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Mul til oyali tet 
Det er et bekymrende træk ved den 

aktuelle udvikling, at de herskende 
meningsdannere uden videre kæder 
antisemitisme sammen med det 
såkaldte fremmedhad. Resultatet bli
ver ikke en mere effektiv bekæmpel
se af "intolerancen", men tværtimod 
en tiltagende antisemitisme, fordi 
den nu engang er blevet udråbt som 
beslægtet med den modvilje mod 
indvandringen, som de fleste nærer. 
Denne sammenkædning er så meget 
desto mærkeligere, som det er "anti
racismen", der i praksis tjener antise
mitismens sag ved at bringe jøde
fjendske arabere hertil. 

Som en konsekvens af den stigen
de antisemitisme blev der i marts af
holdt en konference om emnet på 
Christiansborg under ledelse af cen
trumdemokraten Peter Duetoft og 
andre, der ved deres unuancerede ud
talelser gennem tiden selv er 
medskyldige i jødehadets vækst. 
Konferencen blev da også ganske 
forudsigeligt brugt som en politisk 
platform til angreb mod "højre
fløjen", skønt det er venstreorienteret 
antisemitisme, udsprunget af palæ
stinenser-sympati, der har domineret 
i mange år. 

At bekymringen for antisemitis
men kun var et påskud for konferen
cen, fremgår klart af dens mest inter
essante indlæg, nemlig Politikens 
tidligere chefredaktør Herbert Pun
diks. Han udtalte, at oprettelsen afls
rael har åbnet verdens øjne for det 
mu/ti/oya/e samfund. Den liberale 
demokratiske verden har accepteret, 

at jøder på en gang kan være loyale 
overfor det land, de bor i, overfor de
res trossamfund og overfor Israel, 
sagde Pundik, og han fortsatte: "På 
samme måde håber jeg, at f.eks. tyr
kerne i Danmark på en gang kan 
være loyale over for Tyrkiet, islam og 
over for Danmark." 

Man kan imidlertid kun forblive 
loyal overfor flere parter samtidig, 
såfremt disse parter ikke har funda
mentalt modstridende normer eller 
interesser. Jødernes "multiloyalitet" 
har kun været mulig, fordi den jødi
ske og den kristne kultur er så nært 
beslægtede, og fordi Israel har været 
Vestens allierede. Muslimer må der
for før eller siden uundgåeligt vælge 
side, dels fordi islam kræver verdslig 
magt, og dels fordi Vesten og den ara
biske verden har modstridende øko
nomiske og geopolitiske interesser. 

Man kan ikke samtidig tjene to, 
indbyrdes stridende herrer. Så må 
man forråde den ene. Og det er Ves
ten, som er "tolerant". Islam kender 
kun en Gud og tilgiver ikke fane
flugt. 

Det farligste perspektiv er dog, at 
det multiloyale samfund, som med 
den nuværende udvikling er en meget 
realistisk mulighed, i tilfælde af fias
ko lader den oprindelige vestlige be
folkning sidde tilbage med sorteper. 

Jøderne kan flygte fra kaos til Is
rael. Muslimerne kan vende tilbage til 
deres lande. Hvilket er udmærket, 
hvis de ikke, som de har for vane, når 
at gøre et frugtbart land til gold ørken. 

Hvor skal vi andre tage hen? 



Den kriminelle løgn 
Så er løgnen uigendriveligt afsløret. 
Løgnen om, at de fremmede ikke er mere kriminelle end dan

skerne. Løgnen, som det regerende Danmark har indpisket os 
gennem en lang årrække og med alle midler søgt at fastholde 
trods det, at ingen kunne få det til at stemme med egne erfarin
ger eller med det billede, som de utallige afsløringer af fremme
des grove forbrydelser klart tegnede. 

I årevis har man holdt de samlede tal for fremmedkriminalite
ten skjult. Justitsminister Hans Engell fik hen imod slutningen 
af den borgerlige regerings tid endelig arbejdet i gang igen. Ef
terfølgeren i tamil-regeringen, Pia Gjellerup, satte det straks i stå 
på ny, og først efter hendes hurtige fald måtte afløseren Erling 
Olsen bøje sig for presset om at fil tallene på bordet. De skulle 
kun omfatte en foreløbig opgørelse for året 1993. Den var lovet 
hurtigt efter nytår, så hed det februar-marts, men først omkring 
I. maj fremkom tallene som "Information fra rigspolitichefen". 

Trods al ufuldkommcnhed bekræfter opgørelsen over de 
udenlandske statsborgeres-kriminalitet til fulde, hvad vi tidlige
re har påstået, nemlig at der var tale om en meget stor overkri
minalitet blandt de vildtfremmede indvandrere og asylsøgere. Se 
herom nærmere artiklen på side 3. 

I mange år har en mafia af"eksperter": kriminologer, psyko
loger, antropologer og andre, der burde vide bedre, prostitueret 
deres "videnskab" og søgt at stikke folk blår i øjnene ved at be
nægte kendsgerningerne. 

Ingen bør undre sig over, at disse ynkelige løgnere nu fortsat 
søger at gøre sort til hvidt ved at "forklare", d.v.s. bortforklare, 
hvad der ikke længere lader sig skjule. 

Måske er det ikke så underligt, at "Kejserens nye Klæder" 
blev vævet netop her i landet. 

Bedraget fuldbyrdes 
I Danskeren 1994 nr. I s. 2 behandlede vi det nye bedrag af det 

danske folk, der allerede da klart aftegnede sig. De eks-jugosla
viske, hovedsagelig bosniske og især muslimske flygtninge, som 
vi i titusindvis har modtaget i Danmark, og som man beroligende 
havde bildt danskerne ind kun skulle være her midlertidigt, men 
vende hjem, så snart krigshandlingerne var endt, de skal nu efter 
flygtningeminister Weiss' og regeringens beslutning kunne fil va
rigt asyl og ophold i Danmark, når de har været her i to år. 

Dermed fuldbyrdes det nye, store bedrag, vi forudså og forud
sagde. Al ministersnak lige til det sidste om forlængelse af det 
midlertidige ophold, hvis krigen trak ud, afsløredes som den 
camouflage, den reelt var. De ræves snak for de gæs. 

Det, at der en tid er krig i et land, hvor folk må flygte for at 
redde liv og helbred, skal altså nu gøres til grundlag foren ny va
rig masseindvandring til Danmark. I det foreliggende tilfælde 
endda til trods for, at hovedparten af de hertil ankomne slet ikke 
kom direkte fra krigsområderne, men i forvejen havde bragt sig 
i sikkerhed og til dels længe havde opholdt sig i fredelige områ
der. Og endskønt det af snart alle og enhver er erkendt, at det er 
både langt mere økonomisk og humant at fastholde de flygtende 
så nær deres hjemstavn som muligt. 

Vi skal også Jade os besnære af det argument, at en stor del af 
de indkomne er veluddannede og dels højtuddannede folk, som 
let lader sig indpasse i dansk arbejdsliv. Som om det var noget at 
anføre til fordel for deres forbliven her. Netop de vel- og højtud
dannede trænges der vel særligt til ved genopbygningen af de 
nye lande i det smadrede Jugoslavien. Som om disse evnerige ik
ke længe nok har unddraget sig deres pligt over for deres svage
re landsmænd til at deltage i arbejdet for at overleve og genrejse. 
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Et sidste besynderligt, men hyppigt gentaget argument for, at 
en hel del af de her indstrømmede jugoslaver absolut ikke kan 
vende tilbage, er, at de lever i blandede ægteskaber, kroatisk-ser
biske, kroatisk-muslimske eller serbisk-muslimske. Hvis der 
skal være mening i denne begrundelse, må den vel forudsætte, at 
alle i disse blandede ægteskaber er flygtet fra Jugoslavien og nu 
opholder sig i andre lande. Men, så vidt vides, opholder personer 
i sådanne blandede ægteskaber sig fortsat i massevis i alle dele 
af det tidligere Jugoslavien. Hvorfor skulle så netop den besked
nere del af dem, som er rejst til Danmark, være ude af stand til 
også at opholde sig der? Vi forventes åbenbart at sluge selv de 
mest uforklarede og meningsløse påstande. 

I "humanitetens" misbrugte navn. 

Aliens 
- det endelige opgør? 

De velkendte seience-fiction film om "aliens" - de uønskede 
fremmede, som trods utallige bekæmpelsesforsøg ikke er til at 
blive af med - mangler ikke paralleller i virkeligheden. Senest 
nedstemte regeringspartierne og SF den 28. april i Folketinget en 
stribe forslag fra De Konservative om ændring af udlændingelo
ven, omfattende bl.a. hurtigere asylsagsbehandling, afskaffelse 
af retskrav på familiesammenføring, repatriering af flygtninge 
uden for fare og af kriminelle asylsøgere, større krav for opnåel
se af statsborgerskab, ophør af fremmedsprogsundervisning 
samt ophævelse af de såkaldte de facto-flygtninges retskrav og 
af appelmulighed til ombudsmanden. 

Som begrundelse for forslagene vedlagde De Konservative 
uddrag af en analyse, hvoraf bl.a. fremgår, at en fremmedfamilie 
vil koste mere end 3,5 mio. kr. i den normale knap tolv års inte
grationsperiode, og at udgifterne til flygtninge i Danmark under 
uændrede ydre forhold vil blive på 41,6 mia. kr. i 1994-97. 

Analysen er lavet af regeringen, som altså afviste de nødven
dige tiltag over for deres egen analyses fakta. 

De havde øjne, men så dog intet; de havde ører, og dog kunne 
de ikke høre ... 

"Men" dog! 
'"Jeg er ikke racist, men ... " 
Udtalelser som denne er faldet ministeren for fremmedim

port, Birthe Weiss, for brystet. "Når en person siger sådan, så ef
terfølges det altid af noget sludder, og i bedste fald er det udtryk 
for ubevidst fremmedhad", siger hun således (Kristeligt Dagblad 
22/3) i anledning af fagbevægelsens seneste "elsk-de-fremmede 
kampagne". 

Fremstødet kører for øvrigt under sloganet "Plads til alle". 
Åbenbart mener ministeren dog kun, at det er alle fremmede, der 
er plads til. Det er ikke alle meninger. For hvordan kan hun ellers 
sige, at det altid er noget sludder, der følger efter ordene ''.jeg er 
ikke racist, men"? 

"MEN ... " siger vor ulykkelige læser ... "jeg er ikke racist, 
MEN hvor mange fremmede mener Birthe Weiss og fagbe
vægelsen, der er plads til? Det antal, indvandringslobbyen taler 
om, som kun er på omkring I 20.000? Eller det antal, som Kom
muneinformation taler om, som er på 350.000 (Danskeren I 994 
nr. 2)? Eller den million fremmede, der vil være her om føje år, 
hvis Birthe Weiss bliver ved med at snakke uden om?" 

Tys tys, kære læser - du er jo fremmedhader! Det er du jo 
nemlig ifølge ministeren automatisk, hvis du siger MEN. I hvert 
fald ubevidst fremmedhader! 



"Fagre nye Danmark" 
Af candjur. Knud Eriksen 

Så kom den endelig! Rapporten over 
udlændinges kriminalitet (for 1993), som 
Pia Gjellerup stoppede, og som Erling 
Olsen meget langsomt, og under stort 
pres fra de borgerlige partier så sig nødsa
get til at offentliggøre. 

Det er et stort fremskridt, at der omsi
der findes ajourførte tal for dette livsvig
tige område. Samtidig må det siges, at det 
er en skandale, at sådanne tal har været 
skjult siden 1989 (af såvel Danmarks Sta
tistik som Justitsministeriet). Det er uhyr
ligt, men jo i dag ikke specielt chokeren
de i forhold til hvad danskerne må lade 
sig byde af dem, de havde valgt til at tage 
sig godt af deres land. 

Statistikken har mangler. Hvem havde 
forventet andet? Og disse mangler benyt
tes straks af de velkendte forstående hu
manister og en yderst tjenstvillig presse 
til at bortforklare den simple omend 
uhyggelige sandhed, at vore betroede le
dere med fuldt overlæg er igang med at 
lave Danmark om til et forbrydernes pa
radis. Nu skal der ventes til en ajourført 
rapport i 1995, før man kan mene, sige el
ler gøre noget. Et batteri af "eksperter" 
forklarer fra hver sin interessante syns
vinkel, at sådan må det være. 

"De forsvundne år" 1990, 1991 og 
1992, hvor danskerne ikke måtte vide, 
hvilken uhyrlig kriminalitet der konstant 
blev fragtet ind i landet med asylsøgere 
og indvandrere, har ikke ændret det stati
stiske billede noget videre. 3 procent ud
lændinge tog sig af I 0,5 procent af alle 
straffelovssigtelser. D.v.s. udlændinge var 
ca. 3,5 gang så kriminelle som danskere. 
Det var stort set det samme, hvad enten 
det drejede sig om vold, sædelighedsfor
brydelser eller ejendomsforbrydelser (ty
veri m.m.). 

Udlændinge siges nu at udgøre "knap 
4%" eller simpelthen "4 % " af den danske 
befolkning. For kun et par uger siden hed 
det "3%" (f.eks. Peter Seeberg, fra det et
niske ligestillingsnævn). Men målet helli
ger midlet, udlændinges kriminalitet ser 
lidt mindre chokerende ud, hvis der bliver 
lidt flere til at dele de kedelige tal. Een 
procent er immervæk 50.000 personer. 
De kom lige pludselig. Men altså: Fire 
procent. 200.000 personer. 

I øvrigt er udlændinge jo mange slags, 
også folk fra de andre nordiske lande, 
EU-landene, Nordamerika og Japan. De 

er vist i almindelighed ikke mere krimi
nelle end danskerne, og derfor bliver 
overkriminaliteten hos resten af udlænd
ingene endnu større. 

I den nu offentliggjorte rapport står ud
lændinge for 17.812 afi alt 119.000 sig
telser, når vi kun taler om straffelovsover
trædelser. Dette giver 15%. Det er på 
landsplan, og i øvrigt et for lille tal, da ud
lændinge i samtlige tal kun belastes med 
deres overtræde/ser i i 993, medens dan
skere i "samtlige sigtelser" belastes med 
overtrædelser fra 1992, men først regi
streret i 1993. Ritzaus bureau, hvis oplys
ninger med gr&fer osv. kritikløst videregi
ves i samtlige dagblade, siger.13%. Hvor
dan deres regnestykke ser ud, er ikke let at 
forstå. 

I København ser det langt værre ud. 
23% af samtlige sigtelser i denne politi
kreds blev rejst mod en udlænding. 43% 
af alle fængslede i Københavns dommer
vagt i 1993 var iflg. politiets årsrapport 
udlændinge. 

Udlændinge opdeles i "fastboende", 
uasylsøgcrcu og 0 turister". Noget sp_ecielt 
er det, at ul<Nligt indrejste personer også 
tæller som turister. Turisme bliver i pres
sen (Information 4/5) brugt som et af de 
mere krampagtige forsøg på at bortfor
klare den udenlandske kriminalitets-svulst. 
Afde 3318 sigtede "turister" var 316 fra 
Afrika, 253 fra Asien og 52 fra Syd- og 
Mellemamerika. Fra Marokko, Somalia, 
Algeriet, Gambia, Ghana, Liberia, Liby
en, Nigeria, Uganda, Zaire og Ægypten 
kom 311 af dem. Ikke just de lande vi ple
jer at fa turister fm. Danmarks besøgende 
turister kommer næsten udelukkende fra 
syv lande. Nemlig Tyskland, Sverige, 
Norge, Holland, ( og relativt få) USA, 
England og Japan. Kun 4% kommer fra 
den øvrige verden, men de udgør 52% af 
de sigtede "turister" i rapporten. 

Især pressens og justitsministerens be
handling af tallene må undre. Overskrif
ter har bortset fra turist-tricket lydt på, at 
danskerne skulle være værre, at udlænd
inge fik mildere domme og kun begik 
mindre alvorlige forbrydelser. At det 
stort set var et spørgsmål om butikstyve
rier osv. Altsammen forvanskning og 
løgn. 

Overkriminaliteten blandt udlændinge 
i forhold til danskerne er mellem dobbelt 
og ti gange så stor: 

Drab og drabsforsøg 
Vold 
Voldtægt 
Forsætlig brandstiftelse 
Røveri 
Indbrud 
Tyveri 
Butikstyveri 
Dokumentfalsk, bedrageri 
Smugling af narkotika 
Salg af narkotika 
Lov om euforiserende stoffer 
Domme i alt 
Domme 
(ubetingede frihedsstraffe) 

6,3 gange 
3,5 gange 
6,8 gange 
1,8 gange 
5,0 gange 
2,0 gange 
5,1 gange 
6,1 gange 
5,8 gange 
8,5 gange 
3,8 gange 
3,2 gange 
4,2 gange 

2,5 gange 

Dette er baseret på 4% udlændinge. Si
ger vi i stedet 3% udlændinge, og korri
gerer vi "Samtlige sigtelser" en smule 
nedad for 1992-tal får vi i stedet en over
kriminalitet vedr. del uhyggelige område: 
Narkotikasmugling på hele 11,3 gange. 
Og angående voldtægter: Udlændinge 
næsten 10 gange så kriminelle. 

I perioden 1966-1993 fik 91.000 ud
lændinge dansk statsborgerskab. Disse 
tælier mi-med blandt danskernes krimina-
litet, men det er-vl,t-lllilQsomt, om de fra 
den dag, de fik papiret i h~iilkn,..saintidig 
sænkede deres kriminalitels-fre~--......._ 
Der er ganske enkelt tale om en snigende · 
forværring, også i den samlede kriminal
statistik, fra denne kilde. 

Men den vise justitsminister "Ærlige 
Olsen" (som også på salomonisk vis løste 
narkoproblemerne i Christiania ved at 
fjerne Christiania-patruljen) husker tyde
ligt fra den gang han selv var flygtning i 
Sverige, at flygtningene også den gang 
var overkriminelle. Udlændinge er sim
pelthen frustrerede, fordi de har været 
gennem så meget ondt og fordi de er ar
bejdsløse. Han vil nu oplyse udenlandske 
mænd om, at de ikke bør voldtage danske 
piger, og så vil han opfordre handlende til 
at passe bedre på varerne, så disse ikke 
bliver stjålet af nogle frustrerede tyve, 
som bliver fristet over evne. Den vise og 
milde justitsminister går selvfølgelig ikke 
ind for dødsstraf, men der kunne måske 
gøres en undtagelse for købmænd, der ik
ke passer ordentligt på deres varer. Hvis 
PET kunne finde ud af, al de også er høj
reorienterede, skulle sagen være klar! 

Knud Eriksen 
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Om Danmarks 
nedlæggelse 
Af journalist Søren Espersen, kandidat for Fremskridtspartiet 
ved det forestående valg til Europaparlamentet. 

Du siger, dit Fædreland findes der, 
hvor Prisen for Flæsk er fin. 
Forstaar sig! Hvad er vel mere værd 
paa Jorde11 end Flæsk for Svi11? 
(Kaj Munk, 1941) 

Den Europæiske Union og udlændin
genes tilstrømning er for mig to sider af 
nøjagtig samme sag: Om Danmarks ned
læggelse som nation. 

Det er sagen om selvopgivelse, om en 
magtesløs tilpasning til "tidens krav". Det 
er sagen om, hvad vi vil, eller ikke vil 
med Danmark. Ikke hvad vi er nødt til at 
gøre, men om" hvad vi vil. Om vi vil være 
os selv, eller om vi vil lade os vor selv
stændighed og frihed berøve. Om vi vil 
overgive os, eller om vi vil forsvare os. 
Om vi vil, at folkets skal leve og have en 
rremtid for sig - eller om vi vil, det skal 
dø og gå til grunde. 

Kort sagt: Om vi vil være danske i Dan
mark, og om hvorvidt vi ønsker, ot Dan
mark skal være danskernes land eller ej. 

Folkedans og pandekager 
Og dette har intet at gøre med, hvorvidt 

vi fortsat kan få lov til at danse folkedans 
og synge fædrelandssange eller ej - for det 
skal den nye forbundsstats kulturminister 
såmænd nok tillade; ja, ligefrem tilskynde 
os til. For det er ligefrem indflettet i 
Maastricht-traktaten, at regionernes særli
ge kulturelle egenarter skal styrkes. Sådan 
handler en centralistisk forbundsstat nem
lig, når den vil berolige de forskellige fol
keslag. Og det er bestemt ikke nogen ny 
forteelse: Den, der orker at bladre et par år
gange af det farvestrllende, nu heldigvis 
hedengangne, 14-dages blad, som hed 
uFakta om Sovjetunionen" igennem, vil 
opdage, hvordan kulturministeren i Sovjet
unionen elskede, når ukrainerne dansede 
ukrainske folkedanse, når !etterne - iført 
lettiske kostumer fra forrige århundrede -
kunne stå på torve.tog bage lettiske pande
kager fra opskrifter mindst lige så gamle. 

Så man skal altså ikke Jade sig impone
re af, at ~dansk kultur" i Den Europæiske 
Union vil modtage milliarder og atter 
milliarder i tilskud, og man skal visseligen 
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ej heller Jade sig imponere af, at Den Eu
ropæiske Union vil se med meget stor vel
vilje på, at der i fremtiden atter bliver ar
rangeret Alsangs-Stævner, og at Danne
brog stadig vejer over kolonihavehusene. 

Hvorfor skulle Unionen dog også have 
noget imod dette - hvis det kan berolige 
danskerne? 

Og så godt som hele det danske politi
ker-korps er af samme opfattelse: "Jeg 
tror bestemt ikke, at dansk kultur vil tage 
skade af rremmed indflydelse", er det 
normale standard-svar fra politikerne. 

Og disse politikere har da ret: Hvis det 
altså gælder bagning af pandekager efter 
gamle opskrifter, hvis det gælder om at 
danse danske folkedanse i sjove, finurlige 
og farverige kostumer, hvis det gælder 
om at blarre med Dannebrog og synge 
Alsang -og hvis det gælder "Der er et yn
digt land", når der er landskamp i Parken. 

Dansk kultur er noget andet 
Men dansk kultur er noget andet. Dansk 

kultur er det, der blomstrer indenfor det 
danske riges grænser. Den kultur, der 
blomstrer, når danske - uden at skulle 
tænke over det - ved, hvad der er vort, og 
hvad der ikke er vort. Det er den kultur, 
som blomstrer, når vi stille kan sludre med 
vores nabo over hækken en sommeraften. 

Det er den kultur, som blomstrer, når vi 
tør sende vore teenagere ud på gaderne, 
uden at skulle ryste for, om de kommer 
levende hjem igen. Det er den kultur, som 
blomstrer, når vi lever trygt i bevidsthe
den om, at der er danske politifolk til at 
sørge for ro og orden, at der er danske sol
dater, der står rede til at sikre vore 
grænser - og kun lukker dem ind. som har 
et gyldigt ærinde i vort land. 

Det er den kultur, jeg ønsker at se 
blomstre. Så skidt endda med pandeka
gerne fra forrige århundrede ... 

Fremmedindstrømning og suverænitet 
Med den helt ukontrollercde indstrøm

ning af fremmede til vort land, og med 
den rasende fart, hvormed fremmede lan
des borgere nu opnår dansk indfødsret -
og med den nyeste, foruroligende udvik
ling i forhold til Europa, er det ikke læn-

gere et spørgsmål om, hvorvidt Danmark 
skal - eller vil - miste suverænitet. 

Den har vi forlængst mistet. 
Og ikke blot en del af vor suverænitet, 

som det ofte beskrives, men hele vor suve
rænitet. Suverænitetet er nemlig en aboolut. 
Man kan ikke være en smule suveræn - li
gesom en kvinde ikke kan være en smule 
gravid. Enten er hun gravid, eller også er 
hun ikke gravid. Og enten har et land suve
rænitet, eller også har det ikke suverænitet. 
Suverænitet kan ikke gradbøjes. 

De danske politikere under Besættel
sen gik også omkring og bildte sig selv 
ind, at Danmark, grundet særlige om
stændigheder, havde måttet afgive en del 
af sin suverænitet - men at vi jo dog sta
dig kunne bestemme en masse selv. 

Det var jo som bekendt aldrig tilfældet 
Som det ikke er tilfældet nu: 3/4 af de love, 
som i dag udgår fra Folketinget, er direkte 
direktiver fra Bryssel; love, som skal ved
tages. Og Veto-retten er reelt forsvundet. 

Danmark er altså ikke længere en selv
stændig nation. Det afgørende skridt tog det 
danske folk modvilligt den 18. maj 1993. 

EU og fremmedtUstrømningen 
Tilstrømningen af fremmede vil så på lidt 

længere sigt betyde den endelige ophævelse 
også af det danske folk - sårremt altså ud
viklingen ikke omgående bremses. Den Eu
ropæiske Union ser en afgjort fordel i, at det 
etnisk-ensartede danske folk udvandes. Der
ved bliver opgaven nemlig ulig nemmere for 
EU-bureaukraterne og de nye europæiske 
historieskrivere at få skrevet den besværlige 
fædrelandskærlighed ud af bøgerne. 

Tro ikke dem over en dørtærskel, som 
påstår, at tilstrømningen vil blive mindre, 
bare EU for lov at "fordele" de fremme
de. Får EU tøjlerne, vil tilstrømningen 
eksplodere! 

For mig begyndte kampen for Dan
marks frihed og selvstændighed for alvor 
den 19. maj sidste år. 

Den kamp, som md og skal føre til gen
oprettelse af Danmark som suveræn nati
on - på det danske folks præmisser. 

Mit Fædrelands eksistens bliver derved 
det endelige ene og afgørende mål for 
min politiske indsats i fremtiden. 



Under jorden Dyret skal dø 
Flere har spurgt, hvad komiteen h d ? 

"Flygtninge under Jorden", som gennem men vor an 
de sidste måneder har haft en høj medie- - • 
profil, er for noget. 

Vi henviser til artiklen i Danskeren 
1991 nr. 2, s. 6, hvoraf bl.a. fremgår, at 
bag den pænt lydende, medieattraktive · 
og for øvrigt skattebegunstigede · facade 
og de mange pæne præstemænd, der er 
med i dette foretagende, også befinder sig 
et udsnit af vanlige "antiracistiske" kræf
ter. 

Gennem de seneste måneder ser det 
endog ud til, at venstreekstreme organisa
tioner over en bred bank har besluttet sig 
til at kanalisere aktiviteter og personer ind 
i "Flygtninge under Jorden", hvor de dog 
naturligvis ikke skal vise sig udadtil. Der
for den megen aktivitet i dette foretagen
de. 

Det er en ældgammel aktivist-teknik at 
overtage en anden organisation. Overta
geme kører så det praktiske men får no
gen naive medløbere til at stille op udad
til. Det, som Lenin kaldte "nyttige idio
ter". 

De pæne præster, der officielt tegner 
"Flygtninge under Jorden", skjuler selv
følgelig for sig selv, hvad der foregår, og 
hvem de nu sidder arm i arm med. 

I et brev udarbejdet til deltager
ne i det "antiimperialistiske" træf 
17/18-11 1990 udtaler komiteen 
bl.a.: 

"Vores støl/e til flygtninge er i 
det små med til at sabotere de vold
somme stramninger i den danske 
flygtningepolitik, noget vi plejer at 
omtale 'hjælp til at overholde lo· 
ven': 

Vi presser pli for hurtig (inden 
det er for sent) sagsbehandling; vi 
hjælper med fornuftig rejserutefor
berede/se; vi hjælper flygtninge til 
advokatskifte, nlir de har været 
uheldige • kort sagt: Vi prøver at 
skaffe flygtninge asyl, når de har 
krav på det, eller når de burde have 
det ... ./ må også gerne give os nav
ne og adresser (også gernefagfore
ningskontakter), sd checker vi, om 
de har givet i forvejen og sender 
dem ellers en folder." 

Den 11 . april havde Søren Ryge Peter
sen en af sine meget fulgte udsendelser i 
DR-TV. Denne gang var den dog mere 
"rød" end "grøn" i den forstand, at vi ikke 
så meget så ham i haven blandt kål og an• 
det grønt, men hørte og så om aflivning af 
dyr, både vilde og tamme, og i den forbin
delse overværede en del blodsudgydelse. 

Vor jordnære tv-landmand var blevet 
stødt frem af seerindsigelser mod, at han 
tidligere perifert havde vist nogle afliv
ninger af skadedyr i have og mark. Nu 
ville han gøre op med denne hellige og 
hykleriske dobbeltmoral hos de mange, 
som ikke vil vide af, at menneskene vidt 
og bredt tager livet af dyr, men som gerne 
sætter sig til et veldækket bord med andet 
end vegetariske retter. 

I hans sædvanlige sobre og oplysnings
mættede fortællestil blev vi usentimentalt 
præsenteret for problemerne og overvar 
med eget øje og øre slagtning og anden 
afl ivning af alskens dyr fra regnorme til 
de store firbenede. Og vi kunne med til
fredshed fastslå, at drabene i almindelig
hed foregik i overensstemmelse med dy
revæmslovens krav om, at de skal ske så 
hurtigt og smertefrit for dyrene som mu
ligt. En tvivlsom aflivningsmetode for 
duer og visse slags fuglevildt fik et par 
ord med på vejen og anvisning på en me
re skånsom metode. 

De store firbenede som rnr, køer og he
ste så vi blive slagtet efter fuld bedøvelse 
ved skud med en boltpistol i hjernen. Dy
rene var helt i ro og syntes ikke at blive 
udsat for unødige lidelser. Der var ikke 
meget at komme efter der. 

EIier var der? Glemte udsendelsen ikke 
fuldstændig en efterhånden ganske væ
sentlig undtagelse fra det generelt "huma
ne" billede af vort forhold til dyrenes 
mcnneskeforvoldte død, nemlig de jødi
ske og muslimske ritualslagtninger af 
nogle af vore største husdyr, først og 
fremmest får og køer, der så sandelig ikke 
sker efter dyrevæmslovens påbud om det 
hurtige og smertefrie? Som bekendt fore
går disse slagtninger stadigvæk som for 
årtusinder siden simpelthen ved at skære 
halsen over på de ubedøvede dyr og lade 
dem forbløde. De, der foretager drabene, 
synes vist som regel ikke, at de er særlig 
" humane" (jf. Danskeren 1993 nr. 5 s. 
14). 

Og det drejer sig jo ikke længere blot 
om at skaffe lidt kødmad til en lille flok 
onodokse danske jøder. Det drejer sig og
så om rituelle halal-slagtninger til de ad
skillige gange titusinde muslimer, der har 
fået lov til at indrette deres kolonier her i 
landet. Og det drejer sig om en stor og 
givtig eksport af halal-kød til muslimske 
lande. Hvor er vore dyreetiske og "huma
ne" holdninger blevet af i den forbindel
se? 

Det fik vi intet svar på i tv-ud~endel
sen, som lod denne side af"kulturberigel
sen" ganske uomtalt. 

Der er adskillige "hellige køer", når det 
gælder holdningerne til fremmedinvasio
nen. Blot ikke danske slagtekøer. De er 
blandt ofrene for fremmedhellighedens 
hykleri og dobbeltmoral. 

"Antiracistisk" 
dyrebeskyttelse 

Peter Mollerup, direktør for Fore
ningen til Dyrenes Beskyttelse i DR 
PI d. 24/ 1 om ha lal-slagtning: 

"Grunden til, at vi ikke har fdet det 
forbudt, er, at der sikkert ikke her
hjemme er politisk flertal for at lave 
en ændring af lovgivningen ... Mini
steren har ikke haft vilje til at tage det 
op i Folketinget, fordi han har for
nemmet, ar der ikke er flertal for at 
foretage en ændring af lovgivningen, 
og fordi den debat, der ville følge, vil
le blive meget følelsesladet og have 
nogle racistiske impulser. som ville 
forp/udre selve dyreværnsaspektet. 
Det er ogsd derfor Dyrenes Beskyt
telse har været lidt tilbageholdende i 
denne sag, for vi er ikke er øjeblik i 
tvivl om. at det der er dyreværnsmæs
sigt dybt betænkeligt. men vi har ikke 
villet give. hvad skal man sige. ro
cisterne vind i sejlene, sil de skulle 
bruge dyrene i andre politiske sam
menhænge. Vi er 100 pct. imod det. 
og vi ville helst have det stoppet i 
morgen." 
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Nyt fra mediefronten 
For at få klarhed over, hvilken beskyt

telse det nye pressenævn, der er nedsat ef
ter medieansvarsloven, giver offentlighe
den mod mediemanipulation, har DDF 
over en periode indgivet en stribe klage
sager til nævnet. 

Bl.a. har foreningen klaget over en om
tale i EkstraBladet og Danmarks Radio af 
den pjece, foreningen sidste år hjalp med 
at få udgivet som modstykke til en propa
gandatryksag om indvandrere og flygt
ninge, som Hjemmeværnsledelsen havde 
udgivet. 

Som det fremgår af Danskerens sep
tembernummer 1993, var nogle veteraner 
fra Frihedskampen (knyttet til Hjemme
værnet) således blevet vrede over, at 
Hjemmeværnets ledelse lagde ryg til 
trykning af indvandringspropaganda. Da 
veteranerne ikke kunne få hjælp andet· 
steds, anmodede de DDF om økonomisk 
tilskud til udgivelse af en folder med kor
rigerende oplysninger. 

Pengene henil blev bevilget, og DDF 
deltog i sommeren 1993 i distribution af 
11modfolderen". 

Den indeholder i alt væsentligt kun ci
tater af en anerkendt demograf, af perso· 
nale fra FN's flygtningehøjkommissariat, 
af en af stifterne af Folkebevægelsen mod 
Nazisme og tilsvarende. Restoplaget kan 
for øvrigt fonsat rekvireres gennem DDF, 
hvis nogen måtte være interesseret i at se 
den. 

Af grunde som naturligvis intet som 
helst havde med "modfolderen" at gøre 
(!) udgik herefter Hjemmeværnets propa
gandapjece. Ja, den udgik i en sådan grad, 
at en nysgerrig hjemmeværner, der ikke 
nåede at få fat i den i tide, end ikke med 
Ombudsmandens hjælp har haft held til at 
få fremskaffet et eksemplar til eftersyn. 
Fra tidspunktet for udgivelsen af vetera
nernes modfolder synes den officielle 
propagandapjece med andre ord at være 
afgået ved døden i en sådan grad, at den 
endog også er sunket i jorden. 

Måneder efter sagens lykkelige afslut· 
ning på denne måde, nemlig i julen 1993, 
vågnede en af EkstraBladets topreponere 
imidlenid op af sin sommerslummer og 
øjnede i veteranernes folder en mulighed 
for konstruktion af en belastende sensati
onshistorie om DDF. Gennem snild pen· 
neføring og en afbildning af folderen med 
udsaksning af de dele, der forklarede fol
derens baggrund, lykkedes det ham da og
så at få en anikel op at stå, ifølge hvilken 
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DDF havde en kampagne i gang for at få 
Hjemmeværnet til at gribe til våben over 
for de fremmede. 

EkstraBladets debatredaktion under
støttede topreponeren bl.a. ved mod en 
indsenders viden og vilje at forfalske et 
læserbrev og i det indføje en beskyldning 
af denne art. Samtidig iværksatte læser
brevsrcdak1ionen en kampagne for at , 
bilde læserne ind, at afdøde Jens 
Toldstrup, der er nævnt i modpje
cen, aldrig havde været knyttet til . 
ODF, ja at han end ikke ville have 
noget med foreningen at gøre. 
Dette uagtet han som bekendt i 
sin tid selv præsenterede sig i 
pressen som hørende til i DDF 
og ved flere lejligheder holdt 
foredrag for medlemmerne. 

Danmarks Radio, som åbenbart 
følte, at EkstraBladets fremstilling 
passede godt ind i DR's koncept 
for omtale af DDF, ekkoede heref
ter "historien" videre i Radioavi
sen · klogeligt uden at kontrollere 
den først, sådan som man skal ef
ter de til mcdieansvarsloven knyt
tede presseetiske regler. 

Da DDF havde overvundet sin 
milde forbløffelse, spurgte fore· 
ningen Pressenævnet, om Ekstra
Bladets og DR's fremgangsmåde var i 
overensstemmelse med god presse
skik. 

Pressenævnet havde imidlertid in
gen indvendinger! 

Vi venter således fortsat med 
spænding på at finde ud af, hvilken 
nytte offentligheden egentlig har af 
Pressenævnet. For det kan vel ikke være 
meningen, at nævnet blot skal være et 
skjold, i ly af hvilket humbugjournalistik 
kan drives til enhver yderlighed. 

Karakteristisk nok blev nævnets af
gørelser i de to sager for øvrigt vurderet 
som så interessante ("informative"), at de 
blev udførligt refereret af Rit:zau, hvorfra 
de gled videre til bl.a. Berlingeren og Jyl· 
landsPosten. Her berettedes det · 
med afskrift af Ritzaumedde· 
lelsen • hvordan den 
"fremmedfjendske" 
Danske Forening hav
de lidt nederlag til Ek-
straBladet og Danmarks Radio. 

Da EkstraBladet for nylig i byretten 
blevet tvunget til over ikke mindre end fi. 
re spalter at opregne og dementere opdigt 

om DDF og foreningens formand, fandt 
ingen redaktion anledning til at rapporte
re denne i pressehistorien enestående af
fære med så meget som en stavelse. Den 
slags har åbenbart ingen "nyhedsværdi". 
EkstraBladet havde som bekendt bl.a. op
digtet belastende domme (se Danskeren 
nr. I 1994). 

Ville De købe en brugt bil af 
denne mand? 

Hvorfor sd tro p4 hans nyheder? 

......... 



''Racisme, trusler og vold'' 
Under denne overskrift arrangerede organisationen " Fair 

Play'' konference i Landstingssalen på Christiansborg 8/5. 

Den attraktive facade 
"Fair Play'' er et foretagende, der opstod i 1991 på forunderlig 

vis, da folkebevægelsen mod Nazisme viste sig at være lovlig 
slap til at køre den "antiracistiske" linie. Åbenbart rummede fol
kebevægelsen for mange, der erindrede, hvad nazisme er. 

Om "Fair Play'' beretter Politiken 14/6 1991: "Nogen egentlig 
bestyrelse med formond findes ikke i Fair Play og heller ikke 
vedtægter om, hvilke midler man vil bruge for at nd mdlet .... 
Central figur i spillet er direktør. .. Jens Sejersen ". Hvem der er 
medlem og hvor mange medlemmer der egentlig overhovedet er, 
står hen i det uvisse. 

Beskyttet af sit bevillingsattraktive navn har "Fair Play'' dog 
ikke haft problemer i den anledning. fa, man har endog kunnet 
hente betydeligeøkonomiske tilskud hos EF-kommissionen! 

Og medens Den Danske Forening i sin tid fik afslag på en an
modning om at låne Landstingssalen (brev fra Folketingets præs
idium af7/5 1990), har det altså stillet sig anderledes med "Fair 
Play". 

Afslaget til DDF var begrundet med, at nye organisationer kun 
kan låne salen, når der er særlig anledning til det. Og DDF skul
le kun bruge den til at præsentere foreningens opfordring til at 
sende humanitære bidrag til FN's flygtningehøjkommissariat di
rekte frem for gennem Dansk Flygtningehjælp (hvor en god del 
af pengene som bekendt har det med at forsvinde på mystisk vis 
til intern administration m.v.). 

Eksperterne i vold 
Det er da også en vigtig konference, "Fair Play'' fik lov til at 

låne Landstingssalen til - med en imponerende række eksperter 
i vold på podiet: 
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Peter Seeberg. I 8. T. 19/5 1975 udtaler han bl.a. : ·· ... udfra 
mine betragtninger er det ogsd forstdeligt, at folk som f eks. 
Baader-Meinhofgruppen gdr til yderligheder for at se et resul
tat, som de ved ikke kan opnås ved parlamentariske midler. ... 
Udstrakte grupper mener i dag, at problemerne kun kan løses 
ved vold. Jeg håber, de ikke bruger den overflødig, men vælger 
tidspunkler hvor de med tilstrækkelig bredde i tankegang og er
faring kanfd held med sig." 

Erik Jensen, Dcmos. Erik Jensen beskriver i VS-partiblad nr. 
1/ 1991 denne organisation som "et led i en større helhed - den 
revolutionære venstref/ø/'. Han oplyser sammesteds, at Demos 
huser bl.a. nogle af de såkaldte autonome grupper. Erik Jensen 
var sammen med de BZ'ere, der i sin tid br0d ind i Eleva2orens 
studie - ifølge den tilstedeværende Jens Sejerscn for at slå en 
derværende nazist ihjel. I Københavns Radio 15-18/10 1990 ud
taler Erik Jensen bl.a.: "Jeg gdr ind for hårdhændede blokader 
mod erklærede racister. .. ". 

Jens Sejersen. Denne har ifølge dom i Østre Landsret af22/2 
1993 (sag 312/1991) udtalt, at han "kynisk manipulerer pressen. 
blæser på vor grundlov og om nødvendigt vil bruge vold for at 
opnå sine formål", ligesom han har vedkendt sig Goebbels' (den 
nazistiske propagandaministers) metoder i sin politiske sags tje
neste. Udtalelserne foreligger på bånd (se Danskeren, særnum
mer april 1993). 

Bashy Quraishy. Denne har i EkstraBladet 12/9 1988 sammen 
med aktivister fra det såkaldte "Fællesinitiativet mod Racisme" 
(en gruppering knyttet til Demos) bl.a. udtalt: "Vi nærer ingenfi· 
ne følelser for de grundlovssikrede frihedsrettigheder." 

TV-Stop. Dette lokal-TV er grundlagt af BZ-ere og folk fra 
Christiania. Medarbejderne betjener sig af falske pressekort. 

Vi ønsker Folketi ngets Præsidium velbekomme med den slags 
gæster på folkestyrets højborg! 
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Vi er røde, vi er hvide. • • 
Denne gang svarer den 89-årige fhv. sognepræst Vilhelm Krarup 
på Harry Vinters spørgsmål. 

H. V.: Du var modstandsmand under 
besættelsen? 

V. K.: Ja, men det ikke blot i den forstand, 
at jeg aktivt tog del i modstandsbevægel
sen, efterhånden som den opstod. Fra be
sættelsens første dag måtte jeg spørge mig 
selv om, hvoraf det er kommet, at vi danske 
ikke tør se situationen i øjnene, som den er. 
Vi bilder koldsindigt os selv og hele om· 
verdenen ind, at vi stadig har en dansk re
gering og demokratiske tilstande, og at vi 
er neutrale og udenfor krigen. Hvoraf den
ne virkelighedsforfalskning? Det var og er 
også idag mit nagende spørgsmål. 

Måske er jeg - hvad ved vi om os selv 
- født som kritisk oppositionsmand. I det 
mindste ved jeg, at jeg er født som prote
stant i et protestantisk land, hvor det at 
protestere dog ikke agtes højt; tværtimod, 
her gælder det om fælles fodslaw, også 
vildledende kaldet solidaritet. Allerede 
min teologiske udvikling i studieårene 
lærte mig at opponere, og den lærdom fik 
jeg brug for under besættelsen. I dens 
første år vendte min kritik sig mod Hal 
Kochs moralske underbygning og afstiv
ning af politikernes forkastelige samar
bejde med besættelsesmagten. Til dette 
arbejde brugte han Grundtvig, som han 
derved kom til at misbruge groft, men 
hvad værre var: han opgejlede dermed en 
falsk virkelighedsforståelse, der ski lte 
ord og handli ng ad. Derfor anmeldte jeg 
allerede i 1941 Hal Kochsskriveriersær
deles kritisk og fortsatte med en stor arti
kel, der - me<l direkte sigte mod ham og 
hans brug af Grundtvig i kampen for de
mokrati - handlede om Grundtvigs sta:r
ke afstandstagen fra de nationalliberale 
grundlovgivere og deres for det danske 
folk fremmede ånd. Han anså de national
liberale for at være udgået fra en akade
misk overklasse, der manglede tillid til 
folket, og som kun ønskede selv at kom
me til magten. En tilsvarende manglende 
tillid fandt jeg i Hal Kochs virke. 

Skridtet fra denne opposition til aktiv 
modstand kom ganske af sig selv. 

H. V.: Mener du at kunne sætte ligheds
tegn mellem din modstand dengang og 
din opposition mod politikerne idag? 

V.K.: Ja, ubetinget. Lad mig fortsat 
\ruge Grundtvigs modstand mod de nati-
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Vilhelm Kran,p 

onalliberale. Nu som billede på forholdet 
mellem pol itikerne og folket som det er 
idag. I tiden omkring grundlovens g ivelse 
og folkestyrets indførelse påstod Grundt
vig, som allerede nævnt, at de nationalli
berale var ufolkelige, europæiske ideali
ster, blot betaget af tidens udenlandske 
modetænkning om samfundsindretnin
gen. Deres ideal kaldte de i deres meso
potamiske pluddervælsk foren konstituti 
on. En sådan ønskede de indført. 

For Grundtvig betød dette ønske, og nu 
lader jeg ham selv komme til orde me<l sit 
farverige sprog, at "både folkelivet og 
menneskelivet skal opofre sig selv for en 
vis o rden og afretning, men orden skal 
kun findes eet ste{l, nemlig i tugthuset, 
hvorimod loven for folkelivet som for 
menneskelivet er uophørlig bevægelse." 
EJier sagt i nutidens sprog: Ethvert sy
stem, det være så demokratisk indrettet 
som det være vil, slår folkeliv og menne
skeliv ihjel, idet systemer baster og bin
der livet i stivnede former, for - nu lader 
jeg ham atter komme til orde - "det er 
ulykken med alle stillesiddende folk, at 
selv når de finder det nødvendigt at rejse 
sig og røre sig, er det dog immer med den 
tanke snarest muligt at sætte sig ned igen 
og blive siddende." 

Ved hjælp af trylleordet demokrati, der 
ganske svarer til de nationalliberales tryl
leord konstitution, hypnotiserede politi
kerne under besættelsen befolkningen til 
at acceptere regeringens samarbejde med 

besættelsesmagten som den eneste rette 
danske holdning. Danskheden blev brugt 
rent politisk. National samling var løse
net. !dag hedder det ganske tilsvarende: 
Nationalt kompromis. Dengang og nu er 
denne politi ske brug af det nationale eller 
det danske eller det folkelige kynisk mis
brug. 

Intet politisk standpunkt kan tage pa
tent på danskhed. Den lever sit eget uaf
hængige liv, ovenover eller nedenunder al 
politik, den er noget fælles og ikke noget 
splittende, den er noget, der er, og som 
derfor skal respekteres som levende og 
gældende, sådan som livet selv skal re
spekteres som det er. Vi er dets fanger, og 
det er ikke vor fange. 

Den 29. august for 50 år siden brød li
vet ud af det fangenskab, som politikerne 
prøvede at holde det i. Folket vågnede til 
handling, det lod sig ikke mere spise af 
med demokratiske formaninger. Ved 
spontane og improviserede strejker rundt 
om i landet tvang det politikerne bort. 
Dermed kom sandheden for dagens lys: 
Tyskerne var herrer i landet og havde 
været det siden 9. april. For mig var den
ne søndag den frydefuldeste af alle be· 
sættelsens dage, også langt overstrålende 
befrielses<lagen. Takket være frihedsrå
dets kompromis med de gamle politikere 
blev det dem og ikke folket, som sejrede 
den dag. Fra den dag tog den udemokrati
ske mistillid til folket og den overhåndta
gende kontrol med alt og alle fat for alvor. 
Og den er ikke blevet mindre med tiden. 
I realiteten har de folkevalgte overtaget 
de enevældiges parole: vi alene vide, 
hvad der er til folkets bedste. På 10 punk
ter er denne holdning ganske utilsløret: 
EF-spørgsmålet og flygtningespørgsmå
let. 

Da folket den 2.juni i forfjor sagde nej 
ved den grundlovsfæstede afstemning om 
EF, viste det sig, at de folkevalgte hverken 
ville eller kunne respektere folkets af
gørelse. De vidste bedre. Afstemningen 
skulle gøres om. For skams skyld bag en i 
hast sammentømret maske. Og som i 
1945 scjre<le politikerne 18. maj over fol
ket. Vælgerne var banket på plads. 

Tilsvarende er det med flygtningepro
blematikken. Politikerne ved bedre. Her 
har de af frygt for folkets racistiske og 
fremmedfjendtlige holdning (for nu at 
bruge politikernes gadedrengegloser om 



folket) end ikke ladet en åben drøftelse få 
frit løb, men har ved hjælp af trusler og 
lukkede døre og ikke mindst ved en 
målbevidst benyttelse af offentlige medi
er og en lydig pres.~e. der desuagtet kalder 
sig selv for kritisk, skræmt danskerne til 
tavshed. Et sådant kynisk demokrati vil 
kun kunne skabe større og større frygt og 
mistillid folk imellem og har gjort det. 
" Jeg er bange for flygtningeindvandrin
gen, men jeg tør ikke sige det, for så er jeg 
jo racist", er en almindelig fortrolig be
mærkning. 

Jeg både håber og venter, at folket ikke 
vedblivende vil lade sig kujonere. Havde 
politikerne haft blot en smule politisk flair, 
med andre ord hvis de som politikere var 
begavede nok til at være politikere, så vil
le de for længst have stillet sig bag Den 
Danske Forening og bakket den op, ja, 
takket den, fordi den samler den frygt og 
modvilje op, som uden et sted at søge hen 
let kunne slå ud i voldsomheder og forføl
gelser. Angst og bekymring må og skal nu 
engang have afløb. 

De nationalliberales ufolkelige og teo
retiske politik i forrige århundrede førte 
som bekendt til ulykken i 1864. Tit spør
ger jeg mig selv: Hvad vil mon nutidens 
inter-nationalliberalismes teoretiske Eu
ropa· og flygtninge-politik medføre af 
folkelig ulykke? Med bange anelser for
udser jeg, at det vil gå med konstruktio
nen Europaunionen som med konstrukti
onen Jugoslavien. De ved ikke, hvad det 
er for kræfter, de med deres verdensfor
bedrende udtænkte konstruktioner sætter 
i gang, disse perspektivløse politikere. 
Dette århundrede er for mig at se blevet, 
hvad det måtte blive efter flere århundre
ders dyrkelse af diverse revolutionspro
grammer: Alle politiske idealismers 
kæmpefallitbo. Er det ikke omkring 60 
millioner, de forskellige politiske idealis
ter henrettede i dette århundrede for at 

skabe en retfærdigere og fredeligere ver
den end den nuværende? Hvorledes rea
gerer disse menneskevenner nu ved mø
det med fallitboet? Uhyggeligt: Vi har 
solgt den gode sag dårligt (for at blive i ti
dens politiske jargon), det må gøres bedre 
næste gang. 

Visselig en nydelig svikmølle, vi men
nesker har bragt os selv i ved ikke at tage 
livet op på dets egne præmisser, men dyr
ket de mystiske begreber, vi kalder udvik
lingen og fremskridtet, dyrket dem i ord 
og gerning. Og så anser nutiden sig endda 
for at være fordomsfri og irreligiøs. 

H. V.: Hvad kan du anføre som årsag til 
nutidens svigtende virkelighedsopfatte/se? 

V.K.: Lad mig sammenfattende sige, at 
revolutionsprogrammer er altid båret af 
den tanke, som de derved også bliver 
bærere af, nemlig tanken om menneske
rettighederne - at ethvert menneske fødes 
med rettigheder. Fra den amerikanske fri
hedslovgivning via den franske revoluti
on til Helsingfors-erklreringen er menne
skerettighederne blevet vor tids religiøse, 
urokkelige grundlag. Det betyder i prak
sis, at alle mennesker anses for fra 
fødslen at have ret til at stille krav. Per
sonligt må jeg herom sige: Gud fri mig 
for disse retmæssigt krævende menne
sker, de er ubehagelige at møde, og een 
ting er sikker: De ødelægger på forhånd 
al fred på jorden. Overfor menneskeret
tighedernes alt for menneskelige ideal, 
der i sig selv er udtryk for fortvivlelse og 
angst for livet, kan jeg kun stille Søren 
Kierkegaards ord. der kan stå som over
skrift over hele hans forfatterskab: Over
for Gud har et menneske altid uret. Dette 
ord er ikke spekulation, men folkelig og 
menneskelig sandhed, grundlaget for al 
fred på jorden. 

Sidste fra racisterifronten 
Alle er "racister". Ifølge "antiraeister

ne" altså. 
Naturligvis lige bortset fra "antira

cisteme" selv. 
På det seneste er endog Winston Chur

chill, Englands premierminister under 2. 
Verdenskrig, som er årsag til, at vi ikke i 
dag løber rundt med skrårem og sorte 
støvler, også blevet udnævnt til "racist". 
Post mortem. 

Grundig efterforskning af hans sinde
lag har nemlig bragt for dagen, at han i 

1954 udtalte: "Forbedringerne i de glo
bale transportmuligheder må frygtes at 
føre til en stigning i antallet af farvede 
mennesker. der kommer hertil. Deres til
stedeværelse vi/før eller siden blive afvist 
af det britiske folk." (Politiken 13/4 1994). 

Racisme? 
EIier måske samme klarsyn, som fik 

Churchill til at se den nazistiske trussel 
tidligere end hele horden af medløberpo
litikere i 30-erne? 

Fra tavshed 
til tale 

Hvis man ikke efterhånden var blevet 
nærmest kemisk renset for enhver illusi
on om de fleste partipolitikeres saglighed, 
oprigtighed og vilje til at tjene land og 
folk og ikke blot deres parti og sig selv, 
kunne man blive helt forvirret og rørt ved 
udtalelser og fremstillinger, som af og til 
strømmer ud fra dem, hvor man mindst 
skulle vente det. 

Som nu fra Bertel Haardcr, undervis
ningsminister i hele Schliiter-regeringens 
mere end 10-årige levetid. I sin nye bog 
"Lille land hvad nu?" fremsætter han syns
punkter og udtalelser om vor indvandrer
og flygtningepolitik, der i deres afsløringer 
og kritik af dennes konsekvenser ikke står 
meget tilbage for, hvad vi og andre kritike
re af denne politik i en snart længere 
årrække har fremført - under for-.trget af
standtagen fra alle ledende politiske kred
se inklusive hans eget parti Venstre. 

Men i alle de år, han sad i regering, 
mrelcdc han ikke et suk om alle disse 
uhyrligheder, der udspringer af fremmed
politikken, endskønt de jo netop da trådte 
frem så tydeligt, at selv den mest ind
skrænkede måtte kunne se dem. hvis man 
da ikke bevidst lukkede øjnene for dem. 

Først nu, da han er i opposition, har 
han fået munden på gled og kan se det, 
som vi andre har kunnet se og har turdet 
tale om gennem en årrække. 

Formodentlig forventes vi at sluge de 
sredvanlige forklaringer om en mindre
talsregerings begrrensede muligheder, 
hensynet til regeringssammenhold og an
dre partier i en koalitionsregering og dens 
st.øtter o.s.v., o.s.v. 

Men hvordan i alverden skal man kun
ne tro på, at politikere, der først får talens 
brug, når de er uden regeringsansvar, 
skulle handle anderledes end før, hvis de 
på ny får del i regeringsmagten under de 
samme vilkår, som skal forklare deres 
tavshed og handlingslammelse i fortiden? 

Deres fortid gør det umuligt at stole på 
dem i fremtiden. 

"Helle Degn behøver ikke tage til A fri. 
ka for at se overfyldte hospitaler og elen
dighed. Jeg kunne ønske hende og andre 
tre nætter på afd. 70's gang, så kunne hun 
spare safariudstyret og pengene til tvivl
somme projekter og måske fordele nogle 
af værdierne til oprettelse af et bedre sy
gehusvæsen." 

A.e. Christiansen. Grenil, i Jyllands-Post<n lS/4 
1994 efter et ophold på Århus Amtssygehus. 

DANSKEREN • NR. 3 • JUNl 1994 9 



Marokkos konge er 
enig med Europas 
''fremmedhadere'' 
Vor korrespondent i Frankrig gør opmærksom på en officiel 
erklæring om islamiske indvandrere. En kollegial påmindelse 
for dronning Margrethe? 

"Vi Margrethe den Anden, af Guds Nå
de Danmarks Dronning, gør vitterligt... 
ved Vort samtykke ... " osv. 

Derefter følger i Lovtidende listen med 
navne på nye, indvandrede statsborgere, 
hovedsagelig - i forholdet fem til seks 
mod en - muhamedanere, som Folketin
get har besluttet at tildele dansk indføds
ret. 

At dronningens "samtykke" blot er en 
af hendes højheds grundlovsfæstede ser
vitutter, skulle ikke forhindre hende i at 
vide, at hun åbner fædrelandet for nye 
indbyggere, der formodentlig ikke vil og 
ikke kan blive normale danske borgere og 
anerkende rigets gældende lov og ret. 

En moderne, kultiveret og velunderret
tet statschef bør ikke ignorere den kends
gerning, at islam både er en religion og et 
totalt og totalitært samfundssystem. 

Islam tillader ikke muhamedanere at 
underkaste sig et ikke-islamisk regime og 
dets verdslige lov. Det er en dødssynd, for 
der er ingen lov over islams lov, charia. 
Tilfældet Salman Rushdie og islamister
nes daglige drab på "forrædere" og "van
tro" i Algeriet er aktuelle eksempler på, 
hvordan den øverste lov bør håndhæves 
ud over verden. 

Mens kristendommens bud lyder: "Du 
må ikke bære falsk vidnesbyrd", kan mu
hamedaneren være Allah behagelig ved at 
udøve kitman, det vil sige forstillelse, be
drag, falskhed, som en hellig krigslist 
over for de vantro. 

Islam vil derfor gerne tillade, at en mu
hamedaner bliver dansker på skrømt og 
modtager sit nye statsborgerskab fra en 
kvindelig ko.fir (vantro), der i sin afguds 
navn udøver en falsk autoritet. De for
pligtelser, der følger med hans nye rettig
heder, er uden betydning, da selve loven, 
der gør ham til dansk statsborger, er ui,,yl
dig over for islams lov. Danmark er ikke 
mere Margrethes rige. Den rette lov siger, 
at "islams rige er over alt, hvor musel
manden sætter sin fod" ... 

Hvis dronningen ønsker at danne sig en 
mening om muhamedanske indvandreres 
evne og vilje til at blive gode danske bor
gere, kunne hun eventuelt henvende sig til 
sin kollega Hassan den Anden, efterkom
mer af profeten Muhammed og Troens 
Kommandør, konge af Marokko. 

Marokkos konge har allerede ved et 
møde i Rabat med udsendte reportere fra 
den franske fjernsynskanal TF I og pres
sebureauet AFP's lokale korrespondent 

Muslimsk terrortrussel 
i Frankrig og Sverige 
Nyheden, som forsvandt i Sverige. Kom den nogensinde frem 
i Danmark? 

I et langt og indgående indslag i "Da
gens Eko" i Sveriges Radio ved middags
tid 16. november I 993, oplystes, at 
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Frankrig havde bedt flere andre euro
pæiske lande og U.S.A. om hjælp mod de 
muslimske fundamentalister i Frankrig. 

fremsat en officiel, men lidet citeret er
klæring om et af Europas vigtigste politi
ske og sociale problemer: indvandringen. 

Journalisterne spurgte majestæten, 
hvad han mente om de europæiske landes 
bestræbelser for at stoppe immigrationen 
og nævnte bl.a. den franske indenrigsmi
nister Charles Pasquas meddelelse til de 
nordafrikanske stater om, at "Frankrig er 
ikke mere et indvandringsland". 

Kongen: "Det chokerer mig ikke. Jeg 
forstår godt, at Europa vil beskytte sig 
selv ... især efter at arbejdsløsheden er ble
vet en slags kronisk sygdom" ... 

Kong Hassan ønsker ikke, at hans un
dersåtter, som opholder sig i Frankrig el
ler andre lande, skal blive udenlandske 
statsborgere. De bør forblive marokkane
re og gøre deres fædreland ære ved at le
ve som arbejdssomme, lovlydige gæster i 
det fremmede. Hvis en marokkaner for
bryder sig mod loven i et værtsland, risi
kerer han, i modsætning til tunesere og 
algeriere, at blive forfulgt af sit hjem
lands justits. En marokkansk statsborger, 
der var eftersøgt af det franske politi for 
drab, blev for nylig ved en ·domstol i Ma
rokko idømt livsvarigt fængsel; i Fran
krig var han formodentlig sluppet med en 
halv snes år i en straffeanstalt, der kan 
forekomme som et luksushotel i sam
menligning med de marokkanske fængs
ler. 

Da kongen blev spurgt, hvad han men
te om muhamedanske indvandreres u'inte
grering" i det franske samfund, svarede 
han meget bestemt: 

"Jeg ønsker overhovedet ikke, at de 
skal være genstand for et forsøg på inte
grering ... de bliver alligevel aldrig rigtige, 
hundrede procents franskmænd." 

Kongen vil utvivlsomt gerne bekræfte 
på en eventuel forespørgsel, at de heller 
ikke bliver "rigtige, hundrede procents 
danskere". 

(Kilde: AFP, Le Monde. Le Figaro). 

De fleste af disse, sagdes det, kom fra Al
geriet og var medlemmer af den funda
mentalistiske og samfundsomstyrtende 
organisation FIS. 

I indslaget interviewedes Mats Borjes
son, der er chef for sikkerhedspolitiet. 
Han påpegede, at de ekstreme muslimske 
organisationer i fremtiden kan blive en 
trussel også mod svenske interesser. 

Nyheden om Frankrigs problemer med 
de muslimske fundamentalister var en af 
hovednyhederne i "Dagens Eko"s mid
dagsudsendelse. Alligevel kom den ikke li... 
igen i nogen senere nyhedsudsendelse i ,.. 



En norsk modstandsmand 
Om Erik Gjems-Onstad, frihedskæmper på fire fronter: i 1940-45 mod tyskerne, senere mod 
formynderstaten i Norge og mod formynderiet overfor u-landene, og nu mod fremmedgørel
sen. 

Af Peter Neerup Buh! 

Den nu 72-årige nordmand Erik 
Gjems-Onstad, som holder foredrag på 
DDF's sommerstævne i år, er en alsidig 
og farverig personlighed. For blot at næv
ne nogle af hans titler gennem tiden: 
Højesteretsadvokat, kaptajn i det norske 
hjemmeværn, juniornorgesmester i cy
kelløb (1939), formand for Norges cykel
forbund, medlem af Norges Olympiske 
Komite og medlem af Stortinget 1973-77 
for Anders Langes "parti til stærk ned
sættelse af skatter, afgifter og offentlige 
indgreb", som han også var medstifter af. 
For sin deltagelse i kampen mod tyskerne 
1940-45 har han modtaget en række me
daljer. 

Af største relevans for Den Danske 
Forening er det, at han i 1983 tog initiati
vet til at stifte "Afrikainstituttet" (Norwe
gian Africa lnstitute), gennem hvilket han 
har kritiseret Norges sikkerheds- og bi
standspolitik i Afrika. Efter mange rejser 
i Afrika blev hanserfaring, at "i Europa er 
vi med i NATO, men i Afrika ervi på Sov
jets side". Også efter kommunismens fald 
er Gjems-Onstads kritik af Norges (og 
andre landes) støtte til u-landes prestige
projekter og planøkonomi i stedet for op
muntring af det frie initiativ aktuel. En 
meget indsigtsgivende, levende og hu
morfyldt skildring af den herskende u
landshjælps fallit giver han i "Dagbok fra 
Tanzania. U-hjelp uten mening" (Afrika
instituttets Forlag, 1984. 111 sider). 

Skadelig "hjælp" 
I november-december 1983 var Gjems

Onstad på rejse i den socialistiske stat Tan
zania, som længe har modtaget massiv 
~~.ølle fra både Norge, Sverige og Dan-

a... radioen i dagens løb og heller ikke i noget 
,.. nyhedsprogram i TV. Var det måske cen

suren, der havde slået til og stoppet en ny
hed, som ville kunne rokke ved tilliden til 
det mangekulturelle samfund? 

Nordviistra Skånes Tidningar havde 
derimod 13. november den nyhed, at der i 
Frankrig er gennemført en razzia mod et 

Erik Gjems-Onstad 

mark. F.eks. så Gjems-Onstad en dansk
støttet cementfabrik, der har kapacitet til at 
dække hele Tanzanias behov, men kun 20%, 
af kapaciteten blev udnyttet. Hovedmålet 
for hans kritik er dog den statslige norske 
bistandsorganisation NORAD. På sin rejse 
opdager han korruption i denne, men mø
der kun uvilje fra ansatte i organisationen, 
da han gør opmærksom på forholdene. An
satte, der har kritiseret NORAD, er tidlige
re blevet fyret. "Bistandsmafiaen" fAr der
for lov til at husere uhindret. 

Et norskstøttet højteknologisk fiskeri
projekt, som Gjems-Onstad besøger, vi
ser sig at være helt uden effekt for selv de 
nærmeste omgivelser, fiskerne på strJn
den nedenfor projektet. Skadevirkninger
ne af de 140 millioner, det foreløbig hav
de kostet, var større end nyttevirkninger
ne, konkluderer han, men det afholdt ikke 

stort antal islamiske fundamentalister. 
Man pågreb omkring et hundrede perso
ner, som var mistænkt for at sympatisere 
med FIS. Frankrig er også interesseret i 
en del algeriere i Sverige. 

En algerier bosat i Sverige oplyste at et 
"vist antal" algeriere er "flygtet" til Sveri
ge for at undslippe en stadig hårdere kam-

NORAD fra at fortsætte det med usvæk
ket idealisme. 

På samme måde med de norskfinansie
rede vejprojekter, hvor man har sendt sto
re lastbiler og anlægsmaskiner, som i 
løbet af fA måneder er i stykker og ikke 
repareres. Vejene, der laves, er efter kort 
tid næsten ufremkommelige, lan1,>1 dårli
gere end dem, de tyske kolonister anlagde 
i århundredets begyndelse. Gjems-On
stad mener, at afrikanerne på grund af de 
norske projekter lærer at blive "professio
nelle tiggere" i stedet for at klare sig selv: 

"Nordmennene påtok seg opparbeidel
se og vedlikehold av bygdeveier med an
leggsmaskiner, mens veivoktere med 
hakke og spade har holdt bygdeveier i 
Norge i god hevd i mange, mange år. Med 
Tanzanias disponible arbeidskraf\ og tek
nologiske nivå, hadde dette kanskje vært 
rigtigere enn å satse på maskiner som kre
ver spesiali~1er og import av bensin, olje 
og ikke minst reservedeler. Hvorfor kan 
ikke en befolkning i et landdistrikt selv 
bygge sine bygdeveier og holde dem ved 
like'? Er det ikke egentlig ganske me
ningsløst å gjøre det for dem? Og å vende 
dem til å benytte kostbare maskiner i ste
det for hakke og spade, når de aller fleste 
ikke en gang eier en sykkel eller noe an
net kjøretøy'/" 

Ledig "racisme"? 
Da Gjems-Onstad diskuterede dette 

med erfarne folk bosat i Afrika, hørte han 
tankevækkende udtalelser om evner og 
egenskaber: 

"Mange mennesker, som jeg har snak-
ket med i Afrika, og som har levet der i a... 
menneskealdre, er ikke i tvil om at det er ,.. 

pagne, som rettes mod fundamentalister i 
Algeriet. 

Det vigtigste spørgsmål, hvorfor de 
rejste til et fjernt land og ikke til et nabo
land med samme religion, sprog og kul
tur, blev ikke taget op hverken i middags
"Eko"et eller i NST's artikel. 

(Fra Fri lnfonnation 1993 nr. 6 s.. 13). 

DANSKEREN • NR. 3 • JUNI 1994 } 1 



ulikheter i sinn like meget som i farge og 
kroppsbygning. 

Som gammel advokat med erfaring i vår 
straffelovs § 135 Aer jeg i tvil om det ikke 
er straftbart i Norge bare å skrive noe slikt 
som dette. Men jeg kan ikke forstå hva 
slags fornuftige tanker som kan ligge bak 
et forbud mot å uttrykke tanker om rase
messig ulikhet. Men slik er det altså blitt i 
vårt land i likhetens og toleransens navn." 

Senere i bogen skriver han, at i Norge do
. cerer man tolerance ved hjælp af en løgn: 
"Utenpå forskjellig, men inni er vi like." 

Gjems-Onstad sammenligner de norske 
u-landshjælpere med tidligere tiders kolo
nister. Begge vil opbygge landet. Den ene
ste forskel er, at kolonisterne kun havde 
landets ressourcer at støtte sig til, mens u
landshjælpeme betales af norske skatte
ydere. "Konklusjon: Kolonistene skulle ik
ke vært jaget, men oppfordret til å bli. Og
så her har våre politikere et ansvar." 

Alt dette betyder ikke, at han ikke fuldt 
ud respekterer afrikanerne som ligevær
dige. Tværtimod. Han forstår og respek· 
terer tydeligvis deres evner til intenst at 
nyde livet her og nu. F.eks. beundrer han 
deres smukke klædedragter, mens han 
kun har foragt tilovers for den moderne 
norske, bevidst sjuskede påklædning. 

"Hjælp" enstemmigt fordømt 
logen af de mange, Gjems-Onstad talte 

med på sin rejse, havde noget tilovers for 
den (stadigt herskende) måde at give u
landshjælp på. En udsendt nordmand sag
de: "Jeg reiste hit med idealisme. Jeg rei
ser hjem og glemmer det hele." En anden 
sagde: "Kanskje jeg får lyst til å reise ut 
igjen en gang. Da er det ikke klokt å ha 
sagt for meget." Ikke een af de eksperter, 
Gjems-Onstad talte med, gav udtryk for, 
at de på tryk eller offentlib>t ville gentage, 
hvad de fortalte ham. Hvad tanzanianerne 
selv angår, var det typisk, når een sagde, 
at "vi trænger til ærlige mennesker til at 
hjælpe os - ikke folk som lever godt her 
og betaler med penge vekslet på den sorte 
børs." (Man genkender situationen fra 
den nuværende "hjælp" til Østeuropa). 

I sin bog kommer Gjems-Onstad desu
den ind på bl.a. den dobbeltmoral, der har 
hersket fra Vestens side overfor Afrika: 
De sorte tyrannier støttes og hyldes ensi
digt, mens de hvide i Sydafrika boykottes 
og infameres ensidigt. Og hele tiden er 
der i Gjems-Onstads "dagbok" indflettet 
rent personlige småbemærkninger, der i 
glimt afslører en farverig personlighed. 

Scenen er f.eks. her et hotel: "Vel oppe 
på rommet forsøker jeg meg på kosakdans. 
Jeg klarer noen trinn. Det har jeg ikke klart 
på flere år. Jeg må være blitt slankere." 

Kom og hør ham på sommerstævnet! 
Peter Neerup Buh/ 
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Fremmede stemmer 
Det unationale politikerflertal har som 

bekendt påtvunget det danske folkestyre 
stemmeret til udlændinge ved kommuna
le valg, når de pågældende blot har op
holdt sig nogle få år her. Antallet af disse 
fremmede vælgere er vokset med rivende 
hast, endskønt det samme politikerflertal 

har givet dansk statsborgerskab til titusin
der af vildt fremmede. 

Ved kommunevdlget i november 1993 kun
ne knap 100.000 udlændinge stemme. Og 
det var ikke i synderligt omfang folk fra de 
nordiske lande. De udgjorde kun ca. 16.000. 

(Kilde: Be.r.T;d. 5/2 94). 

Vi har modtaget følgende med anmodning om optagelse: 

"Ring til Den frie Meningstelefon og 
sig din mening om dansk udlænd
ingepolitik!" 

Sådan lyder opfordringen til de danskere der indtil nu har stiftet bekendt
skab med Meningstelefonen gennem lokalbladsartikler og radioindslag. 

Mcning$tclcfoncn er et 
debatfo,um for danslc udla:n• 
dingdllygtningcpolitik. Over 
telefonlinjen 44 53 0116 kan 
a.Ue danskere blande sig i de,. 
batten omlcruig dd kontrover
sielle politiske emne. 
Man kan fl videregivet sine 
informationa- og oplysninger 
til de øvrige lyttere, man kan 
hente oplysninga' om politlslce 
partier, foreninger osv. hare 
interviews med personer som 
de traditionelle massemed~ 
helst undgir, spørge politi• 
kerne om meningen med 
Oygtningepolitillcn og mange 
andre spændene muligheder 
tilbyd.es. h~s man ringer r.il 
Menings,elefoocn. 

Michad Hansm (initiativtage,) 
forta,Uer: 
-Vl-~sid, 
stc IOl1\ØICI' i prm:sl mod de traditio
ocllc ~ bdwdlløs at 
tmrld.. Godt id bliver c::rnnct t,,c.. 

lw>dk< al radio, 1V og ........ -
nem $tN indslq og anikk:r. intll det 
crogblnuJcnbc::Mnl zd bc.jdc:ade 
fonnfo, jo,lrnalimk.tr.ud<t-og 
Cremmc:st pldcr c:ø • ~ ca 
f-~Mcdicfoll<vil 
(diet"" itw) llilk kritiske q,ørp
m11 om dca te.'le~itik. 
Dcdo< nit moticm,s - .. ,r 
cmnct il<k<'-codtilaid,tjelis 
om li.l.fz,ldig:t IS)lsa:guu krimiA&li· 
let, gn.indlesc bcskyldoingcr at 
inctvandrcmodswdctt ror at vzrc 
nazl$lcr osv. Dø bUwr ak1riJ ren ø 
d)t>d<,xodc __ ., de Lins· 

~g,cdc-. 
Pi ~dcfonc:n er vi jo ikte 
undc:rlagtderd'~.som 
de lndi.Dondlc medier vutc:r ~ 
der, og derfor er lyttc:rD,c trit stillet 

- bcnsy,, til " a .;d=gM, 
dcRs - oplysninc« og 
mcnil'J:gtt om dea førte politik. 
Dcnor kan \1 interviewe politikemc 
mod .. - udpn"""""1 ... 
aw.sc:mcdi:uncs journalister orv. 
Nu skulle mlft mlskc tro, at 
MCftinptrldonm uddukkfflde er 
et kritisll medie. der vender si.Na
t i OD«. 180 3rackr og hD 

foth<"fli:er Jnd\ll1Ddrcmod· 
standcrDcs ~ . men d· 
dal:! er det ikke, HoYCd.formllc:t er 
nemlig at tl skabt en ,erios debat 
o,:n c:m.nc:t. oS derfor er Al.LE mco
ift,u og synspun.kter yt;)kom,x. 

I vitkcllghtdca Qll udpngspwdc· 
u:t CD series debat Mna af både 
ladva.ndrttilha:n,ctt og mocbaan· 
den:.. Man,c tilha:agcrc er opi lJzt 
al dc:o muddctbsui.iog, det fercs i 
a,c:d.icn,c,, oi tOG'I i.Uc rører til oo
g,e12 dWtussioa 'al (i deres ej:ne). de 
nwligh<da 1....._ngcn ~ . 
Meddel udpngspw.l crdd ~ 
llJ ogd muligt at~ iAt.eressanJc 
irucrvicws med indv.ndrclil· 
hE-. Hcnncd ftr alle muliJ• 
bed 1or a1 i,,1e til dens <&a>illse 
l>evqgrw,dc. 
Nu tt der jo ingen der skal tro. at 

Du møer 4453 011Gfra 
din godkendte lryl<kllapte
lefon 

-----

VO<tSbcslccclne 1eldooiliojc plno
gcn"""',idabodpl-
emcs ~<m>de behandl.., 
al emnet. Mod 20- 40 opbJd pr. 
dag heovcodcr Maw,p<lef ..... 
ligcadnu. mc:a til rda.tMO: aktive 
mcnncska, der pl. dta ene dlcr 
aDdcn mdc er~ i dc:bal· 
len. Mni. det bctydc:r ogsl at fore,. 
Na,a, politbb partier kan ha~ 
stor glzde at ind i melkm at t,m. 
yttc siJ li~ og 
holde l)'ffemt imormerct. Fx, er 
dc:l ~Jc tiden at •tnrormatioa om 
Da.n.mark" ind imdlffll forta:Ua 
om dcra 11orc art,cjck i Jyflalld. 
Det har vijo ba i~ ikke 
m1.11igbcd ror at ø at vidlc andre 
steder. Pi samme ddc: kwlDC au. 
dn: pa,tic:r Kim fx. .. Holga Da,,. 
ske"a!ogtilforudlc Ot'lls:i~ 
nm i SU\IICI', som en slap $Cn'KC til 
de alai"° i,u... pl Mmingst<l<
!OflCQ dc:rsikkt.rtievrisz hvcrisa 
pr d stort stykke arbejde. 
Mm natutli.Jvil er de! blbd. ae 
Mmingstddoacn med tiden lwl 
VCtt med til it a.k&ivuc dm alm.i..o
'1c:ligc ~ &il a1 bbndt sia: l 
dcbancn.. l)a ø ta.1 CAptlJ nem
mere for mansc at i.ndcale et litlc 
iMIJCS end lll szuc siJ ned og 
skri~ et langt la:xtbtcv til ms
crnc. som Wte hu stotc ch:anc:cr 

r.. at - -"' alliga,d". 

----
Og ,,, kon1~kt m.td 
M.NnD-1telefonffl aom 
fun9«1!1 '1ia en SV~ 

tet compt.ltet. 
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Koldsved 
Det går så godt så godt. Asylbyer sky

der op overalt, den humanitære industri 
kører på højtryk, omsætning, virkelyst og 
lyse markedsudsigter dominerer. 

Men ak. Så vil nogle af jugoslaverne 
pludselig hjem. "De foretrækker at rejse 
lfjem, ikke pd gnmd af fredsudsigter, men 
fordi de ikke mere kan holde ud at være i 
Danmark. Da de kom, troede de på en 
fremtid her i landet. Det gør mange af 
dem ikke mere." Sådan siger Hans Møller, 
leder af et Røde Kors asylcenter (Kriste
ligt Dagblad 8/4 1994). 

Og vi dumme danskere som troede, at 
jugoslaverne var glade ved blot at redde 
livet. Men det var altså ikke det, det dreje
de sig om. Tilværelsen i et dansk asylcen
ter er for kedelig og udsigtsløs. Så må 
man hellere rejse hjem igen. 

Men det er jo ikke godt for forretnin
gen Hjælp Alverden A/S, hvis for ma11ge 
af de i asylbyerne deponerede jugoslaver 
får den slags tanker. Både Røde Kors og 
Dansk Flygtningehjælp mener derfor, at 
det er for tidligt for dem at rejse hjem 
(Aalborg Stilistidende 7/4 1994): "Der 
gør et stærkt ind/ryk pd mig, at der er no
gen, der ønsker at vende hjem, når sirua
lionen stadig er så usikker, som den er", 
siger Jørgen Chemnitz fra Røde Kors. 

Det kan derfor ikke undre, at Oygtnin
geminister Weiss vil give dem lov til at 
søge permanent asyl. Det skulle jo nok 
afholde dem fra at tænke på at ville rejse 
hjem! 

Der er for øvrigt ingen der aner, om de 
deponerede jugoslaver overhovedet er 
truet. Hovedparten af dem kom jo af sig 
selv uden at gennemgå nogen asylsagsbe
handling. 

Men Røde Kors ved altså bedst, om de 
trygt kan rejse hjem. 

Hvornår bliver der mon så megen 
fynsk stokroseidyl i Jugoslavien, at Røde 
Kors vil finde det forsvarligt at lade de 
kunder rejse hjem, der gerne selv vil? 

Ulige fødder 
Følgende brev til redaktionen giver et 

belysende eksempel på vrøvlet i magtha
vernes påstande om, at danskere og ind
vandrere behandles "på lige fod" i vore 
pensions- og socialsystemer: 

Min kone ogjeg har boet i Spanien i 14 
dr, men vendte for nogle dr siden tilbage 
og bosatte os her i landet. Da min kone, 
der er født i Danmark og altsd dansk 
statsborger. fjlldre 67 dr. opdagede vi ri/ 
vor store forundring, at hun ikke kunne fd 
fald folkepension. idel hun ikke havde 
haft bopæl i Danmark i 40 år mellem sil 
15. og 67. år. men "kun" i 38 dr. Som føl
ge deraf er folkepensionen nedskåret fra 
grundbeløbet således, at hun fra 1989 og 
til /993 incl. har foet kr. 27.546 mindre 
end den fulde folkepension. Dette er i sig 
selv uforstdeligl, da jeg som pensionerer 
tjenestemand betalte min skat i Danmark. 

På der stedlige rddhus fortæller man 
os, at der gælder de samme regler for ind
vandrere som for danskere pd den mdde, 
at indvandreren skal have opholdt sig i sit 
eget land i nævnte periode dette uanser, at 
det er faldkommen umulig/ at konstatere 
(kontrollere}, om betingelserne overhol
des. 

Men pengene får han uden videre! Her 
har indvandreren en klar fordel fremfor 
danskeren - in casu min Ju:me, hvem ord
ningen koster mellem 5.000og 6.000 kro
ner årlig. 

• 

" ... de tyske Oygtninge i 1945-49. De 
ville gerne tilbage, væk fra Danmark, i 
modsætning til dem, der ankommer i bus 
i dag. Og deres øverste chef, socialdemo
kraten Johs. Kjærbøl, fulgte følgende le
detråd ved behandlingen af dem! "ingen 
flygtning må have det bedre end den 
dårligst stillede dansker." Dengang fore
kom denne holdning hele folket rimelig. 1 
dag synes regeringens holdning at være: 
"Ingen Oygtning må have det så dårligt 
som den dårligst stillede dansker." Eller 
rettere: "Alle Oygtninge og indvandrere 
skal have det lige så godt som den bedst 
stillede dansker." 

Derfor trækker Danmark som en mag
net Oygtninge til sig fra syd og øst, me
dens stærke, unge, danske mænd kører 
tungt lastede vogne sydpå ind i farezonen 
med mad o.a. til slægtninge til dem, der i 
bus er på vej til farefrit område nordpå i 
landet, hvor "vejen slår en bugt", og hvor 
der nu også ligger en moske ... 

Over det hele er der noget, der ikke 
stemmer. Og noget, man ikke tør tale 
om." 

Dr. phil. Henrik Havrehed i Morgenposten Fyns 
Tidende 25/7 1993. 

I Landet rundt 

Hovedstadsområdet 
Vesterbro overgiver sig 

Så lukkede den sidste danske fødevare
butik i Viktoriagade på Vesterbro i 
København. På Vesterbro kaldte man i 
mange år Viktoriagade for Mustafa Street 
på grund af de mange fremmede butikker. 
Men langsomt er hele Vesterbro efter
hånden præget af de fremmede, så beteg
nelsen Mustafa Street betegner ikke læn
gere noget specielt ved selve gaden. 

Ismejeriejer Petersen havde i mange år 
drevet sin butik som en slags Noahs ark 
på et hav, hvor man, så langt øjet rakte, 
kun kunne se grøntbutikker, krydderi- og 
klædehandlere. Petersen havde det hele. 
Var du løbet ud for skosværte eller syred
skaber, så kunne du købe det hos Petersen 
sammen med mælken og krydderboller
ne. Petersen var srolt over at være dan
sker, og han forstod aldrig, hvad det var, 
der var ved at ske med hans kvarter og 
hans gade. Men for et halvt år siden døde 
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Hvis vi ser på selve Istedgade, er 18% 
af de mennesker, der befinder sig i gaden 
fremmede. Går vi op på Vesterbrogade 
tæt ved Vesterbros Torv er 40% af de 
mennesker, man møder, fremmede. Det 
vi her er vidne til, vil komme til at præge 
Danmark meget alvorligt i fremtiden. 
Man behøver ingen krystalkugle for at se, 
at korthuset vil vælte. Man har villet dan
ne et multietnisk samfund og har kritik
løst importeret folk, som kom fra helt an
dre kulturer end vor egen. Reelt har der 
aldrig været arbejde til disse mennesker, 
men importen er alligevel fortsat. Politi
kerne har et kæmpeansvar for vanviddet, 
men også vælgerne, som bliver ved med 
at stemme på de forkerte partier, må påta
ge sig et ansvar. 

Keld Anthony 

Dansk nødværge 
Vesterbro-skolerne i København er 

erobret af et flertal af fremmede børn. På 
bydelens 7 skoler udgjorde de ved skole
årets begyndelse 57% af alle elever. 

En medvirkende årsag er naturligvis, at 
de danske børns forældre søger at skaffe 
dem en mere dansk skolegang ved at sæt
te dem i skoler uden for distriktet. Over 
500 eller mere end halvdelen af de danske 
skolebørn på Vesterbro går på andre sko
ler. 

Desuden flytter danske børnefamilier i 
stort tal fra bydelen, før børnene når 
skolealderen. 

Svigtet af sine ledere må den jævne 
danske familie således vælge kapitulation 
og flugt i sit eget land for at værge sig. 

(K;ldc: Jyll.·Post. 22/8 93). 

Vand i hovedet 
Problemerne med de mange muslim

ske elever i Københavns skoler tager ef
terhånden mere og mere groteske former. 

Faginspektørerne i idræt ved Køben
havns Skolevæsen måtte således 16. fe. 
bruar "på grund af adskillige forespørg• 
sier fra skoler med muslimske elever, om 
hvordan man skulle forholde sig til foræl
dres eller elevers "ønske'' om fritagelse 
for svømmeundervisning og bad efter 
idrætsundervisning p.g.a. Ramadanen" 
efter drøftelser med bl.a. "de to-sprogede 
muslimske konsulenter" udsende følgen
de meddelelse til de københavnske kom
muneskoler: 

"Muslimske elever, som faster, kan ik
ke p.g.a. fasten fritages for svømning. 

Hvis en elev ved et uheld skulle Il vand 
i munden, betragtes det ifølge Koranen 
som uforskyldt og har således ingen be
tydning for religionsudøveisen. 
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Muslimer forventes at udføre det dagli
ge arbejde, selv om de faster. Det er en 
del af opøvelsen til selvdisciplin." 

ingen tænker åbenbart på, hvilken 
selvdisciplin der må opøves hos dansker
ne, som skal affinde sig med dette ukri
stelige nonsens! 

Islams kniv? 
En 30-åiig syrer blev i april stukket ned 

på Nørrebro i København af 6 mænd. En 
26-årig landsmand blev fængslet for med
virken til drabsforsøg. 

Den overfaldne har til politiet oplyst, at 
overfaldet formentlig bunder i uenighed 
om, hvordan man bedst muligt udbreder 
islams lære. Selv påstår han at tilhøre den 
ikke-voldelige fraktion. 

Så nu ved vi vel, hvordan den voldelige 
fraktion mener, at vi skal omvendes til 
islam. Hvis vi da er så tungnemme, at vi 
ikke vidste det i forvejen. 

(KHde: JylJ .. f>o<t. 15/4 94). 

Faste kunder - men ikke 
gode 

Plyndringstogterne fra Sandholmlejren 
bringer vendernes hærgen i den tid lige 
middelalder i erindring hos de ældre, der 
har lært lidt Danmarks-historie. 

"Vi har set dem før, og vi kommer sik
kert også til at se dem igen", sagde en fru. 
streret kriminalinspektør i Glostrup, da 
man måtte løslade IO asylsøgere, der hav
de været på togt i City 2 i Høje Tåstrup. 

En BMW på parkeringspladsen var 
fyldt med de kostbare tyvekoster, bl.a. 
~i>iritus. mærkevarer og kameraer. 

De faste, ikke-betalende kunder var fra 
Estland, Litauen og Rumænien. 

I 1993 tog Glostrup politi i alt 97 asyl
søgere for butikstyveri. I 1994 gav bare I. 
kvartal 60. 

Men Glostrup har såmænd ingen speci
el grund til at klage sig. Flere politikredse 
i nærheden kan notere lignende eller end
nu værre forhold. 

(KHde: B.T. 7/4 94). 

Mediepisken 
Talrige eksempler viser, hvordan det 

går danskerne, når de vildtfremmede ind
vandrere trænger ind i et boligkvarter og 
måske gradvis overtager det. I lejeboliger 
kan danskerne dog som regel flytte bort 
uden økonomisk ruin. I ejerboliger kan 
ejerne blive stavnsbundne i en fremmed
ghetto, fordi deres ejendomme mister en 
stor del af deres værdi eller i praksis lige
frem bliver usælgelige. 

Men vover de det mindste forsøg på at 
sikre sig mod fremmedinvasionen, kan de 
være sikre på at blive korsfæstet i presse 
og tv af de journalister, der lever af dette 
- og lever godt som en af de højest betal
te lønmodtagergrupper i landet. 

Det skete nylig for en gruppe villaejere 
i Humlebæk, hvoraf nogle mente, at be
styrelsen i deres grundejerforening i tide 
burde "forberede sig på de problemer, 
som en stigende strøm af flygtninge, asyl
søgere og indvandrere vil medføre." 

Mediestorm naturligvis, med Ekstra 
Bladet, Politiken, fjernsyn og radio i spid
sen. Eiler som det hed i Politiken ( 13/4 
94): "Da beboerne på Laveskov Alle gned 
søvnen ud af øjnene tirsdag morgen stod 
pressen med de elektroniske medier i 
spidsen på dørmåtten og afkrævede for
klaring." 

"Afkrævede" ... "på dørmåtten"! Ja, 
herremændene i medierne kender sande
lig deres magt og forstår at svinge pisken. 

Ikke til DDF - men nok til 
kurdisk bryllup 

Hillerød Kommune har som bekendt 
gjort næsten alt muligt og umuligt for at 
fratage Den Danske Forening dens lovli
ge ret til som andre foreninger at holde 
møder i de kommunale mødelokaler. Før 
kommunevalget var en socialdemokratisk 
borgmester hovedmand herfor, ivrigt bak
ket op af Venstres lokale fordame. Nu er 
denne, Valborg Sandberg, borgmester. 

I begyndelsen af 1994 bad en kurdisk 
forening i København om at låne et kom
munalt lokale til et kulturelt armngement 
og fik tilsagn om Skanseskolens~e tsal. 
Men så opdagede kommunalforvalt in
gen, at det "kulturelle arrangement" var 
et kurdisk bryllup med deltagels af op 
mod 500 gæster. 

Og da kommuner ikke må stille lokaler 
til rådighed for private fester, ændredes 
tilsagnet til et afslag. 

Men fluks gik den kurdiske forenings 
formand til borgmester Valborg og klage
de sin nød, hvorefter borgmesteren under
kendte og omgjorde den kulturelle for
valtnings afgørelse. Borgmesteren fandt 
nemlig, at fremmedbrylluppet kunne or
fattes som en "kulturfest". 

Udlånet til det kurdiske bryllup er lige 
så smæk-ulovligt som afslagene i sin tid 
t il DDF's møder. 

Men der er vel forskel på almindelige 
kedelige danskere og så kulturelle kurde
re. 

Sagen skulle åbenbart ikke have været 
offentligt kendt, men en behjertet ansat i 
kommunalforvaltningen lækkede den, så 



borgerne ret kunne se, hvilket fremskridt 
i den kommunale renfærdighed Venstre• 
sejren ved kommunalvalget har medføn. 

(Kilde: Frederiksborg Amts Avi, 11/3 94). 

Fyn 

Dørkrig 
Lang tids spænding mellem dørmænd 

ved beværtninger i Odense og unge pa
læstinensiske mænd førte i januar til 
større slagsmål med et par snese kombat
tanter, deraf en halv snes danske politi
folk. 

Det startede med, at en af de fremmede 
kom i klammeri med en dørmand og 
ridsede ham med en kniv. 

En snes dørmænd besluttede derefter at 
give palæstinenserne en lærestreg. De op· 
søgte dem i et par af deres klubber, og så 
var slagsmålet i gang som i en ameri
kansk western. 

Ejeren af det diskotek, hvor dørman
den blev trakteret med kniv, er i øvrigt 
iraker og bliver udråbt som palæstinen
serhader på grund af golfkrigen! 

Situationen betegnes nu som så tilspid
set, at det kan ende meget galt, hvis ikke 
politiet f'Ar hold på den. 

Palæstinenserne siger, at de fremtidig 
vil bede familiemedlemmer om hjælp og 
beskyttelse og færdes en del sammen i 
byen. 

Ja, for vore oversåtter anviser dem vel 
næppe at rejse hjem til Gaza eller lignen
de steder og udkæmpe deres intifada der! 

(Kilde: De< Fri Aktuelt 25/1 94). 

Vestjylland 
Rystende racisme 

Ritzaus Bureau er rystet. Med erfaring 
for bureauets holdninger overrasker det 
dog næppe nogen. 

Arsagen er en rapport om en under
søgelse i Esbjerg af danske skoleelevers 
reaktioner på fremmedudviklingen. 969 
unge i 14-16 års alderen, nemlig alle 8. 
klasser under Esbjerg skoleforvaltning, 
har deltaget i en spørgeskemaundersøgel
se. Og oh ve - med hvilket resultat! Den 
hjemlige nomenklatura opgør "de rysten
de konklusioner" således: "En meget stor 
del af de danske skoleelever er stærkt 
prægede af racistiske holdninger. De har 
et væld af fordomme og mangler fuld
stændig viden om de fremmedes bag
grund og adfærd." 

At tænke sig: "De almindeligs1e ud
sagn fra de unge går på, at fremmede ofte 

er provokerende, og at de hugger danske 
piger. Samtidig mener mange, at "fordi de 
fremmede filr både penge og boliger, 
fører det ofte til misundelse og slagsmål 
med danskerne".,. 

Ja, store børn har jo også øjne i hovedet 
og kan se, hvordan de bliver forrådt af 
den usle 68-generation, der har erobret 
samfundsmagten og påvirkningsappara
tet og berøvet dem retten til bare at være 
danske børn i et dansk Danmark! 

(Kilde: Jyll.-Post. 5/2 94). 

Nordjylland 
Tys-tys 

- Vi var nærmest i chok, da vi fandt ud 
af, hvad der vdr foregået, sagde vicesko
leinspektøren. 

Det, der var foregået, var et stort slags
mål på Nørresundbys gågade i middags
frikvarteret mellem 15-20 skolelever, 
især fra Skansevejens Skole, og en grup
pe unge udlændinge. Nogle af eleverne 
var bevæbnede med køller og kæder. Alle 
implicerede var dog åbenban forsvundet, 
inden politiet nåede frem. 

Viceskoleinspektøren så allerhelst, at 
sagen blev dysset heh ned, og at den loka
le avis ikke omtalte begivenheden. 

Og politiassistenten supplerer i samme 
tonart: - Det er en storm i et glas vand. Vi 
ønsker at tysse sagen ned, for omtale ska
der mere, end den gavner. 

Ja. bare det var så vel, at når man luk
kede øjne og mund, så forsvandt den ube
hagelige virkelighed. Men det er vist højst 
vore tyssende øvrigheder, der tror på den. 
Hvis de da gør. 

(Kilde: Aalborg Stiftstidcndc 26/1 94). 

Østjylland 
Dublering 

Århus Kriminalpoliti afalørcde omfat
tende forsikringssvindel blandt indvan
drere i Gellerup. Foreløbig er I 5 sigtet for 
20 opdigtede indbrud med et udbytte på 
over en million kroner i erstatning fra for
sikringerne. Flere af dem har tilstået. 

De "bestjålne" havde påfaldende god 
dokumentation for det "stjålne": kvitte
ringer, fotos, garantibeviser på det hele. 

Efter udbetaling af erstatningerne 
mødte politiet op og kunne konstatere, at 
de "stjålne" effekter-ægte tæpper, male
rier og smykker - var på plads i lejlighe
derne igen. 

(Kilde: Jyll.-Po,t. 612 94). 

I Fra andre lande 

Sverige 

Muslimske skolekrav 

Stadig flere muslimske fundamentali
ster og deres børn stiller nu krav til folke
skolen i Sverige om særbehandling. Skole
ledelserne står uden løsninger på disse 
problemer. 

De fundamentalistiske muslim-elever 
kræves fritaget for mange dele af den 
sædvanlige svenske undervisning: gym
nastik, musik, seksualundervisning, reli
gionskundskab, engelsk, geografi, teg
ning og historie. 

De vil ikke acceptere undervisning om 
andre religioner; endog undervisning om 
gravskik i bron.zealderen betragtes som 
religionsundervisning. Engelskundervis-

ning afvises, hvis den drejer sig om 
U.S.A. Gymnastikundervisning volder 
selvsagt store problemer p.g. af muslim
pigernes krav om separate omklædnings
rum. I geografi bliver der vrøvl, hvis Ism
e I er afsat på kortene. Seksualundervis
ning er totalt tabu. 

Der stilles også krav om adgang til at 
forrette de muslimske bønner på bestem
te klokkeslet og i særskilte lokaler uanset 
skolens timeplan. 

Skoleledelserne ved åbenbart knap de
res levende råd, og den herskende ånd i 
samfunde1s ledende kredse og i lærer
korpset forhindrer naturligvis at sætte de 
fremmede stolen for døren - eller bede 
dem ryge og rejse. 

(Kilde: Svenska Dagbladet 16/6 93). 

DANSKEREN • NR. 3 • JUNI 1994 15 



Tyskland 
Absurd "retssikkerhed" 

Der kan stadig gå op til to et halvt :Ir, 
før en tysk domstol har færdigbehandlet 
en appel i en flygtningesag. For tiden an
lægges der flere sager, end der afgøres, så 
køen bliver større. Det hænger sammen 
med, at Forbundskontoret for anerkendel
se af udenlandske Flygtninge i I 993 satte 
kraftigt ind for at fremskynde sin sagsbe
handling, så der er blevet flere sager at 
appellere, og med at domstolene er bun
det til langt større retssikkerhedsgaranti
er, også af rent formel art, end de admini
strative myndigheder. Det er fra flere si
der fremført, at selve den lange afgørel
sestid "kan have en betydelig indflydelse 
på antallet af asylansøgere". I 1992 var 
der alene ved de hessiske domstole 
I 0.000 sager, der i 1993 steg til 29.500. 

(Kilde: Die Wclt 2312 94). 
Lars Otto Kristensen 

Frankrig 
Voksende muslimsk 
indflydelse på universiteter 

Pædagoger og almindelige studenter
foreninger er bekymrede over den vok
sende indflydelse, islamiske fundamenta
lister har opnået på franske universiteter 
og højere læreanstalter. 

Mens den morderiske kamp~gne mod 
udlændinge fortsætter i Algeriet, er 
franskmændene bange for, at kampplad
sen vil blive udvidet til Frankrig. Ved val
get til universiteternes "Sociale Velfærds
komite" tidligere på året dukkede en ny 
gruppe af studerende frem, Den Islami
ske Studen1erunion i Frankrig (Uisef). 
Organisationen fik en plads i Bordeaux, 
hvor den har placeret sit hovedkvarter, og 
to mere i Grenoble og Lille. 

Foreningen omfatter hovedsagelig ud
lændinge. Den virker ikke fundamentali
stisk ved første blik, men den arrangerer 
religiøse kurser eller sykurser for piger, 
der siden begynder at bære slør. 

I Lille er det blevet set, at medlemmer 
af unionen har taget stemmekort fra til
slørede piger for at stemme i deres sted. 
Hver studerende kan stemme som sted
fortræder for to andre. 

Der er nu blevet startet en forening for 
islamiske kvinder i Roubaix tæt ved Lille. 
Uisef, der første gang dukkede op i 1989, 
påstås at være direkte forbundet med Den 
Islamiske Befrielsesfront og andre norda
frikanske grupper af fundamentalister. 

(Kilde: The European 11-1 7/3 94). 
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Spanien 
Kriminelle udlændinge 
udvises 

I et forsøg på at begrænse trængselen i 
fængslerne agter Spanien at deportere al
le udenlandske fanger, der afsoner op til 6 
års fængsel. 

I løbet af de senesle IO år er antallet af 
indsatte blevet næsten fordoble! til 
45.000, hvoraf størstedelen er blevel 
dømt for røveri. Embedsmænd i justits
ministeriet skønner, at der er 30 pet. flere 
indsatte i fængslerne, end de er bygget li!. 
Eligio Hernandez, kronadvokaten, har 
krævet, at antallet af udenlandske indsat
te bliver skåret ned. 

Antallet af tilbageholdte udlændinge er 
6.563, af hvilke mindst 3.000 bliver di
rekte berørt af udvisningerne. 

Colombianere og marokkanere, der af
soner fængselsstraf for narkoforbrydel
ser, udgør lidt under halvdelen af de ind
satte. Men længden af deres straf med
fører, at de vil blive tilbage. Fanger fra 
EU udgør I .380, hvoraf mere end 900 
kan overføres til hjemlandene, hvor de 
skal fortsætte afsoningen. 

Udvisningsordren, der iværksættes i 
medfør af den spanske udlændingelov af 
I 985, har vakt stor modstand, fordi den 
ikke blot berører personer, der afsoner 
straffe, men også dem, der afvenler dom. 
Bl.a. har SOS Racisme i Madrid gjort op
mærksom på, at udvisning af mistænkte, 
der ikke har været for en domstol, er et 
brud på deres rettigheder. 

En talsmand for indenrigsministeriet 
udtaler, ·at foranstaltningerne ikke er et 
forsøg på at slå ned på immigranter, men 
et forsøg på at forhindre, at folk, der op
holder sig illegalt i landet, begår mindre 
forbrydelser for at forlænge opholdet. 

Immigranter kan vente i månedsvis, før 
de kommer i retten, men det juridiske sy
stems langsommelighed a.rbejder oftest !il 
gavn for dem, mens de venter på udvis
ning. 

(Kilde: The European. 11-17/3 94). 

Tyrkiet 
Islamistiske valgsejre 

Tyrkiel har haft lokalvalg. Det modera
te regeringsparti førte ganske vist med 
22% af stemmerne. Men det yderliggåen
de islamistiske eller fundamentalistiske 
parti vandt borgmeslerposterne i 22 
større byer, deriblandt den største, Istan
bul, og hovedstaden, Ankara. 

Det aggressivt anli-vestlige og anti-is
raelske parti sikrede sig således betyd-

ningsfunde magtbaser - til betydelig be
kymring for de politiske kræfter, der står 
for mere vestlige og verdslige holdninger. 

(Kilde: Time 11/4 94). 

Golfstaterne 
Ingen fastelavnsløjer 

Ikke drikke, ikke spise i offentlighed 
om dagen i fastemåneden. 

De arabiske golfstater advarer om, at 
ikke-muslimer, der afsløres i at overtræde 
forbudet, vil blive fængslet, mens musli
mer vil blive pisket. 

Så en vis forskelsbehandling er der 
dog! 

(Kilde: Jyll.-PosL 10/2 94 fro AFP). 

Iran 
Kristnes vilkår 

I sidste nummer af Danskeren (1994 
nr. 2 s. 18) berettedes bl.a. om mordet i ja
nuar på den kristne præst Haik Hovscpian 
Mehr. 

Haik var formand for de iranske prole
stantiske kirkers præsteråd og aktiv i 
modstanden mod kristenforfølgelserne i 
Iran. Han havde f.eks. inviteret repræsen
tanter for FN's menneskeretskommission 
til at besøge de protestantiske kristne i 
Iran for at drøfte deres situation. Han var 
også den ene af de kun to krislne ledere, 
som afslog den iranske regerings opfor
dring til at underskrive en erklæring om, 
at de nød fulde rettigheder og friheder 
som kristne i Iran. 

Haik var fuldstændig klar over den sto
re risiko, han løb, men skrev to dage før 
sin død: "Jeg er rede til at dø for kirkens 
sag, for at andre kan blive i stand til at til
bede deres Herre fredeligt og uden så me
gen frygt." 

Om de kristnes øjeblikkelige vilkår i 
Iran skrev han samtidig: 

"Tre kirkebygninger er blevet lukket af 
myndighederne i Ahwaz, Kerman og 
Gorgan ... I disse byer ... kan kristne ikke 
holde husmøder. Adskillige gange er de 
blevet advaret og truet ... I byen Meshed, 
den by, hvor præs1en Housein Soodmand 
blev hængt (for at prædike den kristne 
tro) leder broder Mohammad Sepehr den 
lille gruppe kristne ... I sidste uge beor
drede en officer fra sikkerhedspolitiet 
ham til at forlade sit hus eller fødested ... 
I byen Kermanshah er nogle af de kurdi
ske konvertitter blevet slået forfærdeligt. 



Nogle af dem er blevet hejset op under 
loftet og slået med et kabel. En ung mand 
kom til mig med sin arm brækket under 
streng tortur ... I Oorgan blev en ung 
mand, som var blevet kristen for fire år si
den, slået af tre forhørsfolk fra kl. 3 til kl. 
I 2 om aftenen." 

Haiks begravelse i Teheran 3. februar 
overværedes af mere end 2.000 menne
sker. 

(Kilde: International lnstitutc for The S1udy of 
Islam and Christianity. Bulle1in ApriVMay 
1994). 

Rafsanjani kalder eksil
iranere hjem 

Irans præsident Hashemi Rafsanjani 
har appelleret til sine landsmænd i eksil 
om at vende hjem og redde landets øko
nomi. Budskabet fremførtes i forbindelse 
med højtideligholdelsen af det iranske 
nytår i marts. Præsidenten sagde, at man
ge iranere i eksil er dårligt infonnerede 
om udvikli ngen i landet efter den islami
ske revolution i 1979. Rafsanjani udtalte 
det håb, at landsmændene vi lle skaffe sig 
mere information og siden "frivilligt til
byde deres tjenester under den økonomi
ske rest rukturering af Iran". 

(Kilde: Svenska Dagbladet 22/3 94). 

Sri Lanka 
-Tamil Nadu 
Længere er der ikke! 

Mange tusinde tamiler fra Sri Lanka 
har i de seneste ca. 8 år maset sig ind i 
Danmark og har flæbende fået danskerne 
til at godtage, at de var forfærdeligt for
fulgte på deres hjemø og derfor absolut 
måtte have asyl her. 

Vi har aldrig fået nogen acceptabel for
klaring på, hvorfor de af den grund skulle 
rejse i dyre domme mange tusinde kilo
meter til e t fjernt nordeuropæisk land, når 
der lige overfor på det indiske fastland 
ligger en stat, Tamil Nadu, der er befolket 
af ca. 50 mio. af deres tamilske folkefæl
ler. 

Hvor nærliggende dette mål er, frem
går meget klart af et Reuter-telegram fra 
New Delhi. Det oplyser, at en 12 års 
dreng nu har gennemført en svømmetur 
fra Sri Lanka til Indien som den yngste 
person nogensinde. Det tog ham 16 timer 
at svømme den 37 km lange tur. 

Men naturligvis er der næppe så meget 
at hente hos de fattige folkcfæller i Tami! 
Nadu som hos Dansk Flygtningehjælp og 
i de danske bistandssystemer. der jo bare 

kan suge midler op af de danske skatte
trælles lommer, så udsugerne kan få deres 
levestandard mangedoblet. 

(Kilde: Det fri Aktucll 14/4 94). 

Saudi Arabien 
Fatwa mod at kristne har 
autoritet over muslimer 

Den 5. februar 1993 indeholdt det sau
di-arabiske ugeskrift Al-Muslimoon en 
fatwa (formel lovudlægning). Nogle ar
bejdere i et selskab havde klaget over, at 
de som muslimer i et muslimsk ejet fore
tagende var undergivet en kristen arbejds
leder, som ejeren havde ansat. De havde 
spuri,,'1, om dette var tilladeligt efter isla
misk lov. 

Flere muslimske retslærde havde fået 
forelagt problemet. Det gennemgående 
svar var, at forholdet ikke var tilladeligt, 
idet det i Koranen udtrykkeligt er udtalt: 
"Allah vil ikke tillade vantro at have auto
ritet over de troende", og at han har givet 
muslimerne den højeste rang og autoritet 
blandt alle mennesker og givet dem styrke 
og magt. 

Det tilrådedes derfor ejeren af foreta
gendet snarest muligt at udskifte den 
kristne arbejdsleder med en muslim. 

(Kilde: International lnstitute for The Study of 
Islam and Christianity. Bulletin ApriVMay 1994). 

Japan 
Problemer med fremmed
arbejdere 

Siden Japan i I 989 foretog en mindre 
liberalisering af sin indvandringslov, er 
antallet af udlændinge med opholdstilla
delse i landet steget en del. Særlig gælder 
dette brasilianere: I 1986 var der 2. I 25 i 
Japan, i 1991 I 19.333. Det skyldes, at 
brasilianere af japansk afstamning er 
vendt tilbage til deres forfædres land: Da 
de imidlertid nu taler portugisisk eller 
spansk, har en anden kultur samt bor kon
centreret i visse områder, volder de en del 
problemer i skolesystemet m.v. Dette vi
ser vel, hvor lidt typiske fremmedproble
mer har at skaffe med "racisme". 

En del af de fremmede har arbejdstilla
delse. Det d rejede sig i 1990-1991 om 
67.983 personer. Antallet af illegale ar
bejdere var imidlertid i samme periode 
langt højere, nemlig 216.399. Dette bela
ster særlig sundhedssektoren, idet de ille
gale p.g.a. dårlige leveforhold oftere bli
ver syge end befolkningens gennemsnit, 
og de kan ikke betale læge- eller hospi
talsregningen. 

Skønt fremmedarbejderne i Japan kun 
udgør ca. !% af arbejdsstyrken, og skønt 
de ikke endnu som i Vesteuropa har fået 
familiesammenføring og statsborgerskab, 
begynder japanerne altså også nu at mær
ke problemerne ved den påstået nødven
dige "internationalisering." 

(Kilde: Journal of Jap.anese Trade & lnduslry 
1994 nr. 2. s. 4446). 

I Bøger og tidsskrifter 

Tidsskrift mod Unionen 

Frihedsbrev 92: 
Frihedsbrevet. 
(4 numre å 20 s ider pr. årgang. 
100 kr.I årg., indbetales på giro 
7 79 52 54). 

Eftersom de venstreorienterede uni
onsmodstandere i " Folkebevægelsen mod 
EF", " Junibevægelsen" osv. ikke arbejder 
ud fra national solidaritet, hvor ingen 
landsmand er for ringe. men derimod ud 
fra en ideologisk frelst holdning. vil de 

ikke samarbejde med "Thatcherister", 
"racister" o.lign. udskud i den fælles 
kamp mod Unionen. Derfor har disse 
såkald1 højreorienterede (altså nationalt
sindcdc/frihedsdskende) unionsmodstan
dere måttet danne deres egen sammen
slutning, ··Frihedsbrev 92". som på trods 
af større lødighed har fået langt mindre 
opmærksomhed end Drude Dahlerup & 
co. Tidligere har "Frihedsbrev 92" udgi
vet et par bøger. og nu er sammenslutnin
gen begyndt at udgive tidsskriftet "Fri
hedsbrevet". 

Selv om man måtte gå ind for de tlesle 
konkrete 1iltag i EU-regie, kan man ikke 
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benægte, at mentaliteten bag den grund
læggende ide er totalitært utopi-stræb, 
som udspringer af foragt for den forelig
gende virkelighed og de konkret eksiste
rende folk - altså en mentalitet beslægtet 
med "antiracismen". Som Søren Krarup 
skriver i første nr. af"Frihcdsbrcvet", har 
både Europa-entusiasterne og antira
cisterne glemt, at "man er aldrig •menne
ske' i almindelighed, fordi det at være 
menneske er at være konkret - med mor 
og far og fædreland og modersmål. At ret· 
ten til at være sig selv er fundamental og 
skal respekteres. At grænser er fredsska
bende, ikke krigsskabende. Og at forskel
le under disse betingelser er lige så inspi
rerende som uundgåelige." 

Uanset hvad man mener om EU, vil det 
også som indvandringsmodstander være 
lærerigt at læse de mange overvejelser 
over det nationales væsen i "Frihedsbre
vet''. 

Den rumænskfødte skribent Monica 
Papazu fastslår i en stor, åndfuld artikel: 
"folkeslagene er ikke en midlertidig vir
kelighed, som der skal sejres over." Hun 
peger på, hvor farligt det er, at unionspro
jektet kun præsenteres for folkene i små 
brudstykker ad gangen. På grund af den
ne snigende indførelse af utopien opda
ges faren kun af de færreste, før det er for 
sent. En pludselig revolution som i 
Rusland i 1917 var langt mindre farlig, 
fordi den var så åbenlys. Den samme pro
blemstilling gør sig gældende i indvan
dringsspørgsmålet: Det var let at gøre op 
med tyskernes åbenlyse besænelse 9. 
april 1940, langt sværere overfor en grad
vis fremmedgørelse som i dag. 

Blandt de øvrige skribenter i "Friheds
brevet" kan nævnes Frank Dahlgaard og 
den fra Danskerens spalter velkendte 
Henrik Gade Jensen, som er redaktør af 
dette lødige og anbefalelsesværdige tids
skrift. 

Peter Neerup Buh/ 

Ægte humanisme 
Ludvig Holberg: 
Moralske Tanker. 
(Borgen, 1992. 436 sider. 150 kr.). 

For en gangs skyld har Kulturministeri
et fundet noget fornuftigt at støne, nemlig 
bogserien "Danske Klassikere", i hvilken 
efterhånden en del af skanene i vor litte
ratur er udkommet. Hvert værk er forsy
net med et efterskrift, noter osv., udarbej
det af forskere. 

I serien er bl.a. kommet "Moralske 
Tanker" fra 1744 af Ludvig Holberg, som 
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var en ægte humanist i modsætning til nu
tidens forkrøblede karikaturer af "huma
nister", der har erstattet en Holbergs mo
ral, tolerance og vid med pjaltethed, hold
ningsløshed og plathed. 

"Moralske Tanker" var Holbergs filo
sofiske hovedværk, hedder det på omsla
get af nyudgivelsen. Det fremgår imidler
tid ikke klart - heller ikke af Billeskov 
lansens efterskrift - at Holberg på ingen 
måde var en filosof af betydning, vel for
di et sådant udsagn ville forekomme de 
akademiske udgivere som en nedvurde
ring, skønt det selvfølgelig i virkelighe
den er en ros. I dag, hvor "filosofi" nær
mest er et fag selv i folkeskolen, og hvor 
enhver akademiker med respekt for sig 
selv sværger til en eller anden "-isme" 
(evt. flere), kan det forekomme ufatteligt, 
at en central og skelsættende åndsperson 
som Holberg intet "system" havde. Deri
mod besad han masser af sund fornuft, 
hvad nutidens intellektuelle til gengæld 
oftest mangler. Disse besidder som regel 
stor faglig dygtighed indenfor et eller an
det snævert speciale (hvilket Holberg der
imod ikke gjorde), men er ganske hjælpe
løse i f.eks. politiske og åndelige spørgs
mål - hvad dog ikke afuolder dem fra ide
ligt at udtale sig derom. 

Forskellen mellem Holberg og vor tids 
"humanister" fremgår f.eks. klart i hans 
behandling af begrebet ·~olerance", hvor 
han taler om nødvendigheden af nogle 
gange at vise hårdhed, ikke af had, men af 
frygt. Således bør protestanter afvise bor
gerret til katolikker p.g.a. disses jesuitis
me. På samme måde undskyldes en 
hændelse i den dansk-svenske krig: "En 
Jyde-Skude mødte udi Søen et Svensk 
Skib, som var bleven lek og vilde siunke. 
De Svenske anholdte om Hielp. Jyderne, 
som vare barmhiertige, bevægedes deraf. 
Men, da de merkede, at de Svenske vare 
eengang saa Mandsterke som deres egne, 
foldede de deres Hænder og sagde: Siun
ker i Herrens Navn.•• 

Mon nutidens pladderhumanister har 
styrke nok til at afvise de folkemasser, 
som prøver at redde sig op på danskernes 
fælles skude? 

"Dyder selv kan forvandles til laster, 
naar derudi ikke holdes Maade." Dette er 
et typisk udsagn af Holberg, som altid 
søgte den gyldne middelvej. Et tiltrængt 
budskab til dem, der forveksler medmen
neskelighed med ødelæggende, verdens
frelsende storhedsvanvid: "Den retfær
digste Mand kand faae Navn af u-retfær
dig, dersom han øver Dyden med alt for 
stor Rigueur" (strenghed). 

Selv om Holberg altså stod for den for
nuftige middelvej, led han ikke af slap 
konsensus-trang. I et afsnit argumenterer 
han tværtimod for, at uenighed, usam-

drægtighed og konflikt mellem menne
sker er bedre end enighed og harmoni. 
For stor enighed betyder sløvhed, dumhed 
og stagnation. Holberg giver middelalde
ren som eksempel. Kommunisternes og 
"multikulturalisternes" stræben har jo 
netop harmonien og enheden som utopi, 
så det er ikke tilfældigt, at den gamle 
68'er Ebbe Reieh nu har opstillet middel
alderen som forbillede. 

Som argument mod enigheden skriver 
Holberg bl.a., at menneskene nu engang 
har tilbøjelighed til laster, så hvis der op
står samdrægtighed, bliver det som regel i 
det onde, ikke i det gode. Og når mange 
bliverenige om noget ondt, vil store ulyk
ker ske. Vore virkelighedsfjerne flygtnin
gelovgivere burde have læst Holberg, in
den de fr•tog asylsøgere bevisbyrden: 
"Det er for Exempel et Axioma in Jure (en 
juridisk grundsætning): at man maa holde 
enhver for en god Mand, indtil anderledes 
bliver beviset. Men Erfarenhed lærer, at 
man i Almindelighed maa holde hver for 
en ond Mand, indtil man haver andet Be
viis derom.'? 

Man bør ikke forudsætningsløst stole 
på et menneske - det er ikke "godt", 
sådan som nutidens "humanister" påstår. 
Det er også derfor, at enhver samfundsu
topi løber ud i sandet. For et sundt og livs
dueligt menneske vil en overdosis af sød· 
vammel "godhed" og harmoni da også i 
længden være kvalmende og dræbende. 
Så hvis det endelig - Gud forbyde det -
skulle lykkes ideologerne at realisere de
res tusindårsrige, vil det menneske, som 
under et hvilket som helst påskud genind
fører splid og kiv, fortjene den største ud
mærkelse i verdenshistorien. 

Peter Neerup Buh/ 

Svenskerne: 
Tåber eller 
totalitarismens ofre? 
David Bryar: 
How Dumb Can You Get! 
An Immigrant's View ofthe 
Swedish Mentality. 
(Forlaget Sanman & Co. Bombay, 
1992. 100 sider. Erhverves gen
nem tilsendelse ved at fremsen
de 150 svenske kr. til forfatteren, 
Getfotsviigen 80 I. th., S-122 46 
Enskede, Sverige). 

"Hvordan kan du gå i Zoologisk Have 
uden at se på aberne? Problemet i Sverige 



er, at ikke alle dyrene er i bure, og mange 
af dem er farlige. Lømler som disse kan 
lide at slå dig, give dig et skub; kommen
de bagfra kan de træde dig på hælene, og 
over dig kan de spytte. Du løber en risiko 
ved at gå rundt i Stockholm alene, for 
svenskerne er altid på udkik efter folk, de 
kan fornærme ustraffet". " Dette er et 
hårdt, grusomt samfund, og svenskeren er 
en ubarmhjertig, principløs kujon med li
den sans for anstændighed". Amerikane
ren Bryar, forfatter og tidligere lærer, 
gennem mange år bosat i Sverige, lægger 
ikke fingrene imellem i sin kritik af sven
skerne, "jordens bærme". De er angive
ligt blottet for humor, rå, primitive, sadi
stiske, ondskabsfulde, uærlige og syge, 
deres største fornøjelse er at udtrykke for
agt og ydmyge andre, og da de med deres 
tillukkethed kun i beruset tilstand formår 
at betro sig til nogen, lever de i "deres 
eget private helvede". "Hvis vi (udlænd
ingene) ikke engang kan have ondt af 
dem eller medynk med dem i deres elen
dighed, så er det, fordi de er for foragteli
ge, for nedrige og frastødende til at fortje
ne vor medlidenhed". Det er ikke kun de 
enkelte individer, men hele nationalka
rakteren, altså dog ikke "racen", der er 
gal: "Det forbløffende ved dette samfund 
er, at en sådan skændighed ikke er be
grænset til eller særegen for visse mere 
eller mindre uværdige individer; den er et 
svensk karaktertræk, og man gør klogest i 
at være varsom overfor selv den bedste 
slags svenskere, for der er ingen nation på 
jorden, som er mindre pålidelig og mere 
principløs end denne troløse hob". 

Bryar begrunder sin absurd hårde dom 
ved at berette om en lang række oplevel
ser, han har haft i Sverige. Han har kæm
pet med bureaukrater for at få en lejlighed 
og er blevet taget ved næsen af sit bolig
selskab, hans lærerkolleger intrigerede 
mod ham, hans naboer afviser ham, og 
hans svenske kæreste blev utålelig. 1 un
dergrundsbanen sidder unge piger på vej 
hjem fra fest og kaster op, og passagerer
ne viser kun ligegyldighed overfor volds
ofre og syge. Politiet vil ikke gribe ind 
mod drenge på knallert, som ideligt lar
mer udenfor Bryars vinduer. På et hospi
tal f'Ar han anbefalet et skadeligt lægemid
del og bliver behandlet uforskammet. I en 
af Stockholms fineste butikker prøvede 
en ekspedient at sælge ham en jakke, de 
begge vidste var for lille: "Han vidste og
så, at jeg vidste det, men det afskrækkede 
ikke svinet fra at opmuntre mig". Bryar 
har mange andre klagepunkter, men 
spørgsmålet er, om man ikke kan blive 
udsat for noget lignende ( og værre) i 
mange andre lande. 

Det særlige ved Sverige ligger ganske 
sikkert ikke så meget i folkets karakter, 

som det ligger i den herskende samfunds
ideologi og dermed i det toneangivende 
menneskesyn. Det menige folk er - lige
som mange danskere - blot besat af eller 
ofre for dette, hvorfor de ikke skal for
dømmes og infameres som mennesker. 
Overfor dem bør udvises den samme soli
daritet, som udvises overfor andre ofre 
for totalitarisme. Ligesom Hitler kun ved 
bedrag fik flertallet af tyskernes st.øtte, så 
kunne Olof Palme kun bag en falsk hu
manismes maske omskabe Sverige til den 
nuværende multikulturelle· fangelejr, 
hvoraf menneskelig armod er en naturlig 
konsekvens. I stedet for at gå efter "syn
deren" - svenskerne - burde Bryar derfor 
fokusere på "synden" - de toneangiven
des totalitære humanisme. Denne ideolo
gi er den virkelig skyldige bag mange af 
genstandene for Bryars indignation -
f.eks. at dommere og politi har lettere ved 
at identificere sig med forbryder end med 
offer, at det er strafbart at forsvare sig, at 
politiet ikke formår at anholde selv min
dreårige af frygt for at blive suspenderet 
for voldelighed, og at skolelærere grundet 
manglende sanktionsmuligheder ikke har 
nogen autoritet. Et sådant system fratager 
mennesket dets selvrespekt, mener Bryar. 
Det er som at blive kastreret, og i denne 
ydmygelse er alle ofre. Ideologiens kon
sekvens er formyndersamfundet, og heraf 
følger bl.a. bureaukratiet, "systembola
get" ( og dermed det af Bryar foragtede 
unaturlige forhold til alkohol, som desu
den er en trøst mod ydmygelsen), myn
dighedernes kidnapning af børn samt for
budet mod at slå børn, hvilket nødvendig
vis erstattes af langt grusommere psykisk 
mishandling, som Bryar skildrer med af
sky. Despekten for individet, fremmed
gørelsen mennesker imellem og stands
ning af den personlige udvikling på et in
fantilt stadium er konsekvenser af et 
sådant samfund - det kendes også fra 
kommunistiske lande og skyldes ikke den 
svenske nationalkarakter. 

Mange europæiske folk, og i særdeles
hed svenskerne, har imidlertid nærmest 
bedt om at ffi stillet spørgsmålet "hvor 
dum kan man være?". Man glemmer såle
des sent, hvordan Over-Sverige i 1992 
væltede hele nationen rundt i skidtet for 
tryglende at bede om undskyldning over
for de fremmede for en enkelt attentat
mands gerninger. 

Den "gensidige respekt" er såvist ensi
digt en svensk ide. Det må de umyndig
gjorte menige svenskere imidlertid ikke 
få at vide, så deres justitsminister har for
budt distribution af Bryars bog. I deres 
tomme og værdiløse liv byder svenskerne 
fremmede velkommen som en slags sti
mulans, forklarer Bryar, som sarkastisk 
beretter om, hvor let det er at få opholds-

tilladelse. Svenskerne besidder end ikke 
et sundt stænk af racisme, skriver han. De 
har ikke "karakter og overbevisning nok 
til at hade nogen for noget". Sverige er i flg. 
Bryar det mindst fremmedfjendske land i 
Europa, i stedet hersker der noget langt 
værre: en generel menneskefjendskhed. 
(Mon der er en sammenhæng?). Når Bryar 
i København sætter sig i toget mod 
Stockholm, sammenligner han det med at 
være i en godsvogn på vej mod en kz-lejr, 
hvor man langsomt rådner. Der er den 
samme ensomhed i Sverige som i et tor
turkammer i den 3. verden - blot med den 
forskel, at der er der forskel på ven og 
fjende. Et venskab med en svensker ender 
altid med forræderi. 

I følge Bryar deler mange indvandrere 
hans syn på svenskerne. Man kan så spør
ge, hvorfor de ikke rejser: "Mange af os 
er her nu næsten mod vores vilje og øn
sker, at der var en praktisk måde, på hvil
ken vi kunne komme ud af dette hul. Det 
var en frygtelig spydighed af skæbnen, et 
forfærdeligt uheld for os nogensinde at 
være kommet her, men nu gør vores om· 
stændighedcr det højst upraktisk, hvis ik
ke umuligt, at rejse''. 

Svenskerne har (som alle europæere) 
fra omverdenen mere vundet foragt end 
respekt ved at påtvinge sig "godhedens" 
attitude. Det turde være på tide, at de ran
ker ryggen, vælter totalitarismen og sør
ger for den udrejse, som Bryar og hans li
ge drømmer om. 

Peter Neerup Buh/ 

Principper eller 
troskab? 
Bog af "socialpsykolog" er ek
sempel på, at intellektuelle væl
ger abstrakte principper såsom 
"tolerance", "lighed" og "rettig
heder", mens folket vælger tro
skaben mod deres egne for en
hver pris. 

For tiden kan man i Biblioteksboghan
delen på Kultorvet i København for kun 
20 kr. købe socialpsykologen Gunnar 
lversens bog "Den indre svinehund. Es
says om fordomme og fordragelighed" 
(Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, i 987. 
156 sider). 

Når man ser forfatternavnet og titlen, 
aner man det værste og skuffes da heller 
ikke, men samtidig gives der i bogen 
mange indrømmelser til de såkaldt for- ~ 
domsfulde, som mange ikke vil lægge 
navn til . 
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Iversen indleder med essayet "Den• 
gangjeg var barn - da var der racer til". 

Han voksede op i 1940'erne og -50'er
ne, og dengang, fastslår han, var den her
skende europæiske selverkendelse racis
tisk. Han selv, alle han kendte og autorite
terne lige fra skole til regering - alle op
delte som en selvfølge, nærmest ubevidst, 
menneskene i fire distinkte racer, som 
hver havde særegne kvaliteter, den hvide 
race selvsagt de bedste. Iversen beretter, 
at han først fik frigjort sig for denne tids
ånd, da han lærte en grønlænder og en ne
ger personligt at kende. Han skildrer nær
mest sin omvendelse som en religiøs Op· 
levelse, efter hvilken han er "frelst". 

Frelstheden, i hvilken der skelnes mel
lem ugode" og "onde", er da også en her· 
skende mentalitet i resten af bogens es
says. 

Racisme-beskyldninger afvises 
Det er imidlertid interessant, at nogle, 

som ellers udpeges som fortabte sjæle af 
den herskende mening, ikke uden videre 
fordømmes af Iversen. Efter at have skil
dret, hvordan der altid har været kampe 
mellem husblokke i dele af København, 
afviser han f.eks., at grønjakker nødven
digvis er racister. "Bliv væk fra vort kvar
ter" er devisen for storbyens lokalpatrio
ter, hvad enten de fremmede er lys· eller 
mørklødede. Man kommer til at tænke på 
Christopher Laschs bog "Det eneste san
de Paradis" (se Danskeren 1993 nr. 6, s. 
19), i hvilken livsfylden i det uforstyrrede 
lokalsamfund udpeges som en essentiel 
værdi, der bør forsvares mod enhver trus
sel. 

Man bør derfor udelukkende bruge be
tegnelsen "racist", når vedkommendes 
motiv til en handling er racistisk, ikke kun 
handlingens konsekvenser. "Hvilken kon
trol foretager pressen, inden den stempler 
et menneske som Racist/ Har den gran
sket hjerte og nyrer?", spørger Iversen og 
fortsætter: "Stemplet Racist! kunne ved 
nærmere undersøgelse vise sig at være en 
forhastet dom. En fordom." Iversen næv
ner danskernes angreb på et asylcenter i 
Kalundborg. Autoriteternes, herunder po
litikernes, enstemmige fordømmelse ud
sprang af en ensidig fokusering på selve 
handlingen. Det skete for at undgå 
spørgsmålstegn ved det virkelige motiv, 
som Iversen mener aldeles ikke var racis
tisk, men en protest over de forhold dan· 
skerne bydes. 

Iversen tager imidlertid fejl, når han 
skriver, at støtteaktioner til fordel for 
"flygtninge" ligesom protester mod disse 
flygtninge udspringer af national og lokal 
patriotisme. Argumentationen er, at flygt· 
ningevennen vil rense sig for beskyldnin
gen for "racisme" af patriotiske årsager: 
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"Dette kan vi ikke være bekendt". Det er 
da i hvert fald en meget vildledt og per
verteret patriotisme, som - i stedet for at 
afvise beskyldningen som ubegrundet og 
underlødig og derefter frejdii,>t forsvare 
sit samfund - går ind på rendestensbegre
bets præmisser og fremskynder nedbryd
ningsprocessen! "Nyttige idioter" kaldte 
man under den kolde krig folk med denne 
funktion. I dag kaldes de "flygtningeven
ner". 

Karakteristisk nok bruger Iversen selv 
racismens synsmåde i essayet "Det er 
dansk, det er dejligt. Men hvor dansk?". 
Heri opregner han en mængde ledende 
danskere gennem tiderne indenfor kunst, 
industri, politik, videnskab osv., som alle 
stammer fra eller har aner i udlandet. Det
te klassiske anti-nationale argument be
nægter jo netop åndsfriheden eller Andens 
frihed, som gør det muligt for mennesket 
- unikt af alle skabninger - at overtage el
ler fravælge sin identitet. For Iversen lige
som for racisten er mennesket derimod 
tilsyneladende uafhjælpeligt determineret 
af sin fortid: Hvis det ikke altid har været 
"rigtig" dansk, bliver det aldrig "rigtig" 
dansk. 

Tolerancens inkonsekvens og troleshed 
Iversen afslører ved sin argumentation, 

at han føler sig hævet over sit folk som 
"videnskabelig" betragter: Nøgternt kan 
han analysere og overskue den nationale 
skabelsesproces geMem slægtleddene i 
stedet for at stå til kamp for den nation, 
som eksisterer her og nu, og som han er 
en del af. Paradoksalt nok peger han selv 
på og kritiserer danskernes manglende 
engagement og fremtrædende selvhad, 
som bl.a. viser sig i den høje selvmords
procent. Selvhadet skyldes, siger han, at 
vi ikke tør være os selv, ikke tør tage an
svaret for vores egne følelser, "hvor pin
agtige og lidenskabelige de end måtte 
være. For eksempel at kunne hade ordent
ligt." Det er hverken os selv eller flygt
ninge, vi skal hade, skynder Iversen sig at 
sige, men derimod "det onde. Det, der gør 
mennesket ufrit. Bundet af angst og 
frygt." Her er socialpSykologens fata 
morgana: Mennesket skal være "frit" og 
uden "angst og frygt". 

Som et konkret levende menneske er 
man imidlertid altid bundet af noget be
stemt - et land, en familie, en tro osv. - og 
derfor netop ikke fri, og idet man er bun
det til noget og ikke til alt andet, lever 
man i bestandig angst og frygt for dettes 
undergang. Uden angst og frygt er man i 
videnskabelighedens ligegladhed, hvor 
noget kan være "interessant", men aldrig 
et spørgsmål om liv og død. Gunnar Iver
sen er en typisk repræsentant for d~'Tl. der 
har "fordomsfriheden" som højeste bud 

hvoraf nødvendigvis følger ubundethed 
til noget konkret - troløsheden. Man ken
der også mentaliteten fra f.eks. en Ebbe 
Reich eller en Klaus Rifbjerg, der abeag
tigt svinger sig fra sag til sag alt efter 
hvorhen '~idcn" og lysten styrer dem. 
Bundethed fører, som Iversen påpeger, 
uundgåeligt til intolerance, hvilket jo er 
Det Onde selv. 

Principrytterens virkelighedsforagt 

Karakteristisk nok argumenterer Iver
sen for, at man er inhabil, når man selv er 
part i en sag - eller rettere: at kun den 
udenforstående i en konflikt kan indse, 
hvad der er sandt. I disse tider kan man 
kalde denne mening for "FN-mentalite
ten", idet man jo her som ideologi har 
idealet om en mellemproportional, i hvil
ken begge parter har ret. l det tidligere 
Jugoslavien ser man dog imidlertid, at der 
for to folk kan eksistere to uforenelige 
opfattelser af "ret", og her i landet bliver 
ikke alle - men ingen - partier tilfredse, 
hvis muslimer, som det nu sker, f3r lov til 
at indføre Koranens lov "delvist". Suve
rænitet og national eksistens er et spørgs
mål om enten-eller, ikke et både-og. For 
et folk findes en "udenforståendes" sand
hed simpelthen ikke - hvert folk skaber 
gennem sit sprog og traditioner sin egen 
begrebsverden, som er usammenlignelig 
eller 0 inkommensurabel" med andre 
folks, og som vil helt tilintetgøres ved et 
kompromis. Iversen melder sig derfor 
ganske enkelt ud af menneskenes rækker, 
når han vil gøre verden til een stor mel
lemproportional. Han vil kun binde sig til 
principper - ''friheden", "det gode", 0 to
lerancen" - , ikke til konkrete mennesker 
eller ting, som man jo må bryde princip
perne for at forsvare, fordi der nu engang 
er forskelle i verden - og vel at mærke 
forskelle, der direkte modsiger hinanden. 
"Hver fugl synger med sit næb", fastslår 
Iversen et sted og slutter fejlagtigt: "Lad 
os med næb og kløer forsvare dens ret til 
dci!n. 

Mange fuglemødre har gennem tiderne 
sikkert bittert fortrudt, at de tillod gøgens 
kukken i deres nærhed. 

"Fordomme forekommer ikke mindst 
blandt akademikere", fastslår Iversen rig· 
tigt i polemik mod de "forskere", som 
kun ser fordomme "under" deres egen 
stand. Han er imidlertid selv et typisk ek
sempel på akademikeren, der ikke tager 
livet som det kommer, men som fordom 
har nogle ophøjede Principper, der ikke 
kan begrænses af forpligtelser i den vir
kelige verden, hvor ethvert princip for 
ægte, levende mennesker dog falder og 
bør falde til fordel for troskaben mod det, 
man har kært og vil leve og dø for. 

Perer Neerup Buh/ 



J Foreningsnyt 

SOMMERSTÆVNE og LANDSMØDE 
Korsør 1994 I HUSK TILMELDING! I 

Den Danske Forenings sommerstævne 1994 finder sted i da
gene 17. til 19.juni på 

Hotel Skovhuset, Skovvej 120, 4220 Korsør. 

Hotellet ligger ca. 2 km. fra Korsørs bymidte i smukke omgi
velser. 

Ordinært landsmøde afholdes i forbindelse med sommer
stævnet. Programmet ser således ud (ændringer forbeholdes): 

Fredag den 17. juni 
Kl. 13,00-13,30 AnkomSt. 
KJ. 13,30-15,30 Højesteretsadvokat Erik Gjems-OnSlad, Norges 

mest dekorerede og højest dekorerede del
tager i kampen mod nazismen: 

Kl. 15,30-16,00 
Kl. 16,00-17,30 

KJ. 18,00 
Kl. 19,30-20,30 

"Norden idag". 
Kaffepause. 
Dr. phil. Sune Dalgård: 
"Danmark - fortid og nutid". 
Middag. 
Advokat Folmer Reindel: 
"FN-asylkonventionen". 

Lørdag den 18. juni 
Kl. 9,00-10, 15 Fhv. vicekriminalkommisær Holger Kjærbøl, 

Fremmedpolitiet: "29 år med udlændinge". 
KJ. I 0,30-12,00 Finn Oelsner, Venstres flygtninge- og ind

vandrerudvalg, Sdr. Storkreds: 
"Hvad er fremtidsmodellen?" 

KJ. 12,00 Frokost. 

Lørdag den 18. juni kJ. 13,30-21,30: Landsmøde 1994 
KJ. 13,30-13,40 Velkomst ved foreningens næstformand 

Poul Vinther Jensen. 
Kl. 13,40-15,00 Oplæg om foreningens nuværende Stilling 

Kl. 15,00-15,30 
Kl. 15,30-17,00 
Kl. 17,00-18,00 
Kl. 18,30 
Kl. 20,00-21,30 

og kornmede arbejde ved formanden m.fl. 
samt regnskabsaflæggelse. 
Kaffepause. 
Gruppearbejde vedr. foreningens opgaver. 
Rapport fra grupperne. 
Middag. 
Diskussion og vedtagelse af retningslinier 
for styrelsens arbejde. 

Kl. 21,30-23,30 Hyggeligt samvær og indslag med folkedans 
og musik samt natmad. 

Søndag den 19. juni 
KJ. 9,30-1 1,00 Per W. Johansson, Dansk Center Parti: 

Kl. 11,00 
Kl. 11,15 

"Et nyt parti i malstrørnrnen". 
Afslutning ved foreningens næstformand. 
Frokost og derefter afrejse. 

Sommerstævnets leder er Poul Vinther Jensen 

Hotel Skovhuset, som vi har valgt til ramme omkring som
merstævnet 1994, er velkendt af Den Danske Forenings ledelse 
fra adskillige styrelsesmøder, og vi kan anbefale det. 

Da der på Hotel Skovhuset kun forefindes ganske tl værelser, 
vil alle deltagere i sommerstævnet komme til at overnatte uden 
for Hotel Skovhuset. Sommerstævnets ledelse kan anbefale føl
gende steder: 

Hotel Jens Baggesen, Batterivej 3-5, Korsør-fif. 58 35 10 00. 
Prisleje e/d: 5oonoo kr. 
Tårnborg Parkhotel, Ømumvej 6, Korser-tlf. S8 35 0110. 
Prisleje e/d: 670/930 kr. 
Vandrerhjemmet Svanegården, Toves,·ej 30 F, Korsør - tlf. 
53 57 10 22. Prisleje: e 250 kr/sovesal 84 kr. + linned. 

Lystskov Camping, Skovvej 122 (nabo til Hotel Skovhuset), 
teltplads. Hytte (sammesteds) (4 pladser) 250 kr. - bestilling 
snarest pA telefonsekretariatet (86 13 24 Ol) og betales pi 
foreningens giro. 

Sommerstævnets deltagere skal selv drage omsorg for at be
stille overnatningsmuligheder. 

Tilmeldingsblanket vedlægges med påførte priser på oven
nævnte hoteller, vandrerhjem og campinghytter samt måltider på 
Hotel Skovhuset. 

Man kan deltage i enkelte dele af stævnet mod betaling af dag
ligt kursusgebyr på 50,- kr. Mødet er åbent for alle interesserede 
herunder pressens repræsentanter. Tilmelding til sommerstævnet 
sker til Den Danske Forening, Postbox 411 , 8100 Århus C, 
senest den 13. juni 1994. UDEN TILMELDING INGEN AD
GANG! 

BEMÆRK: Den Danske Forening har i forbindelse med som
merstævnet lejet en minibus, der Står til rådighed for de deltage
re, som ikke selv har transportmuligheder fra Korsør station til 
Hotel Skovhuset, samt transport til overnatningssteder. 

KONKURRENCE 
Lav plakat til Den Danske Forening! 
Folk med kreative evner opfordres til at lave en illustration, som 
kan bruges til plakat og/eller postkort. 
Illustrationen skal opfylde 2 kriterier: 
/. Den skal have dekorative kvaliteter, som gør den egnet til op-

hængning i skifteramme eller lignende. 
2. Den skal have agitatoriske kvaliteter uden at virke anmassende. 
Jllustrationen kan være i form af fotografi, tegning, radering, 
maleri, collage eller andet. Kun fantasien sætter grænser. 
Forslag skal indsendes t il ODF's sekretariat senest I. september. 
De bedste forslag vil blive honoreret med en flaske Gammel 
Dansk. 
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BESTILLINGSSEDDEL 
Følgende materiale udbedes gratis til akkvisitionsformål: 

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

__ stk. særnummer af Danskeren "Fakta om indvandringen" 

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

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

__ stk. 8-siders blad om DDF "Her er vi" 

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

_ _ stk. klæbemærker (7 x 10 cm) med DDF -logo, adresse og 
"Pas godt på Danmark" 

__ stk. "visitkort" (6xl0 cm) med formålsbestemmelsen, annoncetekst 
og blanket for materialerekvisition 

_ _ stk. Miniplakat "30.000 hjemløse" 

_ _ numre af Danskeren (uspecificeret) 

Materialet bedes sendt til (brug venligst blokbogstaver): 

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

Adresse: - - ------ ---------------
Kuponen Indsendes til Den Danske Forening, Boks 411, 8100 Århus C 
Mod betaling af trykomkostningen, moms og forsendelse kan endvidere le
veres følgende: 
Register til Danskeren til og med årgang 1993, pris 30 kr. 
Ole Hasselbalch: "Viljen til Modstand", 73 sider, pris 20 kr. 
Ole Hasselbalch: "Svig", 96 sider, pris 30 kr. 
Eduardo Farah: "Økologisk Ideologi I", 200 sider, pris 37 kr. 
Komiteen mod Flygtningeloven: "Hvad med Danmark", 187 sider, pris 25 kr. 

Bestilling pi dette materiale afgives ved indsættelse afbelebet på ODF's girokon
to med angivelse afbestillingen og ønsket stk.tal pi kuponens meddelelsesrubrik. 

Oplaget opbrugt, hvorfor hjembestilling må ske gennem bibliotekerne: 

DDF: "5 år for Danmark", 79 sider. 

Tilbud på Danskeren 
Et komplet sæt af Danskeren 1987-1993 incl. register og i pæn indbinding kan nu til

bydes for 395 kr. incl. forsendelse. 
Register alene koster 25 kr. incl. forsendelse. 
Interesserede opfordres til at se den indbundne udgave på deres lokale bibliotek. 

Skulle biblioteket - mod forventning - ikke have den indbundne udgave, skal det efter 
loven hjemskaffe den. Derfor er det en god ide at bestille den på biblioteket - også! 

Betaling bedes vedlagt i check eller indbetalt på giro 4 S4 7S S l. 
Kuponen indsendes til DDF~ sekretariat, postboks 411. 8100 Århus. 

.---- Klip og send ind · - - --------------------------- ------------------, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Jeg bestillerhermed __ stk. Danskeren 1987-1993 i indbinding 
Jeg bestiller hermed __ stk. register til Danskeren 1987-1993 

j Navn: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Adresse:------------- ----- - - - -

L-------------------------------------------------------------
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Grundlovsmøder 
Hillerød 
Sted: "Posen", gå ad Slotsgade til 

Fisketorvet, og drej ned mod 
søen 

Arrangør: DDF 
Talere: Murer Poul Vinther Jensen og 

fhv. MF Mogens Glistrup 
Tidspunkt: Kl. 14.00 

Fyn 
Sted: Svanninge Bakker 
Arrangør: DDF 
Taler: Fhv. politiassistent Erik Dagø 
Tidspunkt: Kl. 14.00 

Sønderjylland, Brørup 
Sted: Kongeaakroen, Foldingbro, 

Kongeåvej 4. 
Arrangør: DDF 
Talere: Sognepræst Søren Krarup og 

direktør Torvald Fonsbøl, 
Kolding 

Tidspunkt: Kl. 14.00. 

Debatmøde 
Helsingør Tirsdag 14. juni kl. 19.00 
Sted: ''Huset", Lundegade 17 
Arrangør: Steen Uthaug 

Orkester/band 
Det må kunne lade sig gøre at ffi samlet 

nogle mennesker, som spiller musikin
strumenter, i Den Danske Forening. Ven
strefløjen har altid kunnet lave glimrende 
musik med deres budskab. Hvorfor i al
verden kan vi så ikke? Vi trænger i høj 
grad til at ffi skabt noget musik med et an
det budskab, end det vi plejer at høre. Her 
tænker jeg ikke på de små grupper, som 
synger efter Højskolesangbogen, men på 
grupper som skriver rock- eller bluesmu
sik om de emner, som de andre ikke be
skæftiger sig med. 

Vi mangler også tekstforfattere, som 
kan skrive nogle rammende sangtekster 
om det hykleri, vi oplever i dag. Lad os 
også se, om ikke der skulle findes nogle 
forfattere, som kan skrive nogle gode 
sketehes om den frelste venstrefløj o.lign. 

Kan du et eller andet, så skriv til Keld 
Anthony, Den Danske Forening. 

Keld Anthony 



DANSKEREN 
udgives af Den Danske forening. hvis formål er på folke$1yrets grund, 
uaf'hængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur, 
sprog og levevis i en \'erden, der trues af kaos, overbefolkning. vold og fa. 
natisme. 
Foreningens modlenuner modtager bladet for deres medlemskontingent. 
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmcldel
ses- og be$1illingskupon se nedenfor. 
Efterttyk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og 
foreningens andre tryksager må ikke omdcles privat sammen med tryk· 
materiale fra anden kilde eller med påført tekst, logo el.lign. 

Fortnlngens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C. 

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

Redaktion: 
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red., styrelsesmed!.), tlf. og fax 31 55 18 02 

Medekonsulent: MurerPoul Vinther Jensen (ruiestfonnand), tlf. 75 61 08 49 

Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel ($tyr.med!.), tlf. 33 15 19 92, 
telefax 33 15 51 96 

Lokale kontaktpersoner: 

København: Peter Neerup Buhl (styr. medl.), tlf. 31 59 77 40; Jette 
Street, tlf. 32 SO OS S4, Kim Munster, tlf. 44 53 19 S 1 (Herlev; daglig· 
stuemøde hver 2. torsdag kl. 18.30). 
Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hasselbalch (form.), tlf. 42 19 IS S4, 
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88. 

Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (styr.med!.), tlf. 42 38 7S 93 
Sydsjælland: Lærer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13 

Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 53 8780 32 

Fyn: Fhv. politiassistent Erik Dage, tlf. 62 22 S6 58 
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!.), 
tlf. 74 43 51 S7, Kai Pedersen, Of. 7S 44 SO 27 

SydøstjyUand: Fhv. overlærer Ingrid Mathome, tlf. 75 6147 76 
Østjylland: Fhv. trafikkontrollør Palle Krog, tlf. 86 99 23 31 ; 
fængselsovertietjent Michael Petersen, tlf. 86 18 11 76 
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31 

Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 OS 66 
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 71 12 

Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan formidle kontakt til den. 

lndmeldelses- og bestillingskupon 

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der 
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens 
adresse eller på dens postgirokonto 4 S4 75 SI. 

0 Jeg ønsker mere infonnation om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke•medlem at abonnere særskilt p! 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 

Annonce i Journalis![orbundets blad 2714 94: 

Frie danske journalister 
ER DU OGSÅ dødtræt af 
den infame manipulering, 
der foregår i Danmark i for
bindelse med flygtninge og 
indvandrere - hvor pres
sen fortier, fordrejer og for
falsker? 

Er du træt af, hvordan 
der sleskes og slikkes for 
Indvandrerrådet, for Et· 
nisk Ligestillingsråd, for 
Dansk Flygtningehjælp -
og er du træt af, hvordan 
personer og foreninger, 
som er kritiske over for den 
førte politik, lægges for had 
og kaldes racister? 

Vildu være med til at be
kæmpe •political correct..
ness« hvor end den stikker 
sit hæslige ansigt frem? 

Vtl du være med til at 

fjerne § 266 B fra jordens 
overflade, og sikre, at nye 
censur-paragraffer ikke 
indføres? 

Vil du af med de to grin· 
agtige og tragi-komiske in· 
stitutioner Pressenævnet 
og Presse-Etisk Råd? 

Henvend dig så venligst 
til mig- så må vi sammen 
se, hvad vi kan gøre for at 
genopbygge en fri og ærlig 
presse i Danmark. 

OBS: Fuld diskretion 
garanteres, hvis du ønsker 
det! (Det er man nødt til i 
Danmark i dag ... ). 

Søren Espersen 
RønMde1X1} 23 

4640Faxe 
Tlf. 56 715323 

Navn; 

Gade, vej m.m.: 

Postnr. og -distrikt: 

Kuponen bedes indsend, til: 
DEN DANSKE FORENING. Postboks 4//, 8/00 Århus C. 

Læserbrev i Jyllands-Posten 23112 93: 

Tavshed om beldagelse 
Afdeli11gsforstm1der P. H. 
Bering, Regnar Juelsvej 6. 
Aalborg, skriver: 

Så længe jeg kan huske, 
har Jyllands-Posten (speci
elt i yderst<' hojre spalte på 
side 8) ikke forsømt nogen 
lejlighed til at udtrykke sin 
foragt for Ekstra B ladet. 
Bladet er b levet kaldt "Den 
hoje pris. vi betaler for pres
sefriheden- og meget andet 
rammende. Jeg kunne ikke 
være mere enig. 

Men hvod'or ovcrsf!r man 
så helt og aldeles at dette 
blad 02/12> måtte beklage 
ikke mindre end seks grove 
usandheder (om racisme, 
naiiforbinddser og mere af 
samme skuffe). som bladet 

havde fremsat i sin kam
pagne mod Den Danske 
Forl.!ning - foruden et kon
tantbeløb på 30.000 kr. til 
~agsøger. 

Det er da en sensution -
det må være f0rste gang i 
historien, at ti dansk dag. 
blad a:der ikke mindre end 
seks grove ,og bevidste løg
ne i sig på en gang. Begi
venheden er blevet mødt 
med larmende tavshed i 
hele den danske dagspresse 
- foruden naturligvis i d,, 
elektroniske medier. 

Venner: Tror I stadig pa, 
at pressen fortæller jer den 
fulde sandhed ·1 Og hvis 
ikke. hvorfor gør den d <'I 
ikkl->? . 
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Undergrund 
Undertrykkelsen af folkets modstand mod den forræ

deriske fremmedpolitik fører efterhånden til flere mod
tryk. Undergrunds pc'ere, kopimaskiner, trykkeappara
ter etc. udspyr en strøm af.. .. flyveblade, plakater o.s.v. 

Fra flere dele af landet får vi lejlighedsvis prøver på 
disse undergrundsprodukter, der, som det var at vente, 
er af meget vekslende kvalitet både af indhold og i frem
stillingsteknik. 

Vi gengiver her tre af disse tryksager, formindsket fra 
det oprindelige A4-format. 

På plakaten til højre har vi dog måttet overklæbe de 
fem mørkere hoveder med vort lille runde brevmærkat. 
Politikernes undertrykkelsesapparat fik nemlig fat i op
havsmændene og fik ved retten i Århus hver af dem 
idømt 20 dagbøder a 125 kr. efter den berygtede kneble
paragraf 266 b i den tilpassede straffelov. 

Vi får så se, om nutidens totalitært smittede menings
undertrykkere og holdningsbearbejdere får større held 
med deres forsøg på folkeforførelse end deres kollabo
ratør-forgængere under den tysk-nazistiske besættelse 
eller end besættelsesmagtens egne gestapo-folk. 

Nationalt modstandsarbejde har sjældent været gratis. 

29. august 1943 
Sidste gang sikrede landsforræderne 0$ 
fem forbandede år under nazisterne. 

Denne gang vil de sikre 0$1000 forbandede år 
under Islam. 

Indvandrings.lobbyens "muJtinazistero11 misbruger 29. august! 
Vi kæmpede dengang mod diktatur og fremmed.herredømme 
-det gør vi stadig -
men nu kæmper vi også mod et falskt "racism~-begreb, en 
propa;andalagn, der misbruges til at fremme Islams racistiske 
koloru.senng al os. 

VIKINGERNE 
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Find S fejl 

Ytringsfrihed og censur 
~rings-. n'\ening:s- og n\ødef riheden er sikret i Grundloven 

' t ·. 

Hitlers nazistiske 
SA-bander 
brænder uønsket 
li~ratur af ... 

Såkaldte »antiracister. brænder 
indvandringsmodstanderes materiale af ... 

- idet dt ~t1t. a.t ku..ltun.?lt, religiøst og po!.itisk ~mt ~r(~l'lg 
i U-la.ndene, og v1rkn1ngen den.I - uylbedraget1 og kolorusenng 
af OintNrk - 1'.erer lil oom._onruesk~rdtigMd~,,, 
Disse !anati:lære ~ræse-nt ... rer den rode nv!a.scismes skdl -
og det lyder lige $l modbydtligt som skdlet fra n)"l'l,llismffl ... 
Ethvert folks l't't tr foruden dtts førsteret til dt"t lmd. det er opstået J. 
dets ret til a1 bev.1tt den grad af homogen.i ret, naturen og historien Nr 
udstyret det mc-d - tnhvttr der s.iger ~rtdet, « nci$t mod sit e-get foik. 

VIKINGERNE 
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