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Kolonisering 
Regeringen bruger megen tid på at 

lade, som om den vil stramme udlæn
dingeloven. Til det fonnål har den 
fremsat nogle lovforslag, som ser 
godt ud på overfladen, men som er 
helt utilstrækkelige. Samtidig udfol
der den en sælsom akrobatik for at 
undgå at få en folkeafstemning om 
sagen, som med sikkerhed vil støtte 
den stramning, regeringen påstår, den 
vil have. 

Regeringen vil f.eks. ikke gøre gen
nemførelsen af en ægte opstramning 
til et kabinetsspØrgsmål. 

Og i stedet for at udskrive valg på 
tamilsagen lægger regeringen ryg til 
endeløse pinsler. Her var justitsmini
sterens forsyndelse, at han søgte at hin
dre "familiesammenføringer" med ta
miler, der burde sendes hjem i stedet 
(se artiklens. 3). Fremfor at lade væl
gerne dømme denne forfærdelige be
slutning ved et valg køres nu lange un
dersøgelsesretter med forklaringer, 
som i variation, opfindsomhed og hu
kommelsessvigt passende steder kan 
få tamilerne til at rødme af misundelse. 

Og i stedet for at sende Blågårds
palæstinenserne hjem, sådan som 
selv Gammeltoft-Hansen mener. at 
justitsministeren kunne have gjon for 
længe siden, lægger regeringen ryg 
til en grundlovsstridig særlovgivning 
uden at ville stØtte Fremskridtsparti
ets forslag om at lægge vedtagelsen 
ud til folkeafstemning. Man noterer 
med et smil, at den fonnelle begrun
delse herfor endog var, at regeringen 
ikke mener, der bØr lovgives om en
keltpersoners forhold - og at der der-

for heller ikke bØr holdes folkeafstem
ning herom! En regering, som mener, 
at en lov er afgørende imod god lov
givningsskik, vil altså ikke have loven 
forkastet ved folkeafstemning? 

Hvor dumme trOr regeringen egent
lig, at danskerne er? Kald dog tinge
ne ved rette navn: Den politik, der 
bag skinfægtningerne føres i skøn sam
drægtighed mellem regeringen og det 
"alternative" flenal, er ikke udlæn
dingepolitik. Det er koloniseringspo
litik. Af grunde, som fonnentlig kun 
psykologer kan forklare, vil man med 
djævelens vold og magt have place
ret i hundredetusindvis af uvedkom
mende fremmede på dansk jord. 

Danskerne har i international sam
menhæng altid gjon sig bemærket 
som et flittigt og dygtigt folk. Hele 
vejen op gennem historien har dan
skernes politikere imidlertid også gjon 
sig bemærket for en rent ud hjertegri
bende uduelighed, når tingene kom 
på spidsen. De har med denne udue
ligehed føn landet fra den ene natio
nale katastrofe til den anden. 

Nogle vil mene, at vi under disse 
omstændigheder er bedst hjulpne i en 
EF-union, som gradvis tager frem
medpolitikken ud af hænderne på vo
re egne politikere. Andre vil netop på 
grund af disse omstændigheder spØr
ge, om vi ikke ved at gå ind i EF-unio
nen og opgive endnu flere dele af vor 
suverænitet derved prisgiver von i 
længden eneste sikre værn imod, at de 
uduelige en dag kommer til at bon
fumle resten af huset hen over hovedet 
påos? 



Non nobis 
Dette latinske valgsprog brugte det patriotiske borgerselskab, 

der stiftedes i København i 1786 med navnet Efterslægtselska
bet, og som ville virke til gavn for efterslægten, navnlig ved al 
drive en skole. 

Non nobis betyder: Ikke for os - underforstået: Men for ef
terslægten. 

Dette mere end 200 år gamle valgsprog og den tanke, der lå 
bag det, rinder os i hu, når vi gang på gang møder mennesker, 
der har samme opfattelse som vi, men som ikke tør give udtryk 
for det offentligt, fordi del kunne gå hen og gå ud over penge
pungen. 

På det seneste har vi endog haft kontakt med folketingspoliti
kere, som jo efter Grundloven skal stemme efter deres over
bevisning. Det drejer sig om mennesker, som kunne være med 
til at vælte hele den vanvittige indvandringspolitik - hvis de 
altså bare ville lukke munden op. 

Men det tør de ikke! For hvad så med indkomsten og det go
de liv? 

Må vi i al stilfærdighed minde disse forskræmte sjæle om, al 
tidligere generationer har sat livet på spil for Danmark. For at 
sikre bl.a dem, der i dag frygter for tegnebogen, et godt liv. 

Må vi også minde om, al der i dag er nogle, der bærer langt 
tungere byrder end en fyldt tegnebog for at sikre fremtidige ge
nerationer samme muligheder, som de forskræmte sjæle har. 

Må vi endelig minde om, at den pris, vore efterkommere vil 
komme til at betale for fremtrædende danskeres frygt for pen
gepungen, er eksistensen. 

Det er aldrig behageligt pludselig selv at stå i en situation, 
hvor der skal ydes ofre. Men denne situation er nu engang op
stået. 

Uden vor skyld. 
De, der frygter for at miste det gode liv nu. bør huske, at det 

er fremtidige generationers liv, de sæuer til! 

"Forstokkede 
fremmedhadere" 

Sådan lød svaret fra Bibliotekarforbundet, da Den Danske 
Forening bad forbundet tage afstand fra de metoder, der anven
des i forsøgene på at hindre foreningens møder, og som har om
fattet alt lige fra brug af "sprængbomber" (politirapportens ud
tryk), giftgas og hærværk og til løgnestemplinger. Anledningen 
til foreningens henvendelse var, at bibliotekarer var blevet taget 
til indtægt for et forsøg på al ødelægge et grundlovsmøde i Ar
hus (med byens viceborgmester som taler). 

Det var visselig andre toner end da de selvsamme kredse, 
som igen og igen har deltaget i forsøgene på at hindre møderne 
- og som i øvrigt har vedtaget, at "fascister" ingen ytringsfrihed 
skal have - opfordrede til fordømmelse af politisk terror, efter 
at en person fra dette miljø var omkommet ved en endnu uop
klaret sprængning i deres lokaler. 

Politisk terror, den være sig fysisk eller verbal, hører ingen 
steder hjemme. Men det kan man altså ikke få Bibliotekarfor
bundet til at vedstå, når det er os, det går ud over. Tværtimod 
eftersnakker forbundet så lydigt verbalterroristerne. Forbundet 
låner på den måde den fysiske mødeterror legitimation - og 
samtidig leverer forbundet påskuddet til de medlemmer, der i 
strid med bibliotekslovens alsidighedsprincip søger at holde 
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Danskeren ude fra bibliotekerne (se herom Danskeren 1991 nr. 
3). 

Alt imedens udtaler forbundets formand Elisabeth Tank for 
øvrigt, "at vi skal ikke opdrage folk formynderisk til at læse be
stemt tiucratur ... Vi skal være åbne og imødekomme de behov, 
som folk har". (Jyllands-Posten 14/4 92). 

Bibliotekarforbundet har nu oven i købet fået Københavns 
ByretS medhold i, at Den Danske Forenings henvendelse om 
afstandtagen over for mødeterrorismen var en "provokation", 
som berettigede forbundet til at reagere med at slynge ordene 
"forstokkede fremmedhadere" i hovedet på foreningen! 

Man tror dårligt sine egne øjne. 
Det gør Landsretten forhåbentlig heller ikke, for til denne har 

vi nu appelleret sagen. 
Det vil så vise sig, om også landsretten vil lade mødeterror

isternes eftersnakkere få frit spil. Vi sætter vor lid til, at der lrods 
alt vil vise sig stadig at være lov og ret tilbage i Danmarl<:. 

For hvor er vi henne, hvis domstolene ikke sikrer plads til, at 
helt almindelige mennesker kan søge at råbe deres politikere 
op, uden al de af den grund med skældsord kan placeres på den 
yderfløj, hvortil "antiracisterne" og de virlcelige politiske eks
tremister så uendelig gerne vil have fortrængt dem? 

Herluf Rasmussen 

Døde og levende "aktive" 
"Foreningen blev et irritationsmoment for tidens herskende 

meninger, men man blev ui.ræueligt ved og lod sig ikke gå på af 
hånsord og hovedrysten". 

Forkert gæuet. De citerede ord er faktisk ikke skrevet om Den 
Danske Forening. De står i Jyllands-Postens "nekrolog"-leder 
(12/5) ved foreningen "Aktive Lyttere og Seere"s bortgang. 

Og det gør de da med god grund, eftersom denne forening 
gjorde et stykke nødvendigt arbejde, som i mange af de her
skende cirkler i opinions- og medieverdenen var alt andet end 
populært og anerkendt 

Foreningen mener nu al have opfyldt sil formål og vil opløse 
sig selv, hvad der også kun kan være tiltalende, hvis altså for
udsætningen holder. 

Men man kan da nok spekulere over, om forudsætningen lwl
der. 

Og det gør den jo ikke, når det gælder det for Danmarks 
fremtid vigtigste af alle forhold: Fremmedkoloniseringen. 

På det område kører den overvældende propaganda- og 
hjernevaskmaskine trøstigt videre. Store dele af pressen og især 
radio og fjernsyn, offentlige biblioteker, partier, fagforeninger, 
og hvor nu ellers mulighederne for at beherske folks tanker og 
holdninger findes, søger med alle midler at besmykke nationens 
opløsning og at beklikke enhver, der vover at sætte sig op mod 
"tidens herskende meninger". Racist-stemplets dumpe kla~k 
slår stadig takten, når kæuerne føres til bålet. 

Oven i det hele har man så endog lagt store statsmidler, hvor 
kæmpesummer bevilges af, hvad der faktisk er et dansk propa
gandaministerium, til bl.a. forvredne indoktrineringstryksager, 
der kan fordeles til den forsvarsløse skoleungdom gennem villi
ge og afhængige lærere. 

Men det ville vel nok være urealistisk at vente, at en fore
ning, der havde Erhard Jakobsen som ophav, skulle gøre en 
indsatS også mod den slags ensidighed og hjernevask. 

Det må vi andre tage os af - på de vilkår, der nu engang by
des os. Og så håbe på, at det engang anerkendende kan siges 
om os, at "man blev utrætteligt ved og Iod sig ikke gå på af 
hånsord og hovedrysten" - eller det. der er værre! 



Tamilsvindelen 
Få sager har fået så megen omtale i pressen som "tamilsagen". Men midt i al balladen og de 
tårepersende historier er det næsten blevet glemt, hvem tamilerne overhovedet er, og hvad 
der bragte dem herop. 

Af Ole Hasselbatch 

En tropeø i uro 
Der er uro på te-øen Sri Lanka - og 

det har der været længe. Faktisk har der 
været konflikter mellem øens befolk
ningsgrupper, især tamiler og singalese
re, igennem flere hundrede år. 

Begge grupper er kommet fra det indi
ske fastland - tamilerne dels i en bølge 
for et årtusinde siden og dels i en ny bøl
ge i sidste halvdel af forrige århundrede, 
hvor de engelske koloniherrer importere
de dem som arbejdskrafL I dag udgør 
tamilerne ca. 20% af befolkningen, sin-

galeserne ca. 70%, medens resten er 
forskellige grupper, især muhamedanske 
såkaldte moorcre, der kommer fra Palci
stan og Persergolfen. Singaleserne er for
trinsvis buddhister, tamilerne derimod hin
duer. Muslimerne udgør ca. 7%, og der 
er herudover ca. 8% kristne. 

Den nuværende uro startede i begyn
delsen af 80'erne. Den voksede frem dels 
i kølvandet på stigende sociale proble
mer, dels som en følge af englændernes 
mangeårige - grove - favorisering af ta
milerne. 

Tal og flygtninge 
I debatten om dansk flygtningepolitik 

diskuteres der en masse tal. Hvor mange 
flygtninge, asylsøgende, indvandringer, 
familiesammenføringer er der egentlig? 
Jeg vil ikke benægte nødvendigheden af 
at skulle diskutere statistik, men jeg me
ner at talmæssige opgørelser er fuldstæn
dig ligegyldige i forhold til det moralske 
anliggende: hvem er Danmark og dan
skeren ansvarlig overfor? 

Politikere udtrykker ofte forbavselse 
over, at danskere er så skeptiske overfor 
fremmedpolitikken, når de tørre tal er så 
små. "Det grundstof, fordommene gror i, 
er først og fremmest uvidenhed" sagde 
Helveg Petersen i Folketinget og nævnte 
så nogle talmæssige procentberegninger, 
som alle burde kende. 

Jeg kender intet til antallet af flygtnin
ge i Danmark og er fuldstændig ligeglad 
med tal og statistik. Jeg vil hellere disku
tere den moralske præmis, som dansk 
flygtningepolitik hviler på og som kan si
ges i to ord: globalt ansvar og troen pd 
det humanitære. Og om de to ideer er der 
blandt politikere i Folketinget solid enig
hed. 

Og det er efter min mening vigtigt at 

skelne den mornlske diskussion fra den 
talmæssige. Moral kan aldrig gøres op i 
tal, en forpligtelse kan ikke udtrykkes som 
en procem og man kan ikke være barm
hjertig i kvoter. Et typisk argument for fle
re flygtninge bygger på en talmæssig sam
menligning med "de lande, vi normalt 
sammenligner os med": Sverige tager 
langt flere flygtninge end Danmark! Æh, 
bæ, bu, vi har flere af slagsen, forestiller 
man sig en svensk flygtningeven sige til 
sin danske kollega. Som om det moral
ske kan måles eller gøres op i statistik. 
Som om man kan konkurrere om at være 
mest moralsk! Typisk skandinavisk selv
retfærdighed. 

Kristeligt Folkeparti foreslog en gang 
at gøre kvoten af asylanter større af hu
manitære grunde. Herre Jemini! Kvoter 
kan vi have for torsk i Østersøen, men 
hvis vi sætter vore medmennesker på kvo
te, er vi på forhånd langt væli fra nogen 
moralsk betragtning. Kvoter var noget, 
som Eichmann benyttede sig af, da han 
skulle beregne kapaciteten i de tyske ud
ryddelseslejre. 

Moral kan aldrig udtrykkes i tal. Eller 
som Søren Kierkegaard sagde: Mængder 

Nye græsgange 
I kølvandet på etniske konflikter opstår 

som bekendt flygtninge. Men for øvrigt 
har der i mange år blandt srilankanerne 
været et ønske om at komme til Vesten 
for at tjene penge og vinde erfaring. 

Det er der ingen grund til at undre sig 
over. Udsigterne på øen er nemlig håb
løse. Der er i dag en befolkning på 17 
millioner, men den beregnes at ville vok-
se til 24 millioner inden år 2025. Væk
st.en opæder al økonomisk fremgang - og llii,. 
mere til. I Indien, hvor der var naturlig ,.. 

er altid usande i forhold til det personli
ge. Vi kan ikke dø halvt, elske en tredje
del eller være dobbelt så næstekærlig 
som andre. Etiske anliggender kan ikke 
matematiseres. Der må vi forholde os 
personligt, menneske til menneske, uan
set race. 

Derfor gør det så ondt, når den danske 
flygtningelobby med politikeme som nyt
tige idioter forsøger at gøre flygtningesa
gen til en moralsk sag, hvor tal og statis
tiske kendsgerninger skal gøre fremmed
had ubegrundet. Fremmedhad og frem
medkærlighed har intet med statistik at 
gøre. Moral bygger ikke på viden, men 
på følelser. 

Når staten iværksætter en massiv op
lysningskampagne om indvandrere og 
flygtninge i Danmark, vil jeg vende det 
døve øre til. For det afgørende ~pørgsmål 
er det moralske: hvem er danskeren an
svarlig overfor'/ Og kan et ansvar over
hovedet administreres af andre, end den 
ansvarlige? Kan man være moralsk på 
andres vegne'/ Mit svar er NEJ. 

Henrik Gade Jensen 

DANSKEREN · NlU - JUNI t 992 3 



anledning til al iage hen for flygtende 
tamiler, stiller det sig lige så slemt Me
dens der her var 683 millioner indbygge
re i 1981, er der i 1991 844 millioner. 
Det svarer til en ottedobling pr. år
hundrede! 

Vejen op til os 
Flygtninge fra sttidighederne på Sri 

Lanka måtte før i tiden blive på øen og 
prØve at få det bedst mulige ud af det -
eller tage over til folkefælleme på det in
diske fastland- Her fik de fra FN en bi
stand som svarede til srilankansk levefod 
- tæpper, en hytte, ris og lidt kontanter. 
Med den nyere tids informations- og 
samfærdselsmidler og vestlige asyllov
givning åbnede der sig imidlertid videre 
horisonter ikke blot for flygtninge, men 
også for srilankanere i det hele taget. 

Et led i denne udvidelse af den srilan
kanske horisont var pjecen "Velkommen 
til Danmark~, som på engelsk introduce
rede flygtninge i fomoldene hos os (se
nere er pjecen også kommet på tamil). 
Den kom til Sri Lanka fra midten af 
SO'eme på foranstaltning bl.a af de ta
milske tolke i Danmark. Dtr blev den 
kopieret og videregivet som reklame 
bl.a af de rejsebureauer, der før havde 
haft gæstearbejdere i emiraterne som 
kunder. Disse gæstearbejdere blev imid
lertid fra omkring dette tidsPunkt i sti
gende udstrækning sendt hjem, og bu
reauerne gik derfor i gang med al organi
sere asylrejser til bl.a Danmark i stedet 

Det er naturligvis ikke muligt for al
mindelige mennesker i et samfund, hvor 
en landarbejder tjener 10 kr. om dagen, 
at finansiere en rejse til Danmark gen
nem et sådant bureau. Det kunne til 

Avisillustration 1939 
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gengæld de mere velstillede. Og når det 
har knebet med pengene, har der i øvrigt 
været mulighed for at stille familiemed
lemmer som "gidsler" for betalingen. 

Der er på denne mAde foranstaltet gan
ske mange rejser på grundlag af flygtnin
gereglerne - ikke blot til Danmark, men 
til hele Vesteuropa og Canada. En for
henværende srilankansk diplomat har til 
økonom Erik Lund berettet, at i alt ca. 
50.000 tamiler er rejst denne vej under 
dække af de seneste uroligheder på øen. 
Tamiler i udlandet sender nu flere penge 
hjem, end landets traditionelt s!Ørste er
hverv, teeksporten, indbringer, fortæller 
diplomaten (Erik Lund, "Pilotundersø
gelse blandt tamilske flygtninge", 19/6 
1989). Fra Danmark skal der være mod
iaget 40 millioner danske kr. i den srilan
kanske nationalbank alene i 1988 - selv 
om de fleste sender penge hjem i dollars. 
(I parentes bemærket kan pengeoveiførs
lerne fra Danrnar!c foregå med fradragsret 
i det danske skattesystem, hvis de gives 
form af såkaldte "forsørgelseskontrakter" 
til fordel for tilbageværende "forældre''). 

Set fra vor side at jordkloden 
Rundt om i Europa har man længe 

undret sig over en række helt uforklarlige 
forhold omkring de tamiler, der strøm
mede til i slutningen af fuserne som 
"flygtninge". 

I Financial Times 22/8 89 fortælles 
f.eks. en karakteristisk historie om, hvor
dan hollænderne fik hjemsendt en gruppe 
af dem trods voldsomme protester og på
stande om, at de ville blive arresterede 
straks ved ankomsten til Sri Lanka. Den 
hollandske ambassadør på stedet mØdte 
derfor (forklædt) op i lufthavnen - og så, 

FØR OG NU ... 

at de kørte uantastede bort i luftkonditio
nerede biler. 

Og de altid omhyggelige schweitzere 
foranstaltede ligefrem en egentlig politi
mæssig efteiforskning af 160 tilfældigt 
udvalgte tamilske asylanters baggrund. 
Det viste sig ved denne granskning - der 
var grundigere end en almindelig asyl
sagsbehandling - at kun to af dem op
fyldte betingelserne for al kunne anses 
som flygtninge! 

Jeg spurgte i juli 1989 den schweitzi
slce ambassade om, hvordan tingene stil
lede sig. Herfra oplystes, at kun 5.6% af 
immigranterne fra Sri Lanka nu blev ac
cepterede som ægte flygtninge - og at 
dette tal i tidligere år havde været lavere. 
Herhjemme accepterede vi på samme 
tidspunkt 70-80% .... 

I tamil-sagens skygge 
Forbløffende nok for den, der udeluk

kende henter sin viden i den danske pres
se. er det uacceplable misbrug af asyl
ordningen velkendt hos os. Det er bare 
blevet sat aldeles i skyggen af den store 
(konstruerede) "tamilsag". 

Rejseruterne er kendt De professio
nelle bureauer, der formidler "asylrej
ser", og disse bureauers fremgangsmåder 
er også kendt 

De 15 tamiler, der udtalte sig til Erik 
lunds pilottest, var f.eks. (ifølge deres 
egne udsagn) alle kommet hertil med 
sådanne bureauer. Disse havde anbefalet 
Danmark på grund af de danske myndig
heders "uvidenhed" (læs dumhed), den 
gode socialhjælp og retten til familie
sammenføring. 

Bureauernes hjælp kostede 20.-25.000 
kr. pr. person og omfattede bl.a. udleve-

Danmark idag? 



ring af passende (falske) papirer. Frem
gangsmåden kan dog også være ander
ledes og f.eks. have udgangspunkt i et 
samarbejde mellem rejsebureauerne i Sri 
Lanka og tamilske asylanrer i Danmark: 
Disse sender deres pas ned til bureaµet; 
herefter finder dette blandt de tilsendte 
pas ti, hvor billedet ligner den nye kunde 
("flygmingenj. Kunden flyver på passet 
til Tyskland, og efterfølgende går turen 
så til den danske grænse. 

Politiet i Holstebro er ligefrem i besid
delse af en af de flugtinstrukser, de rej
sende tamiler får udleveret Den indehol
der praktiske anvisninger på, hvad de 
skal sige og gøre: "Her skal du grædende 
fortælle om, hvad der sker på Sri Lanka", 
hedder det et sted. "Du vil blive spurgt 
om du har familie i landet. Her skal du 
opgive XX (navn, adresse m.v. på en 
tamil i Danmark)", siges det et andet 
sted. Og et tredie formanes: "Sig kun føl
gende sæming - I WANT ASYEL". In
struktionerne er afbildet i B.T. 28/4 91. 

ingen af tamilerne i Erik Lunds pilot
test havde da heller oplevet de rædsler, 
dansk presse har berettet om, og alle kom 
fra gode sociale lag. Og artiklen i tids
skriftet Press, der var indledningen til 
hetzen mod Ninn-Hansen, byggede på 
forkene oplysninger, fortalte de. 

Ninn-Hansen og de forfulgte 
Men Ninn-Hansen satte altså sit poli

tiske liv på spil for at få lidt fornuft ind i 
administrationen af "fantiliesammenfø
ringerne" med "flygmingene". 

Det skete gennem noget, hett-pressen 
har kaldt "sylming" af sammenføringssa
gerne. Denne "syltning" skal have fundet 
sted i 1987-88 - hvor forholdene på Sri 
Lanka - ifølge hetzerne - var så urolige, 
at det ville være alt, alt for farligt at bede 
de tamiler, der ville "fantiliesammen
føres", om venligst at rejse hjem til deres 
familie i stedet for at hente deMe herop. 

Dette billede blev livligt understØttet 
af Flygtningehjælpen, hvis informations
chef FIM Slumsirup oven i kØbel henvis
te til "organisationer, der har haft mulig
hed for at undersøge situationen på ste
det" (Jyllands-Posten 1/7 1988). "Det er 
en almindelig misforsråelse, at fredsafta. 
len mellem Sri Lankas regering og Indi
en af 29/7 87 har skaffet fred på Sri Lan
ka", skrev Slumsirup 21/1 1988 i Fyns 
Arnis Avis. 

I det norske udenrigsministeriwns ar
kiv ligger et notat om "Situasjonen på Sri 
Lanka etter fredsavlalen". Det stammer 
fra I 987 og er resultatet af en norsk dele
gations undersøgelse af forholdene på 
øen. Delegationen blev ledet af den sene
re flygmingehøjkommissær, daværende 
udenrigsminister T. Stoltenbergs person-

lige rådgiver T. Baldeevig og andre frem
trædende norske embedsmænd. 

Ifølge dette notat var tamilerne på Sri 
Lanka ikJce udsat for specielle overgreb 
fra centralmyndighedernes side. Rappor
ten bygger på samtaler bl.a. med de la· 
milske ledere. Baldeevig udtaler i øvrigt, 
at der generelt ikke var nogen fare ved at 
tilhøre det tamilske mindretal på øen -
heller ikke for tidligere medlemmer af 
den tamilske guerilla. 

Efter at "tamilsagen" opstod i Dan
mark, er notatet desværre blevet klassifi
ceret fortroligt Men Den Danske Fore
ning kender fra norske kilder deis ind
hold. 

Notatets konklusion burde i Øvrigt i 
dag ikke komme overraskende for nogen. 
I slumingen af august 1991 fik England 
ved Den Europæiske Menneskerettig
hedsdomstol medhold i, at det var beret
tiget i 1988 at sende nogle tamilske på
ståede flygtninge tilbage. Der var ingen 
vægtige grunde til at antage, at de ville 
blive forfulgt ved hjemkomsten, fastslår 
dommen (der er refereret i bl.a. Jyllands
Posten 31/10 91 ). 

Medens "tamilsagen" i 1989 kØrte på 
fulde omdrejninger, fortæller FN-bladet 
"Refugees" (aprilnummeret 1989) også 
om, hvordan FN var i fuld gang med en 
gnidningsfri hjemsendelse af ægte ramil
ske flygtninge til Sri Lanka! 

Der er sd mange millioner mennesker 
rundt om på kloden, der er i fare på gru
nd af borgerkrig og uroligheder, at det er 
fuldstændig ødelæggende for asylsyste
merne at hjælpe alle disse mennesker 
med asyl - dvs. nybosælning i Vesten. 

Det er alt for dyrt og vil få hele asyl
systemet til at bryde sammen. AsylsySle
met er kun beregnet til personer, der er 
forfulgt af politiske grunde. Men rent 
boriset herfra var der altså slet ingen fare 
ved at være tamil på Sri Lanka, dengang 
presse og politikere med djævelens vold 
og magt ville have tamilske familier 
benil på de danske skatteyderes regning. 

Tamilerne bos os 
Og nu er de her altså - for øjeblildcet 

lidt over 5.000- og bliver flere og flere. 
Hvis man som tamil vil ''familiesam

menføres" med en eller anden hjemme
fra, er det f.eks. ikke svært at a bevis på, 
at man er gift med pågældende. Det er 
kun et spørgsmål om penge. 50 rupees. 
Det er nemlig ganske vist ikke muligt at 
kontrollere ægtheden af vielser foreraget 
i tamilområderne på Sri Lanka. Men re
geringsmyndighederne på øen bekræfrer 
gerne, at et vielsesdokument fra disse 
områder ser "ægte" ud - og en sådan be
kræftelse er tilstrækkelig for de dumme 
danskere (Berlingeren 30/6 91 med re
sultatet af en korrespondents undersøgel
ser på øen). 

Tilsyneladende er tamilerne da også 
meget veltilfredse med den modtagelse, 
de har fået hos os. De mandlige adspurg
te i Erik Lunds pilorundersøgelse var en
ten gift eller havde ægteskabsplaner. 
Med asylret her kan de a en hvilken som 
helst pige hjemme, fortæller de. En af de 
udspurgte regnede med, at de inden 10 år 
vil kUMe nå at etablere sig her som selv- ~ 
bærende samfund med 25.000 menne
sker. 

Palæstinenser-svindelen 
I Jyllands-Posten 16/3-92 undrer en 

læge i Odense, Ole Jørgen Nørgaard, sig 
- lige som vi andre - over den pludselige 
stærke blæst i medierne om et velkendt 
fænomen, nemlig . palæstinensiske 
"flygminges" rejser til og fra de lande, de 
påStår at være forfulgte og livslruede i. 
Lægen refererer i den sammenhæng nog
le belysende personlige erfaringer: 

"Alle, der har haft med mellemøstlige 
flygtninge at gøre, må hele tiden have 
vidst, at disse i kortere eller længere peri
oder opholdt sig i oprindelseslandene. 
Personligt har jeg f.eks. kendskab til en 
flygtningefamilie på fem medlemmer, 
der efter at have Bet asyl tog sig en sile-

kert velfortjent ferie i hjemlandet på ca. 
et år, og en enlig flygtning der holdt sig 
en ferie derhjemme på ca. 1 1/1 år. 

Det næste interessante spørgsmål vil 
sikken gå på, hvor mange mellemøstlige 
flygtninge, der kommer fra sikre asyllan
de. Igen har jeg her personligt kendskab 
til op til flere tysktalende, palæstinensi
ske flygtninge, der ikke lægger skjul på, 
at de bar boet i årevis i Tyskland. Jeg 
kender også enkelte, der er kommet fra 
Holland og Frankrig. 

Det har bare hidtil været noget, man 
ikke kuMe eller måtte tale om. 

Bliver det anderledes nu?" 

• 
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Endvidere fortalte de for øvrigt, at de 
alle levede af socialhjælp (for en familie 
på fem 17 .587 kr. månedligt efter skat - i 
dag vil det tilsvarende beløb ligge over 
22.000 kr.). 

Bagsiden af medaljen 
Samme udbredte tilfredshed er ikke til 

stede hos danskerne. 
Udenrigsminister Uffe Ellcmann-Jen

sen sagde under afhøringerne i Undersø
gelsesrenen om tamilsagen, at der er op
stået et sikkerhedsproblem ved usorteret 
at modtage flygtninge fra områder med 
stærke terrororganisationer. Han fortalte, 
at regeringen er bekendt med, at den ta
milske terrororganisation har repræsen
tanter i Danmark (se f.eks. B.T. 19/6 91). 

Disse repræsentanter er tilsyneladende 
bl.a. beskæftiget med at samle penge ind 
hos herboende tamiler. En afpresnings
sag i denne forbindelse kom op til over
fladen i sommeren 1989. Men det er me
re end svært at få afpresserne dØmL Det 
kan nemlig gå meget ilde for den, der 
vidner mod dem i retten. 

Også ude i verden har man bemærket 

denne trafik. I Newsweek/juli 1991 s. 27 
kan læses en beretning om, hvorledes en 
halv million tamiler uden for Sri Lanka 
sender millioner af dollars til de "Tamil
ske Tigre" hvert år. Når nye tamiler fra 
Sri Lanka slutler s ig til de tamilske sam
fund, der er oprettet rundt om i verden, 
duk.ker "tigrenes" repræsentanter op. De 
har et nøjagtigt kendskab til de nyetable
redes økonomi (hentet fra kilder i det sri
lankanske bankvæsen). Og de kommer 
på denne baggrund med "forslag" til pas
sende bidrag til organisationen. Pengene 
går bl.a. til våbenindkøb. Under en rets
sag i Tyskland er det kommet frem, hvor
dan arme og ben bliver brækket på dem, 
der ikke kan finde ud at få pengepungen 
frem (Berlingeren 3/7 1991). 

I øvrigt er tamiler i Danmark tilsynela
dende også indblandet i anden organi
seret kriminalitet - fra narkohandel til 
falsknervirksomhed, socialbedrageri (f.eks. 
falske forsørgelseskontrakter) og åger. 

Humanitær kriminalitet 
I gamle dage skalle man begå lande

vejsrøveri, hvis man ville have hurtige 

penge. Senere stjal man gamie damers 
tasker på gaden. Og i nyere tid blev det 
interessant at tale om erhvervslivets kri
minalitet. 

Den slags behøver mennesker fra den 
anden side af jordkloden irn idlertid ikke 
at vikle sig ind i. De kan nøjes med at si
ge "I WANT ASYEL". 

Så står alle døre åbne. Politikere og 
journalister med øjnene hængende helt 
ned på brystet af Iuuer omsorg og be
kymring er ved at falde over deres egne 
ben for at komme hurtigt nok til hjælp -
og man kan fra den ene dag til den anden 
flytte fra et middelaldersamfund i kaos 
og ind i de danske velfærdssystemer. 

At pengene hertil i realiteten bruges på 
virkeligt nødlidende menneskers bekost
ning - og på bekostning af gamle, syge 
og arbejdsløse danskere - det behøver en 
tamil med udlængsel ikke at bekymre sig 
om. 

For det fortier de talløse humanistiske, 
menneskevenlige journalister og pOJiti
kere, der ikke lider af "fremmedhad" og 
''racisme". 

Ole Hasselbatch 

Mennesker i nød 
Hjælpevilkår før og nu 
Vi omtalte i april-nummeret (s. 17) ganske kort den belysende historie om den knivstikkende 
marokkanske yngling i Hvidovre og Kommunens problemer i den anledning. Medlem af 
Hvidovre kommunalbestyrelse, tidligere MF Herluf Rasmussen har sendt os følgende be
tragtninger om sagen. 

1,5 mio. er, hvad Hvidovre Kommune 
betaler i årligt tilskud til en marokkansk 
familie på 8. Et af familiemedlemmerne -
en knivstik.ker - har to fuldtids støttepæ
dagoger til at passe på sig. I alt er nu 3 af 
familiens 6 børn anbragt uden for hjem
met på skatteydernes bekostning. 

Det er der sikkert mange borgere i 
kommunen, ikke mindst de ældre, der 
har fået besk.året deres hjemmehjælpsti
mer, der studser over. 

Det er Hvidovre Kommunes sociale 
forvalming, der har måttet punge ud i 
form af bistandshjælp, personlige ydelser 
mv. Man benægter dog, at man har ydet 
økonomisk. støtte til familiens årlige rejse 
til dens hjemland Marokko. Og historien 
melder intet om, hvem der finansierer en 
privat bilpark, familien betjener sig af. 
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I et visL omfang er Hvidovre Kommu
ne imidlertid sagesløs. Man fastholder jo, 
at man på intet tidspunkt har handlet an
derledes, end man ville gøre, hvis der var 
tale om en dansk familie med de samme 
problemer. 

Det vil jeg ikke bestride, men jeg har 
da lov til at have en smule tvivl. 

Eksemplet med den marokkanske fa
milie er så grelt, at det bør sammenlignes 
med, hvad vi kunne gøre for de ulykkeli
ge mennesker i FN's flygtningelejre for 
et lignende beløb. 

Det er oplyst over for mig, at for I 00 
kr. pr. måned kan et barn sikres de dagli
ge fornødenheder, brød, undervisning og 
den nødvendige lægehjælp. 

Det vil sige, at de 120.000 kr., der hver 
måned bruges på marokkaner-familien, 

kunne give liv og frem for alt håb til 
1.200 personer i en flygtningelejr. 

Det er på den måde, danske politikere 
viser deres omsorg for mennesker i nød. 

Hvidovre havde for øvrigt spørgsmålet 
tæt inde på livet for nylig, da 1 mio. kur
dere, kvinder, børn og mænd, var på flugt 
for Saddam Husseins bødler. Da diskute
rede man for åbent tæppe i kommunalbe
styrelsen i Hvidovre, om man ville yde 
50.000 kr. til en Øjeblikkelig indsats for 
kurderne. Det ville man ikke. Imod min 
protest blandt andet, vedtog man i stedet 
at starte en indsamling. Den gav, ja, de 
tror det er løgn, JO kr. til nødhjælp for en 
mio. kurdere, der kunne dø af sult og 
kulde i Irans bjerge! 

I forbindelse med al den hurlumhej, 
der er omkring flygtninge og indvandre-



.. 

re, hvor mange intellektuelle koryfæer 
med tegnebogen i orden føler sig kaldet 
til at træde frem som vannhjertede, tole
rante forsvarere for, at Danmark fortsat 
kører videre med en Oygtninge- og ind
vandrerpolililc uden sans for realiteter, 
kan jeg heller ikke lade være med at 
skrue tiden tilbage til årene før den 2. 
verdenskrigs begyndelse, hvor man også 
havde flygtningeproblemer i Danmark. 

Den I. december 1938 var lidt af et 
højdepunkt i mil liv. Det var den dag, jeg 
blev godkendt som medlem af Danmarks 
Kommunistiske Parti og ftk udleveret 
min partibog med oplysning om, at jeg 
nu var medlem nr. 13 i Hvid ovre. 

Denne lille kreds af jævne mennesker, 
bryggeriarbejdere, maskinarbejdere, mu
rerarbejdsmænd, småkårsfolk i bogstave
ligste forstand, skjulte og forsørgede i per
ioder 5-6 tyske kommunister, landdags
mænd, parti- og fagforeningsfunktionæ
rer, som var 1ruet og flygtet fra Hitlers 
Gestapo. 

Dengang var der ingen penge at hente 
hos socialforvaltningen i Hvidovre, som 
havde en socialdemokratisk sogneråds
formand, en tidligere fagforeningsformand 
ved navn Arnold Nielsen. Det var egne 
midler og så lidt tilskud fra kommunis
ternes fond RØde Hjælp, der fik del til at 
fungere økonomisk. 

At en del af disse flygtede kommunis
ter blev sendt tilbage til henrettelse i Hit
lers tugthu.se på foranledning af den so
cialdemokratiske justiisminister K.K. 
Steincke ved hjælp af den berygtede po
litiafdeling "Fremmedpolitiet", er kendt · 

Dette nævnes for at stille situationen i 
dag i relief. Ingen af de mange flygtnin
gevenner, som i dag geslilculerer så højt i 
presse og fjernsyn, kunne tænke sig at gå 
ind i et hjælpearbejde, hvor deres egen 
tegnebog blev trukket frem. Men de er 
dygtige til at lægge danske for had, som 
har en anden mening. 

Med venlig hilsen 
Herluf Rasmussen 

En frihedskæmper med 
"forbindelse" til nazipartiet 

Den gamle kæmpe Aleksander Dres
ler, der i sin ungdom har haft det uheld at 
havne i både Stalins og Hitlers KZ-iejre 
for sin aktive indsats mod bemeldte her
rer (se danskeren 1991 nr. 4), er nu også 
kommet i konflikt med EkslraBladet. Det 
er sket i anledning af et indlæg, hvori han 
undrer sig såre over bladeis linie. Ind
lægget blev kort og fyndigt afvist som 
følger: 

Tak for deres indlæg. 
Vi kan desværre ikk finde anvendelse 

for der. 
Venlig hilsen 

Svenn Bernhard Sørensen 
Vinduer 

Vi forstår for von vedkommende ud
mærket. at EkstraBladet ikke kunne finde 
anvendelse for det For indlægget lyder -
med en enkelt udeladelse, der er mere rea
listisk beskrivende, end vi vanligvis ud
trykker os i Danskeren - som følger: 

EkstraB/ade1 er flydt over af begejst
ring over, a1 en forvirret dcmmer mener, 
Den Danske Forening har 'forbindelser" 
til nynazisrerne, fordi e1 par stykker af 
dem har haft held til ar trænge sig ind i 
foreningen. 

Hvornår skal vi læse om, hvilke fri
markeklubber, sportsforeninger og mil
jøorganisarioner der af den grund har 
'forbindelser" ri/ nynazisrerne? 

Hvordan rænker ........... dcmmere og 
journalister sig. tU man skal kunne se, 

hvem der er nynazister, og hvem der ikke 
er? Srår- der skrever i panden på dem? 

Dommen drejer sig om el brev fra en 
påstået "anrinazisr'' til en lokaleudlejer. I 
brevet prpver "antinazisten" al ødelægge 
et af Den Danske Forenings sommersræv
ner ved ar beskylde foreningen bl.a. for 
at have 'forbindelser" ri/ nynazisrerne. 
Har EksrraB/ader gjort sig den ulejlig
hed a1 undersøge, hvad der var for er mø
de, "antinazisren" havde så rravll med a1 
få spoleret? 

Det har EkstraB/adet nok ikke. Men se! 
kan jeg da for1ælle det. Der var er møde. 
hvor ralerne onfa1tede bl.a. Jens Told
sirup, nedkastningschef under besærtelsen 
og højt dekorerer for sil modslandsarbejde 
mod nazisterne. Jan Høeg - 5 dr i illegall 
arbejde i Norge og krigsinvaliderer, Herluf 
Rasmussen - gruppeleder i den konununis
tiske saborageorganisarion BOPA. 

Oprræder disse mennesker mon i en 
organisarion med forbindelser til ny
nazisterne? 

Hvorfor forsøgte den klæbrige "anti
nazisr" at hindre disse mennesker i al rale? 
Hvad var der, de ikke målte sige? H',l()rfor 
borer EkstraBladet ikke lidr mere i det? 

Hvad er del egenrlig Eks1raB/ader vil? 
Hvem stclr bag bladets srøue ri/ kampen 
mod der, vi rroede ar have vunder i 1945? 

Jeg siger vi.for jeg var ogsd med. Jeg 
havnede i den anledning i en lysk KZ-iejr 
ogfik ødelagt min ene arm under tortur. 

Jeg vtd, hvordan nazister ser ud. 

Og jeg har krav pd el svar. for jeg er 
ogsd med i Den Danske Forening. Jeg 
har værer der fra foreningens srar1. Og 
jeg kender foreningen ud og ind. 

Md jeg fd ar vide: Har jeg ogsd 'for
bindelse" ri/ nynazisrerne? 

Jeg er srolt over at se, hvem jeg er 
sammen med i Den Danske Forening. 

Jeg er sro// over al være med i en for
ening, der srår fast, ndr politikerne snak
ker og pressen svigter. 

Jeg er stoll over at være med i mod
sranden mod en gentagelse af den del af 
hisrorien, vi oplevede i drene før 1945. 

Jeg er glad for endnu al have krafr til 
al std imod dem, der i dække af smarte 
ord rræder de idealer under fode, som 
mine kammerater døde for. 

Jeg ved, hvad der i dag dækker sig un
der alle de smukke ord om demokrati, 
menneskereuigheder. "antiracisme" og 
antinazisme. 

Der dækker sig klæbrige mennesker 
som ham, der forsøgre ar ødelægge gam
le modstandsfolks muligheder for at 
komme til orde. Mammonhyæner, skru
pelløse bladsmørere med hul i hoveder 
og gemene landssvigere . 

Den slags er alrid gode ril ar finde de 
rigtige ord. 

Men deres lugr kan de ikke gemme. 
De stinker langt væk af del samme, 

som den mand srank af, der ødelagde 
min arm. 

A.Dresler 
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Bog brænder 
i svøb 

Hr. jownalistelev Jakob Rubin er 
fortvivlet Så fortvivlet. at han har måttet 
søge luft for det i Jownalisthøjskolens 
blad nr. I 20/3 92. 

Årsagen er en forelæsning, som en de
mogiaf - ekspert i befolkningslære -
holdt på skolen for nylig. Demografen var 
så fræk at vise den kurve over tilvæksten i 
fremmedtallet, som prof. P. C. Matthies
sen har bragt i sin bog "befolkningsud
viklingen". Og ikke nok med den: Dem~ 
grafen har sammenlignet denne kurve 
med journalist Rune Bechs tilsvarende 
(groft misvisende) kurve, som er udsendt 
med statsstøtte til samtlige kommunesko
ler. Og, ja, hr. Jakob Rubin rnartreS al
vorligt ved det Demografen har sagt, at 
skolens elever må regne med, at det er P. 
C. Matthiessen, der har ret, og Rune Bech, 
der misbruger statistilcker. 

Skrækkeligt, skrækkeligt! 
Og oven i dette havde demografen vist 

en ny planche, ifølge hvilleen der bliver 
to indvandrer mere i landet for hver fire 
danskere, der fødes. Og så havde han 
vist, hvordan en lille gruppe kan overha
le en langt siørre befollcningsdel ved blot 
at have siørre vækstrate. Ja, han havde 
endog gjon opmærksom på, at det kan 
blive nødvendigt at lukke grænserne helt 
i forhold til 3. landes borgere, der vil her 
op og bol 

Ak, ak, ak og ve, at sådant skal kunne 
siges på Danmarks Journalisthøjskole. 
En forelæser, der giver "kosUilskud til 
spirende racister", og som er hoppet på 
den "ætsende, mavesure, selvtilfredse, 
hadske højrebølge" (hr. Rubins udtryk i 
læserbrevet). 

Under alle disse klageskrig har hr. 
Rubin ikke en eneste gang spurgt, om 
demografen mon havde ret. Han har hel
ler ikke sagt noget om, hvori demogra
fens beregningsfejl består, endsige hvori 
hans misinformation ligger. 

Han er kort og godt en håbefuld bog
brænder i svøb. 

Vi andre sidder tilbage med det selvføl
gelige, men ubesvarede spørgsmål: Hvor
dan i alverden kan en person med en 
sådan opfattelse af, hvad information er, 
og hvad en jownalists opgaver og for
pligtelser er, ovemovedet finde op1agelse 
og begå sig på Danmarks Journalisthøj
skole? 

Men eksemplet viser måske, hvorfor 
de fleste medier så ensidigt forsvarer k~ 
loniseringspolitilcken og hetzer mod alle 
modstandere af den! 
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EF-Kommissionen: 

Hold kæft og betal! 
Er det i virkeligheden på vegne af EF-bureaukratiet, at de 
velkendte "anti-racister" Quraishy og Sejersen strør om sig 
med beskyldninger om racisme og fremmedhad? Det spørgs
mål melder sig, efter at EF-Kommisionen har afslået at give 
oplysninger om "betydelige midler", som ifølge de herrer 
"anti-racister" tilflyder Fair Play '91 fra EF-Parlamentet. 

Den 10/9 91 bragte Berlingske Tiden
de et indlæg fra Quraishy og Sejersen, 
hvori de kaldte områderepræsentant for 
DDF Jan Simonsen "den racistiske politi
betjent". Det fik styrelsesmedlem Harry 
Vinter til at reagere med et læserbrev, 
hvori ban bebrejdede Berlingske Tiden
de, at den viderebragte injurier, og han 
brugte citater, der anskueliggjorde de to 
herrers anstrengte forhold til møde- og 
ytringsfriheden. Det fandt de to herrer så 
krænkende, at de anlagde sag imod Harry 
Vinter. Det inieressante i denne forbin
delse er, at sagen er blevet føn på Fair 
Plays officielle brevpapir. For under sags
forløbet har de to sagsøgere forsøgt at 
stive deres troværdighed af ved at op! yse, 
at de ikke blot slØttes af mange kendte 
personer, men at organisationen tillige 
modtager "betydelige midler fra Parla
mentet". 

Med Europaparlamentets "Beretning 
fra Undersøgelsesudvalget om Racisme 
og Fremmedhad" i frisk erindring (omtalt 
i Danskeren nr. 1 og 2, 1992) kan det il<
ke undre, at Harry Vinter begyndte at 
spekulere på. om det i virkeligheden er 
EF-bureaukratiet, der fører sag mod ham, 
og om Fair Play er i færd med at opnå 
statos som tankepoliti. At foreninger skal 
kunne opnå denne starus fremgår af hen
stilling 52 i den nævnte beretning. 

Harry Ymter skrev derfor til Europa
parlamentets Infonnationskontor for at få 
at vide, hvor store beløb Fair Play '91 
modtager og til hvilke fonnål. Han blev 
henvist til EF-Kommissionens kontor. 
Efter at have forhørt sig her, fik ban det 
svar, at "Kommissionen ikke nonnalt vi
deregiver den slags oplysninger til en
keltpeISOner". 

Det er overordentlig bemærkelsesvær
digt, at en borger ikke kan få oplyst, hvad 
hans skattekroner anvendes til. Men som 
i et Kafkask univers kan Harry Ymter alt· 

så heller ikke få opklaret, hvem det i 
virkeligheden er, der anklager ham - og 
finansierer sagsanlægget 

Et system i lighed med det, som er un
der afvikling i Østeuropa, synes nu at 
være under opbygning i Vesteuropa. 

For lidt 
eller 
formeget 

"Intet menneske og ingen nation kan 
leve uden at føle sig knyttet til noget 
kendt og værdsat. Vi er alle europæere, 
hvis det er det, vi er, alle medlemmer af 
menneskehedens store familie. Det er ba
re for lidt, eller rettere, det er for meget, 
for ston til, at vi kan omfatte det med 
den dybe, hjenevarmende - og, hvorfor 
ikke: egoistiske interesse, vi taler om. Vi 
vil kunne sige og føle, at dette er os, men 
skarn få den, der heri ser et had til andre, 
som har det ligesådan. Tvænimod: hol
der vi af de andre, så er det fordi, de lig
ner os deri, at de holder af deres eget. 
Gør de ikke det, er de i grunden ingen
ting. Eller højst politikere". 

Filmirutrul:t<1n:m Knud Leif Thomsen. Franlt
tig, i Iyllands-Pooun 1713 92. 



EF og indvandrernes 
frie bevægelighed 

Jyllands-Postens erhvervs- og økono
misektion har i forbindelse med folkeaf
stemningen 2. juni om EF-unionen en 
rubrik, hvor læserne kan få svar på 
spørgsmål om enkelte forhold i EF-ud
viklingen. Den 27. april rejste Poul 
Nørgaard fra Aabenraa det afgørende 
vigtige spørgsmål om muligheden for 
fremmede i andre EF-lande til at slå sig 
ned i Danmark i følgende læserbrev: 

"Når jeg skal tage stilling til spørgs
målet om Danmarks tilslubling til EF's 
indre marked og EF-Unionen, vil det for 
mig være helt afgørende, at Danmark 
kan opretholde det siden begyndelsen af 
70' eme gældende indvandrerstop og uden 
indblanding udefra suverænt kan beslutte 
om foransta11ninger til sikring af et total
stop. 

Det er almindelig kendt, at Danmarks 
sociale ydelser indenfor EF ligger helt i 
toppen, mens ydelserne i lande som Itali
en, Frankrig, Tyskland og Siorbritannien 
er langt mere beskedne. De beskedne ydel
ser har imidlertid ikke afholdt såkaldte 
flygtninge og indvandrere i hobetal fra at 
tage ophold i de pågældende lande, altså 
inden for EF. 

Mit spørgsmål er derfor: Vil alle, der 
opholder sig indenfor EF, hvad enten de 
er oprindelige borgere i de pågældende 
lande eller indvandrere, legalt eller ille
galt frit kunne tage ophold hvorsomhelst 
indenfor EF, hvor de måtte finde de socia
le ydelser mest fordelagtige? Fordelag
tigst overfor personer, der enten ikke har 
evnen eller viljen til at forsørge sig selv 
og deres familier". 

BiadetS svar bevæger sig ind i en ræk
ke detaljer om udsigterne for en fælles 
asylpolitik i EF, men er i sin sammen
fatning af, hvad der er EF's mening og 
mål i dette forhold egentlig temmelig ty
deligt. Det hedder indledningsvis: 

"Det svar vi må give Dem, vil givetvis 
skuffe Dem. Danmark vil, hvis vi den 2. 
juni stemmer ja til EF-Unionen, afgive 
sine suveræne muligheder for at bestem
me, hvem der kommer over den danske 
grænse". 

Det var jo klare ord. Ttl nærmere for
klaring af baggrunden hedder det i sva
ret 

"Det har gennem alle årene været et 
mål for EF's ideologer, at borgerne in
denfor EF skal kunne færdes frit over 
grænserne og have ret til at slå sig ned i 
det område af EF, hvor de selv ønsker 
det ... 

Det mål er gennem årene rykket stadig 
tættere. I forbindelse med gennemførel
sen af det indre marked fra I. januar 
1993 falder en række direktiver på plads. 
De sikrer StØrre grupper ret til at slå sig 
ned i CL hvilket som helst EF-land på linie 
med det pågældende EF-lands borgere og 
med samme rettigheder". 

Om den planlagte fælles asylpolitik si
ges det: 

"Grundideen bag en fælles asylpolitik 
er selvfølgelig, al når del er tilladt frit at 
flytte rundt indenfor EF, skal EF-landene 
imellem være enige om, hvem og hvor 
mange man luk.ker ind i EF udefra". 

Traktauckstcr kan være dunkle, men 
dette svar synes ikke at lade megen t,>ivl 
tilbage om, hvordan vi må vente at være 
stillet over for mængderne af fremmede i 
de øvrige EF-lande, når vi først er ikke ale
ne i det indre marked, men også i Unionen. 

Glistrup om 
Unionen 

Fra FremskridtspartietS stifter og tidli
gere MF Mogens Glistrup har vi modta
get følgende indlæg i debatten om uni
onsafstemningen: 

Bladet for april indeholdt på side 3-6 
refleksioner om, hvorvidt udlændinge
problematikken giver flest plus- eller mi
nuspointS, når man afvejer Ja eller Nej 
ved folkeafstemningen den 2. juni 1992. 

Konklusionen blev den Erik Eriksen
ske: Tvivl taler for en Nej-stemme. 

Selv er jeg af modsat opfattelse: Unio
nens etablering vil blot betyde lidt udvi
dede muligheder for den igangværende 
udvikling, men et isoleret dansk Nej in
debærer, at vi hurtigt reelt vil miste alle 
EF medlemskabets fordele. De fleste byr-

der herved er knyttet Lil vor geografiske 
placering og vil derfor fortsat hvile på os. 
Derfor er prisen for høj for at gøre EF til 
syndebuk for tåbeligheder begået Nord 
for Flensborg Fjord. 

Hvad muhamedaner-invasionsfaren 
angår, er vi ikke tjent med, at den skal 
imødegås af CL folketing, der styres af 
Ole Espersen, Elisabeth Arnold, Ebba 
Strange og Mimi Jakobsen. Frankrig, 
England og Tyskland har i langt højere 
grad smertelige erfaringer i for- og nutid. 
Deres brændt-barn-skyer-ilden-tiltag vil 
derfor beskytte os væsentligt bedre end 
folketingsflertalleL. 

De bombastiske letkøbtheder om frem. 
medhad og racisme er bravader, som nu 
engang hører til på EF-parlamentets sand
kassestadium. Men de får næppe under 
nogetsomhelst af fremtidsalternativerne 
større praktisk vægt i et Danmark i EF 
end i et Danmark alene i verden. 

Mogens Glistrup 

Muslimsk 
fjernsyn 
breder sig 

Vi har tidligere omtalt, hvordan de in
vaderende muslimer har etableret sig 
med egen TV-station i København (se 
Danskeren 1990 nr. I s. 10). 

De ønsker imidlertid også at kunne 
modtage udsendelser på arabisk eller 
tyrkisk fra andre lande. Dette begynder 
nu at indvirke på de lokale antennefore
ningers politik m.h.t. valg af program
mer. 

Korsør Antenneforening har således 
på en langvarig generalforsamling med 
et kraftigt islæt af mellemøstlige indvan
drere besluttet at sløjfe del svenske TV 1 
til fordel for det britiske MBC, der brin
ger udsendelser på arabisk. 

Odder Antenneforening ville på sin 
generalforsamling foreslå, at en af de 18 
kanaler forbeholdes udsendelser på tyr
kisk, forudsat at den kunne sikre sig et 
salg af 200 dekodere til betalingskanalen 
TV 1000. 

TV-forsyningen i Danmark er således 
godt på vej i den "multietniske" og 
"multikulturelle" retning, formentlig til 
opnåelse af den forjættede "kulturberi
gelse" af de tilbagestående danskere. 

(!(Ude: Poij<iJ<en 1312 og 1512 92). 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
Ivan Jensen er talsmand for en handicapkreds, som ønsker at stå uafhængig af politiske inter
esser, og er derfor ikke medlem af Den Danske Forening. I dette interview ved Harry Vinter 
fortæller han om de handicappedes situation i Danmark. 

H. V.: Hvad er det for en forening , du 
repræsenterer? 

I.J.: Vi er en handicapgruppe, som er 
startet i protest mod de mere etablerede 
handicaporganisationer, som vi føler ikke 
fører handicappolitik, men tiggerpolitik. 
Desuden er der kommet noget uhyggeligt 
ind i De Sam virkende Invalideorganisa
tioner i de senere år, hvor de er begyndt 
at snakke V-landspolitik. Det er, som om 
det danske handicapproblem ikke må 
løses. Det skal være et socialt problem. 

Jeg er selv handicappet og har været 
det i mange år. Mit handicap skyldes 
dårlig lægebehandling. 

H. V.: Hvor gammel er jeres forening? 

Il.: Vi kalder det ikke en forening, 
men en handicapkreds. Vi startede for ca. 
25 år siden. Men der er mange handicap
kredse rundt omkring, som vi har mere 
eller mindre kendskab til. Jeg vil tro, at 
der er lige så mange medlemmer af han
dicapkredse rundt omkring, som der er 
medlemmer af De Samvirkende Invalide
organisationer. 

Jeg er talsmand for vores kreds, som 
har medlemmer over hele landet, endog 
på Færøerne. 

Jeg må hellere fortælle, hvordan den 
organisatoriske opbygning er. Vi holder 
møde ca. hver tredje måned, hvor vi til
rettelægger von budget, og hvor vi bliver 
enige om, hvem der tegner kredsen i den 
kommende periode, og det har jeg gjort 
siden dengang, da vi havde sagen med 
Dansk Folkeferie først i 80'eme. Jeg tak· 
ker nok af inden længe. Jeg har ikke 
kræfter til det længere. 

H.V.: Hvad var Folkeferie-sagen? 

Il.: Det var nogle medlemmer af 
Folkeferies bestyrelse, som er fagfore
ningsformænd tilligemed, som stod frem 
i TV, radio og presse og fortalte, at man 
ikke kunne byde deres medlemmer, som 
var Folkeferies kunder, at de skulle være 
sammen med handicappede og derved 
besværes med synet af diverse handicap. 

Det protesterede vi andre over og ind-
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gav politianmeldelse. Da fik vi at vide af 
politiet, at det kunne vi lige så godt spare 
os, fordi den lov, som omhandlede diskri
mination, kun omfattede indvandrerne. De 
var beskyttet imod diskrimination. Vi an
dre er det ikke, da handicap ikke er noget, 
man beskytter. 

Vi har henvendt os til politikerne. Så 
sent som sidste efterår har vi bedt om at 
få dette ændret, men der er ingen tegn fra 
Christiansborg på, at det vil ske. Handi
cappede kan ikke få samme retsbeskyt
telse som indvandrere. Vi har ingen reis
beskyttelse. Man kan diskriminere handi
cappede så meget, man vil, men man kan 
ikke diskriminere pga. race, tro og etnisk 
oprindelse. Det er en meget stor anstøds
sten for mange handicappede. 

H. V.: Er det grunden til, at I vil std 
uafhængigt af de etablerede foreninger? 

I.J.: Det er en af grundene, foruden 
at vi ikke vil være tilknyttet politiske 
partier, og De Samvirkende Invalideor
ganisationer har en tæt tilknytning li! vis
se partier. Det kan vi ikke acceptere. Vi 
er fuldkommen upolitiske. 

Jeg aner ikke, hvor den øvrige kreds 
står politisk, og de aner ikke, hvor jeg 
står politisk. Det, mener vi, må være na
turligt 

H. V.: Hvad arbejder I med i kredsen? 

I.J.: Rent og skært handicaparbejde 
for at handicappede skal have lov til at 
færdes i samfundet på lige fod med an
dre. Vi vil gerne have arbejdspladser til 
handicappede i stedet for pensioner. Vi 
mener, at det, at man kan idømme en 
handicappet pension på livstid, simpelt 
hen er vanvid. Det må være naturligt, at 
handicappede skal kunne sige nej til 
pension, og at det offentlige skal kun
ne hjælpe med en revalidering i ste
det for efter den handicappedes anmod
ning. 

H. V.: Jeg husker, at man for en snes 
år siden, da der var mangel" på arbejds
kraft, talte meget om revalidering.· Man 
IIØrte om blinde, der lærte at skrive på 

maskine osv. Er den slags gået helt i std? 

I.J.: Revalideringsloven fra 1961 
kom aldrig til at fungere. Det var det, der 
skabte splid mellem os og De Samvir
kende Invalideorganisationer. Lovens § 9 
talte om, at man kunne ansætte handicap
pede i det offentlige. Vi ville gerne have 
haft en kvoteordning, ligesom man har i 
England. Det har man også i andre lande, 
men vi kender meget til det britiske, 
fordi vi har et samarbejde med britiske 
veteranorganisationer. En vis procentdel 
af alle arbejdspladser ved det offentlige 
burde simpelt hen være forbeholdt handi
cappede, som vil og kan lave et stykke 
arbejde. 

H.V.: Du nævnte indvandrerne. Du 
har interesseret dig for indvandrings
problematikken i lang rid? 

I.J.: Ja, det gør vi i hele kredsen, og 
det skyldes, at mange handicappede i 
slutningen af 1960'eme fik en opfordring 
fra politikerne og de mennesker, der står 
bag Mellemfolkeligt Samvirke, gående 
ud på, at vi andre skulle træde ud af ar
bejdsmarkedet., og så skulle man give 
plads til, at gæstearbejdere, som man kald
te dem dengang, kunne komme op og 
lære vores teknologi og bagefter tage 
hjem og hjælpe deres"lande op at stå. 

Der skete det, at handicappede blev 
presset ud af arbejdsmarkedet. Men de, 
som kom herop - og deres familier og 
venner, de er her stadigvæk, og del har 
givet megen bitterhed iblandt os. 

H. V.: Men hvad var filosofien bag, at 
de handicappede skulle forlade arbejds
markedet? 

I.J.: At skaffe plads til de fremmede. 
Hvis revalideringsloven af 1961 var 
kommet til at fungere, ville det have 
været unødvendigt at importere gæstear
bejdere. Det var blot et spørgsmål om at 
få placeret folk rigtigt på arbejdsmarke
det. Nogle ville selvfølgelig kun kunne 
klare halv eller 3/4 tid, men OK, det ville 
være bedre end at blive afskrevet med en 
pension ·og. s.idde hjemme og trille tom-



melfingre. Vores ide er, at 4/5 af dem, 
der får pension af fysiske årsager - vedr. 
de psykisk handicappede er der så mange 
individuelle ting at tage hensyn til - de 
kan placeres på arbejdsmarkedet på den 
ene eller den anden måde. Men det.brem
ses hele tiden af del offentlige. 

Handicappede skal absolut afskrives 
med en pension. Og så må man ikke 
bruge offentlige uansporunidler. Hvis en 
med kørestol vil med toget, må han tigge 
og bede DSB tre dage i forvejen, plus at 
man kun kan komme med fra visse sta
tioner. Man må ikke bruge DSB-busser 
eller offentlige busser. Der kunne spares 
mange penge ved, at man kunne bruge 
det offentlige uansponsystern i stedet for 
at give inval.idebiler. 

H.V.: Hvem var egentlig de politikere, 
der havde de "gode" forslag dengang? 

IJ.: Vore hovedfjender er venstreflø
jen og i særdeleshed De Radikale. De kan 
ikke tåle, at vi andre kommer ud. De Ra
dikale står bag Mellemfolkeligt Samvir
ke. Så vidt jeg husker, var de med til at 
starte det. Deres kongstanke om U-lands
bistan<l er, at den er vigtigere end de 
menneskelige aspekter over for os handi
cappede. 

H.V.: Du har mange synspunlaer til 
fælles med Den Danske Forening, men 
du er ikke medlem? 

Il: lJe! er fli &fe, og vi bliver det 
heller ikke. Hvad folk er privat, og hvad 
de melder sig ind i, er ligegyldigt, men vi 
er politisk neutrale. Men vi vil gerne 
samarbejde med foreningen. 

H. V.: I vil ikke saues i bas? 

J.J.: Overhovedet ikke, og det er vi 
simpelthen nødt til, fordi handicaparbej
det er vigtigere for os end at være med
lem af en forening. Det er ikke ensbety
dende med, at vi ikke vil støtte, men det 
vil så være i stilhed. 

H.V.: Men nu er lwntaklen etableret, 
og du medvirker feks. i deue interview. 
Hvad ønsker I alfd ud af /(()nta/aen? 

IJ.: Vi kontaktede DDF, fordi vi me
ner, at vi har noget at fortælle f.eks. 
tyrkerne om, at de er kommet herop på 
forkerte forudsætninger, og at der er man
ge tyrkere her i landet. der er for SIOlte til 
at fortælle derhjemme, at de er på bi
standshjælp her. Derfor ønsker vi f.eks., 
at DDF kunne hjælpe os med at få over
sat nogle af vore oplysninger til tyrkisk 
og få det bragt i tyrkiske aviser, sådan at 

tyrkerne derhjemme kan se, at det, nogle 
fortæller dem om guld og grønne skove 
heroppe, ikke er sandt, og at de samtidig 
er med til at forringe vilkårene for os 
danske handicappede. 

H. V. : Hvad tror di,, den dybere tanke 
er med De Radikales og andres iver efter 
a1 fd indvandrere hertil i stedet for at ud
nytte de ressourcer, der er tilstede i Dan
mark? Der er jo ikke behov for indvan
drere. Alligevel bliver de ved med at 
lwmme strømmende. Hvad er meningen? 

JJ.: Der er to ting. For det første er 
der selvfølgelig det, at man udenrigspoli
tisk kan prale af, at man gør_ noget for an
dre lande. At man så samtidig glemmer 
visse grupper herhjemme er beklageligt 

Samtidig har vi på fornemmelsen, at 
det er ligesom med Kjeld Philip, at det er 
knaphulskløe. det drejer sig om. 

H.V.: Men der kunne jo sattes en ud
vikling i gang i indvandrernes hjemlande 
for de mange penge, de1 lwster at have 
dem her. 

I.J.: Det er vi sådan set ikke uenige 
om. Men det er som med den såkaldte 
Øst-hjælp. Hvor havner pengene? De en
der simpelthen i korruption. 

Jeg har kontakter til folk, der rejser ud 
og ved noget om, hvad der foregår. Hvad 

"har det f.eks. hjulpet med den U-landsbi
stand, man har sendt til Afrika? Ikke et 

/Jammers/ag! Mejerier s/Jr og ruster pA 
kajen i Mombassa. Cementfabrikker står 
og ruster op. 

Hvis man skal give U-landsbistand, 
skal det være på et niveau, hvor man har 
folk til at betjene det derude i stedet for 
det, man sidder og drømmer om her
hjemme. De, der sidder og drØmmer, er 
simpelthen faniaster, som Kjeld Philip og 
deslige, som ikke tænker på, at man også 
skal have nogle år til at uddanne folk. 

Deres handicappede dernede bliver 
gemt væk ligesom vi danske handicappe
de herhjemme eller bliver brugt til at tig
ge. 

H.V.: Frygter I, at velfærdsstaten er 
ved at blive ødelagt herhjemme? 

JJ.: Velfærdsstaten er ødelagt for 
danske handicappede, - hvis den nogen 
sinde har eksisteret 

Danske handicappede er tvunget ind i 
det sociale system i stedet for det menne
skelige system. Og det er. som om der ilc
ke må bruges penge på det menneskeli
ge. Se nu f.eks. alle disse socialpædago
ger, man har fået op at stå. Set med vore 
øjne er det en katastrofe, fordi man anser 

handicappede for ikke at kunne tænke, 
tro og handle selv. Vi siger, en handicap
pet kan lige så meget som andre, hvis 
man får muligheden for det. Det skulle 
man bruge pengene på i stedet for f.eks. 
at uddanne socialpædagoger. 

H. V.: En sidst! bemarkning? 

l.J.: Jeg har vist ikke fået nævnt, at 
vor handicapkreds hedder "Konsulent
firmaet til Forebyggelse af Diskrimina
tion og Apartheid af Danske Handicap
pede". Navnet er en bevidst provokation, 
men ikke desto mindre alvorligt ment 

H.V.: Takfor samtalen. 

Fremmedbyer 
I forbindelse med folkeafstemningen 

om EF-Unionen fremfører en professor, 
arkitekt Viggo Møller-Jensen i Politiken 
15/4 92 under overskriften "8 yg byer til 
de fremmede" store syner og planer om 
det relativt tyndt befolkede Danmarks 
opgaver og udvikling i det nye Europa. 
Hør blot slutningen af hans udgydelser: 

"For det er jo en naturlov, at forbund
ne kar har samme vandstand og forbund
ne rum samme luf11ryk. Sd de1 må da 
forudses, al mange unionsborgere fra syd 
og senere fra øst vil søge op til Eldorado 
eller tllt>ptå; tl.f 01 LJomnarl l&rt efter 
årtusindskiftet mdslæ har JO mio. ind
byggere. 

Og fordi en dbning mod syd må ses 
som en naturlig europæisk forpligtelse, 
bør vi allerede nu igangsætte en omfat
tende landsplanlægning med placering af 
en række nye byer - ikke for store - 12-
15.000 pers. - nogle ved vore fjorde -
nye havnebyer - andre pd højlandet, 
s/(()vomplantede, som /(()mmende s/(()vby
er - vi har masser af plads. 

Det kan arg re mig, al jeg aldrig får 
dem at se" . 

Næh, det er naturligvis ærgerligt nok 
ikke at kunne se sine grandiose tanker og 
planer virkeliggjort. 

Men arkitekt-professoren kunne jo gå 
sig en tur til Vesterbro eller Nørrebro i 
København eller i en af de nyere for
stadsbebyggelser ved vore slOrbyer, der 
allerede er overtaget af vildt fremmede 
eller er ved at blive det. 

Der kunne han såmænd i dag se virke
lighedens fremmedbyer. 

Men virkeligheden fremkalder måske 
snarere de rygende etniske smeltekedler 
og ruinhobe i Los Angeles i tankerne end 
idylliske skovomplantede drømmebyer! 
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