og de muslimske lande. Der 
henvises rundhåndet til middelalderens kors
tog, den nære fortids kolonialisme, støtte ul 
jøderne og Israel o.m.a. 

Alt sammen skal det bevise, at årsagerne 
til og skylden for mulige uoverensstemmel
ser mellem kristne og muslimer ligger bos 
europæerne og de kristne selv, at det egent
lig er dem, der har angrebet og forurettet 
islam og muslimerne, og at det kun er løn 
som forskyldt, hvis de nu møder aggressivi
tet og krav fra disses side, altså noget, de selv 
har været ude om og sådan set bar rigtig 
godt af! 

Men hvordan forholder nu disse syns
punkter og holdninger sig til virkeligheden? 

Islam som verdenserobrer 
Om de historiske henvisninger til ijemere 

tiders hændelser er vel egentlig blot at sige, 
at de gennemgående er aldeles misvisende 
og ensidige. Det er jo dog en kendsgerning, 
at islams erklærede mål altid har været at 
underlægge sig hele verden, og at langt den 
største del ar de uhyre landområder, de kri-

geriske muslimer ar arabisk, tyrkisk og an
den herkomst erobrede i århundrederne ef
ter muhamedanismeos opkomst, i lange ti
der forinden havde været behersket eller 
præget ar kristendommen eller jødedom
men. Det var sandelig i kraft af krigerisk 
aggression, at Muhameds arabiske efterføl
gere besatte hele Levanten og Nordafrika, 
den Iberiske halvø og trængte langt op i 
Frankrig, ioden frankerne i 732 besejrede 
dem og trængte dem tilbage til Spanien. Det 
var heller ikke just med fredelige midler, de 
osmanniske tyrker erobrede hele det byzan
tinske (tidligereøstromerske) rige og Balkan 
(kronet med Konstantinopels fald i 1453) 
og så sent som for godt 300 år siden lå med 
en belejringshær foran Wiens porte. I tusind 
år måtte Europa og kristenheden kæmpe på 
liv og død i det muslimske kvælergreb. 

Over for denne halve verdenserobring fo. 
rekommer de kristne europæiske modstød 
ikke overvældende. Små 200 års korstog for 
at generobre og fastholde Jerusalem og det 
hellige land som åbne for kristenheden løb 
ud i sandet. I den anden ende af Middelha
vet lykkedes det for 500 år siden spanierne 
at gøre en ende på det mauriske herredøm
me i deres land. At drive tyrkerne ud af 
Balkan tog århundreder indtil vore dage og 
lykkedes endda aldrig helt. 

Først de vesteuropæiske stormagters ko
lonialisme og imperialisme i forrige århun
drede bragte de islamiske hovedområder 
under europæisk dominans, som afkoloni
seringen efter 2. verdenskrig gjorde en ende 
på. Denne periode var altså kun kortvarig 
sammenlignet med den årtusindlange mus
limske ekspansionsperiode med dens under -
trykkelse og udbytning ar talrige folkeslag, 
omvendte såvel som »vantro« 

Undertvingelse eller udryddelse 
Gennem alle disse mange århundreder 

har kristne og jøder levet i disse områder 
som den muslimske herskerklasses mere el
ler mindre tålte eller undertrykte skatteob
jekter. Det er imidlertid tydeligt, at de i 
indeværende århundrede har været udsat 
for stigende chikane og forfølgelse, underti
den voksende til udryddelse og folkedrab, 
som har formindsket deres antal drastisk og 
gjort forholdene for de tilbageværende 
yderst problematiske. 

Det er velkendt, hvorledes jøderne i de 
islamiske lande efter 2. verdenskrig næsten 

alle har måttet drage til Israel for at unddra
ge sig muslimernes forfølgelse eller vrede. 

For de kristnes vedkommende er det 
mest rystende eksempel på muslimsk forføl
gelse utvivlsomt det tyrkiske folkedrab på 
armenierne under I. verdenskrig, der skøn
nes at have kostet I - l 1/, million armeniere 
livet og næsten har udryddet armenierne og 
deres kristne kultur i Tyrkiet. Armenierne 
var den ældste kristne nation overhovedet, 
idet de først ar alle havde antaget kristen
dommen som folkereligion. (Danskeren 
1990 nr. 2s. 5og 1991 nr. Is. 3-Sogdender 
anførte litteratur). 

Tilsvarende ryddedes Tyrkiet næsten to
talt for kristne grækere ved de græsk-tyrki
ske stridigheder og folkeflytningerne efter I. 
verdenskrig. 

I de seneste år har vi fået anskuelsesun
dervisning ~ hvordan den kristne befolk
ningsdel i Libanon gradvis er blevet reduce
ret i relativ størrelse og indflydelse af mus
limerne i en skånselsløs borgerkrig. 

Kristne kirker under åget 
Resterne ar de kristne trossamfund har 

det ikke let i de fleste muslimske lande. 
Missionssekretær Erik W engel fra Det 
Danske Missionsselskab karakteriserer ge
nerelt situationen for kristne og jøder såle
des: » ... udtalelser om, at jødedom, kristen
dom og islam trives side om side i de mus
limske lande, er ikke i overensstemmelse 
med virkeligheden. Det er sandt, at der i 
noglearabiske lande, bl.a. Ægypten, Oman, 
Bahrein og Irak er kristne kirker, hvor krist
ne mindretal kan samles, men det er ikke 
altid problemfrit, ofte lever de kristne under 
meget vanskelige forhold. I de lande, jeg 
rejser i, findes der ikke synagoger, og her vil 
jøderne ikke kunne trives« (Jyllands-Po
sten 24/3 91). 

I Tyrkiet var endnu omkring 1920 
80 % ar lstanbuls, det gamle Konstantino
pels eller Byzans', befolkning kristne; nu er 
der kun nogle li\ tusinde græsk-ortodokse 
tilbage af et samlet indbyggertal på 6 mil
lioner. Den tyrkiske regering forbyder opfø
relse af nye kirker og sætter snærende bånd 
for opholdstilladelser til gejstlige udefra. Da 
det eneste tilbageværende præsteseminari-
um blev lukket i 1971, synes det græsk-or
todokse patriarkat snart at måtte uddø på 
grund ar mangel på præster. Forholdene er llii. 
ikke bedre for de li\ tilbageværende kristoe r 
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armeniere i Tyrkiet. (Time International 
23/4 90). 

Libanons marooitiske kristne bar under 
borgerkrigen siden 1975 været under et 
konstant pres af både det muslimske flertal i 
landet og af muslimske nabomagter og 
PLO. Mange har forladt de overvejende 
muslimske dele af landet eller er udvandret. 
Den maronitiske ærkebiskop taler ligefrem 
om, at de kristne i Libanon kæmper for at 
overleve. (Time International 23/4 90). 

l Palæstina er de kristne arabere stærkt i 
klemme i kampene mellem jøder og mus
limske arabere. (Time International 23/4 
90). 

Levantens største kristne gruppe findes i 
Ægypten. Det er kopterne, der efter de lave
ste angivelser - de ægyptiske myndigheders 
- omfatter 5-6 millioner, mens andre taler 
om en halv snes millioner. Trods deresstore 
antal er også de udsat for chikane og direkte 
forfølgelser og vold. Ifølge en lov fra 1856 
må kristne kirker kun opføres efter særlig 
tilladelse, og en sådan skal ikke være blevet 
givet, siden præsident Mubarak ovenog 
magten i 1981. Kirker må heller ikke restau
reres uden særlig tilladelse. Flere kirker skal 
være blevet lukket af myndighederne i de 
sidste år. I foråret 1990 skete der åbenbart 
en af muslimske fundamentalister inspireret 
aktion mod koptere i Øvre-Ægypten, hvor
ved flere kirker blev ødelagt og mange bu
tikker og boliger tilhørende kristne brændt 
ned. Adskillige kristne blev såret, og fem af 
dem skal være døde af deres kvæstelser. 
Også andre steder i landet er kristne blevet 
angrebet og dræbt; gerningsmændene synes 
i regelen at gå fri. Et særligt problem er de 
muslimer, der konvenerer til kristendom
men, hvilket efter Koranen er strengt for
budt og skal straffes med døden. Mange af 
dem siges at være blevet anholdt af sikker
hedspolitiet og sat i statsfængslerne for at 
forebygge uroligheder. Overhovedet fore
går der løbende overgreb af alle slags mod 
kopterne, uden at gerningsmændene straf
fes. (Time International 23/4 90; Kristeligt 
Dagblad 24/10 90). 

Længere mod lilSt er der i Irak løbende 
foregået forfølgelse og undertrykkelse af de 
kristne assyrere med de,t resultat, at omkring 
150.000 af dem er flygtet fra landet. Der 
finder en kristenforfølgelse sted, som "ikke 
er langt fra at udrydde en af de ældste kristne 
kulturer i verden, nemlig de assyriske krist
ne og østkirken gennem giftgasanvendelse, 
massemord, deportation, ødelæggelse af 
over 1.000 år gamle klostre, kirker og år
hundredgamle bosættelser«. (Jyllands-Po
sten 11/9 89). 

I det fundamentalistiske Iran er forholde
ne, som det var at vente, ikke bedre. Kristne 
må kæmpe med store vanskeligheder. Både 
de kristne armeniere og assyrere i Iran er 
udsat for massiv undertrykkelse af deres re-
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ligion og kultur. Det bar fået store mængder 
af dem til at forlade landet. (Jyllands-Posten 
11/989). Senest har myndighederne tvangs
lukket bibelselskabet i Iran, beslaglagt dets 
lokaler og arkiver og sat personalet på ga
den. Samtidig er der udstedt forbud mod at 
indføre bibler på persisk. Myndighederne 
skal endog søges om tilladelse til at foretage 
en kirkelig vielse eller at arrangere ture i 
kirkeligt regi. (Kristeligt Dagblad 26/7 90). 

I Pakistan strammedes kursen mod kri
sten aktivitet under Benazir Bhuttos styre. 
Det er vanskeligt for kristne at få udstedt 
visum til at besøge landet, hvis besøget har 
noget som helst med kristendom at gøre. 
Kirkernes Verdensråd skulle i 1990 have 
boldt en konference i Pakistan, men måtte 
flytte den til Geneve, da hovedpanen af 
deltagerne ikke havde fået visum. Der er 
mange påstande om mishandling og diskri
minering af kristne i landet og om kristne, 
der dømmes efter de strenge muslimske lo
ve, men det er vanskeligt at dokumentere de 
enkelte tilfælde i det urolige og splittede 
land med dets over 100 millioner store og 
eksplosivt voksende befolkning. Det nye re
gime efter det seneste magtskifte vil nu også 
formelt have Koranen fastsat som øverste 
lov i landet, der dermed helt bliver underlagt 
den berygtede sharia-retspleje. (Det Fri Ak
tuelt 23/4 90; Kristeligt Dagblad 9/1 91; 
Jyllands-Posten J l/49l;seiøvrigts. 13-14). 

Også i Bangladesh - det tidligere Øst
Pakistan - lægges der stadig større hindrin
ger i vejen for kristen udfoldelse. For nylig 
forbød myndighederne indførsel af en spe
ciel udgave af Det Nye Testamente, hvor 
der i oversættelsen er taget hensyn til læsere 
med en muslimsk baggrund. (Kristeligt Dag
blad 21/3 90). 

Lader vi endelig blikket glide helt ned til 
det ækvatoriale Afrika, lyder de nyeste mel
dinger på voldsomme forfølgelser af kristne 
i det nordlige Nigeria foretaget af muslimer
ne, der er i flertal der. 12 kirker blevstukket 
i brand, og mange snese mennesker meldes 
dræbt. Tusinder af kristne søgte at flygte til 
det overvejende kristne sydlige Nigeria. 
Landet er det største i Vestafrika med ca. 
100 mio. indbyggere. Volden mod de krist
ne der er den foreløbige kulmina,tion af den 
muslimske fundamentalismes vækst i hele 
Afrika, hvor den har god grobund blandt de 
ca. 150 mio. muslimer syd for Sahara. (Kri
steligt Dagblad 23/2, 25/ 4 91 ). 

Ældste kristne kirker truet af udslettelse 
Et samlet blik på de kristne kirker i de 

muslimsk dominerede lande i Levanten, 
MellemlilS,len og dele af Afrika giver således 
billedet af trossamfund, der lever under me
get ufrie forhold og konstant er truede af de 
omgivende muslimske samfund. Det drejer 
sig bl.a. om nogle af de allerældste kristne 
kirkesamfund, hvis historie rækker meget 

længere tilbage end selv de ældste vesteuro
pæiske for slet ikke at tale om islam. Flere af 
disse kirkesamfund er på det nærmeste ble
vet udslettet af muslimerne, andre er i dag 
trængte og nærer med god grund frygt for 
deres fremtidige beståen. (Time Internatio
nal 23/4 90). 

Kristen mission udelukket 
V ed siden af disse ældgamle kristne kir

ker bar europæiske og amerikanske kirke
samfund og kristne foreninger i den periode, 
hvor den vestlige dominans havde åbnet 
adgangen til området, udfoldet kristen mis
sionsvirksomhed i en del aflandene, hvor de 
fik mulighed for det. 

Siden de europæiske kolonimagter trak 
sig tilbage, bar det imidlertid i de fleste mus
limske lande været gjort umuligt eller meget 
vanskeligt at drive kristen missionsvirksom
hed. Fra Det Danske Missionsselskab udta
ler missionssekreiær Erik Wengel således: 
»Det er ikke rigtigt, at kristne missionærer 
kan virke alle steder i de arabiske lande. -
De fleste lande tillader ikke kirkelige orga
nisationer at sende medarbejdere, end ikke 
en kristen præst til at betjene et kristent 
mindretal«. (Jyllands-Posten 24/3 91). 

Fra f.eks. Bangladesh berettes, hvordan 
kristne missionsselskaber, bl.a. den danske 
Santalmission, der har arbejdet på stedet i 
langt over hundrede år, har det stadig van
skeligere. Allerede i mange år har man væ
ret afskåret fra direkte at udbrede det kristne 
evangelium og i stedet måttet arbejde med 
mere religiøst neutrale udviklingsprojekter. 
»Men vi oplever, at vore øvrige aktiviteter 
kontrolleres oftere, og vore folk er desuden 
ofre for en vis angivervirksomhed«, siger 
Jørgen Nørgaard Pedersen, der er general
sekretær i Dansk Santalmission. Tidligere er 
danske missionærer blevet udvist fra Ban
gladesh, fordi myndighederne mente, al de 
havde deltaget i evangeliserende arbejde. 
(Kristeligt Dagblad 21/3 90). 

Korset bandlyst 
I det mest rendyrket muslimske af alle 

islams lande, nemlig Saudi-Arabien er mis
sionsvirksomhed aldeles utænkelig. Enhver 
kristen tilkendegivelse er nemligstrengt for
budt i dette land, der betragter sig selv som 
den eneste sande tros og de hellige steders 
særlige vogter. Livet i Saudi-Arabien skal 
foregå helt efter Koranens forskrifter, den 
særlige islamiske sharia-retspleje er gennem
ført med dens brutale afstraffelser, så som 
piskning, lemlæstelser og stening, al indta
gelse af alkoholiske drikke er forbudt, kvin
der skal være rituelt påklædt og må ikke 
køre bil, et særligt religionspoliti påser efter
levelsen af reglerne osv. I vidt omfang gæl
der reglerne også de udlændinge, bl.a. krist
ne, der opholder sig i landet som specialister 
for at fremme dets tekniske udvikling. (Ber-



lingske Tidende 4/9 90; Danskeren 199 I 
or. I). 

Systemet søges gennemført ud i det rent 
bizarre, og der slås hårdt ned på alle kristne 
tilkendegivelser. I forbindelse med julen 
I 989 - altså før Golf-krisen - blev seks 
britiske sygeplejersker således udvist for at 
have sunget deres hjemlandsjulesange, ikke 
offentligt til forargelse for muslimer, men på 
en af sygepleje-rskemes private værelse. (Jyl
lands-Posten 1/1 91). 

Aldeles grotesk og udfordrende er denne 
bandlysning af ethvert tegn på kristendom 
blevet under Golf-krisen og -krigen med 
samlingen i Saudi-Arabien af mange hun
dredetusinde soldater fra vestlige lande. Til 
trods for at styrkerne var der til forsvar af 
saudierne og til befrielse af Kuwait, der var 
rendt over ende og besat af et andet af islams 
lande, måtte hjælpestyrkerne optræde med 
den yderste forsigtighed for ikke at krænke 
sarte muslimske følelser. Det gik så vidt som 
til, at briterne ude i deres ørkenbaser måtte 
overmale Union Jack-mærkerne på deres 
kampvogne, da Storbritanniens meget sam
mensatte unionsflag jo hviler på kors
mærket. Flaget selv målte slet ikke bruges. 
Bacon og andet flæskekød måtte kun spises i 
al diskretion. En kold øl i ørkenheden var 
helligbrøde, så Frelsens Hær målte også i 
felten for at udskænke the og sodavand til 
soldaterne. »Hærens« officerer måtte rigtig
nok smide uniformerne og optræde i civil, 
men det gjaldt også den rigtige hærs feltpræ
ster. Soldater med et lille kors eller en da vid
stjerne om halsen skulle kønt holde dem 
skjult under en tilknappet uniform. Og da 
julen stod for døren, blev det helt galt. Ikke 
for meget med julesange, slet ikke udendørs 
og da navnlig ikke af kristen karakter. Ikke 
noget besøg af prinsesse Diana. Og hos de 
amerikanske tropper måtte Bob Hopes sæd
vanlige juleshow igennem censurens vride
maskine, og de kvindelige medvirkende i 
showet blev simpelthen forment adgang til 
Saudi-Arabien. Ikke overraskende, at en le
der i The Sunday Times lillejuleaftensdag 
opfordrede de britiske udenrigspolitikere til 
»at fastholde - h.ølligt, men bestemt - at 
hvis vore tropper er gode nok til at dø for at 
befri Kuwait, så er de også gode nok til at 
fejre julen«. (Kristeligt Dagblad 20/12 90; 
The Sunday Times 23/ 12 90; Berlingske 
Tidende 27/12 90; Jyllands-Posten 27/1 
91). 

Alle disse forbud mod ethvert ydre tegn 
på, at det hovedsagelig var kristne styrker, 
der skulle knuse Saddam Husseins krigs
maskine, begrundedes ganske vist med, at 
han ville benytte enhver kristen tilkendegi
velse i sine forsøg på at opgejle de muslim
ske masser rundt om i den islamiske verden 
imod de vestlige lande og imod styret i 
Saudi-Arabien og Kuwait. Men fremhæver 

dette ikke blot endnu mere bredden og dyb
den i det muslimske had til alt, hvad der er 
kristent? 

Hygge i smug? 
Men Danmark da, puslinglandet, der på

stås at hygge sig i ·smug, mens resten af 
verden slås, og som stiller et stort statsareal 
midt i København frit til rådighed for isla
misk »kulturcenter« og moskebyggeri. Vi 
mærker vel ikke det muslimske overlegen
hedskrav og fjendskab mod vor kristne 
samfundsorden og kultur? EIier gør vi? 

Nogle husker måskeendnu, hvordan vort 
statsoverhoved, dronningen, ved statsbesøg 
i Saudi-Arabien for nogle år siden måtte 
optræde i nogle efter vor skik og smag højst 
aparte klædedragter, åbenbart for at støde 
mindst muligt an mod sarte arabisk-mus
limske opfattelser af kravene til anstændig 
kvindelig påklædning. Alt imedens repræ
sentanter for samme islamiske samfund -
mænd naturligvis - ugenert optræder i Ve
sten iført deres for os mildest talt besynderli
ge flyvende gevandter og hovedbeklædnin
ger. 

Og nok deltog vi jo ikke i Golf-krigen -
den slags overlader vi gerne til andre. Men vi 

havde dog en lille andel i kontrollen med 
FN-blokaden, da korvetten ,,Olfert Fis
cher« langt om længe nåede frem. Den boldt 
sig ganske vist pænt i baggrunden - den 
skulle jo nødig sejle i vejen for de andre, som 
vor skyggestatsminister så betænksomt var 
bekymret for. Af og til skulle den dog i havn, 
om ikke i selve det hellige land Saudi-Ara
bien så dog i de sydligere småstater på den 
Arabiske halvø. Hvor man så kunne konsta
tere forargede muslimske indvendinger 
mod, at den tillod sig at sejle under et kors
flag - Dannebrog! Og hvis orlogspræstcn 
om bord ville et smut i land, måtte han først 
pille sin ærmedistinktion af, for den inde
holdt på hans embeds vegne et kors! 

Jo, de taknemmelige, der skulle vær
nes mod Saddams forbrydelser uden ende, 
vidste sandelig at give deres taknemmelig
hed udtryk. De ville gerne befri os for vore 
kors! 

Og det er vel netop sagen for kristne 
blandt muslimer. Uden at ville det skal de 
hjælpes af med deres tyngende jordiske 
kors, så de kan blive lettede og løftede til i 
stedet at hæve blikket mod halvmåne og 
stjerne. 

S.D. 

Moske-advarsel fra Nigeria 
I artiklen »Kristne i islams vold« i dette 

nummer side 9-11 berettes bl.a. om de nyli
ge voldsomme muslimske overgreb mod 
kristne i Nigeria. 

Som et apropos hertil er det værd at note
re sig udtalelser af den nigerianske lutherske 
præst Benson Joel. Han har besøgt Dan
mark i et par måneder og er blevet intervie
wet til Kristeligt Dagblad 23/ 4 199 I under 
overskriften: »I er alt for tolerante«. Han 
omtaler her spændinger mellem kristne og 
muslimer i hans hjemland og de konstante 
angreb fra fundamentalistiske muslimers si
de. Sagen om moskeen på Amager får ham 
til at advare os. 

Intervieweren sammenfatter hans syns
punkter således: »Danskerne er slappe og alt 
for tolerante. De leger med kræfter, de slet 
ikke kender omfanget og voldsomheden af, 
ved at tillade det store moske-byggeri på 
Amager: I lukker noget ind, som I står fuld
stændig forsvarsl015e overfor«. 

I flere udtalelser begrunder han sine syns
punkter nærmere: 

- Når danskerne taler om dialog mellem 
islam og kristendommen, aner de ikke, hvad 
de snakker om. Den islamiske fundamenta-

!isme er som et kræftsår, der breder sig. Der 
er et uoverstigeligt gab mellem de to religio
ner. 

- De, de snakker om frihed og tolerance, 
glemmer, at disse begreber betyder noget 
helt andet i muslimsk sammenhæng. Prøv at 
se, hvor meget frihed der gælder i de mus
limske lande. 

- Hvis det var danskerne selv, der for• 
langte en mosk~ var det en anden sag, men 
her er der jo tale om en muslimsk missions
indsats udefra, finansieret af midler udefra, 
og så må man sige stop. Ingen udefra ville få 
lov til at komme og bygge en kristen kirke i 
Nigeria. 

- I er så valne og slappe og overmåde 
tolerante, og derfor har I ikke noget forsvar 
over for de kræfter, der lukkes ind. 

Benson Joel mener ganske enkelt, at 
danskerne i al deres frihed og tolerance risi
kerer at blive rendt overende af de muslim
ske fundamentalister, konkluderer inter
vieweren. 

Fra sit hjemland er ban vant til, at de 
kristne dag og nat må sætte vagt ved deres 
kirker. Kristne trues, overfaldes og myrdes. 

• 
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FN advarer 
En repræsentant for FN's Flygtningehøj

kommissaria~ Jonas Widgren, har på et 
møde i den økonomiske samarbejdsorgani
sation OECD 13.-15. marlS i Rom advaret 
om, al asylsystemet er ved at brydesammen 
under vægten af asylmisbrugerne. 

De internationale vandringer har i bety
deliggrad ændret karakter, sagde han. En af 
de væsentligste ændringer er væksten i an
tallet af »økonomiske flygtninge«. Denne 
vækst har i desidsteS-10 år væretsåstor,at 
den ganske truer med at udviske forskellen 
mellem flygtninge, som bør have humanitær 
hjælp, og immigranter, som ikke nødven
digvis skal hjælpes gennem en liberal ind
vandringspolitik. Vi vil i fremtiden uund
gåeligt komme til at stå over for massevan
dringer fra syd til nord i konsekvens af be
folkningstryk og økonomisk ubalance, fort
satte han. Men hvis regeringerne godkender 
den økonomisk betingede immigration, der 
foregår i ly af flygtningereglerne, så sætter 
man asylsystemet for politiske flygtninge på 
spil. 

Han fortalte, at der savnes et ordentligt 
overblik over, hvor mange ægte flygtninge 
der egentlig eksisterer. Men det kan dog 
klart ses, at der ligger et stort problem i den 
enorme vækst i antallet af asylsøgere, som 
ikke har noget berettiget krav på asyl. De 
forbruger betydelige midler, som kunne ha
ve været bedre anvendt ved at hjælpe ægte 
flygtninge. Og hvad værre er, så bliver helt 
op til 75% af dem i Europa - evt. illegalt, 
hvis ansøgningen afslås. Derfor står V esteu
ropa over for en alvorlig krise, og man må 
regne med, at der vil indtræde et egentligt 
sammenbrud på asylområdet. »Den veleta
blerede flygtningeinstitution kan meget vel 
degenere til en kostbar uhensigtsmæssig 
immigrationsmaskine i det lange løb«, som 
Widgren udtrykte det. 

Widgrens - og Flygtningehøjkommissa
riatets- mening om situationen er ikke ny. I 
begyndelsen af 1990 udtalte Widgren sig 
lige så kategorisk og fik støtte af højkom
missæren, T. Stoltenberg. Det forhindrede 
dog ikke Dansk Flygtningehjælp i at bruge 
en del af de penge, der var indsamlet til 
»ubeskåret« brug til flygtninge ude i verden, 
på en pjece, »25 Spørgsmål og Svar«, hvori 
det fortælles, at bekvemmelighedsflygtninge 
ikke er noget problem, og at de 11, der er, 
afvises. 

SA illoyalt kan en dansk levebrødshu
manistisk organisation optræde, når det dre
jer sig om at føre befolkningen bag ly
set for at holde den givtige asylmaskine i 
gang! 

• 
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S11Jtislik fra Widgrens rapport: Anmllet af asylsøgere i Euro{Jll og Nordamerika 1970-/990. 

Landet rundt 
Da dette nummer af Danskeren bar mAt- næste nummer og opfordrer derfor læserne 

tec indskrænkes til kun 16 sider, bar det til ar bidrage til rubrikken som omtalt i 
været nødvendige ar udelade bidrag cil den- forrige nummer side 17. 
ne rubrik. Vi vil søge at bringe den på ny i Red. 

Fra andre lande 
Sverige 
Hver tredie 
arbejdsløs er fremmed 

I Stockholms lån (amt) er 1/3 af dem, der 
er arbejdsløse eller går til jobskoling, frem
mede statsborgere. Disse udgør 10% afam
tets beboere. 

{Kilde: Dag<11S Nybeter IJ/l2 90). 

Stigende modstand mod 
indvandringen af flygtninge 

Mere end hver anden svensker finder, at 
Sverige tager imod for mange flygtninge, 

medens en trediedel er tilfredse med den 
førte politik. 

Af 1.000 adspurgte fandt 54 %, at man 
modtog for mange, mod kun 38% i 1989. 
Procentdelen af tilhængere faldt fra 46 % i 
1989 til 33% nu. Kun 8% syntes, at man 
modtager for få flygtninge, hvilket er 2 % 
mindre end i 1989. 

Ikke mindre end 64 % af dem, der er 
medlemmer af LO, mener, at flygtningeind
vandringen er for stor. Det tilsvarende tal 
blandt akademikere er kun 25%. De privat 
ansatte har med 62 % negative flere modstan
dere end de offentligt ansatte med 49%. 
Noget flere kvinder end mænd finder, at der 
kommer for mange flygtninge. 

Fordelt på aldersklasser er der flest 16-29 

\ 



årige, der vil have indvandringen formind
sket. Af dem, der er over 60 år, er noget 
under gennemsnillct, nemlig 4 7 % af den 
opfattelse. 

(Kilde: !dag 18/ 3 91). 

Norge 
De følgende meddelelser om udviklingen 

i Norge er tilsendt fra Den Norske Forening. 
Red. 

AIDS- og HIV-flygtninge 
Medicinaldirektøren oplyser, at et stigen

de antal af de asylsøgere, som kommer til 
Norge, er HIV-positive, altså AIDS-smitte
bærere. 

Dette forklares med, at stadig flere flygt
ninge kommer fra Afrika og andre områder 
med bøje HIV-tal. Men medicinaldirektø
ren har nu bestemt, at resultatet af en HIV
undersøgelse skal være til tlygtningeos for
del. En HIV -smittet skal lettere end andre 
kunne opnå varig opholdstilladelse. 

(Kilde: ArlenpOStcn 8/ 3 91). 

En HIV -smittet afrikaner risikerer nu tilta
le for drabsforsøg. Han har haft samleje med 
en kvinde uden at fortælle, at han er smittet, 
og er desuden sigtet for at have voldtaget en 
anden kvinde. Politiet leder nu efter flere 
kvinder, som menes at have været i kontakt 
med afrikaneren. 

(Kilde: Oagblad<t 26/ 4 91). 

Asylsøgere 
ødelægger asylcentre 

Med jævne mellemrum ødelægges asyl
centre af asylsøgerne. I Salhus gik en asylsø
ger løs på inventaret med en økse. Han 
knuste alt og gjorde stedet ubeboeligt, men 
havde ikke held med forsøg på at sætte det i 
brnnd. En anden stor ødelæggelse skete på 
Hove asylcenter. En bil blev ødelagt, inven
taret blev kastet ud ad vinduerne, og det 
blev forsøgt at sætte ild på i gangene. Grup
per af somaliere og libanesere gik til angreb 
på hinanden med knive, stokke og andre 
slagvåben. 

(Kilder. Afteoposteo 4/ 4 91; Dagblad<t 14/ 4 
91). 

»Fredagsbøn« i moske 
Strid om ledelsen af moskeen på Grøn

land i Oslo endte i et voldsomt og blodigt 
slagsmål - langfredag. Politiet måtte rydde 
moskeen. 6 timer senere var der igen slags
mål for fuld udblæsning. 

(Kilde: O.gbbde< 2/4 91). 

Narko-trafik 
Næsten daglig kan man læse om fremme

de, som bringer betydelige mængder af nar
kotika til Norge. En asylsøger fra Afghani
stan er fængslet, mistænkt for at have solgt 
narkotika for 10 mio. kr. i Tønsberg, en by, 
der har haft flere na,kodødsfald i den sidste 
tid. Men hvordan kunne han komme ind i 
Norge efter have afsonet i tiere år for narko
forbrydelser i Holland? 

(Kilde: Aftenposten 813 91). 

Integration 
og kulturberigelse 

Eo rnpport fra Enebakk vidner om fiasko 
for forsøgene på at fa tlygtninge integreret i 
samfundet. logen er kommet i arbejde, og 
tiere ønsker ikke at lære norsk, hedder det. 
En flygtningekonsulentskriver i en rapport, 
at man bliver tykhudet af konstant at skulle 
være genstand for tlygtnioges aggressioner. 
Trusler om drab og ildspåsættelser bliver en 
del af dagliglivet. Men det er ikke kun trus
ler. En lensmandsbetjent, som skulle køre 
med en udvist asylsøger fik 5 knivstik i 
maven, et i ryggen og et i brystet. Det alvor
ligste ramte dog kun nogle millimeter fra 
hals pulsåren. 

(Kilder: Morgenbladet 14/ 1 J 90; Verdcos G.aog 
8/ 4 91). 

Nordmænd diskrimineres 
I Norge er der omkring 50.000, som ikke 

har indlagt bad, toilet eller vand. Mange 
lever i den rene slum. Alligevel bevilger 
myndighederne 60 mio. kr. over 3 år nl en 
»kulturstøtteordning« for indvandrere af for
skellige kategorier. Vore nye landsmænd, 
indvandrerne, får ikke bare tilskud til bolig, 
gratis tolketjeneste, norskundervisning, mo
dersmålsundervisning og fulde sociale rettig
heder, skriver Morgenbladet 23/3 9 I. A vi
sen påpeger videre, at storedele af kulturstøt
teordningen går til at fejre indvandrernes 
religiøse højtider og mærkedage, deri indbe
fattet nytArsfester med fyrværkeri og folke
dans. 

Den Norske Forening. 

Tyskland 
Tyskerne skal 
gøres til muslimer 

Jstanbul-dagbladet »Milliyet« har i sin ud
gave for Tyskland offentliggjort en artikel
serie om den voksende islamiske fundamen
talisme i Forbundsrepublikken, og hvordan 
denne bliver til en finansieringskilde for den 
religiøse fanatisme i NATO-landet Tyrkiet. 

Mosk~-anlallet eksploderer 
For ca. 20 år siden var der kun registreret 

3 moskeer i Tyskland. Nu er der omkring 
1.500. Samtidig er der opstået egne tyrkiske 
supermarkeder med levnedsmidler, der op
fylder Kornnens krav, restauf'dllter, der ga
ranterer retter uden svinekød, islamiske be
gravelsesforretninger, forsikringsagenturer, 
aviser, tidsskrifter, hvilket alt sammen tjener 
til at dække over fundamentalisternes virk
somhed. 

Den kraftige aktivitet i Tyskland skyldes 
ikke minds~ at fundamentalisterne finder en 
god finansieringskildeder og bruger moske
erne til formålet. De påberåber sig en profeti 
af profeten Mubamed om omvendelse af en 
»blond race<~ hvormed skulle være ment det 
tyske folk. De forudsiger, at alle tyskere en 
dag vil være muslimer! 

Vesten skal islamiseres 
Det er ikke kun tyrkiske muslimer, der 

tænker således. Arnberen Mohammed Sa
lim Abdullah, der er direktør for Islam-arki
vet i Tyskland citeres for udtalelsen: »11683 
trængte det osmanniske riges islamiske hære 
frem til Wien, men måtte vende om med 
uforrettet sag. For mig står det fast: Allah 
sender arbejderne til V es ten for at føre islam 
til sejr. Derfor ville en tilbagevenden af de 
islamiske arbejdere betyde et nyt tilbagetog 
fra Vesten«. 

I hver mooke findes der en kerne af funda
mentalister. En af dem har udtrykt deres 
holdning således: »Den, der kommer til os, 
må ikke mere tænke, skal glemme alt og kun 
tage det til sig, som vi siger barn«. 

Indretningen og driften af de mange mo
skeer koster mange millioner. Hvor pengene 
kommer fra, er noget af en gåde. Der gættes 
på missionskasser i de islamiske stater, især 
oliestaterne og først og fremmest Saudi
Arabien. 

Kirkeskat 
Det næste mål er at få islam anerkendt 

som trossamfund i Tyskland. Så ville de 
tyske finansmyndigheder kunneopkræve en 
religionsskat af muslimerne ligesom kirke
skatten til de kristne trossamfund. 

(Kikle: Heilbronncr Stimme Si l 91). 

Pakistan 
Koranen skal være lov 

I slutningen af J 990 bestemte Pakistans 
højesteret, at vanæriog af profeten Muha
med skal straffes med døden. Hidtil havde 
man haft livsvarigt fængsel som højeste straf 
for denne forbrydelse. Men dommerne men- aii. 
te ikke, at det svarede til islams og Koranens , 
bud. 
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Samtidig anmodedes Pakistans præsident 
om at sørge for, at landets straffelov senest 
30/ 4 1991 var bragt i overensstemmelse 
med Koranen. 

Præsidenten bar derfor i april fremlagt 
lovforslag herom i parlamentet. Alle livets 
forhold vil så blive bragt ind under islams 
regler. Det vil betyde et alvorligt tilbageslag 
for bl.a. kvinders rettigheder. Det frygteS 

også at give anledning til en opblussen af 
den jævnlige vold mellem landets forskellige 
religiøse grupper. 

Præsidenten begrundede forslaget med, 
at islam ikke har fået lejlighed til at blom
stre, skønt Pakistan i 1947 blev en egen stat 
for muslimer i det tidligere britiske Indien. 

(Kilder. Det Fri Aktuelt l/1190; Jylland>-P-n 
11/4 91). 

Rubrikken fortsættes på side 16. 

Bøger og tidsskrifter 

Nyt fup 

Povl E. Nørager: 
Stemmer fra fortiden. 
(Eget forlag. Udgivet i samarbejde 
med Folkebevægelsen mod Nazis
me, 1991. 193 sider. 168 kr.). 

Den ud i egen opfattelse berømte forfatter 
og fremtrædende dokumentarjournalist Povl 
Nørager har påny begået en bog, »Stemmer 
fra fortiden«, om nazismen og højreekstre
mismen herhjemme og udenlands. 

Værket er så fuldt affej! og injurier, at det 
uden større besvær ville kunne rammes af 
injurielovgivningen. Men dette vil næppe 
hindredet i at finde nåde for bibliotekarstan
dens velskolede blikke i et omfang, som vil 
få Den Danske Forenings ulønnede amatør
forfattere til at blegne af misundelse. 

Bogen placerer naturligvis med forskelli
ge fif også os i det celebre højreradikale 
selskab: 

På s. 32 fortælles, at »Nationalpartiet 
Danmark«s partiformand er medlem af 
Den Danske Forening. Dette er usandt. 

På s. 33 siges, at foreningen leverede et af 
sine bestyrelsesmedlemmer som opStarter af 
borgerlisten »Stop Indvandringen« i Kø ben· 
havn - underforstået at foreningen står bag 
nævnte borgerliste. Sandheden er som be
kendt, at pågældende blev sat ud af bestyrel
sen i sammenhæng med initiativet 

På s. 61 giver forfatteren læseren indtryk 
af, at undertrykkelsen af foreningens møde,. 
frihed skyldes en bred folkelig utilfredshed 
med dens aktiviteter. Sandheden er, som 
alle ved, at der er tale om skrupelløs møde
terrorisme organiseret af en velkendt, snæ
ver kreds. 

På s. 62 beskrives foreningens id<!grund
lag gennem referat af en løbeseddel udfærdi· 
get af et forlængst forhenværende, menigt 
medlem. 
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På s. 65 fortælles, at en person med (på· 
stået) forbindelse til nazipartiet og spidskan, 
didat for omtalte borgerliste i København 
sidder i foreningens bestyrelse. Sandheden 
er som nævnt, at pågældende ikke sidder 
der, og at ban i øvrigt for længe siden er ude 
af foreningen. 

På s. 66 får forfatteren det til at se ud, som 
om foreningen ved et af sine møder lod 
omdele nazistisk materiale. Sandheden er, 
at omdelingen blev foretaget af et forvirret 
menneske, der opnåede adgang, fordi mødet 
var offentligt, og at den omgående blev stop
pet, da den blev opdaget 

På s. 87 fortælles, at kernen i »National
partiet Danmark« kommer fra foreningen. 
Sandheden er, at en foreningsledelse jo umu
ligt kan vide, hvad alle medlemmerne går 
rundt og foretager sig, og at den omtalte 
kerne i øvrigt forlængst har måttet sige far
vel til foreningen. 

Alle disse forhold er velkendte gennem 
omtale i foreningens blad eller bar kunnet 
fås oplyst ved en simpel forespørgsel. Men 
Povl Nørager er som bekendt ikke interess<> 
ret i sandheden. Han er interesseret i kon
struktioner, der kan bruges i hans store, »an
tinazistiske« illusionsmageri. Bogen er kort 
og godt etspekulationsprodukt, hvis ophavs
mand søger at profitere økonomisk og poli, 
tisk på præsentation af nazirædsler, sammen
kædning af disse med nutidige fænomener 
og anden fremmaning af højreekstremisti
ske trusler. 

Det undrer ikke at se fhv. justitsminister 
Ole Espersen på bagsiden af omslaget låne 
legitimation til forfatterens »tankevækken
de« åndemaneri og udtale, at vi havde stået 
bedre rustet over for nazismen i 30'erne, 
hvis man dengang havde haft tilsvarende 
»afsløringsforsøg« Ole Espersen viser her -
med endnu engang sin manglende evne til at 
forstå, hvad sandhedens princip forpligter til 
- og hvad det kan føre til ikke at følge det. 

Ole Hasselbalcb 

Synd tappert 
Søren Krarup: 
Synd tappert. Bidrag til en folkelig 
frimodighed (Tidehvervs forlag, 
1990. 102 sider. 125 kr.). 

Der er mennesker iblandt os, der går 
rundt i en evig pinagtig tilstand af utilstræk
kelighed og dårlig samvittighed. Verden sul
ter og der er for få cykelstier ved vejene, og 
hvad gør man ved det? I hvert fald ikke nok, 
og det får dagligt idealister til at gå under i 
orgier af depression og livstræthed. 

Til denne bekymrede del af menneskehe
den havde Martin Luther en barsk og lige,. 
frem besked beregnet på at gøre dem i stand 
til at leve og virke, selv om de kun var 
mennesker og ikke kunne klare det hele. 
Synd tappert, sagde han. Tag dine vilkår på 
dig og lev dit liv i troskab mod din næste og 
lad være med at tro, at du er mere end et 
menneske. Se dine begrænsninger i øjnene, 
først da forstår du, hvad det vil sige at være. 

Når Søren Krarup har samlet sine seneste 
artikler under denne titel, så er det naturlig
vis fordi Danmark i denne tid er særligt 
hjemsøgt af idealismens forbandelse, fordi 
de gode viljer og de selvretfærdige miner 
rider lande.t som en mare. 

Del er mod disse, han især retter sin pen, 
hvad enten decr flygtningehøjkommissærer 
og bader sig i humanitære receptioner og 
saftevandskristendom eller de er succesom
bruste chefredaktører uden livline til den 
danske virkelighed. Særligt påtrængende og 
magtfulde har de været i det spørgsmål, der i 
de seneste år har været det folkeligt set mest 
afgørende i debatten og følgeligt har optaget 
Søren Krarup næsten fuldstændigt, nemlig 
spørgsmålet om Danmark som indvandrer
land eller ej. 

»Synd tappert!« er et kristent ord til den 
selvforgudende skare, der har så travlt med 
at være retfærdige, at stakkels Danmark helt 
forsvinder i røgelsen fra deres ædle forsæt
ter. På dem burde titlen virke som en spand 
koldt vand eller en smældende lussing - en 
påmindelse om, at livet må leves på jorden 
og ikke i tankespindets flugtover plankevær
ket. Her kan de finde ægteopbyggelig tale af 
den salte art, som enhver tid - men ikke 
mindst denne - har så hårdt brug for. 

Også til dem, der har sat ind på den anden 
side i kampen om Danmark. For dem er 
titlen både en opmuntring og en påmindel
se. En opmuntring, fordi den giver mod til at 
kæmpe videre uden at kny. Og en påmindel
se om, at hvor nødvendig og hvor bitter 
striden end måtte være, så er også denne 
strid blot en strid mellem syndige menne
sker på en syndigjord og som sådan må den 
kæmpes. 

Niels lillelund 



Foreningsnyt 

Landsmøde 1991 
Hotel Landsoldaten - Fredericia 

Lørdag den 31. august 1991 
Mødeplanen er følgende: 

Skaf nye medlemmer -
Brug hvervematerialet 
med dette nummer 

Dette nummer af Danskeren er på kun 16 
sider. 

Begrænsningen af sidetallet har været nød
vendig allerede for at kunne medudsende 
den 8-sidede pjece »Pas godt på Dan
mark ! «, som findes vedlagt sammen med et 
par af de små 3-fløjede foldere om Den 
Danske Forening. 

Styrelsen har fundet det absolut nødven
dig~ at der nu gøres en forøget indsats for at 
skaffe flere nye medlemmer til foreningen. 
Vi må være mange Oere for at få tilstrække
lig styrke indadtil og for at skabe respekt om 
os og vore standpunkter udadtil. 

Ankomst 

Velkomst ved næstformanden P. V. Jensen 
Kl. 11.00 - 11.10 
Kl. 11.10 - 11.20 

De stadig alvorligere farer ved den fortsat
te og accelererende indvandringspolitik gør 
dette til en bydende forpligtelse for os alle. 

Vi opfordrer derfor på det indstændigste 
alle vore medlemmer til ikke blot selv at 
læse det vedlagte materiale, men til dernæst 
at bruge det til medlemsbvervning ved at 
give det videre til nogle, som behøver dette 
skub for at slutte sig til os. 

Oplæg om foreningens nuværende stilling og 
kommende arbejde ved formanden Ole Hasselbalch Kl. 11.20 - 11.50 
Debat i tilslutning hertil 
Frokostpause 

Kl . 11.50 - 12.50 
Kl. 12.50 - 14.00 

Rapporter fra områderepræsentanter fra Fyn, 
København, Lolland-Falster, Midtsjælland, 
Nordsjælland, Nordvestjylland, Syd-

Brug det nu i sommer og rekvirer derpå 
helst flere eksemplarer fra sekretariatet til 
samme brug. 

og Sønderjylland og Århus - Midtjylland 
Debat i tilslutning hertil og kaffeservering 
Opsummering og evt vedtagelser 
Afslutning ved næstformanden 

Kl. 14.00 - 15.30 
Kl. 15.30 - 16.30 
Kl. 16.30 - 16.45 
Kl. 16.45 - 16.50 

• 
Sommerstævne 

Frokost i form af ,,Tag selv Bord« kan fås på Hotel Landsoldaten for 
kr. 110,- pr. kuvert. Kaffe med brød kr. 35,-. 

De kan endnu nå at tilmelde Dem til 
sommerstævnet i Sooghøj. Ring til sekreta
riatet tlf. 86 13 24 02 snarest- På gensyn på 
Hotel Medio. 

PA gensyn i Fredericia! 

DANSKEREN 
udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund, 
uafhængigt af økonomiske og politiske interesser, at sikre dansk kultur, 
sprog og levevis i en verden, der tr\les af kaos, OYerbefolkning. vold og 
fanatisme. 
Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent. 
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. Jndmeldel
ses- og bestillingskupon se næste side. 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse . .8ladet ( cv~ kopier af det) og 
foreningens andre tryksager må ikke omdeles privat sammen med tryk
materiale fra anden kilde eller med påført teks~ logo el.lign. 
Foreningens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C 
Sekretariat: nr. 8613 24 Ol. Giro: 4 54 75 SI 
Redaktion; 
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red., styrelsesmed!.), til 3155 1802 
Mødevirksomhed: Kons. Fl. Hammerild (landssekr.), tlf. 8615 42 52 

Sekretanatet 

Områderepræsentanter 
København: Direktør Herluf Rasmussen, tlf. 31 78 19 60 
Murer Poul Vintber Jensen (næstformand), tlf. 53 72 05 30 
NordsjæUand: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbalcb (formand), tlf. 42 19 J 5 54 
MidtsjæUand: Bibliotekar Harry Vinter (styr.med!.), tlf. 42 38 75 93 
Sydsjælland: Kriminalass. Thomas Andreasen, tlf. 53 73 68 66 
Bornholm: Poul Lindstrøm, tlf. 53 95 17 64 
Lolland-Falster: Politiass. Jan Simonsen (styr.med!.), tlf. 53 87 80 32 
Fyn: Politiassistent Erik Dagø, tlf. 62 22 56 58 
Syd- og Sønderjylland: Eksp. Ellen Ewers (styr.med!.), tlf. 75 3610 06 
Sydøstjylland: Fhv. overlærer Ingrid Matborne, tlf. 75 6147 76 
Midt- og NordostJylland, Konsulent Fl. Hammerild (landssekretær), 
tlf. 86154252 
.Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, Uf. 97 74 05 66 
Himmerland; Sygeplejerake Doris Nielsen, tlf. 98 38 21 72 
Vendsyssel: Basemekaniker Steen Jørgensen, tlf. 98 42 27 03 
Telefonavis: Tif. 62 22 74 75 
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Testamenter 
Den Danske Forening er fra flere sider 

blevet spurgt, hvorledes man forholder sig, 
såfrem1 man ønsker at betænke foreningen i 
sit tes1amen1e. 

Del praktiske er at henvende sig til den 
sagfører, som skal udarbejde restamentet, og 
bede om al få foreningen indsat som begun
stiget. Evt. vil man gennem foreningens ad
vokat kunne få bistand til del fornødne. 
Henvendelseherom kan rettes til sekreiaria
tet. 

»Fra andre lande«- fortsat fra side 14. 

Tyskland 
Befolkningseksperter 
drøfter udviklingen 

Det tyske selskab for befolkningsviden
skab har holdt kongres i Stuttgart i mans 
1991 og hørt mange ekspertforedrag om 
befolkningsudviklingen i Tyskland i går, i 
dag og i morgen. 

Hovedtemaet var den oprindelige tyske 
befolknings ialmæssige tilbagegang og den 
stærke vækst i tallet af indvandrere, både 
folk af tysk afsiamning østfra og helt frem
mede fra øst eller den 3. verden. 

Flere påpegede heroverfor, at det er bedre 
at bringe maskinerne til menneskene end 
omvendt, og at det derfor gjaldt om a1 bi
drage til den økonomiske udvikling af u-lan
dene, så de kunne fastholde deres stigende 
befolkning. 

Som et interessant forhold inden for EF 
nævnes, at mange portugisere siden Portu
gals indtræden i EF er vendt tilbage dertil fra 
andre EF-lande, hvor de havde arbejdet, 
idet disse lande nu i langt større omfang 
investerer i Portugal og skaber mange ar
bejdspladser der. 

(Frankforter Allgcmeioe Zdlun; 9/3 91). 

Indmeldelses- og bestillingskupon 

Vi bar for længe siden an model myndig
hederne om at blive godkendt efter lignings
loven, således at gavegivere kan få skattefra
drag for gaver til os, og således at arveafgif-
1en ved tesiameniariske gaver reduceres fra 
de 35%, den vil udgøre uden sådan godken
delse, og til 12%. Denne godkendelse bar 
man imidlertid nægte! os med begrundelser 
af en absurditet, vi vil vende tilbage til i en 
senere artikel. Sagen kører fortsal som klage. 
sag. 

FN's arbejds
organisation 
(ILO) 
Ny bølge af 
fremmedarbejdere forudses 

• 

•ILO Information Danmark«, februar 
I 991, rummer et stykke under den sigende 
overskrift »De fremmede kommer . . . <• 

Temaet fastslås med indledningen: »En 
væsentlig forøgelse af antallet af fremmedar
bejdere verden over forudses af !LO i 1990-
erne og ind i næste århundrede. De fleste af 
fremmedarbejderne vil komme til de rige 
lande i Europa og Nordamerika«. 

Del oplyses, at ca. 25 mio. mennesker for 
tiden er fremmedarbejdere. Men desuden er 
der ea. 11 mio., der betegnes som flygtninge, 
og som arbejder og lever uden for deres 
hjemlande. 

Med familiemedlemmer anslås den samle
de »befolkning« af fremmedarbejdere til 
over I 00 mio. mennesker, hvoraf langt de 
fleste skal findes i Asien og Afrika. 

[LO regner med, at de rige lande vil søge 
at lukke dørene for presset af de mange 

fremmedarbejdere fra u-lande. »Det er en 
konlant kendsgerning, at den mangel på ar
bejdskraft, der i de kommende år vil optræ
de i i-landene, ikke på nogen måde - selv 
med den bedste politiske vilje - vil kunne 
»opsuge« befolkningsoverskuddet i u-lande
ne«. Dertil kommer, at mange øst-europæ
ere vemes at ville melde sig som frernmedar· 
bejdere i Vesten. 

JLO planlægger en større undersøgelse af 
problemet i tiden frem til år 2000. 

IfølgeSvenskaDagbladet21/4 J991 har 
!LO for nylig offentliggjort en rapport, der i 
første rækkedrejer sig om forholdene i Mid
delhavsområdet. 

Det påpeges her~ at de ikke-europæiske 
lande ved Middelhavet fra Tyrkiet u1 Marok
ko i 1950 havde ea. 1/3 affolketallet i hele 
Middelhavsområdet mod nu ea. 1/2 og i 
2025 ifølge beregninger vil have ca. 2/3 af 
det. I de europæiske lande ved Middelhavet 
siagnerer og ældes befolkningen. 

Da arbejdsløsheden i de ikke-europæiske 
Middelhavslande er langt højere og gennem
snitsindtægten langt lavere, anser !LO det 
for uundgåeligt, at befolkningseksplosionen 
i disse lande vil medføre vandringer af mas
ser af unge arbejdsløse fra dem til de eur<r 
pæiske lande. 

• 

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

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

Evt. stilling: ------------ ----postgirokonto 4 54 75 51. 

D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 
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Gade, vej m.m.:---------------

Postnr. og -<listrikt: --- -----------

Kuponen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks 4JI, 8100 Århus C. 


