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Grundlovsslag 
Vor grundlov er vi glade for og 

stolte af. Nogle af os fejrer den endda 
på grundlovsdagen. 

Men at efterleve den i dagligdagen 
kniber det efterhånden en hel del 
med. 

Nu er det endda kommet så vidt, at 
det i selveste Danmarks Radio sættes 
under afstemning, om man - det vil 
sige vore myndigheder - skal over
holde grundloven I hvert fald, når det 
drejer sig om Den Danske Forening, 

Den 3. maj kunne man i TV 1 føl
ge en mærkelig udsendelse i en serie 
om "Den offentlige mening". Det var 
den grundlovssikrede mødefrihed, 
der var emnet, for så vidt som det 
drejede sig, om DDF skal have frihed 
til at holde møder. Frihed er nu nok 
lidt meget sagt. Hovedpersoner i 
udsendelsen var nemlig borgmester 
Kaj Kjær i Ålborg og et Venstre
medlem af byrådsflertallet i Hillerød, 
og de vil som bekendt absolut ikke 
have nogen mødefrihed for DDF i 
deres byer. I hvert fald ikke - hvad de 
skal efter folkeoplysningsloven -
lade foreningen B lov til ligesom 
andre foreninger at låne kommunale 
mødelokaler. Heri blev de ikke over
raskende livligt sekunderet af den 
noksom bekendte Jens Sejerseo, der 
jo for længst har søgt at gøre den 
grundlovssikrede mødefrihed illuso
risk for DDF's vedkommende. 

De opblæste kommunalpolitikere 
vil ganske simpelt sætte sig selv i 
Højesterets sted. Efter grundloven er 
det alene Højesteret, der kan dømme 

en forening ulovlig og lade den 
opløse, og det kun hvis den søger at 
opnå sit formål ved voldelige midler. 
Trods det og trods klare bestemmel
ser i folkeoplysningsloven vil kom
munalpaverne have ret til selv at 
bestemme, hvem de vil lade deres 
nådes sol skinne på, og til at udeluk
ke foreninger, de ikke kan lide, i det
te titiælde altså Den Danske Fore
ning. Den skal sættes uden for loven 

Et grundkrav til al kommunal for
valtning er ellers ligebehandling af 
borgerne. Alle har pligt til at yde og 
ret til at nyde. 

DDF's medlemmer skal betale 
deres skatter som alle andre, men 
hvis de kommunale herremænd far 
lov til at råde, skal de ikke have ret til 
som alle andre at gøre brug af de 
offentlige mødelokaler, der betales af 
bl.a. deres skatter til stat og kommu
ner. Og så taler de skinhellige lovvri
dere endda fede ord om menneskeret
tigheder og om forbud mod diskrimi
nation! 

Sjældent har man set magen til 
hykleri og magtbrynde hos folie, der 
er valgt til at varetage deres danske 
medborgeres tarv, og som vist aldrig 
har haft nogen betænkelighed, hvis 
det drejede sig om at stille lokaler til 
rådighed for fremmede eller deres 
herværende medløbere. Men når det 
gælder danske, der vil værne om 
deres fædreland, er ingen midler 
åbenbart for grove. 

Hvornår mon vi skal til at bære 
"jødestjerne''? 



Petrodollars? 
Hvad er det, der foregåI'/ 
Gang på gang handler myndighederne åbenlyst mod gælden

de lov og ret, når det er modstanderne af den arabisk/afrikanske 
invasion, det drejer sig om. Medierne er proppet med bedrag. 
Og sætter man sig åbent op imod den "multietniske" bølge, risi
kerer man sin position i samfundet. 

Eksemplerne er så grove, at de, der ikke selv har oplevet 
dem, normalt vægrer sig ved at tro, at de overhovedet fmdes. 

Resultatet er grotesk: I den ene ende af samfundet sidder 
man med stokroserne oppe om ørerne og ser fjernsyn. I den 
anden ende er folk så nervøse for det, der sker, at de end ikke 
kan formås til at melde sig ind i DDF for derigennem at påvirke 
udviklingen. De betragter det som en mur- og nagelfast kends
gerning, at de om føje år skal ud og slås for Danmark. Og så er 
det jo bedst ikke at være "registreret'' nogetsteds. 

Søren Krarup udtrykte det så rammende, da ban for nylig tal
te i Hillerød og måtte beskyttes af I 00 politifolk mod borgme
sterens "antiracistiske" stormtropper: 

"Er dette et galehus?", spurgte Søren Krarup. 
Hvordan i alverden kan den fornuftstridige udlændingepoli

tik og misinformationen om fremmedinvasionen fl lov til at 
fortsætte? Hvorfor understøtter toneangivende danske politikere 
og en i princippet fri presse omskabelsen af Danmark til et kon
flilctfyldt voldssamfund? 

Er der gAet ntøj i medierne og partiledelserne? Forholder det 
sig sådan, som nogle påstår, nemlig at der er investeret petro
dollars i at gøre Danmark til bosætningsområde for den mus
limske overskudsbefolkning? 

Hvorfor blev der f.eks. ikke et ramaskrig, da det for nylig 
afsløredes, at den BZ-støttede palæstinenserbesættelse af 
Blågårds kirke, som skaffede kirkebesætterne asyl gennem en 
særlov, var opfundet i Beirut for at sikre "genbosætning" af de 
implicerede i Danmark? 

Er det i virkeligheden ikke dansk udlændingepolitik, men 
derimod mellemøstlig bosætningspolitik, vi er ofre for i disse 
år? 

Læsere, der kan bidrage til en opklaring, må meget gerne 
melde sig! 

Rød.nazistiske 
mediehelte 

Den megen snak på det sidste om højreorienterede eller end
da højreekstremister, nynazister og andet af samme skuffe og 
påstande om disses vold og terror virker mest som forsøg på at 
dække over, at langt hovedparten af vold og terror i Europa i 
den sidste menneskealder skyldes grupper på den yderste ven
strefløj. Sådan har det været i de store lande med Røde Briga
der, Rote Annee Fraktion o.s. v. Men sådan har det faktisk også 
været i Danmark. 

I eo lang årrække bar vi set de røde BZ-grupper, Blekingega
de-bande, Autonome Antiracister, Fællesinitiativet mod Racis
me, Internationale Socialister, eller hvad de nu alle sammen 
kalder sig, fare frem med vold eller løgn i forskellige grader for 
at fremme deres formål og lukke munden på deres modstande
re. "Vi nærer ingen fine følelser for de grundlovssikrede fri
hedsrettigheder", erklærede lederne af Fællesinitiativet mod 
Racisme i 1988, og det bekræftede deres gerninger så sandelig. 

Disse grupper kunne også roligt begå deres overgreb mod 
andre. Myndighederne var nem.lig overordentlig tilbageholden
de med at gribe ind imod dem. Gang på gang er BZ-bander 
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f.eks. draget hærgende gennem København og har lavet hær
værk for hundredtusinder af kroner, uden at der blev skredet 
alvorligt ind imod dem. 

Nærmest parodisk virker det, at store dele af medierne nu 
hopper på deres afledningsmanøvrer og forsøg på at hæfte vol
den og overgrebene på deres modstandere. Betegnende er det 
f.eks., hvorledes politiske partier, aviser, radio og fjernsyn har 
søgt at overgå hinanden i fordømmelser og hulkehistorier om 
den forfærdelige højreekstremistiske eller nazistiske vold bag 
sprængningen i Internationale Socialisters kontor i København. 
Efter mere end et års intens efterforskning har politiet imidler
tid ikke kunne opklare, hvad der faktisk fremkaldte sprængnin
gen, og et og andet kunne tyde på, at gruppen selv forårsagede 
den. 

Mon nogen gruppe på den påstAede og udskregne "højrefløj" 
kunne regne med at møde blot en lille brøkdel af den langmo
dighed, mediebevågenhed og bel- eller halvvejs forstAelse eller 
overbærenhed, som de rødnazistiske grupper i så mange år bar 
nydt godt af? 

Uligeret 
Straffelovens berygtede §266b - den såkaldte racismepara

graf - truer med straffe på indtil 2 års fængsel til enhver, der 
offentligt udtaler eller meddeler noget, hvorved en gruppe af 
personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, 
hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro. 

Der står ikke noget om hårfarve. Så de rødhårede er åbenbart 
ikke beskyttede som gruppe af paragraffen. Men de kan natur
ligvis også bare lade sig farve sorthårede! 

Adskillige danskere er i tidens løb i henhold til denne tilføje
de bestemmelse i straffeloven blevet dømt for ytringer i tale 
eller skrift, der ansås for krænkende over for fremmede her i 
landet. Undertiden har ytringerne været så alment politiske, 
udsprunget af almindelig dagligdags sprogbrug eller så vanske
lige at henføre under paragraffens ordlyd, at man har måttet 
undre sig over domfældelserne - eller ligefrem anse dem som 
led i de politiske forsøg på at kneble om muligt al kritik af 
fremmedgørelseskursen. 

Mere og mere har man også måttet a fornemmelsen af, at 
paragraffen, skønt det vist aldrig er blevet utvetydigt fastslået, 
kun gælder danskernes ytringer om fremmede, men ikke tilsva
rende ytringer om eller mod danskerne, hvad enten de fremsæt
tes af danskere eller fremmede. 

I Danskeren 1992 nr. 6 s. 4 omtaltes, hvordan en dansker i et 
af landets største dagblade betegnede sine landsmænd som de 
"maddikerarvede danskere" og udtalte, at vi skulle have "nogle 
flere fremmede hertil, nogle mørke mennesker, så det sarte blot 
bliver fortyndet og den rette kulør opnås''. 

For at få klarlagt, om ikke dette faldt ind under straffelovens 
§ 266b, anmeldte DDF ytringerne til politiet. Men anklagemyn
digheden fandt ikke, at der var grundlag for strafforfølgelse i 
anledning af disse ytringer. 

Med desto større interesse ~ser man nu, at en dansker er 
blevet idømt 6.000 kr. i bøde og erstatning for at have sagt til en 
indisk-født dansk statsborger, der havde foepagtet hans slot, at 
ban kunne "tage en spand i voldgraven og vaske sig. Det kan 
man ikke se på din hudfarve alligevel" (Jyll.-Post. 20/3 93). 

Den indiske hudfarve var altså beskyttet af loven, men ikke 
den "maddikefarvede" danske. Det kan vist herefter fastslås, at 
fremmede er til overmål beskyttet af ''racisme-paragraf" og 
andet, men de almindelige danskere, som bare repræsenterer 
det indfødte danske folk, de er det ikke. 



''Hvad er det at være dansk?'' 
Dette spørgsmål er alle indvandrings. 

modstandere nok blevet konfronteret 
med på et tidspunkt. Givetvis bar spørge· 
ren stillet det med en overlegent·bedrevi· 
dende mille og et spotsk glimt i øjet, og 
ofte er indvandringsmodstanderen da 
også utvivlsomt blevet vedkommende 
svar skyldig. For, ikke sandt, hvad er det 
egentlig at være dansk? At have en 
bestemt retsopfattelse, særegne skikke 
eller simpelthen øl, kartofler og brun 
sovs, som "antiracisteme" ynder at vræo· 
ge? Enhver opremsning synes at komme 
til kort. 

Næppe nogen har formået at skære 
igennem al denne snak som digter· 
præsten Kaj Munk. Hans digtSamling 
"Sværg det, Drenge'' fra 1941 rummer 
nogle af de sandeste ord overhovedet om 
det at være dansk. I digtet "Dansk at 
være" stilles spørgsmålet direkte: 

"Nu kommer de og fritter, 
hvad det er at være dansk". 

Naivt begynder Munk, som de fleste 
ville gøre, med at opremse: At være 
dansk er "noget med" at hade uretten, det 
er "noget med" bøgetræer, søhelte, H.C. 
Andersen og Grundtvig, Kongen, flaget 
og sproget Efter seks vers med sådan 
opremsnillg kommer endelig til slut den 
væsentlige erkendelse, som ikke kan 
fremhæves nok: 

"Men vil I stadig fritte, 
saa si' er jeg ikke mer. 
Hvad Dansk er, ved jeg ikke, 
og -tilgiv mig, jeg ler -
hvis virkelig jeg vidste det, 
var jeg det ikke mer''. 

Man er altså mest af alt dansk, når 
man ikke kan svare præcist på spørgsmå· 
let om, hvad det er at være det! Nationa· 
liteten er jo simpelthen det givne liv, som 
leves bedst, når det leves indenfor ram· 
mer, hvor de fundamentale værdier er 
selvfølgelige og uantastede, altså når 
individet egentlig ikke er bevidst om 
dem. Så snan det nationale bliver 
begrebsliggjort, d. v.s. tilgængeligt for 
sproget, mister det sin organiske umid· 
delbarhed, der er dets væsentligste værdi, 
og kan derefter enten infameres eller 
udnyttes af ideologer, som af magtbryn· 
de vil sætte det nationale i system og 
derved bringe det i misforhold til det 
givne liv. 

Det begrebsliggjone nationale dækkes 
af betegnelsen "egenart", og snak om 
egenart vil altid høres fra dem, som ved 
på denne måde at bagatellisere det natio
nale vil flygte fra ansvaret for det givne 
liv. Om sådanne personer skrev Kaj 
Munk i digtet "Enten·Eller'': 

"Mænd med blege Miner, 
Folk, jeg agter stort, 
villet rolig triner 
ind ad Gaardens Port, 
vil Beviser føre 
for, hvad helst de tror, 
trænger til at børe 
deres egne Ord. 

Og den samme Remse 
bli'r mig tit forklar't, 
den om Smilets Bremse, 
om vor Egenart, 
om at Ret maa vinde 
og "Kong Christian staar'', 
om at selvbesinde 
og de tusind Aar. 

Det er godt altsammen. 
Ære, Lov og Pris. 
Men jeg svarer. Jamen 
hvad skal her Bevis? 
Vi til Kamp er buden. 
Hvad der er os størst, 
maa vi slaas for uden 
nogen Vished først. 

Du maa slaas i Blinde 
i den samme Stund, 
da du trues inde 
i din Verdens Grund. 
Skal du overveje, 
om det nytte kan, 
for dit bedste Eje, 
er du raadden, Mand''. 

Kaj Munk mente, at der er noget, som 
hedder samvittighedsindsats, d.v.s., at 
den enkelte har en pligt til at gøre sit 
yderste, også selv om der intet håb er for 
succes. Som han skrev i digtet "Ikke For· 
lig'', ville han egentlig helst leve i fred 
med alle, men hvis man tror på noget, 
hvis alt ikke er een ligegyldigt, må man i 
kamp: 

"At tro er det rebelske 
at ville Værn, at maatte Trods. 
Kun den, der ej kan elske, 
kan slippe for at slaas". 

I 1941 var Kaj Munk imidlertid skuf. 
fet over, at så mange danskere forholdt 
sig passive wider tyskernes besættelse af 
landet. For ham var der overhovedet ikke 
nogen widskyldning for ikke at kæmpe. 
For sit eget vedkommende ville han hel· 
lere se sig selv og sin familie udslettet 
end Danmarlcs kapitulation, og han faldt 
som bekendt i 1944. I digtet "Under 
Dommen'' lod han Gud revse de dådløse 
danskere med ord, der atter er sørgeligt 
aktuelle: 

"Er I sunket ned iblandt den Bærme, 
som det er umuligt at fornærme, 
og som ingenting forstaar afNød, 
før jeg lader Østens Gribbesvænne 
flaxe ind og flænse i jert Kød?". 

Man kan kun håbe på, at det danske 
folk snart vil vågne op, besinde sig på 
"hvad det er at være dansk" og derefter 
sige fra over for den vanvittige fremmed
politik, som føres af samarllejdspolitiker· 
nes arvtagere, og derved gøre Kaj Munks 
pessimisme til skamme. 

Sværg det, drenge! 
Peter Neerup Buh/ 

5. januar 1944. Kaj Mun.k betalte prisen for at "'vi/le værn'" og ··mdtte trods··. 
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Frankrig: 

Hele indkomstskatten går 
til indvandrerne 
Fra en korrespondent i Frankrig har vi modtaget følgende redegørelse for afsløringen af de 
kæmpeudgifter, som indvandringen påfører det franske samfund - og for de energiske og hid
til ret vellykkede anstrengelser, politikere og myndigheder har udfoldet for at si.gule kends
gerningerne for folket. 

Det var en vigtig og sensationel infor
mation, der direkte vedkom alle Frank
rigs skatteydere og sikkert ville vække 
opsigt ud over hele Vesteuropa. 

Regningen skal betales ubeset 
Men nyheden om indvandrernes årlige 

regning til den franske stat er aldrig blt7 
vet offentligt kendt Ikke et ord i TV og 
radio. Kun et par venstreradikale blade 
omtalte sagen i et forarget dementi af 
"påstande". der var så "tåbelige" og ,clat· 
terlige", at man ikke engang ville citere 
dem for læserne. 

Andre blade, der nok var villige til at 
behandle spøigsmålet om samfundets 
udgifter til immigrationen, vovede heller 
ikke at omtale den rapport, som Pierre 
Milloz havde udatbejdet for instituttet 
Centre d'etudes et d'argumentation i 
Paris. 

Man kendte godt Pierre Milloz, en 
fremragende og velanset videnskabs
mand, doctor juris, med diplom i statsvi
denskab på højeste niveau fra l 'Ecole 
nationale d' administration (ENA), forfat
ter til adskillige værker om social økono
mi, prisbelønnet af Akademiet for moral
ske og politiske videnskaber og af nobel
pristager Rene Cassins fondation. 

For utroligt 
Men man var bange for Milloz's sidste 

arbejde. Det var for utroligt, det kunne 
ikke være rigtigt. Det kunne ikke være 
sandt, at statens forsørgelse af udlændin
ge, indvandret fra Asien og Afrika, 
kosrede så meget: en enorm udgift på 
højde med det samlede beløb, som alle 
franskmænd hvert år betaler i indkomst
skat! Journalisterne foretrak at vente pl 
en redegørelse om sagen, som den socia
listiske finansminister havde lovet at 
udsende snarest. 
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Pierre Milloz er specialist i statsrevisi
on og bar en lang erfaring med kontrolle
rende undersøgelser af den offentlige 
administrations budgetter og funktioner. 
Hans undersøgelse af immigrationen 
blev udført på normal vis ved hjælp af 
officielle statistikker. Undersøgelsens 
konklusion er en opgørelse af, hvad ind
vandrerne yder, og hvad de modtager fra 
det offentlige. Resultatet bliver et tab for 
det franskesamfund på 210 milliarder. 

Hele indkomstskatten medgår 
Der er ingen polemik i Pierre Milloz's 

rapport, ingen kommentarer, blot de offi
cielle tal, der tillader at opstille en afslut
tende balance for skatteåret 1990: 

Indkomstskat +210.000.000.000 francs 
Immigration: -210.000.000.000 francs 

Debetsaldoen gælder naturligvis ikke 
den immigrerede befolkning som helhed. 
Der findes i Frankrig titusinder af italie
nere, spaniere og portugisere, som lever 
og arbejder normalt og ligesom fransk
mændene betaler deres skat til den 
mangfoldige hærskare af asiatiske og 
afrikanske parasitter. 

Minimum stal 
Siden 1990 er skatterne steget i takt 

med den fortsatte invasion. I øvrigt må 
det bemærkes, at rapportens beregning af 
statens udgifter til immigrationen blot 
angiver et minimum. Andre udgifter på 
hundredevis af millioner er kamoufleret i 
statistikkerne, så de ikke kommer med 
på indvandrernes debetside. 

Det gælder for eksempel opførelse og 
drift. af nye fængsler som en følge af den 
stærkt forøgede kriminalitet, der hoved
sagelig skyldes unge negre og arabere -
de fleste går dog fii, enten fordi de er 
mindreårige, eller fordi en "antiracistisk" 

undersøgelsesdommer, til politiets forbit
relse, nægter at rejse tiltale. 

Modrapport gemmes væk 
I 1991 havde præsident Mitterrand 

bedt sin finansminister om at undersøge 
Pierre Milloz's rapport, og en gruppe af 
ministeriets eksperter skulle som haste
sag udarbejde en redegørelse. Det forlød 
allerede, at man meget snart kunne for
vente en officiel "modrapport'', der fuld
stændig ville dementere alle de "xenofo
biske, absurde påstande". Det er nu to år 
siden. Man venter stadig på dementiet. 

Mitterrand bar forlængst modtaget den 
såkaldte modrapport. Den er i virkelig
heden en bekræftelse af Pierre Milloz' 
beregninger og er derfor aldrig blevet 
offentliggjort. 

Efter socialisternes knusende nederlag 
ved det sidste valg har den nye borgerli
ge regering nu mulighed.for at give Pier
re Milloz oprejsning og informere 
offentligheden om immigrationens øko
nomiske realitet. 

For eksplosivt 
- selv for den nye regering 

"Umuligt! Det er alt for eksplosivt!", 
siger et fremtrædende medlem af det 
dominerende gaullistiske parti, RPR, i en 
fortrolig samtale med journalister i Nati
onalforsamlingens bibliotek. "Sandheden 
om den systematiske udplyndring af 
Frankrig og i øvrigt hele Vesteuropa skal 
nok komme frem. Det er bare ikke det 
rette tidspunkt. I kan nok forestille jer 
franskmændenes reaktioner, hvis man 
fortæller dem, samtidig med at de mod
tager den nye skatteopkrævning for 
1993, at alt hvad de skal betale, til den 
sidste franc og den sidste centime, bliver 
ædt af ubudne gæster. Det kan blive en 
ny revolution!... Men en af den nye 



majoritets vigtigste opgaver bliver at 
stoppe immigrationen og begynde at 
hjemsende de værste snyltere" ... 

Nu venter man pl Pasqua 
Et par dage senere meddelte pressen, 

at indenrigsminister Charles Pasqua har 
forberedt en ny lov til. regulering af 
immigrationen. De vigtigste punkter: 
Bekæmpelse af flerkoneri og skinægte
skaber, begrænsning af familiesammen
føring og udstedelse af opholdstilladel
ser, udvisning af udenlandske forbrydere 
og illegale indvandrere ... Indenrigsmini
sterens rapport til Nationalforsamlingen 
oplyser bl.a., at der er 25 procent 
udlændinge blandt de 3 millioner ar
bejdsløse, som modtager understøttelse, 
og 30 procent udlændinge i fængslerne. 

11, 

Diskrimination 
under Røde Kors 

I Sandholmlejren nord for København 
modtager Røde Kors denne verdens for
fulgte. Her kan de så under tilbørligt 
opsyn fortsætte med at forfølge hinan
den. 

I praksis har lejren således måttet ope,. 
rere med tre grupper: 

De (i egen overbevisning) absolut 
mest betydningsfulde er de muslimske 
arabere. De er klasse 1 overmennesker 
og vil derfor ikke være sammen med 
ikke-muslimske arabere, som de regner 
for laverestående. De ikke-muslimske 
asylarabere i klasse 2 vil til gengæld ikke 
være sammen med afrikanerne, som alle 
regner som det ringeste: klasse 3. 

Hvis ikke denne orden respekteres, 
f.eks. når asylsøgerne skal spise, bliver 
der ballade. 

I Asylcenteret Nakkebølle på Fyn har 
denne asylidyl fået en yderligere dimen
sion. Det viser sig nemlig, at bosniske 
muslimer ikke kan være i stue med ara
biske muslimer, som bosnierne føler sig 
meget utrygge ved. Af den grund for
skansede bosnierne sig endog i en perio
de i asylcenterets T\C-stue. 

Hvem danskerne er utrygge ved, forly
der der ikke noget om. Det er også gan
ske ligegyldigt. For de bliver ikke spwgt. 

Men det bliver spændende at se, hvil
ken klasse danskerne til sin tid vil kvali
ficere sig til, når politikerne om føje år 
helt har fået omdannet Danmark til et 
"multi-etnisk" samfund. 

Side op og side ned ... 
Antallet af nye statsborgere er eksplo

deret - næsten fordoblet inden for det 
sidste par år. 

Det er nu ved at passere 6.000 pr. år. 
I Lovtidende kan man læse de nye ind

fødsretslove. Side op og side ned kan 
man se, hvem det er der bliver gjort til 
"danskere,,. 

Mehdi, Abbasi, All, Saadon, Khaled, 
Akeel, Thair, Mahmoud, Jadil, Kader, 
Atefeh, Malek, Satar, Abdul, Sfia, Abra
ha, Sirag. .. 

Ansøgningerne om dansk statsborger
skab går over politiets skrankeekspediti
oner. Derfra har vi også Bet at vide, 
hvad ansøgernes baggrund er: Det er i 
stor stil mennesker, der hænger fast i det 
danske bistands-og arbejdsløshedssystem. 

I disse år uddeles Danmarl< som 
almisser til alverden. 

Dansk statsborgerskab har traditionelt 
været noget, man kunne opnå, når man var 
så indlevet i det danske samfund, at man 
reelt allerede var dansker. Sådan er det 
ikke mere. 23/3 fortalte borgmester Per 
Madsen fra Ishøj på et møde i Publicist
klubben, hvordan de nye "danskere" sen
der børn i skole, der ikke kan tale dansk. 

Lovtidende A 1992 Hæfte 70 nr. 361. 

Politikerne gør folk til danskere, som 
end ikke taler sproget! 

Ifølge arkæologerne er danskerne et af 
de folkeslag, der har boet længst i deres 
område. Hør blot, hvad Sven Skovmand 
fortæller i "Den danske historie" fra old
tiden til år 1500, s. 12: 

"En stabil jægerbefollming fik Dan
markførst for ca. 10.000 år siden ... Dis
se jægere har efter alt at dømme været 
vores forfædre. Indtil for få år siden troe,
de man ganske vist, at der havde vænet 
en række folkevandringer ind i Danmark, 
bl.a. da landbniget blev indført. Den 
nyeste forskning synes imidlertid at vise, 
at den danske befolkning kun i ringe 
grad har vænet udsat for indvandring 
udefra. Selv i den storo folkevandrings/id 
for I 5 00 år siden gik bevægelserne uden 
om Danmark og de andre nordiske lan
de. Derfor er danskerne nok det Jo/le I 
Europa, der længst har boet på samme 
Sted ... u. 

Dette er ved at være slut nu. 
Der er ved at blive to slags danskere: 
Dem, der er vokset ud af landet, og 

som bærer den kultur, vi kalder dansk. 
Og så de andre: Papirdanskerne. 
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Mødeballade i medierne 
Virkeligheden omkring DDF's møder svarer ikke til, hvad pressen fortæller. Og "demonstra
tionerne" mod dem er ikke ganske, hvad de giver sig ud for. 

Af Ole Hasselbalch 

H vorlor får folk ikke besked? 
For dem, der har overværet Den Dan

ske Forenings møder, kan det undertiden 
være svært at forstå den hurlumhej, der 
er om dem. Hvorfor "demonstrationer
ne"? Hvorfor presseballaden? Der sker 
jo ikke andet, end der foregår ved masse
vis af andre møder hver eneste dag??? 

Alt har imidlertid en forklaring. Lad 
os tage et eksempel: 

23/2 holdt DDF møde i Årltus under 
en mediebevågenhed, som næppe kunne 
være større, såfremt et rumskib fra Mars 
var landet midt i byen. Som sædvanlig 
var der varslet demonstration. Arran
gøren var "Århus mod Racisme". 

Læserne af f.eks. Jyllands-Posten, som 
må siges at høre til på den seriøse side, 
ville forvente at finde en dækkende 
reportage af, hvad der skete. Disse for
ventninger blev imidlertid skuflede. Bla
dets reporter (Simon Andersen) krydrede 
endog sin stærkt farvede artikel ved at 
berette om episoder, som slet ikke fandt 
sted. Endnu værre stillede det sig i andre 
medier. 

Ikke en eneste journalist gjorde sig 
den ulejlighed at overvære foredraget. 
Kun den ballade, "Årltus mod Racisme" 
lavede, var interessant. 
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Lad os tage udgangspunkt i Jyllands
Postens reportage. 

Jyllands-Posten og virkeligheden 
Foreningen optalte ca. 170 såkaldte 

demonstranter, når pressefolk og tilfældi
ge forbipasserende trækkes fra. Jyllands
Posten opgav tallet til 300. Blandt de 170 
var der - hvilket også fremgik på et bil
lede i Jyllands-Posten - et ganske stort 
indslag af fremmede. Aktionen mod 
DDF bavde med andre ord ingen opbak
ning blandt århusianerne ud over den, 
medierne foregøglede. 

På de ledsagende billeder i Jyllands
Posten skinner sandheden igennem også 
på et andet punkt. Her ses nemlig 
demonstrationsplakaterne, og af dem 
fremgår, at det er "Socialistisk Arbejder 
Avis", der står bag beskyldningerne om 
"racismen og "'nazismen på mødet. Dette 
organ er "Internationale Socialisters" 
blad 

I Østjyllands Radio dagen efter var det 
da også en vis hr. Anders Scbou, der 
optrådte som talsmand for "Århus mod 
Racisme". Han kommer fra "Internatio
nale Socialister", hvor han har stået for 
foredrag såsom "Hvad vil Internationale 
Socialister", "Hvordan stoppes Racis-

men", folderen "Marx tilbage til Uni" og 
andet tilsvarende. Og i TV var det Ro
land Christensen, der tegnede "Århus 
mod Racisme". Også ban kommer fra 
"Internationale Socialister". 

"Århus mod Racisme" var med andre 
ord ren facade, skabt til formålet. 

Også i Ålborg 
Samme dag - 23/2 - var der også 

DDF-møde i Ålborg. Ålborg Stiftstiden
de fortæller 24/2 udførligt om demon
stration herimod - men i overensstem
melse med fast mediepraksis intet 
meningsfuldt om, hvad foredragsholde
ren, den gamle norske frihedskæmper 
Jan Høeg, sagde. Stiftstidendes læsere 
ml mistænke, at det bar været slemt, 
siden han ligefrem kunne påkalde sig en 
"antinazistisk" protestdemonstration. 

Også i Ålborg måtte sandheden altså 
hales ud af avisens billeder. I dette tilfæl
de et forsidebillede, hvor det ses, at det 
også her var "Socialistisk Arbejder 
Avis", der tegnede plakatteksterne. 

Lederen af demonstrationen i Ålborg 
præsenterede sig da også over for fore
dragsholderen - hvem han ikke ville give 
hånden - som Jørn Andersen. Han er 
"elektronikmekaniker", bor i Nørresund
by og koordinerede bl.a. "Internationale 
Socialisters" årsmøde 1992 i Valby. 
Sanune år indledte han organisationens 
møde om "EF-hær og racisme". Han har 
også holdt foredrag om bl.a. "Marx og 
økonomien", "Hvordan bekæmpes EF
unionen" mv. mv. 

Hvad medierne ikke fortæller 

Det er ganske ud~n risiko, at aviserne 
illustrerer deres artil<ler med afslørende 
billeder. Den almindelige læser har jo 
nemlig ingen chance for at Il øje på af
sløringen. Hvordan skulle han kunne 
vide, hvad "Internationale Socialister" er 
for noget, og at "Xx-by mod Racisme" er 
et fupnummer? · 

"Internationale Socialister" (IS) er en 
ekstrem venstrefløjsgruppering på et 
halvt hundrede aktive (samt dem som 
skrives på, når der søges kommunale til
skud - hvilket gruppen f.eks. har Ilet i 



Århus, ca. 17.000 kr.) . Gruppen bar i 
henhold til egne udsagn (skriftet "Smid 
Racisterne ud", IS 1992, s. 32) taget den 
"antiracistiske" sag op for at "blive lidt 
mere kendt". 

Den lever i revolutionsromantikkens 
verden. I Socialistisk Arbejder Avis, fra 
sep1ember 1987 hedder det i en artikel 
under overskriften "Her står vi": "'Under 
kapitalismen tilegner den herskende 
klasse sig de værdier; arbejderklassen 
skaber. fordi de har kontrollen over pro
duktionen og alle andre samfondsområ
der Derudover tjener den borgerlige stat 
borgerskabets Interesser gennem et ud
viklet undertrykkelsesapparat -Skal dis
se forhold ændres, må arbejderklassen 
selv gennem revolutionær omvæltning 
kollektivt overtage kontrollen. Den bor
gerlige stat md J}ernes og en arbejderstat 
sættes i stedet, som bygger på arbejder
klassens egne revolutionære og demokra
tiske organisering, på arbejdspladserne 
orbejderråd. Dette nye demokroti er ga
rontlen for, at kapitalismen aftlwffes til 
fordel for det klasse/øse kommunistislæ 
samfund". 

Hvordan det? Jo, som det siges i 
"Smid Raci.sterne ud" (s. 30): "I IS fore
stiller vi os, at en re110/ution i Danmark 
eller i andre lande kommer til at starte 
med en storstrejke, som varer i længere 
tid. Pd et eller andet tidspunkt må de 
strejkende tage stilling til et grund
læggende problem. Folk er løbet tør for 
mad, elektricitetsforsyningen er brudt 
sammen o.s. v.". Med denne romantik 
som udgangspUDkt retfærdiggøres 
næsten alt. I Aktuelt 1415 92 fortæller en 
repræsentant for gruppen f.eks., at den 
ikke tillægger folketingsarbejde betyd
ning. Og han fortsætter: "Vi er ikke spe
cielt ophidsede over, at de (Blekingegade
banden red.) skød en betjent... Vi synes 
heller ikke, de1 er specielt moralsk for
kasteligt at stjæle fra en bank". 

Gruppen har gjort den "antiracistiske" 
sag til sin, fordi dette tema efterhånden 
er det eneste, der kan skaffe ekstreme 
venstregrupperinger opmærl<somhed. Det 
sker på den måde, at gruppen prøver at 
opbygge "racistiske" fjendebilleder (som 
f.eks. Den Danske Forening), der så 
"bekæmpes" gennem manifestationer, 
som tiltrækker pressen. Gennem denne 
"kamp" prøver gruppen tillige at tiltræk
ke nogen, der kan bringes til at sympati
sere med den, så at de hen ad vejen kan 
drages længere ind i arbejdet. 

Til forklaring af "racismen" har 
"lntemationale Socialister" derfor op
bygget en tankeverden, der forklarer 
"racismen'' på en måde, som passer ind i 
gruppens egen. "Racismen er sdledes et 
prodt1kt af dels kapitalismens tidlige fase 

- ~ --, ' ~,,. ti"~ , •• l l ~~'::...~.~~=,.,.. .. ~,,,---'--,..,• " •. l . . - -

Omstridt møde1~~"> 

flyttet i b~er~ 
D<ti Danske Forvting rykketk foredrog oæk /rt,Årl= 
u,,..,_.,,,,._.°'-" 

Pressens tolkning af, hvorfor DDF tog til forsamlingshusklljfe i Thorning 2312, medens de 
drhusianske "'antiracister "jjol/ede rund for at finde ud af, hvor "nazimødet•• var blevet af 

med slaveriet, dels af imperialismens 
udvikling, hvor kapitalismen fordrev feu
dalismen gennem kolonisering, og dels 
dette drhundredes fascistiske bevægelser; 
som erobrede starsmagten og brugte 
rocismen som deres eksistensberettigel
se", forklarer gruppen f.eks. C'Smid 
Racisterne ud", s. 7). 

Censu.ren som redskab 
Forudsætningen for, at det hele kan 

virke, er imidlertid naturligvis, at folk 
ikke ar lejlighed til ved selvsyn at sætte 
sig ind i tingene - f.eks. sætte sig ind i, 
hvad Den Danske Forenin~ møder dre
jer sig om. Gruppens "landsledelse" har 
derfor vedtaget, at "fascister skal ingen 
ytringfrihed have" (skrifret "Internatio
nal Socialisme" 13/11 9{!). 

Dette kunne lyde vanvittigt. Men i 
Århus lykkedes det faktisk en tid lang 
''Internationale Socialister'' at få SF-eren 
Lone Hindø til at hoppe på vognen. Hun 
forlangte stop for DDF-møder i kommu
nens lokaler. Og i Ålborg fostrede selve,. 
ste borgmesteren, Kaj Kjær, i anledning 
af mødet med Jan Høeg tanker om for
bud mod fremtidige møder i DDR 

Det kan faktisk godt lykkes at fi poli
tikerne til at tage hovedet under armen. 

Midlet over for "racisterne" er ifølge 
"Internationale Socialister'' dels "fysisk 

konfrontation", dels "anti-raci.stisk pro
paganda" (udtrykkene hentet fra "Smid 
Racisterne ud", s. 16). 

"Fysisk konfrontation~ 
Hvad det første angår, er gruppen til

syneladende ikke principielt imad vold. 
Som en deltager i "Internationale Socia
lister'' (skolelærer Erik Mikkelsen fra 
Ishøj) siger til Eksll'aBladet 12/6 90: 
"For os er det afgørende /øvrigt ikke, om 
en aktion er "legal" eller ej, men om den 
fremmer kampen el ler hæmmer den". 

Voldelige aktioner avler imidlertid 
modvilje. Derfor står "Internationale 
Socialister'' og andre "antiracister'' prin
cipielt aldrig bag deil slags. Tværtimod: 
"Vi ønsker ikke et politisk klima her i 
landet, som er præget af vold og terror. .. 
Vi arbejder åbent og demokratisk. .. ", 
skriver organisationens repræsentant 
Lene Junker f.eks. i Morgenavisen I 0/5 
92. Efter bombeaffæren hos "Internatio
nale Socialister'' i SøllerØ<lgade sidste år 
(som politiet nu antyder kan være forår
saget af gruppen selv) erklærede grup
pen da også omgående, at der var tale om 
et anslag mod "retten til at organisere 
sig og retten til at ytre sig" (I'V 2 17 /3 
92) og ··anslag mod gnmdlæggende ~ 
demokratiske rettigheder" (f'V I samme 
dag. Mærk modsætningen til vedtagelsen 
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i ''Internationale Socialisters" landsledel
se om, at "fascister" skal berøves 
ytringsfriheden). 

De, der overværer DDF-møderne, 
oplever alligevel jævnlig voldelige op
trin. De ankollllllende chikaneres f.eks. 
med spytten, slag og spark. Mødelokaler
ne blokeres måske fysisk. Lokaleudlejer
ne og evt. personalet søges skræmt fra at 
medvirlce (hvis de ikke falder som ofte 
for skrønerne om, at det er "racister" og 
"nazister", der skal mødes, og af den 
grund Jukker døren). Og der udøves 
undertiden også hærværk mod bygnin
gerne samt mod deltagernes og arran
gørernes ejendele. 

Lad os tage nogle nylige eksempler: 
Efter Søren Krarup-mødet i Hillerød 4/2, 
som "antiracisteme" på grund af politi
beskyttelsen ikke kunne komme ind på 
livet, blev de hjemdragende mødegæster 
overfaldet i toget, så dette måtte standses 
på Østerport og politiet tilkaldes. Så sent 
som fi:edag 19/2 blev et møde i et privat 
hjem i Ringsted "blokeret'' voldeligt af 
to busfulde BZ.typer. 

Der fortælles stort set intet om den 
slags i pressen. Under togoverfaldet gik 
det ellers så vidt, at en journalist fra 
EkstraBladet blev taget for mødedelta
ger, i hvilken anledning han fik en ilde 
medfart. Sådant ville under normale 
omStændigheder være en "god historie". 
Men som enhver kan se, har hans blad 
ikke bragt den. Tværtimod lagde bladet 
1/3 93 spalteplads til, at Ole Mølholm 
Jensen fra "Internationale Socialister" 
kunne fortælle læserne, at der slet ikke 
havde fundet noget overfald sted. 

Generelt set formidler pressen billedet 
af, at det "bare" er nogle ekstremister, 
det går ud over, og at det hele forøvrigt 
ikke er noget at snakke om. Det drejer 
sig jo kun om "demonstrationer", får 
folk at vide. 

"Anli-racistisk propaganda~ 
Censur kan imidlertid også organiser 

res på anden måde end gennem fysisk 
afskæring og håndgribelig vold. Det er 
her det, "Internationale Socialister" kal
der "antl-radsti.sk propaganda", kom
mer ind i billedet 

Lykkes det at ft folk til at tro, at f.eks. 
Den Danske Forening er halv· eUer hel· 
racistisk o.s.v., vil de jo nemlig som 
oftest af sig selv lade være med at sætte 
sig ind i det, foreningen fortæller, og 
Jade være med at kolllllle til forenin~ 
møderne. 

Metoden beskrives af "Internationale 
Socialister" i "Smid Racisterne ud", s. 
20: ''Antiracister på skolerne og folk 
udefra bør argumentere for, at eleverne 
aflyser møderne (med DDF, red.). Ele-
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veme har en demokrati.sk ret til at sige: 
"vi nægter at høre på DDF~ racisti.slæ 
ævl"". 

Eleverne skal med andre ord bringes 
til at synes, at det er en god ide at lade 
være med at sætte sig ind i Den Danske 
Forenings synspunkter og at boykotte de 
debatmøder, det "desværre (er) blevet 
populært at afholde med Den Danslæ 
Forening". Kun hvis dette ikke lykkes, 
skal "antiracisterne" gå med og "kon
frontere" ''.racisterne" (Socialistisk Arbej
der Avis, særnummer. marts 1992). Iføl
ge praktisk erfaring fra århusianske gym
nasier indebærer en sAdan "konfrontati
on" bl.a. stinkbomber i lokalet 

For at ft skoleelever og andre til at 
handle på den måde har "Internationale 
Socialister" og tilsvarende grupperinger 
ivæxksat en rent ud imponerende svært
ningskampagne mod Den Danske Fore
ning. Til brug for denne anvender "anti
racisterne" megen tid på at fmde noget -
f.eks. i foreningens skrifter - der kan 
udlægges som belastende for DDF. I 
mangel af bedre digtes evt. det nødven
dige (f.eks. om at foreningen vil skelne 
efter folks hudfarve, slå fi:ellllllede for 
panden og lignende). 

"Antiracisteme" er tydeligvis udmær
ket klar over, at de færreste danskere er i 
stand til at begribe, at nogen kan være så 
enestående frække, at de bevidst speku
lerer i løgn. 

Derfor kunne man f.eks. i Ålborg 
Stiftstidende 24/2 se afbilledet plakater, 
som fortæller, at det, der foregik inden 
for dørene i Den Danske Forenings 
mødelokale, har noget med nazisme at 
gøre - uanset at det var en gammel mod
standsmand som Jan H.øeg, der talte. Og 
over for det indtryk, Stiftstidendes forsi
debillede med "Internationale Sociali
ster''s plakatannoncerede nazibeskyld
ninger injicerer i læserne, tæller det kun 
lidet, at bladets reporter i en bisætning 
beretter, at Jan Høeg vistnok "havde 
været med til at kæmpe mod tyskerne 
under krigen". 

Ja, det tør siges. Jan H.øeg kæmpede 
faktisk i alle fem år. Han startede det 
første norske illegale blad. Han udførte 
højrisikoopgaver for de allierede efterret
ning$tjenester. Han var senere chef for 
modstandsgrupperne i bjergene nord for 
Oslo. Han blev invalideret og er i dag 
krigspensionist. 

Men når Jan H.øeg i dag holder fore
drag, skal han altså høre vrælen og løg
neslogans fra folk af samme type, som 
dengang hærgede hans land. 

Eftersnakkerne 
Vrøvlet viderebringes som bekendt 

gang på gang af medierne. Og det efter-

snakkes ivrigt af pæne mennesker, der 
gerne vil demonstrere deres renfærdige, 
ikke-racistiske og menneskevenlige sinde
lag. 

På den måde får "antiracistemes'' 
påstande om DDF en autoritet, de mildt 
sagt ikke havde fra starten af. Og f.eks. 
århuspolitikeren Lone Hindø kan i tv 
diskutere med ligesindede, hvor forfær
delig DDF er-uden at behøve at komme 
ind på, hvori det forfærdelige mere kon
kret består. DDF ftr selvsagt ikke tilsva
rende adgang til skærmen og mulighed 
for at spørge hende, hvad det egentlig er, 
hun snakker om. 

Der er også altid fagforeningsrepræ
sentanter til at "anbefale" demonstranter· 
ne og kontrasignere passende plakattek
ster. Der er lculturpersonligheder, som 
kan fremsige tåreperservers. Der er pro
gressive, menneskevenlige politikere, 
som kan bringes ind i den "antiracisti
ske" karosse og ft den til at tage sig ud. 
Foruden de mange andre, der uden at 
stille nærgående spørgsmål kan mobili· 
seres på det "godes" side i kampen mod 
det "onde". 

-Det burde 
forbydes.·f~1! q8 . 
Borgme,,ter K<!i ;Kjær u_il se pil sc,een «re,-,....· . . . 
. .,,.._.....,.,~ 
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Og når så karossen er fyldt op - 23/2 
til og med borgmesterniveau - kan den 
som regel uden besvær køres i den 
ønskede "antiracistiske" retning, uden at 
passagererne gør vrøvl eller stiller ube
kvelllllle spørgsmål om, hvem der sidder 
på bukken. 

Med gustent overlæg 
Og så er man i kredsen omkring 

"Internationale Socialister" selvsagt kold 
over for, om det hele bygger på opspind. 
I "International Socialisme" 13/ 11 1990 
(temanUllllller "Bekæmp Racismen") for-

·, 



tæller en af deltagerne i gruppen f.eks., 
at det er "ude af proportioner" at sam
menligne Den Danske Forening med den 
franske eller tyske "nationalfront", men 
at det ikke "gør noget i propaganda-øje
med at smide lidt smuds". l "Smid 
Racisreme ud'', s. 14, tales og$å om vig
tigheden af, at der opnås "bred opbak
ning til... at smudse DDF til". 

Medløberpressen 
Når løgnen på den måde er blevet en 

kultur, skyldes det ene og alene en ting: 
At pressen bar gjort den mulig. 

AJborg Stiftstidende afviste endog en 
kronik, som fortalte, hvad der egentlig 
skete ved mødet i Ålborg 23/2. Og Jyl
lands-Posten gav kun plads til et såkaldt 
debatindlæg, som i al sin korthed umu
ligt kunne gøre det begribeligt for læser
ne, hvad teknikken bag "antiiacisternes" 
bedrifter er. 

Pressen gør det med andre ord let for 
"Internationale Socialister" og andre til
svarende grupperinger at bedrage offent
ligheden. På samme måde som pressen 
f.eks. bar gjort det let for en formørket 
"antiracistisk" vikarbureaudirektør at 
fremstille sig som idealist, etiker og anti
oaxist, til trods for at der endog ligger 
domstolsbelaæftede båndoptagelser, hvor 
ban gnnende proklamerer, at ban mani
pulerer selvsamme presse (Danskeren, 
særnummer, april 1993). Og til trods for 
at ban ifølge et vidneudsagn i retten end
og bar udtalt, at alt er tilladt, hvis blot det 
ikke opda~es. Har han udtalt sig sådan, 
er JO nemlig og$å det ganske uproblema
nsk. For pressen ønsker ikke at opdage 
noget som helst. 

Medens andelen af fremmedsprogede 
elever i kommuneskolerne i landets 
hovedstad stille og roligt er i færd med at 
passere 25% for opadgående, er journali
ster, redaktører og kommentatorer ivrigt 
optaget af at finde et eller andet der kan 
bebrejdes dem, som gør opmærksom på 
det helt uholdbare i en sådan udvikling. 

Pressen er fallit i en af de mest kriti
ske politiske sager overhovedet 

Det sprængte samfund 
Denne fallit er et af symptomerne på 

den sprængning af det danske samfund, 
som er under fuld udvikling: 

Hidtil har dette samfund kunnet hænge 
sammen i begge ender. Også follc med 
modstAende interessec kunne tale sammen 
og følte - når alt kom til alt - forpligtelse 
over for hinanden. I dag er det nærmest 
ved at blive til en dyd ikke at tale sammen. 
Pressen og politikerne er nidkært optaget 
af at opdele follc i "rigtige'' og "forkerte" 
og af at fremhæve egen fortræffelighed ved 
at "tage a1stand" fra sidstDævnte! 

Dette er næppe nogen tilfældighed. 
For de toneangivende pressefolk og poli
ti.kere tilhører jo i dag en generation, der 
er opvokset i en i historisk sammenhæng 
enestående forkælelse - det, der lidt bit
tersødt er kaldt "rødvinsgenerationen". 
Kun de færreste af dem har oplevet på 
deres eget skind, hvad en ulykke er. Det 
store flertal af dem kan derfor naturligvis 
heller ikke have nogen indlevet fornem
melse af, hvad de traditionelle danske 
værdier dækker. Hvordan skulle de kun
ne det, når de aldrig på egen krop har følt 
konsekvenserne af at træde disse værdier 
under fode? 

Det kan ikke undre, at mennesker, for 
hvem nngene på den måde er blevet 
mere til et spørgsmål om ord end om 
kendsgerninger, opfører sig så ansvars
løst og bedragerisk som tilfældet er 
omkring DDF's møder. Det kan heller 
ikke undre, at de er sårbare for enhver 
manipulation, der blot betjener sig af de 
ngtlgeord. 

Men derved kommer denne beskyttede 
g~erations repræsentanter også i kon
flikt med andre generationer i deres egne 
grupper. Lad os tage et par eksempler: 

I landets største parti, Socialdemokra
tiet, er de ledende skikkelser ved at falde 
over hinanden af iver efter at opfinde nye 
uartigheder, der kan hældes ud over DDF 
- og metoder til at blive ved med at snak
ke uden om det egentlige problem og til 
at undgå at møde DDF i åben mark. 

I marts stillede partiets næstformand, 
Ove Dalsgård, sin ungdomsorganisation, 
DSU, over for et ultimatum: Hvis DDF's 
formand skulle med til et DSU-møde i 
Ballerup, så ville Dalsgård ikke stille op. 
DSU valgte at takke ja til DDF-forman
den og nej til Dalsgård. I DSU, der har 
holdt en hel byge af møder med DDF: 
erindrer DDF-repræsentanteme i det hel; 
taget ikke at have mødt andet end ordent
lige unge mennesker, der med argumen
tet som redskab og anstændighed som 
holdepunkt har søgt at finde frem til 
kendsgerningerne for herudfra at fast
lægge en løsning, det er til at leve med. 

I Odense, hvor de "antiracister', som 
de toneangivende politikere snakker efter 
munden, hindrede et DSU-møde med 
DDF-formanden, reagerede Konservativ 
Ungdom ved at invitere til et tilsvarende 
arrangement mellem KU og DDF. 

For et par år siden valgte Det Konser
vative Follceparti at aflyse DDF-forman
dens deltagelse i et møde, fordi Flygtnin
gehJælpens formand gjorde det til et vil
kår for sin deltagelse, at hans debatmod
part blev lukket ude. 

Kan man ønske sig nogen klarere illu
stration af, hvor problemet ligger? 

Ole Hasselbalch 

Årets 
brækmiddel 

Af uransagelige årsager er Lone Dyb
kjær blevet pressens kæledægge. Aviser
ne kan fylde spalte op og spalte ned med 
at berette om hendes fortræffelighed. Det 
må da også indrømmes, at hun er inkar
nationen af Overdanroarlcs mentalitet -
altid beskæftiget med "vort globale 
~var'' ( og de lukrative stillinger, det 
giver). For nylig afslørede hun, hvad vi 
andre godt vidste i forvejen: At hele den
ne mentalitet er konoentreret om at vise 
andre, hvor god man er, i stedet for blot 
at væl'I! det i al stilfærdighed. Da hun 
nemlig i begyndelsen af maj var på 
besøg i USA .med kæresten, tog hun iflg. 
Berlingske Tidende på bytur i New York 
med en hale af joumalister og fotografer 
efter sig, og på Madison Avenue lagde 
hun nogle småpenge i en kop til en hjem
løs, der sad og tiggede. En smuk gestus 
ikke sandt, men nu kommer det fatale; 
"... da de danske fotografer ikke havde 
været hurtige nok og f!et et billede af 
hende, mens hun gjorde det'', beretter 
Berlingeren, "bad de hende om at gøre 
det en gang til. Smilende vendte hun om 
for at gentage det..". 

Pludselig opfatter man i et kvalmende 
glimt, hvad al den "godhed", som politi
kerne kun hvad småpenge til en tigger 
~går finansie,:er af egen lomme, egent
lig skal !Jene nl. Efter Dybkjærs ulyksa
hge gentagelse kan ingen længere Jade 
sig ~e: Nytten for den fattige er så 
sandelig kun et tilfældigt biprodukt; 
hovedformålet er at give sig selv positiv 
PR, hvilket også er lykkedes til fulde for 
!)Ybkjærs vedkommende. Berlingerens 
JoumaltSt sparer ingen anstrengelser for 
at bedyre, at situationen med den hjem
løse skam opstod "tilfældigt", og da en 
fotograf i sin iver kom til at vælte kop
pen med småmønter, og Dybkjær badet i 
blitzlys bøjede sig ned for ~somme
ligt" at hjælpe med opsamlingen, var det 
"spontant'' ... 

Intet i dette rygklapperi kan overraske. 
I Danmark er de kristne ord om, at vel
gerninger bør ydes i løndom, glemt, for 
farisæerne heISker, og de lever af at 
bekræfte hinanden i deres udstillen af 
"godhed". Hvis her føles lummert, skyl
des det såvist ikke kun sommeren! 

Den fattige bar fult sit, men ingen så 
det, så "smilende vendte hun om for at 
gentage det ... ". 

Fy for pokker dog! 

Peter Nærup Buh/ 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
Elisabeth Bardino var under 2. Verdenskrig med til at redde jøder til Sverige og deltog i mod
standskampen som kurer. I denne samtale med Harry Vinter fortæller hun om et langt livs 
indsats for Danmark. 

H V: Bardlno, det lyder italiensk. Er 
du indvandrer? 

E.B.: Nej, det er jeg ikke. Jeg har løbet 
mig til navnet, men han er indfødt 
esbjergenser. Jeg aner ikke, hvor det 
stammer fra, udover, at han er døbt det. 
Han hed Jørgensen, dengang vi skulle 
giftes. Han blev kun kaldt Bardino, både 
i Hjemmeværnet og andre steder. Jeg 
anede ikke han hed Jørgensen, før vi 
kom op på rådhuset og skulle ordne 
papirerne. Da jeg kom tilbage til dom
merkontoret sagde jeg: Gud, ved I hvad 
han hed. Nej. Han hed Jørgensen. Så 
skreg de jo af grin. Så sagde dommeren: 
Det må vi hellere B ordnet, og så sendte 
vi en navneansøgning til Ribe Amt. 8 
dage efter fik vi en ny vielsesattest. Vi 
strøg Jørgensen og kom til at hedde Bar
dino. 

,ll V: Elisabeth. jeg læste for et stykke 
tid siden et læserbrev, du havde skrevet 
om et "forandret Hillerød". Er Hillerød 
forandret? 

E.B.: Ja, det må den jo være. Jeg har 
ikke sat mine beo Mr siden dengang, da 
jeg troede, Hillerød var en by, rnan kun
ne være bekendt at kende. Det må være i 
slutningen af 1943 eller begyndelsen af 
1944, hvor min onkel, der var præst i 
Slots Bjergby ringede og spurgte, om jeg 
kunne hjælpe nogle gæster, han havde, 
sorn ban ikke turde at have længere, til 
Hillerød, hvor han havde en aftale om, at 
de kunne overnatte på Hillerød Sygehus. 
Det var to jødiske læger . fra 1yskland. 
Jeg skulle aflevere dem den næste dag 
ved hotellet i Hundested. 

Det gik vældig fi.ot. Der var kun en 
overlæge og en portør, der vidste at de 
var der. Dagen efter hjalp jeg dem til 
Hundested, hvorfra de blev overført til 
Sverige. 

Så jeg havde altid troet, Hillerød var 
patriotisk Det kan jeg se, det er den ikke 
mere. 

H. V: Dengang mdtte du gel og skjule 
dig i Hillerød. Det må du nænne:st ogsd 
gøre idag, hvis du vil være der. Det er 
lige før Hillerød ikke er forandret. Er vi 
ved at være tilbage ved de tilstande, du 
forsøgte at bekæmpe dengang? 
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Elisal,eth Bardino 

E.B.: Somme tider er jeg virkelig 
alvorligt bange for det. Jeg kan f.eks. 
konstatere, at nogle af de store dagblade 
er begyndt at skære kraftigt i, hvad man 
skriver af læserbreve. Bl.a. henviser de 
til, at de ikke ønsker, at vi sammenligner 
alle de her, der går og arbejder for Flygt
ningehjælpen, med dem, som i sin tid 
arbejdede for tyskerne. 

H. V.: Nej, det kan de ikke lide. 

E.B.: Nej, det kan de ikke. Når man 
tænker på retsopgøret, så var det en kata
strofe. Alle vi, der burde have holdt på 
dengang, vi slap grejet og tænkte, at nu 
gælder det os selv og vores uddannelse 
o.s.v. Alle disse entreprenører, der betal
te sig fra, at de da sandelig kun havde 
arbejdet for tyskerne, fordi de var tvun
get, de kunne snakke sig fra det. Men de 
arbejdere, som fagforeningen havde 
sendt til Tyskland, de kunne ikke snakke 
sig fra det. 

Derfor har jeg på et tidspunkt gjort 
noget af Flygtningehjælpens personale 
opmærksom på, at det er dem, der skifte
de bleerne, der bliver straffet. Det bliver 
ikke dem, der sidder højt på strå. 

H. V.: I dr er det 50 år siden, at den 
folkelige modstand tvang politikerne til 
at indstille samorbejdet med tyskerne. 
Du var en af dem, der ydede en indsats i 
den forbindelse. 

E.B.: Ja, jeg var kurer for Heegaard og 
Adam Møller fra Konservativ Ungdom i 
København. Jeg hentede blandt andet 
våben på elektricitetsvæJket i Ålborg og 
bragte dem til København. 

Engang, da jeg havde været på elektri
citetsværket og hente pistoler, havde jeg 
lidt tid til overs, før toget skulle gå, og 
gik mig så en tur langs kajen. Der var 
tyske soldater ved at komme om bord på 
et troppetransportskib. Så kom der plud
selig en tysk officer gående beo imod 
mig med et eller andet Så rakte han mig 
en lille schæferhvalp og sagde: "Red 
dens liv, vi andre skal dø". Så gav han 
mig et kys på panden og forsvandt. Jeg 
stod nærmest lammet af skræk og alt 
muligt andet, for jeg stod med pistoler, 
der skulle bruges imod hans folk. 

Og så to så unge mennesker, der alli
gevel kunne blive enige om, at den hund 
skulle redde livet Og det gjorde den 
altså, ved at jeg tog den med over til min 
far og forklarede ham, at jeg havde Bet 
den af en tysker på kajen i Ålborg. 

En flot hund var det, og den fik et 
godt liv. 

H. V.: Det var en rørende oplevelse. 
Under andre omstændigheder kunne I 
måske have været de bedste venner. 

E.B.: Ja, det kunne vi da sagtens. 

H. V.: Hvad får en ung dame til at 
kasre sig ud I noget så fare.faldt i stedet 
for at nyde livet med tant og fjas - rent 
ud sagt? Du kan ikke have været så gam
mel den gang. 

E.B.: Nej, men er man nationalt ind
stillet, så er man nationalt indstillet. Den 
9. april 1940 lå jeg på Rigshospitalet på 
Mogens Fogs afdeling. Den formiddag 
var der vild forvirring. Så ved Il-tiden 
kom Mogens Fog iod og satte sig på sen
gekanten og sagde "Ved du hvad, nu er vi 
to nødt til at holde sammen, selv om du 
er konservativ og jeg er glødende kom
munist. Der er sket det og det, og det er 
jo ikke sikkert, vi kommer godt fra det 



allesammen". Så det var i realiteten ham, 
der gjorde mig opmærksom på, at det der 
skal der ihvertfald gøres noget ved. 

Ja, og så er der jo ens omgangskreds, 
og bagefter gik vi over i Hjemmeværnet 
næsten alle sammen. Så det kunne nok 
ikke være anderledes. 

H V.: Dit arbejde i nwdstandsbevægel
sen medførte naturligvis en konstant risl· 
ko. Men på et tidspunkt blev situationen 
uholdbar. 

E.B.: Jeg blev heldigvis advaret, 3 
kvarter før tyskerne kom, og var sluppet 
ud af huset. De endevendte alt, skar 
møblerne op, skovlede gennem kullene i 
kælderen, fordi de ledte efter våben. Så 
de var ihvertfuld klar over, at der var et 
eller andet. 

H. V.: Og så måtte du til Sverige. 

E.B.: Ja, jeg har aldrig været så bange 
i mit liv. I Hundested kom der bavnevagt 
ombord. Vi kunne høre dem oppe på 
dækket. Børnene var bedøvede. Jeg love
de Gud og mig selv, at hvis jeg nogensin
de slap levende fra det, ville jeg til min 
død kæmpe for alt dansk. Det løfte synes 
jeg, jeg har holdt. 

H V.: Men så en dag kom befrielsen, 
og I kunne vende hjem. 

E.B.: Vi blev modtaget i Frihavnen 
med faner og sang. Nu skulle vi genop
bygge Danmark. Der var optimisme. Jeg 
fik arbejde hos englænderne i Vording
borg, hvor jeg var med til at lave 
opgørelse over engelsk krigsbytte. Der 
var bl.a. en masse sengetøj og lagener og 
sådan noget. Så spurgte jeg, om ikke jeg 
kunne ~ det op på sygehuset i \brding
borg, som trængte til det. Men det kunne 
jeg ikke. Hvorimod disse engelske lor
der, der kom, bad mig rette i antallet af 
ridesadler. De drog af med disse ridesad
ler, men til sygehuset kunne der ikke bli
ve noget. 

Tyskerne var meget ydmyge. Det hav
de de ikke behøvet at være, for de blev 
behandlet godt. En dag var jeg med i en 
motorcykelsidevogn, hvor jeg sad med 
en mælkejunge mellem benene. Da vi 
skulle dreje ind på fortet, ramlede side
vognen ind i portåbningeo, og så sprang 
låget af den vælling, der var i, og det 
væltede ud over mig. 

Jf. V.: Det var forhåbe11tlig ikke varmt? 

E.B.: Nej, men jeg bar aldrig kunne 
daje synet af vælling siden. Der stod et 
helt kompagni tyske soldater, og de tur
de ikke grine. De turde ikke, før jeg 
selv begyndte at grine, så begyndte de 
også. Det må have set vanvittigt komisk 
ud. 

H. V.: Men så fortsatte du I den legali
serede nwdstandsbevægelse, som man 
vel kunne kalde Hjemmevæmet. 

E.B.: Ja, og det har betydet meget for 
mig gennem hele mit liv. 

H. V.: Hvordan med det civile liv? 

E.B.: Jeg blev sekretær for landsrets
sagfører Enevoldsen i Esbjerg. Der var 
jeg i 15 år, jeg blev så sekretær for retten 
i Esbjerg. Der var jeg i andre 15 år. Så 
jeg er jo ikke rendt af pladsen. 

Så har jeg en overgang været i Folke
tinget for Fremskridtspartiet som afløser 
for Uwe Jensen, Ribe Amt. 

Jeg havde bla. fornøjelsen af at sidde i 
Indfødsretsudvalget. Jeg sad der sammen 
med Dohrmann fra Fremskridtspartiet. 
Mette Madsen fra Venstre var formand 
for det dengang. Og Ole Espersen fra 
Socialdemokratiet var der. 

Vi fik morgenkaffe og rundstykker 
med pålæg. Da vi så kom hen omkring 
mødebordet, blev der lagt en seddel med 
5 forskellige navne på foran hver af os, 
og så blev der bare sagt, at de 5 der, dem 
skulle hver enkelt af os godkende. Jeg 
sagde bov, bov, hvor er sagsakterne? Ja, 
sagde Mette Madsen, dem skulle vi ikke 
tage os af, det ordnede embedsmændene. 
Men jeg ville ikke godkende 5 personer, 
jeg intet vidste om. Jeg vil ihvertfald se 
sagen på ham her, sagde jeg og pegede 
på et af navnene. Der blev vild forvir
ring, men til sidst blev akterne bragt 
over. Så så jeg lige i farten, at Mette 
Madsen snuppede et blad, der lå øverst. 
Så fik jeg ellers mappen. På det sidste 
blad stod der, at politiet i Lyngby ikke 
kunne anbefale, at han fik dansk stats
borgerskab. Han havde smuglet narkoti
ka sammen med en anden, men havde 
følt sig snydt i den handel, og så var han 
taget ud på den andens bopæl. Da denne 
ikke var hjemme, havde ban i stedet ban
ket hans kone. Sådan en mand synes jeg 
ikke, vi behøver at belønne med stats bor -
gerskab. 

Forresten, sagde jeg, er jeg vant til at 
arbejde på et dommerkontor, og så vidt 
jeg kan se, mangler der her noget. Hvor -
efter Mette Madsen sagde: "Nej, altså, 
åh, det må du undskylde, det er faldet 
ud". Det var en oversigt over, hvad der 
ellers var. 

H.V.: Hvilken interesse havde - eller 
har - de i at luske den slags igennem? 

E.B.: Det ved jeg ikke. Men Frem
skridtspartiet bøjede sig, og Glensgaard 
gik på talerstolen og sagde';' at vi gjorde 
det aldrigmere. Det var i 1976. 

H. V.: Dengang md det have drejet sig 
om forlwldsvis fa. !dag er der mange 

tuSind om åre~ der får statsborgerskab. 
Hvornår gik det op for dig, at en ny 

besættelse af Danmark var i gang? 

E.B.: Det var jeg allerede den gang. 
Og jeg bliver mere og mere nervøs for 
hver dag, der går! 

H V.: Hvomår kom du med i Den Dan
ske Forening? 

E.B.: Jeg meldte mig ind, lige så snart 
jeg hørte, den var startet Jeg sagde til 
mig selv, at det måtte være stedet. 

H. V.: Du har ydet et langt livs indsats i 
Hjemmevæmet. Er der ikke noget, der 
tyder pd, at Hjemmeværnet nu er ved at 
blive overtaget indefra af de samar
bejdspolitikere, som det oprindelig blev 
skabt i opposition til? 

E.B.: I DR's film om Hjemmeværnet 
1992 "Med våben i hånd", sagde jeg, at 
det at forsvare Danmark er en sag for 
danske kvinder og mænd. Da de lavede 
genudsendelsen (bl.a. på grund af mine 
udtalelser), hvor man kørte filmen, og 
hvor jeg ikke skulle deltage i debatten 
bagefter, men Sune Dalgaard deltog, da 
gav den iranske deltager mig i realiteten 
ret. Da man spurgte ham, hvordan han 
ville være stillet, hvis der skete noget 
herhjemme mellem muslimer og danske
re, svarede han, at så ville han være i en 
vanskelig situation. 

H. V.: Ja, det er da klart. 

E.B.: Ja, og det var det, jeg mente. Nu 
er der 22 nationer repræsenteret i Hjem
meværnel 

H. V.: Hvad er det egentlige fom1å/ 
med et sådant Hjemmeværn. Hvad er 
det, det skal forsvare? 

E.B.: Ja, formålet skulle jo være at 
være på stedet, hvis der sker noget, og 
forsvare de lokale områder. Men jeg vil 
altså ikke have tillid til at skulle dele 
grøft med en iraner på Danmarks vegne. 

H. V.: Nej, det vi/le en iraner i Iran sik
kert heller ikke, h•is det var os, der kom 
der 1,ed, 

Hvordan har din øverste chef i Hjem
meværnet takket dig for din indsats for at 
redde jøder under IJ..esættelsen og for et 
langt livs indsar.s i Hjemmeværnets /jene
ste? 

E.B.: Ha, ha, ha. Jeg var jo så heldig at 
blive 70 år knap et år før den her film. 
Og da fik jeg blomster og tak, fordi mit 
hjerte altid havde banket for Hjemme
værnet o.s.v. Bagefter kom så al denne 
halløj. 

Hjemmeværnets chef brød sig øjen·· ~ 
synlig ikke om, at jeg havde sagt min 
mening, men et Danmark, hvor man ikke 
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må sige sin mening, er ikke et Danmark 
for mig. Jeg har brugt mit liv på at for
svare et Danmark, hvor man frit kan give 
udtryk for sin mening. 

H V.: Tror du, nogen af dem, som gør 
en uegennyttig indsaJs for. at von, efter· 
kornmere skal kunne overtage et frit 
Danmark, nogensinde vil blive belønnet 
efter fortjeneste? 

E.B.: Nej, det tror jeg ikke. Vi gør det 
bare alligevel, fordi vi ikke kan lade 
være. Jeg har et oldebarn, og jeg kunne 
egentlig godt tænke mig, at han skulle 
kunne leve som fri borger i et frit land. 

H. V.: Så vil Jeg sige dig tak på mine 
børns vegne. De er endnu ikke gamle nok 
til at forstå, at Overdanmark arbejder på 
højtryk for at bortødsle deres fremtid. 

Tak for samtalen. 

Omstigning 
til paradis 

Det oplyses nu - ikke overraskende -
at Danmarks vidåbne port for bosniske 
asylsøgere via østlande allerede i adskil
lige måneder har medført en rejseagen
tur -organiseret bustrafik med store 
mængder af personer fra det tidligere 
Jugoslavien, som for længst har opnået 
sikkerhed i en Røde Kors lejr i Tyrlået. 
Mange af de derfra ankomne havde 
været i lejren siden sommeren 1992. 

Billetten til den opreklamerede tur 
videre til det nordiske paradis for musli
mer kostede 340 tyske mark. Turen gik 
gennem Bulgarien, Rurnænien, Ukraine 
og Polen og derfra med færgen til Dan
mark, der som bekendt er et af de ft Jan. 
de i EF, der ikke har visumpligt for 
bosniere. 

Direktoratet for Udlændinge oplyser, 
at asylsøgere, der kommer via Polen, 
ikke sendes tilbage af frygt for, at polak· 
kerne skal returnere dem til Bosnien, og 
at de fra 'Iyrkiet ankomne heller ikke har 
passeret andre lande, der anses for sikre 
asyllande. 

Som sædvanlig kan Danmark så ft lov 
at hænge på dem. 

Tåbernes paradis byder velkommen! 
(Kilde: Jyll.-Poot. 17/4, 215 93). 
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Danskere ud 
- ''flygtninge'' ind 

Familiehuse i tusindvis står tomme. 
Danske familier, der ejede dem, har 
nemlig måttet give op. Konjuoktumed
gang, skattereform, arbejdsløshed og 
andre af de plager, som genierne på 
Christiansborg fordriver tiden med at 
snakke om, har slået dem ud. 

I bogstaveligste forstand - af deres 
huse og hjem. De gik på tvangsauktion 
og blev overtaget af kreditforeningerne. 

Men bare rolig. Det ordner sig. Intet er 
så galt, at det ikke er godt for noget. Så 
kan de tomme huse nemlig lejes ud til 
"flygtninge". Det vil regeringen have 
kreditforeningerne til. Vor allerkristelig
ste boligminister Flemming Kofod-Svend
sen har hovedet i blød for at finde ud af, 
hvordan en ordning kan gennemføres i 
praksis. "Flygtninge"-minister Birte Weiss 
er naturligvis straks i hopla og vil indkal
de Dansk Flygtningehjælp, Kommuner -
nes Landsforening og kreditforeningerne 
til møde om sagen. Den allerkristeligste 
håber at "nå frem til en frivillig ord· 
Ding". Det er jo da også rarest for politi· 
kerne, hvis de kan undgå den tvang, de 
ellers ikke er bange for at benytte, når 
det gælder at udlevere Danmark til frem. 
mede. Men meget kan skam også opnås 
med gode penge. Og dem kan man jo 
bare hente op af danskernes lommer. 

En af de forventelige mødedeltagere, 
Flygtningehjælpens generalsekretær Arne 
Pie/ Christensen har åbenbart efterhån
den fået et mere virkelighedsnært for
hold til danskernes indstilling. . Hans 
positive holdning til planen er ledsaget af 
nogle betænkeligheder - som nu denne: 

"Desuden må man tænke på de omgiven
de danskeres reaktion. Det duer ikke at 
flytte en flygtningefamilie ind i en bolig, 
som en dansk familie lige har måttet 
opgive på grund af økonomiske proble
mer. Der skal være tale om ejendomme, 
som alle ved, har stået tomme i lang tid 
og er svære at leje ud", siger han. 

Ja, tiden ar som bekendt de fleste til 
at glemme og affinde sig med meget. 

Og danskernes manglende evne til at 
betale en bøj husleje er da ikke noget 
problem for Flygtningehjælpen, når den 
blot kan hente de samme danskeres 
tvangsinddrevne penge op af statskassen. 

Menneskekærlighed har mange for
mer. En af dem er, at højt gagerede, 
offentligt betalte personer f/fVer den for 
de midler, de tager fra deres uheldigere 
landsmænd. 

(Kilde: Jyll.Post. 26/3 93). D 

"Folketinget forbereder en rigsretssag, 
som er den indirekte følge af en forfejlet 
asyllovgivning, i stedet for at koncentre
re sig om en forebyggelse af de sociale 
problemer, som det var hensigten med 
Ninn-Hansens administration af loven. I 
stedet for at have spildt fire år på at kule
grave den kreative administration af 
lovens regler om familiesammenføring 
skulle man have koncentreret sig om at 
lovliggøre denne administration ved at 
vende tilbage til retsstillingen før 1984, 
da ingen asylsøger havde nogen ret til at 
hente familien til Danmark". 

Professor, dr. jur. Stig J0tgensen i Jyllands
Poolen 23/3 1993. 

AIDS-smitte hos indvandrere 
I Danskeren 1993 nr. 2 s. 4 oplystes 

efter Jyllands-Posten, at 14% af alle nye 
tilfælde af AIDS i Danmark opdages hos 
asylsøgere. 

"AIDS Nyt'' nr. 62, februar 1993, brin
ger tal, der peger endnu højere. Af 
nyfundne HIV-smittede i 1991 og 1992 
var ca. 20% indvandrere. Helt overvæl
dende er tallet blandt kvinderne, hvor 
ikke mindre end 43% er fundet blandt 
indvandrere mod "kun" 13% blandt 
mænd. 

Det oplyses, at næsten alle smittede 
indvandrerkvinder var smittet ved hetero
seksuel kontakt, og at de udgjorde godt 
halvdelen af alle heteroseksuelt smittede 
kvinder. 

Det er således klart, at en stor del af 
det voksende AIDS.problem simpelthen 
skyldes import af fremmede, der er smit. 
tede. 

D 
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Et samlet Skåneland 
Skåne, Halland og Blekinge (det tidligere Øst-Danmark) er blevet optaget som medlem af 
UNPO - Unrepresented Nations and Peoples Organization. Samtidig planlægges en opsplit
ning af landene på nye svenske regioner, hvilket har fremkaldt en stærk lokal modstand. 

Af Knud J. Holdt 

Fredag 18. december 1992 holdt 
Richard Griggs fra Berkeley Univeisitet 
et foredrag om politisk geografi. Stedet 
var Stokkemølle Kro ved den oldgamle 
lrulturvej Rønne Å i det centrale Skåne. 
Tilhørerskaren var medlemmer af Stiftel
sen Skånsk Pram.tid og Foreningen Skånsk 
Framtid med indbudte gæster fra Fore
ningen Skånsk Fremtid, København. 

Skånelands folk 
Griggs er igang med at udforme et 

kort over især Europas forskellige folk. 
Mange af disse bliver ikke anerkendt 
som særskilte folk af de stater, der har 
den administrative magt over dem. 
Skånelænderne er et eksempel på et af 
disse ikke-anerkendte folk. Friserne er et 
andet 

''Trots att geografi varit ett akademislet 
iim.ne i århundraden har vi annu inte en 
enda karta over folken i Europa!", siger 
Griggs (Sydsvenskan/Snållposten, søn
dag 20. december 1992, 3. sektion). 

Videre siger han: "Jag har varit hår 
tidigare. Då fick jag veta av professorer i 
Lund att Skåneland inte långre finns. 
Det år helt assimilierat och forsvenskat, 
håvdade man". "Då kande jag att jag 
måste hit igen, ... Det finns (nemlig) 
inget exempel i historien dår ett folk vål
konmat en invasion och velat bli erovra
de. Varf6r skulle det då ha skett hår?". 

Egen historie 
Skåneland (Scania) er fællesbetegnel

sen for den oldgamle kulturelle enhed: 
Halland, Blekinge, Skåne og Bornholm. 
Skåneland er det befolkede land syd og 
vest for det smålandske højland. 

l sin "Skånelåndsk Kronologi" af 21. 
august 1992 skriver Uno Rondahl, at der 
i tiden fra ca. I 00 e. Kr. til ca. 700 e. Kr. 
er belæg for 15 skånelandske konger, 
hvoraf de 4 omtales som "Rex Scaniae". 
Skånelandsk selvstændighed inden for 
det danske rige hævdedes også sidenhen. 
Således skulle danske konger vælges og 
hyldes på Set. Libers Høj nord for Lund, 
inden de var fuldgyldige konger i hele 
Danmark. I Skåneland gjaldt Skånske 
Lov. 

Skåneland havde fælles grænse med 
Norge (Bohus Len) ved Kongeelven, I 
I 054 e. Kr. nedsatte Danmark og Sverige 
en grænsekommission. Seks mænd fra 
hvert af de to riger opsatte i fællesskab 
seks grænsemærker (sten), hvoraf nogle 
stadig kan identificeres i landskabet. 
Grænsen gik i folketomme ødemarker, 
bag hvilke folkene skulle kunne føle sig 
trygge. Fra vikingetiden til 1658 (1645) 
havde Skåneland fælles historie med det 
øvrige Danmark. 

Året 1993 er af den svenske stat 
proklameret som "Den svenska histori
ens år". Mindst 6 "landskaber" har imid
lertid en norsk eller dansk historie før 
(og efter) 1658. "Vad flr barnen veta om 
den ?", spørger Inger Rudberg i Snåll
posten, søndag 17. januar 1993, 2. sekti
on, s. 22. " ... storre delen av oss som bor t 
e>< i Bohuslån eller Sk!ne har norska och 
danska forfader ... Borde inte barnen i de 
erovrade landskapen G hora om sin egen 
historia?", spørger Inger Rudberg videre. 
Da hun voksede op i Bohus Len i 
40'eme og 50'erne, mindes hun ikke" ... 
att jeg fikk h6ra nogot positivt varken i 
folkskola eller gymnasium om Danmark
Norge" (Snållposten, 6/11 1992). 

Chefredaktøren på Morgonposten i 
Gøteborg, Rolf K Nilsson, skriver I 0/11 
1992 i Sn.allposten om den hidtidige 
uddannelsespolitik, at den har været " ... 
exempellost osmaklig. Landsdelar som 
Skåne, Blekinge, Halland och Bobuslån 
har medvetet fått sin ickesvenska historia 
raderad. Den har bara inte existerat". Om 
udraderingen af den ikke-svenske histo
rie i Skåneland se især Uno Røndahls 
skelsættende forfatterskab. 

Hans to centrale bøger fra 1980'erne 
søges oversat til dansk. Dertil er der 
oprettet et fond: Uno Rondahl Fondet, 
Foreningen Skånsk Fremtid, c/o adv. Jør
gen Kopp, Frederiksgade 9, 1265 Køben
havn K Giro: 0 64 00 18. Tif. 33 12 18 
12. Midler, der indsættes på ovenstående 
gironummer med tydelig angivelse af, at 
beløbet skal gå til Uno Rondahl Fondet, 
vil ubeskåret blive brugt til finansiering 
af oversættelsen af Uno Rondahls bøger 
til dansk. 

Opsplitning af Skånelandene planlagt 
I forlængelse af udraderingen af den 

ikke-svenske historie i de norske og dan
ske landskaber søger centralmagten for 
tiden at G opsplittet Skåneland i forbin
delse med den forestående regionalise
ring. Det halve af Halland ("Hallands
halvan'? søges lagt til en "Vestsverigere
gion". Grænsen tænkes lagt ved Falken
berg. Også Blekinge planlægges skåret i 
to dele, mens l<ronobergs Len (sydlige 
Småland) skal indgå på Nord-Hallands 
plads i "Sydregionen" (Snållposten, tirs
dag 7. februar 1993, I. sektion, s. 6). 

Formanden for Stiftelsen Skånsk 
Frarntid, Goran Hansson, Resløv, siger 
om regionsinddelingsspørgsmålet, at den 
vigtigste opgave i de kommende år er 
"att arbeta for ett odelat Skåneland ... 
Halland och Blekinge hor lrulturellt och 
historiskt til Skåneland, .. . Vi står inf"6r 
den storsta forandringen sedan 1658 och 
ingen vet om att det sker!" (Snållposten, 
mandag 17.januar 1993, 3. sektion, s. 6). 

Fredag 12. marts 1993 afholdes der en 
konference i L3holm (Halland) vedr. 
regionsinddelingen. Til dette møde er 
samtlige kommunalbestyrelser i hele 
Skåneland inviteret Hvad der kommer 
ud af dette møde, er af afgørende betyd
ning. At der er modstand mod ampute
ringen af Halland, fremgår bl.a. af udta
lelser af vice-borgmesteren i L3holm 
Kommune, Per Asklund. Han tog initiati
vet til et møde med Stiftelsen/Foreningen 
Skånsk Framtid mandag 7. september 
1992. I forbinde!~ hermed udtalte han 
til Laholm Tidning, tirsdag 8. september 
1992: "Hellre tilbor vi skåneregionen ån 
vastregionen. Desutom har vi ju vår 
gemensama historia". Hallandsposten 
skriver samme dag, at "Halland har ju 
beståmt avvisat tanken pil. att ingå i en 
vastsvensk storregion ... ". 

De foregående emner blev behandlet 
på to velbesøgte foredragsmøder i 
København, tilrettelagt af Foreningen 
Skånsk Fremtid. Indledere var arkitekt 
Peter Broberg (tirsdag 19. januar 1993) 
og søkaptajn Goran Hansson, formand 
for Stiftelsen Skånsk Frarntid (mandag 1111... 
22. februar 1993). ,.. 
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Mange vil sikkert nu spørge, om det 
ikke er en håbløs opgave at holde Skåne
land samlet. Til dem må det siges, at der, 
siden Stiftelsen Skånsk Framtid blev 
grundlagt i januar 1990, er sket mindst to 
ting internationalt, som gør det vanske
ligt for centralmagten at ignorere "det 
skånelandske problem". 

Anerkendelse som egen folkegruppe 
28. maj 1992 holdt FUEN (Federal 

Union ofEuropean Nationalities) delege
retmøde i Cottbus. Her vedtoges det 
enstemmigt at optage Stiftelsen Skånsk 
Framtid som "Assoziiertes Mitglied". 
"Wir freuen uns, Sie und Tore Organisati
on ais neues Mitglied unserer Union be
griissen zu konnen und hoffen auf eine 
harmonische Zusammenarbeit zum Woh
le der nationalen Minderheiten..!', hed
der det i optagelsesdokumentet. 

I en følgeskrivelse fra Goran Hansson, 
dateret 27. juni 1992, står der: "Detta 
måste betecknas som ett storre genom
brott i vårt arbete, en milstolpe mot et 
erkannande av vår region... och .. . av 
skånelandsregionens folk som en egen 
folkgrupp med allt vad detta innebår av 
speciella hånsyn från internationella och 
inomstatliga svenska institutioner och 
politiska makthavare". 

Om opsplitningen af Halland og Ble
kinge skriver Goran Hansson i samme 
brev: "Man fiågar sig om inte dessa 
manniskor (i de centrale magtorganer) 
fart sig någonting om historien når de 
sitter och ritar nya giiinser med penna 
och linjal som de viirsta imperialister. 
Vem tror de att de år - Guds stållf<ire
trådare?". 

Fra tirsdag 19. til torsdag 21. januar 
1993 afholdt UNPO sit 3. årsmøde i Den 
Haag, Holland. UNPO er en forkortelse 
af Unrepresented Nations and Peoples 
Organization. Goran Hansson var ind
budt som gæstetaler fra Stiftelsen/Fore
ningen Skånsk Framtid, der havde indgi
vet en ansøgning om optagelse. Margot 
Homblower rapporterede om ·UNPO
mødet for Time, The Weekly Newsma
gazine. Artiklen blev trykt heri mandag 
I. februar 1993 (141. bind, nr. 5, s. 42-
43). UNPO begyndte på det personlige 
plan i 1989 og fik en fastere organisato
risk form i 1991. For tiden er der 39 
medlemmer, bl.a. skånelænderne (Sca
nia), friserne og assyrerne (Mesopotami
en). 

GeneralsekretæreD, hollænderen Michael 
van Walt, havde før mødet forhørt sig i 
Stockholm om Stiftelsen/Foreningen 
Skånsk Framtid. Herfra havde han fået 
den besked, at Skåne(land) var blevet 
fuldstændig assimileret med det øvrige 
Sverige (Snållposten, tirsdag 26. januar 
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1993, 3. sektion, s. 6). Van Walt anslår, 
at der findes ca. 5.000 forskellige folk på 
Jorden. De 39 medlemmer af UNPO er 
for det meste "diplomatiske pariaer'', 
som ikke tages i forsvar af "deres" rege
ringer {kolonimagten). Van Walt frem
hævede på mødet, at l!et vigtigste er at 
lytte til de urepræsenterede folks følel
ser, ikke blot at føre statistik. 

Anerkendte medlemmer og kandidater 
til medlemskab skal tage klart afstand fra 
brugen af terrorisme i deres folks 
stræben efter retfærdighed. Det er desu
den et ufravigeligt krav, at de, der søger 
medlemskab, som mål har fuld suve
rænitet over deres territorium. 

Kamp mod opsplitningen 
Stiftelsen/Foreningen Skånsk Frarntids 

optagelse i UNPO har stort set ikke fun
det vej til de danske aviser. Anderledes i 
Skåneland, hvor omtalen har været mas
siv. Et ai de mest loyale referater stod at 
læse i Stockholm-avisen Dagens Nyhe
ter, fredag 29. januar 1993, I. sektion, s. 
1 (forsiden!). Her citeres Goran Hansson 
(om Hallandssagen): "Vi har hångt sam
man i tusen år och vi kan inte acceptera 
att banden bryts. Hallanningarna sager 
att "vi år inga goteborgare" . .. "Skåne
land uppfyllar alle Unpos medlemskrav 
... Vi har ett klart definierat territorium. 
Det finns griinsstenar kvar ftån Dan
marks-tiden. Vår kultur skiljer sig klart 
från ovriga Sverige ... Vi har, eller bar 
haft, et eget språk". 

Konklusionen på det foregående er, at 
hvis centralmagten forsøger at skære 
Skåneland i stykker og fordele bidderne 
på diverse kunstgjorte regioner, kan der 
opstå forklaringsproblemer for samme 
centralmagt internationalt. Stiftelsen/ 
Foreningen Skånsk Framtid skal jo hvert 
år aflægge rapport i henholdsvis FUEN 
og UNPO om Skånelands almene situati
on og udviklingen i området siden ·sidste 
møde. 

Endelig er der jo den klassiske henvis
ning til Roskildefredens (26/2 1658) 
paragraf 9, hvor der om Skånelands folk 
står, at de skulle " ... blifva vidh deres 
vanlige ratt, lagd ocb gamble privilegier 
och fribeter oturberade och obehindra
de .. :' . . Disse rettigheder blev bekræftet 
ved Freden i København, 27/5 1660, ved 
Freden i Fontainebleau, 23/8 1679, og 
ved Freden i Lund, 26/9 1679. 

Uno Rondahl har skrevet historien om, 
hvordan disse rettigheder for Skåneland 
systematisk blev trådt under fode, i 
begyndelsen på den mest brutale vis. For 
dette arbejde fortjener han den allerhøje
ste udmærkelse! 

KmJdJHoldt 

Vildført 
12/4 havde B.T. en opinionsanalyse 

om danskernes villighed til at modtage 
flygtninge fra det tidligere Jugoslavien. 

En tidligere miniundersøgelse udført 
af TV 2 viste for nogle måneder siden, at 
over 3/4 af de indtelefonerede svar var 
negative over for tanken om at tage disse 
flygtninge. B.T. undersøgelsen viser 
imidlertid f.eks., at 46% gerne vil mod
tage flygtninge fra Kroatien, medens 
33% ikke vil. 

På annoncesiderne i Jyllands-Posten 
2/5 kan man se en del af vitkeligheden, 
som de 46% nok ikke har ffiet alt for 
meget at vide om. Her annonceres for· 
solrige ferierejser til Kroatien - hvor der 
i mange dele af landet hersker fuldstæn
dig fred og ro. 

På den nylige rejseudstilling i Bella
centeret i København uddeltes da også 
farverige reklamebrochurer for sådanne 
rejser. 

Danskerne rejser til Kroatien for at 
holde ferie. Imedens rejser folk fra Kroa
tien til Danmark på grund af krigen 
hjemme. 

Eller hvad? 
Hvad skal vi med asylbyer her, når de 

kan bygges i Jugoslavien? 



Fra brevkassen 
I Direktoratet for Udlændinges beret

nin~ for 1989 hedder det, at "det i reali
teten er et meget lille antal asylsøgere, 
der tvangsroæ~sigt udsendes af landet 
efter et endeligt afslag''. En brevskriver 
fra Randers giver et eksempel på, hvor
dan den slags foregår. 

Efter tre års ophold i Danmark og 2 
afslag skulle en libanesisk familie have 
været udvist 26n 1992. En støttegruppe 
bestående af bl.a. Niels Overgaard Han
sen og Birgitte Olesen klagede da til 
Ombudsmanden, idet den mente, at 
fumilien skulle have opholdstilladelse p! 
grund af sagens varighed. Udrejsen blev 
da udsat til 1119. 

Den 10/9 bad fiunilieos advokat 
Anders Josefsen fra Odense ( en garvet 
advokat p! området) p!ny om udsættel
se, idet han pludselig dagen før afrejsen, 
påstod at være kommet i besiddelse af en 
arrestordre på familien. 

Ombudsmanden foranledigede nu 
udvisningen udsat på ubestemt tid. "Jeg 
var på daværende tidspunkt ikke klar 
over Birgitte Olesens rolle i dette spil, 
førend jeg 21/10 var til et debatmøde 
arrangeret af 'lyrkisk-Dansk Solidaritets
forening og SOS Racisme. Her var hun 
ordstyrer. Hun fortalte, hun repræsente
rede SOS Racisme", fortæller brevskri
veren. 

Tak til Den Danske Forening _ 
"Danmark på vrangen" 

Mel.: Giv mig en blomst mens jeg lever 

1. Tak - til "DenDanskeForening" 
- for /ædrelandsmod, og forstand 
Ja her. tør man sige sill mening 
ri/fordel - for vores land! 

2. Indvandringsbølgen må stoppes 
- mens Danmarlc der endnu er vort 
med "løgne og trusler" vi proppes 
og - ylringsfriheden, blev kort. 

3. Etniske grupper. florerer!! 
og "tryner" den danske kultur 
kun fordel og magt, int'resserer 
mens vi - presses op mod en mur. 

4. Hærværk og vold - skaber angsten 
i gader. og boligkarre 'r 
- de fremmede udny11er "fangsten" 
muslimer- bli 'r flere og/ler'. 

5. "Folketingsmænd" -er forblindet 
om emnet, de EJ - ønsker valg 
de skjuler den sandhed, i sinde, 
ar se deres hverv-som et kald. 

Den libanesiske familie. befinder sig 
, fortsat i Danmark, hvor den og dens 
efterkommere sikkert vil blive forsørget 
godt i al fremtid. 

En brevskriver fortæller, at der i Hol
stebro er dannet en "Fonden til Racis
mens Bekæmpelse''. En pensionist havde 
lagt l 000 kr. til side, som blev fondens 
startgrundlag. Pengene skal spenderes af 
byens indvandrer-venskabsforeninger. 

Brevskriveren har deltaget i flere af 
disses arrangementer. Der deltager ca. 20 
danskere. De fleste er ansatte på 
bistandskontoret og i kulturhuset, andre 
er kendt som "byens feltmadrasser". 

En brevskriver fra Herlev fortæller, at 
han og hans kone og børn har set sig 
nødsaget til at flytte fra en bebyggelse, 
hvor de har boet i 17 år, på grund af 
massiv indflytning af fremmedsprogede. 
"Det er vel at mærke store lejligheder, 
som danskere i årevis står i kø for at fa 
fat i", skriver han og tilf,ajer, at alle insti
tutionspladser er gratis for fremmedes 
børn i Herlev. 

Apropos, så oplyser en brevskriver fra 
Fyn, at han tilfældigvis faldt over følgen
de passage i Per Dans.øs bog "Boligsik
ring": "Der er givet særlig fordelagtige 
regler om lån til betaling af indskud mv. 
for flygtninge... for denne gruppe kan 
kontanthjælp efter bistandsloven også i 

6. Fædrelandsviljen, bør styrkes! 
og smulerne samles til eet 
thi, Danmarlc/or folket skal dyrkes 
da armod - vi længe har set. 

7. Angsten for fremtiden lurer 
og modvi(je11 vokser- hver dag 
for indvandringshober /rem-turer 
mens vestlig kultur - halter bag. 

8. Skoler og bydele - "vokser" 
og trykker vi danske, i bund 
de gamle- der pukled' som okser 
står nu, på en vaklende grund. 

9. Fem millioner- af danske? 
ak nej, vi er "krøbet i vask" 
når samfundet ændres så ganske 
får selvværdet - også et dask 

I 0. Verden, er styret af penge 
- nu - snart af muslimer globalt 
men folket, har anet det længe 
og kritiske røster- har talt. 

11. Ghettoer- lejre, butikker! 
Ja "de" kan få plads overalt -
men hvem, er mon "fædrelandsstikker" 
lam den - som raeist mig har kaldt. 

et vist omfang holdes udenfor husstands
indkomsten ved beregning af boligsik -
ring". 

Fra sekretæren for Nordisk Samfund 
til Bekæmpelse af Misbrug af Dyr har vi 
i anledning af indlæg i sidste nummer af 
Danskeren om rituelle slagtninger og 
andre kulturers forhold til dyr modtaget 
et brev, der slutter. 

"Den Danske Forening kæmper en 
hård kamp for Danmarks beståen, vor 
friheds beståen, men de svageste iblandt 
oser glemte. 

Omkring os lemlæster nogle danskere 
millwner af dyr på sjæl og krop som livs
tids/anger i bure så små og lænker så 
korte rundt om i stalde og laboratorier. 
Millioner af disse invalide stalder råber 
også om lifælp, di11 og mill /ifælp, men du 
vender hoveder bort, du er tavs. ikke stø
de nogen. Din adfærd minder her ubeha
geligt meget om den, visse mennesker 
udviser over for Den Danske Forening'. 

Redaktionen modtager mange anony
me breve. Vi kan imidlertid ikke referere 
fra breve, hvis ægthed vi er uden mulig
hed for at kontrollere. 

Vi runder af med et digt indsendt af 
den københavnske poet Birgit Borke, 
som ikke har noget ønske om at skjule, at 
hun synes, at Danmark skal bevares . 

• 

12. Fremtidens børn, åh de stakler 
der fødes som "dansk" i vort land 
og alt - irnens tilliden vakler 
- får nedturen, endnu en tand. 

13. Hvorfor - skal andre kulturer 
mon indta' vor "arvs paradis"? 
nostalgisk- tilbage man skuer 
Jo, "demokrati", har sin pris. 

14. De - som vort Jand skal regere 
de glemmer vist "dagen derpå"! 
og uro - vil brede sig mere 
- Ja. dersom de ej vil 'forstå". 

15. Vi - kan kun ønske og håbe 
at budskabet fænger en dag 
hvis kun "man i skoven tør råbe" 
så villder man aldrig "et slag"! 

Birgil Borke 
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Tiggermunke 
Mellemfolkeligt $=virke - venstre

fløjens særlige godhedsorganisation over 
for u-landene - bar i de seneste år været i 
søgelyset på grund af opsigtsvækkende 
lønninger og andre udgifter til udsendte 
danske medarbejdere i disse fatti~ lan
de. Det hed sig dog samtidig, at lønnin
ger og udgifter til de udsendte u-lands}ii
vi/lige var meget beskedne. 

Det oplyses nu efter et repræsentant
skaoomøde i MS, at organisationen vil 
halvere antallet af u-landsfrivillige i år 
2000, fordi pengene kan bruges mere 

fornuftigt ved at ansætte lokal arbejds
kraft. 

Det må man da sandelig håbe, for det 
oplyses samtidig, at omkostningerne for 
frivillige med uddannelse, transport og 
bolig løber op i 414.000 kr. om året for 
hver af de frivillige. 

Det kan jo virkelig blive til noget, når 
MS siden 1963 har sendt 3.-4.000 dan
skere på frivilligt arbejde i u-landene og 
fortsat hvert år sender ca. I 00 af sted. 

Hvem der betaler? Ja, gæt engang. 
(Kilde: Jytl.-Post. 19/4 93). 

j Landet rundt 

Hovedstadsområdet 

Sen muslimsk forargelse 
"Faste Batteri"-grunden på det inder

ste Amager var af staten givet væk på 
foræringsvilkår til "kultur" -projekter, der 
nu et efter et er smuldret væk efter man
ge års passivitet eller kiv og strid. 

Først røg et besynderligt projekt om et 
kulturcenter for en provins i Kina. Så 
skred den yderst omstridte plan om at 
opføre et muslimsk center med tilhøren
de stormoske for muslim-kolonisterne i 
Danmark og Skandinavien (jf. Danske
ren 1990 nr. 3 s. 3-5, nr. 6 s. 2-5, 1993 
nr. Is. 17). 

Sidst bar nu også ønsket blandt herbo
ende færinger om et færøsk kulturcenter 
med kirke måttet skrinlægges (jf. Dan
skeren 1992nr. 6 s. 16). 

J\,linsandten om ikke den tilløbne 
repræsentant for muslim-kolonisterne og 
socialdemokratiske borgerrepræsentant i 
København Hamid el Moust/ nu brokker 
sig over, at "Færingerne har spærret en 
del af Faste Batteri-grunden i seks år, og 
muslimerne har optaget den gode jord i 
elleve år. Det er en skandale, at der ikke 
er sket noget endnu". 

Det Mousti'ske ærinde er dog åbenbart 
at få staten, der på alle danskeres vegne 
ejer arealet, til at afstå det til Køben
havns Kommune, der "bør kræve at li 
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grunden udleveret, så der kan laves en ny 
lokalplan for området, så lokalbefolknin
gen kan få glæde af den store grund". 

Hvilken pludselig og rørende omsorg 
for "lokalbefolkningen"! 

Mindes nogen at have hørt Hamid el 
Mousti lade sin wst høre i protestkoret 
mod den muslimske stormoske-plan i de 
mange år, da den skulle tromles igennem 
mod bl.a. vi andres vedholdende og ener
giske protester mod denne udlevering af 
vort fædrelands jord til Allah og hans 
profet og deres indtrængte proselytter? 

(Kilde: Amager Bladet 5/4 93). 

Punktum for islamisk 
kulturcenter - men kun på 
Amager 

Det endelige punktum for muslimpro
jektet på Amager synes nu sat, idet For
svarsministeriet langt om længe har 
ophævet den overenskomst fra oktober 
1981, hvorved staten for en slik udlejede 
storgrunden til det islamiske kulturcen
ter. 

Kontrakten bar som bekendt været 
misligholdt af muslimerne i mere end en 
halv snes år, og nu har de heller ikke 
betaltlejen for 1992/93. 

ForsvarsministerietS opsigelse bydes 
antagelig snarest velkommen af de her
værende indvandrerkredse bag planen 

"En stat ( eller en overstat, sådan som 
Vesteuropa mere og mere synes at blive), 
hvis officielle ideologi er "anti-racis
men", er en racistisk stat Det er en stat, 
hvor racehadet er legitimeret. Det er en 
stat, som undertrykker og dæmoniserer 
de i Vesteuropa givne nationale fælles
skaber, og opfordrer de fremmede til det 
"retfærdige" racehad. 

Sådan en stat er en ulykke for de vest
europæiske folkeslag, og den er også en 
dyb ulykke for enhver fremmed, som 
skæbnen eller historien har bragt hertil, 
og som ønsker at leve et anstændigt liv, 
med respekt for og kærlighed til det folk, 
hvis brød, sorger og glæder, han/hun er 
kommet til at dele". 

l),u rum.usle-fødte filosof Mooica Pap;,zu i 
Tidehverv nr. 4, .april 1993. 

om et islamisk kulturcenter. De vil helle
re bruge midlerne - der som bekendt 
bl.a. strømmer ind fra danske fødevare
producenter i form af afgifter på de ritu
elle hallal-slagtninger - til at udvide det 
allerede eksisterende "kulturcenter" i 
Brønshøj. Det kan så li de sparede pen
ge fra Amager, både den latterligt lave 
lejeafgift på 1.000 kr. om året og navnlig 
de over 400.000 kr. i årlige grundskatter. 

(Kilde: JyU.-Post. 29/4 93). 

Blodøkse-iraner 
Københavns Vesterbro er efterhånden 

blevet nærmest som en by i en eller flere 
fremmede verdensdele. 

I april forfulgte en 30-årig iraner 
bevæbnet med en økse en spanier i Isted
gade. Inden han blev afvæbnet, lykkedes 
det ham at såre spanieren i panden, 
smadre en rude i en taxi, der dyttede ad 
ham, og flænse jakken på en mand, der 
søgte at gribe ind, foruden at han fik 
såret sig selv i panden under tumulterne. 

Farverødt og kulturberigende! 
(Kilde: B.T. 10/4 93; Jyll.-P<>st. 10/4, 11/4 93). 

Klimaskift 
En 27-årig jordaner tog Flygtninge

center Kongelundens telefon og ringede 
hjem til Jordan. "Man kan jo tillade sig 
alt i et demokrati", svarede han på perso
nalets bebrejdelseL 

Øjensynlig ud fra samme opfattelse 
satte han senere ild på centeret. "Det var, 
fordi jeg frøs", forklarede han. 

"Man kan godt sige, at der hersker 
konttolleret kaos i lejren i Kongelun
den", udtaler en medarbejder der. Det 
kontrollerede skyldes åbenbart navnlig 

\ 



politiet i Tårnby, der oplyser at være ude 
i lejren mindst en gang om dagen. 

Sidst i april måtte politiet f.eks. rykke 
ud, fordi to store flokke havde samlet sig 
og truede hinanden med knive. Årsagen 
var, at en statsløs palæstinenser havde 
mødt en mand fra Sierra Leone i en 
snæver dør, hvor åbenbart ingen ville 
vige for den anden. 

Der er sandelig sket et og andet, siden 
Johanne Luise Heiberg skrev sine idylli
ske Amager-vaudeviller med "I Konge
lunden skal brylluppet stå". Vi er blevet 
"kulturberiget". 

(!Gider. B.T. 24/4 93; Arnas« Bladet V/4 93). 

Mordbrand 
Som bekendt koster det op til ni måne

ders fængsel, såfremt en gymnasieelev i 
fuldskab knuser en benzinbombe mod 
muren til et asylhjem. 

T Sandbol.mlejrens fængselsafdeling 
satte en asylsøger i midten af april ild til 
en celle med tre indsatte. 

Desværre overaå ban, at en af de ind
satte i cellen var ham selv. 

Den uheldige brandstifter måtte brin
ges til Hvidovre hospital med alvorlige 
brandsår, men meldes uden for livsfare. 
Den ene af de øvrige indsatte fik lettere 
forbrændinger, medens den anden rap
porteres indlagt med chok. 

Alle afventer nu i spænding, hvor 
mange måneder i brummen den uheldige 
brandstifter vil ft på grund af mordbran
den. 

Må vi gætte på ingen? 
(!Gide: Bert. Tid. 1414 93). 

Ghetto-dannelse i 
Albertslund 

Som andetsteds i vore større byer er et 
socialt boligbyggeri i det nordlige 
Albertslund, nemlig Vridsløselil.le 
Andelsboligforenings afde!ing Bæk-Fos
gården ved at udvikle sig til en fremmed
ghetto. De resterende danske beboere er 
nu så belcymrede for udviklingen, at de 
kræver indgriben, inden boligområdet 
bliver helt domineret af fremmede. 

Indtil for ft år siden var forholdene 
tålelige med I 0-18% indvandrere i 
bebyggelsen. Nu er fremmedandelen 
imidlertid vokset til over 40%, og det har 
helt ændret forholdene, der kun ser ud til 
at blive stadig værre, idet mange af de 
tilbageværende danskere flytter bort og 
kun indvandrere flytter til. 

Hærværk på bygningerne er steget 
eksplosivt. Kontoen til dækning heraf er 

i 1992 overskredet med 800%. Der har 
også været flere brandstiftelser. 

Kælderrummene bruges i vid 
udstrækning ulovligt til beboelse af de 
store indvandrerfamilier på ofte I 0-15 
personer. Desuden til bagning og mad
lavning, da elforbruget i dem betales kol
lektivt. Der er også foregået slagtning af 
dyr på fællesarealerne. 

Det store antal beboere betyder hurtig 
nedslidning af bygningerne, støjen stiger, 
og der bliver hurtigt beskidt lnsta1latio
nerne ødelægges ved forkert anvendelse 
o.s.v" o.s.v. 

Beboernævnet har søgt at inddrage 
indvandrerne - åbenbart hovedsagelig 
tyrkere og pakistanere - i sit arbejde, 
men de vil ikke - "undtagen når det gæl
der afstemninger om ikke-europæiske 
TV-paraboler. Så møder man frem". 

Kort sagt en udvikling ude af kontrol 
og hastigt på vej imod en fuldstændig 
fremmedovertagelse. 

Måske et livagtigt billede i miniformat 
og lyntempo af det, der på længere sigt 
er ved at ske med hele Danmark! 

(!Gide: Albcrtsluod Posten 25111 92). 

Vestsjælland 
Iraner dømt for at kalde 
politiassistent racist 

Politiet i Holbæk standsede en 30-årig 
iransk flygtning for færdselsfoISeelser. 
Han kvitterede med flere gange at kalde 
en kvindelig politiassistent for "racist''. 
Det kom for retten. 

Den anklagende politifuldmægtig udtal
te der: "Det er en utrolig fornærmende 
tiltale at blive kaldt racist og anklaget for 
at betragte sin egen race som overlegen". 

Det mente retten åbenbart også og 
dømte trods forsvarerens påberåbelse af 
"kultursammenstød" iraneren dagbøder 
på i alt 6.000 kr. 

Han blev dømt ikke alene for "racist" -
udtalelsen, men også for spirituskørsel, 
køISel mod rødt lys og diveISe butiksty
verier! 

"Kultursammenstød" eller "kulturberi
gelse''? 

(Kilde, Holbæk Amts Venstreblad I 1/3 93). 

Voldsbande med 50°10 
udlændinge 

Korsør har været plaget af en lang 
række grove overfald på sagesløse perso
ner, til dels livsfarlig vold med knivstik
keri. 

Politiet anholdt i begyndelsen af maj 
19 unge mænd på 17-20 år som mis
tænkte. Godt halvdelen vil nu blive sigtet 
for grov vold. 

Det oplyses, at halvdelen af de 
anholdte er udlændinge, men politiet 
påstår, at det er de danske deltagere, der 
organiserer kriminaliteten. 

"De optræder i en stor flok, men det er 
en lille hån! kerne, der går igen. Volden 
er fuldstændig motivløs. Det er ren ked
somhed", udtaler en politikommissær. 

Det er ikke nyt med ungdomsvold og 
-kriminalitet her i landet Men nu ser vi 
altså vore egne voldsmænd ft forstærk
ning aflige så mange fremmede. 

Stadig nye udslag af "kulturberigel-
sen". 

(!Gide: Jyll.-Post. 7/5 93). 

Lolland-Falster 
Asylcenter og 
falskmøntneri? 

En 21-årig jugoslavisk asylsøger blev 
fængslet i København for at have frem
stillet mindst 12 falske 500 krone-sedler. 

Han sigtes for at have fremstillet dem 
på en kopimaskine på asylcenteret i 
Rødbyhavn, hvor han bor. 

(Kilde: JyU.-Pos<. 7/5 93). 

Syd- og Sønderjylland 

Flittige eks-jugoslaver 
Der skrives en del om, at de tusinder · 

af indvånere i asylcentrene, der breder 
sig over landet so!II ustyrlige kræftceller, 
plages af lediggang. 

Det gælder imidlertid ikke dem alle. 
Nogle er endog særdeles flittige. 

Politiet regner med at ti opklaret 
omkring 400 villaindbrud i syd- og søn
derjyske byer, hvis 9 eks-jugoslaviske 
asylsøgere fru: munden på gled om deres 
meritter. 

Foreløbig har de tilstået 71 af indbrud
dene, hvor der forsvandt for flere mio. 
kr. i kontanter, smykker, video- og cd
apparater m.m. 

Hvor meget mon opklaringsarbejdet 
koster - pr. indbrud? 

(Kilded yll.-Post. 18/4 93). 
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Østjylland 

Danske skolebørn 
stavnsbindes 

Som omtalt i Danskeren 1993 nr. I s. 
18 har det været en tom i øjet på navnlig 
venstrefløjen i Årllus byråd, at danske 
forældre har søgt at forsvare deres børns 
danske skolegang ved at flytte dem fra 
fremmeddominerede skoler til mere 
danskprægede. 

Byrådet besluttede derfor at afskaffe 
eller at indskrænke denne forsvarsmulig
hed, og i år har skolevæsenet i Årllus 
konsekvent afslået at lade danske børn 
flytte til mere danske skoler. 

På Nordgårdskolen må en snes danske 
børn i børnehaveklasserne følgelig søge 

at klare sig blandt 5-6 gange så mange 
fremmede. Forældrene til 3 ud af 4 af de 
danske børn søgte dem optaget på andre 
skoler, men fik afslag. Også på Toushøj
skolen blev de danske børn stavnsbundet. 

Derimod fik nogle udlændinge i de to 
skolers distrikter lov til at vælge andre 
skoler til deres børn. Her er diskriminati
on åbenbart tilladt. 

En fuldmægtig i Undervisningsmini
steriet bekræfter, at et byråd har ret til at 
forhindre danske elever i at "flygte" fra 
skoler med mange udlændinge. 

S!ledes bliver danske børn behandlet 
som afkom af livegne bønder i vore her
remænds indædte kamp for at bortgive 
deres fædreland til fremmede. 

Hvor mange af disse ledere behandler 
mon deres egne børn som den slags kul
turel kanonføde? 

(Kilde: Jyll.-Po,t. 29/4 93). 

I Fra andre lande 
Sverige 

Svenske børn som 
minoritetsgruppe 

I mange indvandrerområder i Sverige 
ender de svenske elever som en minori
tetsgruppe og får ikke mulighed for at 
udvikle deres modersmål, siger arbejds
gruppen bag Folkpartiets ny indvandrer
program, "At leve i et mangekulturelt 
samfund". Partiet foreslår mindre 
modersmålsundervisning for indvandrere 
samt en grænse for antallet af indvandro
re i hver skoleklasse. Det svenske sprogs 
"centrale rolle i skoleundervisningen" 
fremhæves, og undervisning af indvan
dreibøm i hjemmesprog bør ske uden for 
skoletiden for ikke at fortrænge anden 
undervisning. 

(Kilde: Svenslca Dagbl>det 24/3 93). 

Borgerlige kræver færre 
flygtninge 

I Våsby i Uppland i Sverige er partier
ne for første gang uenige med hinanden i 
spørgsmilet om tilgangen af flygtninge 
til kommunen. De seneste tre år har 
kommunen taget imod 7 5 flygtninge pr. 
år, men nu splitter Moderatema og Nyt 
Demokrati den borgerlige fempartikoali· 
tion ved at kræve antallet skåret ned til 5 
pr. år. 
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"Vi har ikke råd til at tage imod flere 
på grund af arbejdsløsheden", siger kom
munalrådsmedlemmet Kerstin Sjolander 
(Moderaterna). Der findes imidlertid 
ingen beregning af, hvad flygtningene 
koster kommunen. Sjolander erkender, at 
hun "ikke rigtigt ved det''. 

(Kilde: Sveoslca Dagllladet 2413 93). 

Rushdie viser ''ingen anger" 
Hundredevis af muslimer samledes 

sidst i februar i Stockholm for at prote
stere mod den britiske forfatter Saiman 
Rushdie og hans svenske forlag. Med 
plakater som "Ja til islam, nej til Ru.sh
die" protesterede demonstranterne mod, 
at Rushdie optræder i TV og "udtaler sig 
udenanger". 

"Han fortsætter med at trampe på mil
lioner af muslimers tro, han er en forbry
der, og derfor skal han dømmes", sagde 
den tidligere pakistanske minister Ghu
lam Hussain. 

(Kilde: Sydsvcoska Dagbladet 2812 93). 

Frankrig 

Fup-ægteskaber 
Også i Frankrig er fremmedes betalte 

fup-ægteskaber for at opnå opholds- og 
arbejdstilladelser udbredte. Generelt har 

antallet af bryllupper været faldende de 
sidste 40 år, men antallet af ægteskaber 
mellem franske kvinder og udlændinge 
er på IO år steget med 50%. Fup-ægte
skaber betales med op til 50.000 FF. 

(Kilde: Erhvervsbladet 1/3 93 efter Newswook). 

Tyskland 

Illegale indvandrere 
I årets første kvartal blev mere end 

5.000 illegale indvandrere sat fast ved 
grænsen til 1Jekkiet - mere end dobbelt 
s§. mange som i samme periode året før. 

Der indføres nu strammere regler for 
at Il tallet af til strømmede nedbragt. 

(Kilde: Jyll.-Po<L 2/4 93 efter Rcuter). 

"Flugt" til smørhul 
43 indere og 6 pakistanere kom til 

Berlin med chartret ukrainsk fly og søgte 
"asyl". De havde hver betalt ca. 30.000 
kr. til menneskesmuglere, der via Odessa 
fik dem med flyet til Berlin. 

Når nu tåberne lader sig misbruge! 
(Kilde: Jytl.-Post. 17/4 93). 

Norge 

Tusinder af ulovlige 
indvandrere 

Politiet siger, at ialt ca. 4.500 udlænd
inge opholder sig ulovligt i Norge. 

Justitsministeriet vil have bistandskon
torer, skatteforvaltninger og arbejdsfor
midlingen til at bistå med at opspore 
dem. 

(Kilde: Jyll.-Po,t. lS/493). 

Canada 
Sexuelt asyl? 

I Canada opkaster man nu i fuldt alvor 
spørgsm!let, om visse kulturers efter 
vestlig opfattelse mishandlende eller ned
værdigende behandling af kvinder skal 
sidestilles med politisk forfølgelse og 
derfor give kvinderne ret til at Il asyl. 
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Spørgsmålet og asylforslaget fremsæt
tes af medlemmer af oppositionen i par
lamentet og af nogle kvindegrupper. 

De har åbenbart haft et vist held med 
sig, idet indvandringsministeren omgjorde 
en beslutning om at nægte asyl til en kvin
de fra Saudi-Arabien, der angav at nære 
frygt for straf i sit land fur at nægte at bære 
slør. Han har nu ladet udstede retningslini
er vedr. kvinder, hvis regeringer ikke 
beskytter dem mod vold eller forfølgelse. 

K vinderetsforkæmperne kræver, at 
Canada skal gå endnu videre og som det 
første land i verden ved lov indføre asyl
ret for kvinder fra andre kulturer, som 
efter vestlig opfattelse forurettes i deres 
hjemlande. 

(Kilde, Tune 1512 93). 

Somalia 
5 kvinder stenet ihjel 

De fremmede styrker, der deltager i 
FN's aktion for at bringe nødhjælp til de 
sultende i Somalia, bliver vidne til lidt af 
hvert. 

I Hargeisa kunne FN-personel således 
overvære, hvordan 5 kvinder, der var 
anklaget for ægteskabsbrud, blev stenet 
til døde, medens en sjette fik I 00 piske
slag af en gruppe fanatiske muslimske 
fundamentalister. 

FN-folkene blev truet med selv at bli
ve stenet, hvis de steg ud af deres køretøj 
for at lægge sig imellem. 

(Kilde: Gotcborgs-Pos1<:n 10/193). 

Bøger og tidsskrifter 

Repræsentativt eller 
direkte folkestyre? 
Niels Højlund: 
Folkeafstemninger 
- en trussel mod demokratiet! 
(Gyldendals Forlag, 1993. 64 si
der. 68 kr.). 

I modsætning til de mange politikere 
og opinionsdannere, som kun går ind for 
folkeafstemninger, nAr de føler sig sikre 
på, at resultatet vil stemme overens med 
deres egen mening, er Niels Højlund for
fuskende ærlig. Han er konsekvent imod 
folkeafstemninger, idet de angiveligt vil 
gøre det umuligt for det repræsentative 
system at fungere. En folkeafstemning er 
ifølge Højlund ansvarsforflygtigende, og 
der vil i modsætning til et parlamentarisk 
komJ){omis ikke blive taget hensyn til 
minoriteten ved en absolut ja/nej-tilken
degivelse. I særdeleshed forekommer 
afstemningen 2. juni sidste år Højlund 
umulig, fordi de tabende politikere i strid 
med Grundloven efter nederlaget blev 
pålagt at handle imod deres overbevis
ning. Højlund anser i det hele taget de 
stadige EF-afstemninger for at være 
meningsløse bedrag, da vælgerne allere
de i 1972 sagde ja til et stadig snævrere 
europæisk samarbejde. Hæderligt slår 
han fas~ at afstemningen i år handler om 
endeligt at opgive suveræniteten og der
med om at gøre yderligere folkeafstem
ninger om suverænitet umulige, og han 

spørger, hvornår politikerne dog tør være 
ærlige og fortælle folket dette. 

l<Drrekt afviser Højlund idealet om 
mennesket som et "politisk dyr". Politik 
er ganske rigtigt ikke et mål i sig selv. 
Det repræsentative demokrati skal sikre, 
at borgerne ikke tvinges til at sætte sig 
ind i alle døgnets spørgsmål - udbredt 
politisk aktivisme er et sygdomstegn i 
samfundet. Imidlertid rammer Højlund i 
vid udstrækning ved siden af i sin kritik. 
Dels opstiller han et parodisk billede af 
sine modstandere, idet han får det til at 
se ud som om, at de går ind for folkeaf
stemninger om stort og småt hele tiden. 
De fleste mener vel, at der kun skal 
stemmes om ganske afgørende spørgs
mål. Dels bruger han som argument mod 
folkeafstemninger, at de stiller et for højt 
krav til den menige vælger om saglig 
indsigt i det givne emne. Hertil må siges, 
at det netop ikke er ved det bevidste 
intellekts brug, at de afgørende eksisten
tielle beslutninger sikrest kan tages, men 
derimod ved det instinktive valg mellem 
godt og ondt, hvilket træffes bedst af den 
uhildede menigmand overfor et enten
eller spørgsmål. Man kan som bekendt 
argumentere for alt ud i det uendelige. 
Ved denne idelige parlamenteren bliver 
politik i øvrigt en kontinuerlig proces, 
hvor ingen afgørende skridt nogensinde 
behøver at blive taget, men hvor alt grad
vist ændres alligevel, hvorved netop det 
ansvar, som Højlund mener forflygtiges 
ved en folkeafstemning, går tabt - se blot 
den aktuelle fremmedgørelsesproces i 

Danmark og de evige udskydninger af 
den afgørende stillingtagen til suveræni
tetsafgivelse til EF. 

I virkeligheden er Højlund og hans 
modstandere dog næppe så uenige, som 
han vil give indtryk af. I stedet fOI' folk&
afstemninger vil han nemlig gerne se fol
ketingsvalg om "store og brændende 
enkeltsager som f.eks. Danmarl<s tilslut
ning til Maastricht-traktaten eller den 
nødvendige flygtningepolitik her i landet 
fremover". Tiltalende er også hans ønske 
om at se virkelige forsfælle mellem rege
ring og opposition. Han mener, at den 
væsentligste grund til politikerleden er 
de manglende lidenskaber hos politiker
ne og deres kedsommelige enighed, som 
er fremtvunget af, at de alle er afhængige 
af De Radikales mellemproportional: 
"Hvorfor ulejlige vælgerne med et valg, 
når det stadig er de radikale der bestem
mer?". 

Folketingsvalg om enkeltsager kunne 
være en lige så god løsning som folkeaf
stemninger, men begge løsninger vil des
værre kun kunne realiseres tilfredsstil
lende i et radikal-frit Utopia. At et sådant 
oprinder, er lige så usandsynligt, som at 
Kim Il Sung i Nordkorea eller Deng 
Xiao-ping i Kina frivilligt slipper det 
kærlige jerngreb om deres folk. 

Peter Neerup Buh/ 

Det grundlæggende 
problem 
Hans Komø Rasmussen: 
Den tidsindstillede bombe. 
Befolkningseksplosionen. (Red 
Barnet, 1993. 115 sider. 128 kr.). 

I 1980 boede der flere mennesker i 
Europa end i Afrika. Om kun tyve år vil 
der være over dobbelt så mange afiika-
nere som europæere. Den afrikanske 
befolkning er samtidig langt yngre end 
den europæiske - i. dag er hele 45% af 
Afiikas befolkning under 15 år. I Dan
mark er knap 18% under denne alder. En 
hær af unge og dynamiske mennesker 
uden fremtid i deres hjemlande vil derfor 
fremover uundgåeligt søge lykken ved at 
rejse til Europa, fastslår Hans l<Drnø 
Rasmussen i sin foruroligende bog. Dan
skernes største udfordring i 1990'eme 
bliver hverken arbejdsløsheden eller 
Danmarks tilknytning til EF, konkluderer 
han. Begge disse områder må henregnes 
under "mindre politiske justeringer" i 
forhold til flygtningepolitikken. l<Drnø 
Rasmussen dadler det etablerede Dan- ~ 
mark for at være skyldig i "en ansvars
forflygtigelse og et nationalt selvbedrag 
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af damnart<sbistoriske dimensioner", for
di det bar overladt den egentlige flygt
ningediskussion til Fremskridtspartiet og 
i stedet koncentrerer sig om en latterlig 
lille detalje som "tamil.sagen". Paradok
salt nok er den eneste danske politiker, 
ban roser, Mimi Jakobsen, fordi hun bar 
udtalt, at Vesten m! dele ud af sin vel
stand, selv om det kommer til at koste 
arbejdspladser. 

Mimi Jakobsen! Den politiker, der som 
"flygtningeven" netop er den mest højt
råbende fortaler for en politik. der ganske 
meningsløst bortøder formuer på fremm~ 
de i det danske velfærdssystem, i stedet 
for hvor det nytter på langt sigt blandt de 
mest trængende. Mimi Jakobsen, der ved 
sin nedladende moraliseren mere end 
nogen anden bar skadet det humanitære 
hjælpearbejde i opinionen, og som med 
den af Kornø Rasmussen citerede udtalel
se bar skabt yderligere modvilje ved gan
ske unødvendigt at antyde, at hjælp må 
koste arbejdspladser. Ved klog politik kan 
det omvendte vel endda tænkes - men 
noget sådant kan vel ikke ventes fra den 
nuværende vicestatsminister. 

En af de vigtigste faktorer i befolk
ningseksplosionen er kvindens under
trykte stilling i mange u-lande, og her er 
de islamiske skikke hovedsynderen. I 
1975 eddærede World Moslem League, 
at "familieplanlægning er opfundet af 
Islams fjender''. En anden faktor er fat
tigdommen. For at levestandarden i den 
tredie verden kan nå et tilstrækkeligt 
niveau, er det nødvendigt, at ressourre
forbroget i industrilandene nedsættes 
mærkbart. Ellers indtræffer en miljøkata
strofe. En amerikaner bruger i dag sam
me mængde energi som 900 nepalesere. 
Den rigeste femtedel af klodens befolk
ning modtager for tiden 82, 7% af dens 
indkomst, mens den fattigste femtedel 
modtager 1,4%. Uligheden findes mel
lem i- og u-lande såvel som indenfor det 
enkelte u-land. Desuden mister u-land~ 
ne kapital ved at betale mere i renter af 
gæld til i-landene, end de får i hjælp, og 
der finder en stor hjerneflugt af højtud
dannede sted fra syd - f.eks. 60.000 fra 
Afrika i årene 1985-90. De erstattes af 
vestlige bistandsarbejdere! 

Der er altså tale om et meget kom
plekst problem, hvor der ikke entydigt 
kan udpeges "skyldige". I det hele taget 
er befolkningseksplosionen et alt for 
skæbnesvangert emne til at udnytte poli
tisk eller bygge ideologier pl. Her må 
nøgternbeden herske. F.eks. må den 
etisk-religiøst begrundede abortmod
stand vige, hvis befolkningsvæksten skal 
ned under I%. Hvert år koster illegale 
aborter i øvrigt 150.000 kvinder livet, 
andre invalideres, og man må desuden 
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spørge, om det ikke er mere humant at 
dræbe et foster legalt, end at barnet dør 
af sult og sygdomme efter fødslen. 

Kornø Rasmussen konkluderer, at kun 
hvis familieplanlægning kombineres 
med både bedre social sikring og uddan
nelse af kvinderne, vil den nuværende 
onde cirkel i u-landene bringes til 
standsning. 

Det kræver stor bistand fra i-landene, 
som vi bør yde, om ikke andet så af egen 
interesse. Selv om befolkningsflodbøl
gen sydfra med stort besvær kan holdes 
tilbage, vil et atombevæbnet Indien med 
2 milliarder desperate indbyggere i det 
kommende århundrede ikke nødvendig
vis være venligt stemt Det eneste logi
ske fØiste skridt for danskerne omtaler 
Kornø Rasmussen dog ikke: At omprio
ritere velf.erdshjælp for nogle li hun~ 
de tusinde indvandrere her i landet til 
langsigtet forebyggende indsats, hvor det 
nytter. 

Peter Neerup Buh/ 

Hellig terror 
Amir Taheri: 
Morden fiir Allah - Terroris
mus 1m Auftrag der Mullahs. 
(Forlaget Knaur, Milnchen, 
1993. 416 sider. 14,90 DM). 

"Det ligger i islams natur ikke at lade 
sig dominere, at påtvinge alle lande sin 
lov og at udstrække sin magt til hele pla
neten". Med dette citat af grundlæggeren 
af Det muslimske Broderskab, Hassan 
al-Banna, indleder Amir Toheri sin bog 
om islamisk terrorisme. 

Denne terrorisme er tiltaget stærkt 
efter Khomeinis magtovertagelse i Iran, 
hvorfor den iransk baserede terrorisme 
med "G~t'' Hezi>.allah i centrum 
er hovedemnet i Taheris bog. Islams 
grundlæggende væsen bliver dog ~ 
diskuteret. "Den terror, som verden er 
vidne til netop nu i Mellemøsten og end
da udenfor, kan spores direkte til islams 
grundlæggende trossætninger'', fastslår 
Taheri. Han citerer fra Koranen kap. 
XLVII vers 4: "Når Du møder vantro 
skal Du afhugge deres hoved, og når Du 
bar slået dem ned, skal Du binde dem 
hårdt''. 

Gudspartiets ftmdamentalister sprøjter 
syre i ansigtet på utilslørede kvinder, de 
sprænger "syndige" biog):afer og restau
ranter i luften og udfører selvmordsan
greb på udenlandske baser. Antallet af 
"vantro" skal med alle midler reduceres, 
mens de troende skal føde mange børn. 
Til det urene, som skal udryddes, hører 
ikke kun personer og samfund, men ~ 

tanker. Andre tanker end de, som udsprin
ger af islam, er "farlige''. Endemålet er 
tawhld, konformitet - i tanke såvel som i 
baodling Taheri konkluderer rammende, 
at den islamiske fundamentalisme udgi11r 
et sammensurium af middelalderlige tan
ker og direkte lån fra fascismen og kom
munismen. Dette gielder også Det mus
limske Broderskab, ifølge hvilket Hitler i 
hemmelighed omvendte sig til islam og 
fik navnet Hayder (.'"den tapre"). 

Fundamentalismen opdeler verden 
entydigt i gode og onde, og i Vesten er 
den blevet støttet af intellektuelle, som 
gpr det samme - alt, der er vendt mod de 
onde "imperialister'', er for disse intellek
tuelle automatisk godt Spørgsmålet er 
imidlertid, hvor meget støtte fundamen
talisterne har blandt de muslimske landes 
egne befolkninger. Taheris svar er tvety
digt. Han konstaterer, at det at "myrde, 
lemlæste og true" fjenden for at frem
skynde islams endelige sejr altid bar haft 
"en meget stærlc tiltrækningskraft blandt 
de muslimske masser''. I Sudan blev for -
søget på at indføre muslimsk lov i 1985 
dog forlrindret efter udbredt folkelig pro
test, og samme år afholdt 80% af vælger -
ne i Iran sig fra at stemme ved præsi
dentvalget på trods af, at det iflg. Khom
eini var "en guddommelig pligt". Pl den 
anden side stillede i 1981 over en million 
iranske familier frivilligt en søn til dispo
sition som martyr på regeringens opfor
dring. I 'fyrlciet går udviklingen for tiden 
i islamisk retning - bort fra den verdslige 
stat grundlagt af Atatwlc, som anså islam 
for at være blot "en umoralsk beduins 
absurde teologi". 

Af størst interesse i indvandringspoli
tisk sammenhæng må det naturligvis 
være, om muslimerne i Vesteuropa i 
større omfang kan tænkes at ville føre 
"hellig krig''. Også her ml svaret blive 
tvetydigt, men af Taheris bog kan det i 
hvert fald konkluderes, at langt fra alle 
muslimske "flygtninge" og indvandrere 
er Vesten venligt steml I franske bilfa
brikker forårsagede Khomeini-tilhænge
re i 1983 således voldsomme arbejder
protester. Det Khomeini-tro ugeblad "al
Badil" har en stor læserkreds blandt ind
vandrere i Frankrig. I Storbritannien og 
Irland er formanden for sammenslumin
gen af disse landes islamiske foreninger 
fundamentalist. Den store mængde yder
ligtgående muslimer i Vesteuropa skal 
forstås i lyset af begrebet hegiro, som er 
den reuroendes midlertidige flugt fra 
ikke-fundamentalistiske regimer, der jo 
sidder ved magten i langt de fleste mus
limske lande. "Man går i eksil for at 
bevare sin tro og senere vende tilbage 
med sværdet i hånd for at sil Satans 
agenter oed'', hedder det hos Hezl>.allah. 



Taheri fremhæver faktisk som et karakte
ristisk træk, at mange af fundamentali
sternes intellektuelle ledere har gået på 
vestlige universiteter. Islam vil med 
ai:idre ord ikke blive moderniseret af, at 
muslimske indvandrere ffir kendskab til 
vestlige normer, hvilket f.eks. fransk
manden Jean-Claude Barreau har pås1ået 
(se Danskeren 1992 nr. 5, s. 19). Snarere 
tværtimod. 

Amir Taheri var før Khomeinis magto
vertagelse chefredaktør for Irans største 
avis, så han har f.ø!stehåndskendskab til 
sit emne. For dem, der viger tilbage for 
at læse hans nøgternt og klart skrevne 
bog på tysk, kan det oplyses, at original
udgaven kom på engelsk i 1986 under 
titlen "Holy terror - The Inside Story of 
Islamic Torrorism" (udførligt omtalt i 
Dai:iskeren 1989 nr. 4 s. 12-13), og at bo
gen desuden er oversat til svensk ("Helig 
terror") i 1987. Den tySke udgave har 
imidlertid en ajourførende indledning. 

Peter Neerup Buh/ 

Forsøg med "åben" 
patriotisme 
Jean-Claude Barreau: 
De l'immigration en general et de 
la nation fran~ise en particulier. 
(Forlaget Le Pre aux Clercs, 
1992. 201 sider. 175 kr.). 

Lederen af det franske demografiske 
institut Jean-Claude Barreau har skrevet 
endnu en interessant bog (se også Dan
skeren 1992 nr. 5, s. 19) "Om indvan
dringen i almindelighed og om den fran
ske nation i særdeleshed". I denne bogs 
indledning afviser Barreau de to fløje: 
"Front National" og "SOS Racisme". Le 
Pen gør efter Barreaus mening indvan
drere til syndebuk for alt ondt, og desu
den har han den virkning, at når han har 
udtalt sig om et emne - fædreland, ind
vandring etc. - så tør ingen andre politi-

kere røre ved det af frygt for at "gå Front 
Nationals ærinde" (i Danmark kendt som 
Glistrup-effekten!). Hvad "SOS Racis
me" angår, kalder de enhver kritik af 
indvandrere for racisme. Barreau vil et 
midterstandpunkt, men han tager allige
vel parti, forsåvidt som han siger, at de 
to fløje ikke er moralsk ligeværdige: Le 
Pen-aktivisterne er bare "sure" (og bliver 
i bogen ikke citeret fair), mens antira
cisterne er "ædle" (men på hvis reg
ning?), og han kalder SOS-formanden 
"min kære Harlem Desir". Dog erkender 
han, at de menige Front National-vælge
re er de fattigste franskmænd, som virke
lig har problemer grundet indvandringen. 

Bogens første del indeholder en del 
statistik, som man godt kan stole på. 
Barreau dokumenterer, at 14 millioner 
indbyggere i Frankrig er "indvandrere" 
(evt. I. eller 2. generation), men over 10 
millioner af dem er blevet statsborgere 
og er derfor usynlige i statistikken. Kun 
nogle få tusinde er rejst frivilligt tilbage, 
selv om der blev tilbudt beløb på 
I 00.000-180.000 franc til at etablere sig i 
oprindelseslande!. De mange, som ulov
ligt kommer ind i landet, eller som bliver 
udvist, forbliver alligevel i Frankrig, ofte 
støttet af "anti-racister" eller af ledende 
politikere. F.eks. har den tidligere uden
rigsminister Claude Cheysson stået offi
cielt frem som hjælper for asylsøgere, 
der ulovligt bliver i landet, hvilket iflg. 
loven kan give op til 2 års fængsel, men, 
tilføjer Barreau, under en socialistisk 
regering medfører det ikke nogen som 
helst sanktion. 

Barreaus bud på, hvordan en politik 
skal føres, går ud på, at der skal være 
åbne grænser, .men samtidig skal loven 
vel at mærke overholdes. Afviste skal 
føres til grænsen, og forbrydere (narko
handlere o.s.v.) skal udvises umiddelbart. 
Han advarer kraftigt mod at lukke 
grænserne, da det blot vil føre til stærk 
stigning af illegal indvandring, hvorved 
enhver kontrol umuliggøres. Barreau 
afviser, at indvandring forårsager 
arbejdsløshed - den tilskriver han ude-
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lukkende erhvervs-strukturændringer -
og han foreslår endda, at der skal genind
føres en årlig kvote gæstearbejdere til 
udvalgte sektorer, som ikke kan få fran
ske arbejdere p.g.a. disses manglen&, 
mobilitet. Barreau henviser bl.a. til, at 
indvandrere også vil være forbrugere og 
dermed ikke kun tage, men også skabe 
jobs. Imidlertid må man spørge, om ikke 
dette merforbrug hellere skulle tilfalde 
arbejdsløse franskmænd eller oparbejdes 
i udlandet til fordel for fransk eksport. 
"Immobile" franskmænd burde vel tvin
ges til at være mobile. Om de akademi
ske fremmedarbejdere - de studerende 
fra Frankrigs tidligere kolonier - oplyser 
Barreau, at 80% af dem bliver i Frankrig 
efter endt uddannelse i stedet for at 
bidrage til deres hjemlands opbygning. I 
Algeriet er der mangel på enhver form 
for uddannet arbejdskraft. Kan Frankrig 
overhovedet tillade sig at beholde disse 
folk? 

Barreau vil have muslimerne i Frank-
rig revet ud af Saudi-Arabiens greb, som 
siden oliekrisen af de franske myndighe-
der har ffiet lov til at styre udviklingen i 
fonn af finansiering af moskeer, udnæv
nelser til råd m.m. Han lægger den 
største vægt på, at den franske stats 
verdsligbed bevares. Der bør ikke prædi-
kes islam i de offentlige skoler, og piger-
ne bør ikke bære slør, da det er et symbol 
på undertrykkelse. Indvandrerbørnene 
skal heller ikke lære deres modersmål 
men kun fransk i de små klasser, mener 
Barreau. Han slår fast, at der er god 
grund til, at muslimernes evindelige bøn-
ner, deres tørklæder og deres madritualer 
går franskmændene på nerverne. At man 
nogle steder ikke mere kan få svinekød i 
kantinen, er ifølge Barreau at overdrive 
respekten for andres særheder. Han gør i 
sin bogs 2. del opmærksom på, at idealet 
i Frankrig altid har været assimilation, 
ikke blot integration. og han har kun hån 
tilovers for Englands "apartheid" og 
USAs snarlige sammenbrud. Det multi- ~ 
kulturelle samtlind er for denne indvan
dringstilhænger en illusion! 
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Trods problemerne med islam stoler 
Barreau altså på, at Frankrig kan optage 
store mængder indvandrere. Han sætter 
dog som betingelse især, at franskmænd
ene skal opgive den rent individualistiske 
materialisme til fordel for en åben 
patriotisme. Hvordan kan man kræve af 
indvandrerne, at de skal holde af Frank
rig, hvis franskmændene selv er upatri<>
tiske, spørger han med grund. Den 
moderne frygt for patriotisme er for ham 
udtryk for den samme puritanisme, som 
før i tiden førte til undertrykkelse af 
sexualiteten. Både patriotismen og 
sexualiteten er sunde instinkter som per
verteres, hvis de fornægtes. Han konsta
terer, at mennesket er et "territorielt 
dyr", og at det blot skal sørge for at være 
både patriot og "åben". 

Barreau argumenterer kraftigt imod 
EF-unionen, bl.a. fordi forsøget på at 
integrere indvandrere og skabe en 
"fransk islam", der respekterer den 
verdslige stat, angiveligt kun kan lykkes, 
hvis den foregår indenfor en ægte nati
ons rammer og ikke i en abstrakt EF
"nation". Hans store optimisme med 
hensyn til, at Frnnkrig nok skal kunne 
forblive sig selv trods tilvandringen., må 
ses på baggrund af den franske historie, 
hvor staten i højere grad end i de fleste 
lande aktivt har samlet og centraliseret 
en broget mængde regioner under sig. 
Barreau kalder det "et Østrig-Ungarn, 
der er lykkedes". Om det også vil føre til 
succes, at Frnnkrig nu ganske menings
løst har gjort sig til et socialt laboratori
um med den væsensforskellige, sværere 
opgave at civilisere islam, må dog trods 
Barreaus forsikringer anses for tvivl
somt. 

Peter Neerup Buh/ 

DANSKEREN 

I Foreningsnyt 

BESTILLINGSSEDDEL 
Følgende materiale udbedes gratis til akkvisitionsformål: 

__ stk. Særnummer af Danskeren "Sådan ligger Landet'', 1993-udgave 

- - stk. 8-siders blad A4 "Pas godt på Danmark'' 

__ stk. lille 3-fløjet folder "Pas godt på Danmark'' 

__ ark. klæbemærker med DDF-logo (35 stk. pr. ark) 

__ stk. vinylmærker (10 cm) med DDF-logo 

__ stk. "visitkort" med annoncetekst og blanket for materialerekvisition 

__ numre af Danskeren 

Materialet bedes sendt til (brog venligst blokbogstaver): 

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

Adresse: ----------------------
Mod betaling aftrykomkostningen, moms og forsendelse kan endvidere 
leveres følgende: 
Ole Hasselbalch: "Viljen til Modstand", 73 sider, pris 20 kr. 
Eduardo Farah: "Økologisk Ideologi I", 200 sider, pris 37 kr. 
Komiteen mod Flygtningeloven: "Hvad med Danmark'', 187 sider, pris 25 kr. 
DDF: "5 år for Danmark", 79 sider, pris 35 kr. 

Bestilling afgives ved indsættelse af beløbet på DDF's girokonto 4 54 75 51 med 
aogh-else af bestillingen og ønsket stk.tal på kuponens meddelelsesrubrik. 

Bestillingssedlen indsendes til: 
Den Danske Forening, Postbox 411, 8100 Århus C 

Lokale kontaktpersoner: 

udgive, af Den Danske Forening. hvis formål er på folkestyrets grund, 
uafhamgigt af økonomiske, og politiske intereuer at sikre dansk kultw; 
sprog og levevis i en verden, der trues af bos, overbefolkning, vold og 
fanatisme. 

København: Peter Neerup Bubl (styr. medl.), Jette Street (lolcalkonsu
Jent), tlf. 32 50 05 54, Kim Miioscer, tlf. 44 53 19 51 (Herlev; daglig
stuem0d0 hver 2. torsdag kl. 18.30). 

Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hassclbalcb (form.), tlf. 42 19 15 54, 
Henrik Søndergaard. tlf. 48 24 25 88. 

Foreningens n:icdlcmmer modte.gcr bladet for deres medlemskontingent. 
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om ån:L Indmclclel
ses- og bestillingskupon se side 21. 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og 
foreningens andre tryksager må ikke omdcles privat sammen med tryk• 
materwe fra anden kilde eller med påført teks~ logo el.lign. 

Foreniugeos adresse: Postboks 411, 8100ÅthusC. 

Telefonsekretariat: Tlf. 86 13 24 Ol. Giro: 4 54 75 51 

Redaktion: 
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Fyn: Politiassistent Erik Dage (lokalkonsulent), tlf. 62 22 56 58 
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Nyt oplag af 
"Sådan ligger landet'' 

DDF udsendte i januar 1992 et sær
nummer af Danskeren under titlen 
"Sådan ligger landet'' (16 sider). Det 
indeholder en række væsentlige artikler 
og oplysninger om fremmedgørelsen. 

Da oplaget af sæm\linllleret er ved at 
være opbrugt, har DDF nu ladet fremstil
le et nyt oplag med enkelte ajourføringer. 

Særn=eret udsendes ikke S31Jll)len 
med Danskeren på ny, men alle medlem
mer og abonnenter kan rekvirere eksem
plarer gratis ved udfyldelse og indsen
delse af bestillingsseddelen her i bladet 
eller ved henvendelse til telefoDSelcretu:i
atet, Postbox 411, 8100 Århus Celler på 
tlf. 31 22 86 47. 

Brug det selv og giv det videre til 
interesserede landsmænd. 

Grundlovsmøder 
1993 

Sønderjylland, Brørup 
Sted: Kongeåkroen, Foldingbro, 

Kongeåvej 4. 
Talere: Forfatteren og filosoffen H. 

Gade Jensen og Svend Åge 
Christiansen. 

Tidspunkt kl. 14.00. 

Fyn, Svanninge Bakker 
Taler. Politiassistent Erik Dagø 
Tidspunkt: kl. 14.00 

Gentofte 
Sted: Foran hovedbiblioteket, 

Abhnanns Alle. 
Talere: Murer Poul Vmtber Jensen og 

tidl. modstandsmand Jan 
Høeg, Norge. 

Tidspunkt: kl. 11,45 

Hillerød 
Sted: 
Talere: 

Posen ved Slotssøen. 
Fhv. MF Mogens Glistrup og 
tidl. modstandsmand Jan 
Høeg, Norge. 

Tidspunkt Kl. 14,00 

SOMMERSTÆVNE og 
LANDSMØDE - Snoghøj 1993 

Den Danske Forenings sommerstævne 1993 finder sted i dagene 18. til 20.junipå 
Motel Medio, Kolding Landevej 6, Snoghøj, DK 7000 Fredericia. 

Motellet ligger så tæt på Danmarks traftlanidte som tænkeligt. De, der har deltaget 
i tidligere stævner, vil huske det både for de gode værelser og for den fortrinlige for· 
plejning. 

Styrelsen har besluttet at afholde ordinært landsmøde i forbindelse med sommer-
stævnet. Programmet ser således ud (ændringer forbeholdes): 

Fredag den 18. juni 
Kl 12,00-14,00 Ankomst 
Kl 14,00-15,30 Foredrag: Professor,jur. dr. Ole Hasselbalch 
Kl 15,30-16,00 Kaffepause 
Kl. 16,00-17,30 Forfatteren Poul Nørager 
Kl. 18,30 Middag 
Kl. 19,30 Foredrag: Afdelingsforstander P.H. Bering. 

Lørdag den 19. juni 
KJ. 9,30-11,00 Foredrag: Lektor, fhv. MF Poul Boeg 
KJ. 11,15-12,00 Debat i forb. hermed 
Kl. 12,00 Frokost 

Landsmøde 1993 
Lørdag den 19. juni 
KJ. 13,15-13,30 Ankomst 
KJ. 13,30- 13,40 Velkomst ved foreningens næstformand Poul Vintber Jensen 
KJ. 13,40-15,00 Oplæg om foreningens nuværende stilling og kammede arbejde 

ved formanden Ole Hasselbalch 
Kl. 15,00-15,30 Kaffepause 
Kl. 15,30-17,00 Debat og spørgsmål til styrelsen 
Kl. 17,00-17,15 Regnskabsaflæggelse 
KJ. 17,15-17,45 Opsummering og evt. vedtagelser 
Kl. 17,45-18,00 A~lutningvednæstformanden 

Sommerstævnet fortsat 
Kl. 18,30 Middag 
KJ. 19,30-20,30 Vandretur ved Lillebælt 
KJ. 21,00-23,30 Hyggeligt samvær og indslag med folkedans og musik 

samt natmad. 

Søndag den 20. juni 
Kl 10,00-11, 15 Foredrag: Norsk foredragsholder 
KJ. 11,15-12,00 Debat i forb. med foredraget 
KJ. 12,00 Frokost 
Kl. 13,30- 14,30 Foredrag 
Kl. 14,30-15,00 Kaffepause 
Kl. 15,00 Afslutning ved foreningens næstformand. 

Sommerstævnets leder er Poul Vintber Jensen, tlf. 75 61 08 49. 
Grundpris for deltagelse i hele sommerstævnet (inklusive landsmødet) er kr. 1000 

pro persona ved overnatning i dobbeltværelse - kr. 1100 i enkeltværelse. Heri er ikke 
inkluderet eftermiddagskaffe eller drikkevarer til måltiderne. Man kan deltage i enkel
te dele af stævnet mod betaling af dagligt kursusgebyr på kr. 35. 

Mødet er åbent for aUe interesserede, herunder pressens repræsentanter. 
Tilmelding til sommerstævnet sker til Den Danske Forenings sekretariat, Postbox 

411, 8100 Århus C senest 12. juni 1993. Se vedlagte blanket 
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Bankbedrag 
Mange bar set deres interesse i at ride 

på den "multietniske" bølge. Det gælder 
på det seneste også finansverdenen. Her 
er man nu begyndt at investere i misin
formation til neutralisering af Den Dan
ske Forening og ligesindede. 

Det sker i bladet Tema.Spot, som 
udsendes i et oplag på 3 .400 til lærerne 
ved gymnasierne og handelsskolerne, 
som så forventes at bruge det i undervis
ningen. 

Bladets nr. 4 1992 rummer en samling 
artikler om "det nye højre", "nationalis
mens spøgelse" og lignende. De skal 
øjensynlig bidrage til opbygning af det 
nye (fælles)europæiske, "multietnisk"
orienterede menneske, som er så moder
ne for tiden. Som led heri har bladet 
hyret journalist Leif Blædel fra Weekend
avisen til at skrive en artikel om Den 
Danske Forening og Søren Krarup. 

De to sider, artiklen fylder, indeholder 
stort set ikke en eneste retvisende oplys
ning. 

Det hedder f.eks. i indledningen: 
"Den DOJl$læ Forening er organiseret 

ejler den modeJ som lændes fra 30 'emes 
totalitære, revolutionære partier. Med
lemmerne har intet at skulle have sagt, 
styrelsen (6 medlemmer) er selvsupple
rende og bestemmer alt, lokalforeninger
ne er organiseret i celler der ikke lænder 
hinanden". 

Herefter flr de gysende skolebørn 
f.eks. stillet følgende opgave: 

"Redegør for Den Danslæ Forenings 
organisation og diskuter motiver for den
ne organisationsfonn ". 

Hvad mon eleverne er nødt til at svare, 
hvis de ikke vil have karakteren 03? 

Foreningen henvendte sig - naivt - til 
redaktionen (journalist. Ole Schmidt 
Pedersen) for at fA trykt en korrektion. 
Men nej. 7/4 93 svarer han, at ''vi finder 
ikke grundlag for at imødekomme Deres 
ønslæ". 

Sådan ordnes den slags. 
"Fonds"formen, som Den Danske For

ening er organiseret i, har været brugt i 
Danmark i umindelige tider. En række 
andre organisationer lige fra Greenpeace 
og til Indre Mission er opbygget på sam
me måde. Men når det drejer sig om 
DDF, er det altså pludselig "totalitært og 
revolutionært'' at bruge den. 

Og medlemmerne, som ved landsmø
det i 1991 med overvældende majoritet 
tilsluttede sig denne organisationsform, 
har "intet at skulle have sagt". Dette må 
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vel iøvrigt indebære, at landsmøder slet 
ikke forekommer - uanset der er rast 
praksis herfor i DDR 

DDF's lokalforeninger kender ifølge 
artiklen heller ikke hinanden, men er 
organiseret i "celler". Vi må sandelig se 
at få de lokale kontakttelefonnumre ud af 
Danskeren, hvor de jo offentliggøres 
hver gang bladet udkommer! 

Men Leif Blædel tænker måske på, at 
vi aldrig oplyser, hvem der er medlem af 
foreningen - fordi vi (som mange andre 
foreninger) finder, at foreningsmedlem
skaber hører til privatlivets fred, og at 
medlemmerne derfor selv må bestemme, 
om de vil fortælle herom eller ej. 

Organiserer man sig i "celler", hvis 
man evt. ikke ønsker at udsætte sig for 
den løgneterroristiske virksomhed, DDF 
er udsat for, og derfor undla
der at fortælle, at man er med
lem af foreningen? 

Og, oh, ve: Styrelsen må 
formindskes til 6 medlem
mer. Hvem skal mon for
lade den for at leve op til 
LeifBlædels artikel: 

Vi har telefonisk spurgt redaktør 
Ole Schmidt Pedersen, hvorfor han 
ikke finder "grundlag" for at bringe 
en korrektion. Men det ønskede han 
ikke at indlede en "polemik" om til 
citat. - "Men jeg kan i hvert fald sige, 
at det er svært at korrigere i et shijl 
af den type". 

"Men I har udsendt en hel serie af 
falske oplysninger i artiklen?" -
"Man kan sige, at vi har udsendt nog
le oplysninger, som er stærkt hold
ning,sprægede ". 

"Kan du ikke se, at spørgsmålet til 
eleverne om DDF's organisationsform 
ud fra bladets oplysninger kun kan 
føre<!tstedhen?" - "Jo!". 

Sune Dalgård? Ole Hasselbalcb? Harry 
Vinter? Folmer Reindel? Poul Vmther 
Jensen? Peter Buh!? Ellen Ewers? 

Tema.Spots artikel er et ualmindelig 
groft eksempel på misinformation af den 
art, som i disse år væltes ud over ube
fæstede skolebørn i et omfang, som kun 
tåler sammenligning med det, der skete i 

Østeuropa før tøbruddet. 
Ole HO$selbalch 
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