
Udgivet af 
DEN DANSKE FORENING 

Altid indvandrerland? 
Opgør med myten om de store imlvan
dringe,· li/ Danmark i tidernes løb. S. J. 

Gamle danskere - og nye 
Det koster de gamle, når de nye skal 
ht,ve. S. 24. 

Nyt "attentat" 
mod Lubna Elahi? 
DR stillede sig velvillig.~t til rådighed 
for tåbelige beskyldninger mod DDF. 
s. 5. 

"Mingo" i Pisserenden 
Jyllands-Postens særprægede fødsels
dagshilsen til Nielsens modpol. S. 6. 

Grundlovsstorm 
Autonom overfal<bikommando mod 
DDF~ gruiul/ovsmøde i Hillerød I 994 
døm1 1il hæfte. S. 6. 

Skinheads 
Hvad er det Ji>r nogle, og hvad står de 
Ji>r' Interview med en fra Hillerød
bataljen. S. 8. 

Volds.filosoffen 
Georges Sorel havde åbenbar/ be1yd
ningfor andre end fascisterne. S. 9. 

Middelalder igen? 
Flere samfimdsforskere mene,; at det 
går den vej. S. 13. 

Sommerstævnet 
har i år tre temaer: erfaringerne fra 
Frihedskampen 1940-45. nutidens medie
censur og situationen i u-1.a,,dene. 
S.23. 

ISSN 0907-1 636 

9. årgang NR. 3 . JUNI 1995 

Mindedag 
50-året for befrielsen forløb med 

kransenedlæggelser, laserlys og ud
stillinger af fortænkt kunst. Og al le vi 
5 mi llioner danskere var enige og på 
den rigtige side og glædede os. 

Men på intet tidspunkt under be
sættelsen var der mere end ca. 1.000 
aktive sabotører - svarende til siger 
og skriver en pr. 4.000 indbyggere. Et 
tal, der selv efter de mest optimistis
ke opgørelser over støttefunktioner, 
medarbejdere i den i li egale presse 
m.v., vanskeligt kan bringes op blot i 
nærheden af det imponerende. 

Det ligger også pinligt klart, at lige 
indtil krigen var afgjort af de alliere
de på helt andre fronter, var denne lil
le skares væsentligste problem et po
l i tisk "establishment" herhjemme, der 
bekæmpede de unge "uansvarlige" 
med alle midler. 

Et establ ishment, som på ejendom
me)ig vis minder om del, der har 
været mest ihærdigt for at markere 
50-års dagen. 

Tanken forvandles til kvalme, når 
man erindrer, hvad der gik forud for 
jubilæet. Realiteten er jo, at kampen 
for Danmark ikke sluttede i forårsda
gene 1945. I hele perioden op til Mu
rens fald fortsatte den tværtimod -
omend nu for at bevare den frihed, 
andre gav os. Og som lille land på 
kanten af et af de værste despotier, 
historien nogen sinde har kendt, 
nemlig det sovjetiske, var det ingen
lunde givet, hvorledes udfaldet af 
denne kamp ville blive. 

Der var faktisk unge mennesker, 

som i hele dem1e periode satte til
værelsen på spil og betalte prisen for 
at bevare Danmark som en del af det 
vestlige fællesskab. Nogle af disse 
unge mistede endog livet undervejs -
medens deres jævnaldrende lavede 
ungdomsoprør, røg hash og løb rundt 
med bar rumpe på Børsen for at pro
vokere. 

Man måtte derfor gnide øj 11ene, 
når man så de barrumpede ungdoms
oprørere i rollen som samfunds
spidser, der den 4. maj 1995 raslende 
af gyldne kæder hævede champagne
glassene, medens de plantede "freds
træer" og organiserede formations
fakkeltoga la Niirnbergdagene. Sam
fundsspidser, som vi i firserne i 
øvrigt også har set som deltagere 
i fredsdemonstrationer og skrivende 
folketingsraketdagsordener efter sov
jetisk inspiration. Og som senere 
skaffede os en ny fremmedinvasion 
på halsen, der har gjort det mere end 
tvivlsomt, hvor længe freden vil vare. 

Med et menneskemateriale af den
ne art placeret massivt på indflydel
sespos1erne må man vel nærmest tro, 
at der kunne have været iværksat 
mindst lige så store 50-års festlighe
der, såfremt krigen i 1945 havde fået 
det modsatte udfald. 

Medens røgen fra de udbrændte 
fakler endnu hænger i næseborene, er 
det derfor værd at erindre, at Dan
marks fremtid åbenbart altid afhæn
ger af, om der er nogen, som har in
tegritet nok til at sætte sig til mod
værge på Danmarks vegne. 



Hvorfor 
Hvorfor vil Overdarunark absolut ødelægge landet? 
Det spørgsmål stiller man sig ved hvert nyt eksempel på ud

lændingepolit isk e ller mediemæssig akrobatik uden andet øjen
synli&>t fonnål end at bringe Darunark ud i evig etnisk ballade. 

Hvorfor denne drift mod afgrunden, når det nu er muligt med 
et minimum af indsats at indse konsekvenserne? Hvorfor bort
forklaringerne på Christiansborg? Hvorfor lyveriet i pressen? 
Hvorfor den evige chikane af dem, der ikke løber med? 

Hvor i verden findes et"multietnisk" samfund, der ikke er endt 
som heksekedel? Nævn blot et eneste sted. 

Hvorfor så dødemandskursen? 
Fordi vi stadig lever under følgerne af den kolde krig, hvor 

kommunistlandene satte kæmpemæssige ressourcer ind på at gø
de temaer og personkredse, der kunne bringe vestverdenen i op
løsning. Ud af denne sump af forførelse, underminering og svig 
voksede - uden at den danske offentlighed nogen sinde fik klar 
besked herom - bl.a. de idelige anklager for (indbildt) racisme, 
(fiktive) menneskerrettighedskrænkelser og anden syndighed, 
som i dag er brækjernet for fremmedinvasionen. Næret af 
sumpgassen voksede også en holdningsslaskende, fremmeddyr
kende venstrefløj uden anden religion end bekvemmelighedens 
og de smukke ords. Og den groede vel at mærke langt ind i bor
gerlige rækker. 

Fordi regeringerne i overbefolkningslandene er lykkelige for 
at kunne ekspo rtere deres problemer til os og ihærdigt arbejder 
på at gøre det. 

Fordi der er enorme penge i Darunarks Godheds-Industri. For 
entreprenører og leverandører til asylcentrene. For integrations
medarbejderne. For underviserne. For mediepingerne. For en
hver, der er i stand til at få sig selv til at løbe med. 

Fordi vore politiske ledere efter årtiers velfærd bar mistet bå
de rygrad og evne til at fornemme fare og er groet fast i forkælet 
snæversyn. 

Fordi det er lettere at forveksle advarslerne om den nye folke
vandringstid med ekstreme holdninger, end det er at sætte sig ind 
i tingene. 

Derfor. 

Nysprog 
I det autoritære "big-brother samfund", George Orwell skil

drer i s in bog "1984", er et af midlerne til at holde den jævne 
mand på plads et særligt konstrueret "nysprog". I dette har orde
ne fået et nyt meningsindhold, således at det ikke mere er muligt 
sprogligt at identi ficere tingene som det, de egentlig er. 

I magtkadrernes nutid ige kamp mod den jævne dansker e r el 
sådant "nysprog" under fuld udvikling. Ikke blot gennem til fæl
dig, løsagtig sproganvendelse. Nej, ændringen af ordenes betyd
ning tilrettelægges omhyggeligt. 

Et velkendt eksempel er den anvendelse af ordet "racisme" 
som den ekstreme venstrefløj har introduceret med en sådan suc
ces bos hærskaren af tomhjernede eftersnakkere, at et gennem
snitsskolebarn knap mere kender forskel på en racist og en ve
teran fra Danmarks Frihedskamp, der letSindigt har fortsat sit vir
ke for rigets frihed og uafhængighed. 

Et andet eksempel er den betydning, det er lykkedes Darunarks 
Radio at indlægge i lovens krav om, at udsendelserne skal være 
"alsidige". Den muliggør som bekendt i praksis frasortering af 
afvigere fra de af DR anerkendte meninger. 
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For blot a t kunne følge med i, hvad der foregår, er man altså 
nødt til at lære sig nysproget. 

Hvis man f.eks. hø rer en politiker tale om "social ansvarlig
hed", må man således vide, at han i virkeligheden taler om al ud
skrive regninger til vore børn, så at samfundet$ svage grupper 
endnu en stund kan holdes kørende på overførselsindkomster. 
Hører man ordet " humanitet", drejer det sig for tiden om indlo
gering af muslimske bosniere, ankommet fra Tyrkiet, for klæk
kelige beløb - samtidig med at tusinder ude i verden, som kunne 
have reddet livet for de penge, blot nogle få asylanter koster, får 
lov til at dø af sult. Og "anstændig" er kun den, der er i stand til 
at glemme både dette og de mange hjemløse danskere. 

Heroverfor står den "menneskefjendske" "væren sig selv 
nok", som - båret af et "forkasteligt menneskesyn" - er årsag til, 
at nogle prøver at hindre, at der med tiden bliver mellemøst
ligt/muslimsk flertal her i landet. 

"Multietniseringen" er jo nemlig - ifølge nysproget altså • en 
"berigelse". I al fald er den "uundgåelig", hvis man vil være et 
respekteret medlem af"det internationale samfund". Stiller man 
sig tværtimod vrangvilligt an i så henseende, bidrager man pr. 
(nysprogs)definition til det "voksende fremmedhad og racisme". 
Og den slags påkalder sig naturligvis ikke blot den skarpeste for
dømmelse og afstandtagen men også klækkelige offentlige mid
ler i bekæmpelsesøjemed. 

Jovist - uden nysprog går den ikke! 

Bz'elsen - 50 år efter 
Om aftenen den 4. maj var der et meget opreklameret arran

gement på Rådhuspladsen i København, angiveligt for at fejre 
befrielsen for 50 år siden, men i realiteten for at demonstrere un
der paroler som "aldrig mere racisme" og "4. maj mod terror, 
nazisme og racisme". Fakkeltog udgik mod Rådhuspladsen fra 
arrangementer på Blågårds Plads, Christianshavns Torv og Eng
haveparken. Det førstnævnte sted var styrelsesmedlem Peter 
Neerup Buhl udsendt af Danskeren som fotograf, så bladet kun
ne lave en illustreret reportage om begivenhederne. 

Imidlertid blev han under udførelsen af denne åbenbart odiøse 
opgave "genkendt" af nogle tilhørere ved "musik"-arrangemen
tet på Blågårds P lads, hvorefter en håndfuld personer, der i frem
toning ikke var til at skelne fra resten af det tilstedeværende 
klientel, med trusler om vold fratog ham kameraets film. Denne 
handling siger noget om, hvordan demonstranterne mod "terror" 
forvalter den frihed, som blev vundet for 50 år siden af dansk
sindede mennesker, hvis mentalitet var væsensforskellig fra de 
nuværende "anli-racisters" ideologiske kamp mod anderledes 
tænkende, i hvilken Hitlers gadepøbelmagt har fundet en arvta
ger. 

Ved arrangementet på Rådhuspladsen talte bl.a. borgmester 
Lars Engberg, en rep~sentant for Flygtninge under Jorden samt 
fagforen ingsfolk. Blandt de organisationer, der havde "mod" el
ler rettere pjaltethed nok til a t støtte det, kan nævnes Socialde
mokratiet, Centrum Demokraterne, DKP, Demos, Internationale 
Socialister og alskens politiserende fagforeninger. Nu som før 
støttes de fremmede i landet af Over-Danmark i uskøn sam
drægtighed med nutidens Hipo-folk, de fremmedes "danske" 
forlængede arm på gadeniveau - i dag kaldet "autonome" eller 
"anti~racister0

. 

Det samlede magtkompleks kan i anledning af jubilæumsåret 
meget passende kaldes bz'elsesmagten. 



Danmark 
et indvandrerland? 

Af Alice Furnival 

"Danmark har altid været et indvandrer/and''. får vi hele tiden at vide af 
indvandrings-mafiaen. ''Tænk bare på jøderne, på roe-polakkeme, på hu
guenouerne ". Desværre glemmer mafiaen helt at fortælle, hvor mange - el
ler rettere hvorfå - der kom ind i Danmark. Og hvor mange der rejste igen. 
Den tjeneste gør Alice Furniva/ os med denne artikel, hvor hun rammer en 
pæl gennem endnu en i11dvandri11gs-mafia-løgn. 

"Hvorfor nu al det postyr? Danmark 
har altid været et indvandrerland! Det er 
jo væltet ind gennem historien med roe
polakker, med jøder, med hollændere, 
med huguenotter og med kartoffeltyskere 

" 
Kender De prædikenen? Jo, tak. Den er 

blevet fast rutine fra indvandrer-mafiaen 
og godheds-industrien, hver gang vi for
mastelige sætter spørgsmålstegn ved det 
fornuftige i at lade Danmark løbe over en
de af frenunede. 

Det er det samme refrain - hvad enten 
skribenten er Georg Metz, Gregers Dirck
inck-Holmfeld eller Birte Weiss. Og det 
er slået fast så tit, at selv pæne og fornuf
tige mennesker af og ri) kan gribe sig selv 
i at tro, at prædikenen er sand. 

Det er den selvfølgelig ikke. For prædi
kenen om Danmark som historisk indvan
drerland er nemlig løgn og latin - som så 
meget andet, der sprøjter ud rra indvan
drings-industrien. 

Et par dage i selskab med gode og lødi
ge bøger på bibliotekets læsesal var 
såmænd mere end tilstr-.ekkeligt til med 
syvtommersøm at slå fast, at vel er der 
gennem tiderne kommet fremmede men
nesker til Danmark, men i så uendeligt lil
le antal, at de helt og aldeles har kunnet 
forsvinde - eller i hvert fald kum1et op
sluges på rimelig måde i den danske kul
tur. Og så for resten: Ikke een af de ind
vandrere, der rent faktisk kom til Dan
mark op til 1930 blev forsørget af danske 
skatteydere. Hver og een klarede sig selv. 
Og de svage, der ik.ke kunne, forsvandt 
lynhurtigt ud af landet igen - og vendte 
hjem. 

I 1965 gik historikeren Georg Nelle
mann i gang med sit projekt for National
museet, "Polske landarbejdere i Damnark 
og deres efterkommere", og skrev i foror
det - nærmest fortvivler: 

"Danmark har ikke haft mange minori
teter eller indvandrere - følgelig har vi 
heller ingen tradition herhjemme for 
forskning i sådanne befolkningsgrupper". 

Jo, bestemt et bemærkelsesværdigt ud
sagn fra en anerkendt historiker- set i ly
set ar de seneste års løgnehistorier om 
Danmark som magneten, der i hundrede
vis af år har indbudt frenunede. Men 
Georg Nellemann har jo så inderlig ret. 

Det følgende vil godtgøre det. 
Vi har valgt udelukkende at koncentre

re os om de allerstørste indvandrer-grup
per til vort land gennem historien. Med en 
enkelt undtagelse: skåningerne, som ind
vandrede specielt til Sjælland i stort tal -
op mod 35.000 efter Sveriges annektering 
af det østlige Danmark i 1658, og senere i 
et stort tal - henved 50.000 i 1800-tallet 
og op til 1930. Når skåningerne er holdt 
helt udenfor, er det af den klare grund, at 
disse jo historisk set er danskere, og at de 
kulturelt og sprogligt er gledet ind i den 
sjællandske dagligdag fra time til anden. 

Jøderne 
11622 gav Christian IV tilladelse til, at 

de første jøder ku1me bosætte sig i Gluck
stadt. Der var tale om et par håndfulde, og 
først hundrede år efter, i 1722 kunne den 
første jøde, Simon Lazarus, efter erhver
velse af lejdebrev, åbne sin forretning i 
København. Omtrent samtidig kom de
kretet om at: ingen jøde må bosætte sig i 
Oan.n:mrk, med mindre han enten ejer 
1.000 rigsdaler og bygger et hus - eller 
indretter et manufaktur ( en forretning/fa
brik). De første jøder i monarkiet for
strakte ofte kong Christian lV med likvi
der - i form af kontanter og juveler - og 
bragte i det hele taget mange værdier med. 
Den ødsle kong Christian kom derfor af 
og til i gæld til jøderne og betalte gælden 
tilbage med krongodser. Derfor ser vi tid-

ligt jøder rundt om på danske godser: Tex
eira på Dragsholm Slot, eksempelvis, og 
de Lima på Hald - hvorom Blicher har 
skrevet "Jøderne på Hald". Først i 1788, 
altså 166 år efter den første jødes an
komst, filr jøderne adgang til håndværker
laugene. 

I året 1800 registreredes det, at i alt 
1.500 Jøder er bosiddende i Danmark. 
Sagt med andre ord: På 178 år ( ethundre
deogsyvtiotte år) var det blevet til 8 jøder 
pr. år. Det er stort set, hvad der nu ankom
mer af frenunede til Da1unark hver e11es1e 
time, døgnet rundt. 

I 18 14 konstateredes i alt 2.400 jøder -
heraf750 voksne mænd. Disse 750 mænd 
havde grundlagt eller ejede: 34 fabrikker, 
25 var grossister, 50 var studerende eller 
læger og 140 var håndværkere med egen 
forretning. De resterende forsørgede sig 
selv og deres familier på bedste måde og 
ved hårdt arbejde. 

Rundt om i landet var der mindre jødi
ske menigheder: I Fredericia, Horsens, 
Aalborg, Vordingborg og Hjørring - og 
med Randers som den største uden for ho
vedstaden. I Randers var der følgende an
tal: 

I 834: 194 personer 
1855: 200 personer 
1880: 172 personer 
1890: 146 personer 
1920: ingen (de var enten emigreret 
til USA - eller rejst til København). 

I København var tallet i 1834: 2.465, og 
uden for København 1.607 - heraf boede 
85 jøder på De Dansk Vestindiske Øer. 

Pogromer i Polen og i Rusland først i 
1900-tallet førte større bølger af jøder til 
Damnark. Fra 1870 og frem til 1921 -
altså på 51 år - kom der i alt 3. 146 jøder, 
så det samlede antal jøder i Danmark i 
1922 var nået op på 5.876. Nazisternes 
fremmarch i 30'rne førte yderligere 1.400 
herop, og ved indgangen til 2. Verdens
krig boede her i Datunark knap 8.000 jø-
der. Af dem havde mindst 2/3 for længst 
opnået dansk indfødsret, og havde for 
manges vedkommende på positiv og sund 
måde bidrnget til Dann,arks lykke og 
velfærd. I dag er antallet af troende jøder li... 
vel omkring de 5.000. ,.. 
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Samlet facit af jødisk indv-,md1ing: Ef
ter 373 årer der ca. 7.000 jøder i Darunark 
- siger og skriver 19 personer for hvert af 
disse år. 

Polakkerne 
Mens jøderne faktisk kom til Darunark 

for at s lå sig ned og blive boende, stillede 
sagen sig ganske anderledes med polak
kerne, som kom med det formål at bestil
le noget i løbet af høstsæsonen. Ikke 
mindst i roe-kampagnerne på Lolland
Falster, men også som høstkarle og -piger 
i resten af Danmark. 

Beslutningen om at rejse til Darunark 
for at arbejde i en sæson var derfor ikke en 
særlig afgørende eller alvorlig beslutning 
for en ung polak: Han skulle jo hjem igen 
til jul! 

Og problemerne for dem, der så rent 
faktisk overvintrede - og begyndte at bli
ve her sæson efter sæson - var af ganske 
anden karakter end for de mubammeda
ncre og beduiner, som ankommer til lan
det i dag. Nellemann skriver: 

"Problemer og a,,pekter i indvandrer
og minoritetsforskning er måske nok 
principielt de sanune overalt, men aspek
ter, som har haft stor betydning cl sted, 
kan andre steder nænnest tage sig ud som 
kuriositeter: indvandrernes fysiske frem
træden f.eks. eller problemer, som skyldes 
grundlæggende forskelle i holdninger el
ler problemer med tilpasning til et andet 
klima og en anden natur, forekonuner 
stort set ikke for de polske indvandrere til 
Danmark. Polakkerne kom fra et land, 
som ligger kun en færgerejse væk og fra 
cc kristent, europæisk bondesamfond til et 
andet kristent, europæisk bondesamfund. 
De kom fra et land, Danmark ikke har haft 
politiske kontroverser med, som kunne 
skabe v-anskeligbeder mellem befolk
ningsgrupperne, og de kom som unge 
mennesker, der ikke var særlig politisk el
ler nationalt bevidste og uden politiske le
dere. Omkvædet må blive: "Det var ikke 
så stort et spring, de tog"." 

Og nu til tallene! I perioden fra 1893 til 
1930-altså over 37 år - rejste mb og stub 
95.133 polakker ind i Danmark. Heraf var 
95% sæsonarbejdere. Eksemplet fra 1914 
fortæller om 14.452 indrejste -og at kun 
1.442 havde overvintret fra året før. 

Skemaet her viser tydeligt tendensen: 

Ar 
1914: 
19 15: 
1916: 
1917: 
1918: 
1920: 
1921: 
1922: 

Ind 
14.000 
2.000 
1.430 

470 
0 

770 
340 

0 

Ud 
4.500 
3.500 
1.000 
1.000 

0 
1.900 
1.950 
1.000 

Tilbage i 
Danmark 

9.500 
8.000 
8.430 
7.900 
7.900 
5.670 
4.060 
3.060 
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Myten om, at det hele foregik på Lol
land-Falster, er heller ik.ke korrekt. Fak
tisk var sæson-arbejdet godt spredt. l 
I 9 I I til eksempel arbejdede 4.609 polak
ker på Lolland-Falster, 2.808 på Sjælland, 
1.522 på Fyn og 1.232 i Jylland. 

Med hensyn til dansk indfødsret mod
tog i alt 3.338 polakker denne hæder i 
løbet af årene fra 1916 og frem til 1965. 
Det svarer til et gennemsnit på 69 perso
ner pr. år. Til sammenligning kan berettes, 
ae Folketinget bvert år ved lov i massetil
delinger af indfødsret "hædrer" 4.000-
5.000 personer. Mange af disse kan hver
ken læse eller skrive, ligesom et stort an
tal er kriminelle. Det sidste var ingen af de 
polakker, som frem til 1965 fik tildelt 
dansk statsborgerskab! 

Med hensyn til polakker når vi altså 
frem til et facit, som hedder: Efter 102 år 
er der ca. 5.000polakker i Danmark-sva
rende til 49 perso11er for hvert år. 

Det skal sluttelig meddeles, at 37% af 
alle statsborgerskaber tildelt polske kvin
der er erhvervet via ægteskab med en dan
sker. 

Hollændere 
l 1518 kom de første hollændere til 

Danmark, og tre år senere fik i alt 184 hol
lændere privilegier på øen Amager. Den
ne - efter vore begreber mildt sagt noget 
begrænsede - indvandring skabte straks 
røre, og i 1522 forfattede Rigsrådet et kla
geskrift til kongen, hvori han med tilla
delsen til indvandringen påstodes at "vil
le have fordærvet købstadmænd og besat 
købstæderne med hollændere og andet 
skarns-folk". Kongen turde ikke andet 
end at tage klagerne alvorligt og fordrev i 
1523 atter halvdelen og bestemte, at de 
danske bønder skulle vende tilbage til de
res gårde på Amager. Nogle blev dog på 
øen, især i Store Magleby, enkelte i Dra
gør, andre slog s ig ned på Sprogø eller på 
Bøtø ved Falster. 

Det samlede fac.it m.h.t. hollændere: 
Den lille gruppe hollændere, der importe
redes for snart fem hundrede år siden for 
at fremme grønsagsdyrkning i Danmark, 
er for længst gået op i det danske folk, 
som jo var deres nære slægtninge. Det 
samme gælder de hollændere, der siden 
hen sivede hertil og bragte nyttigt initiativ, 
kapital og viden med sig. 

Huguenotter 
Et andet navn for reformerte fransk

mænd - altså religiøse protestanter, men 
ellers så gode franskmænd som nogen. 
Blev stærkt forfulgt af katolicismen fra 
omkring 1560- ogomkring250.000 flyg
tede dels til Brandenburg, dels til Eng
land Holland og Svejts. Omkring 500 

fandt gennem tiderne vej også til Dan
mark. 

Det samlede facit: Mere end 300 år ef
ter huguenot-indvandringens start er der 
måske omkring 500 huguenotter eller ef
terkommere heraf i Danmark. Plus natur
ligvis lidt andre franskmænd f.eks. som 
ofte nævnt prins Henrik, der kom i 1967. 

Tatere/sig.ojnere/ungarcre 
Tatere, sigøjnere, natmænd - der var 

mange betegnelser for de grænseover
løbere, som ikke mindst jyderne døjede 
med gennem tiderne, og som er så malen
de beskrevet, igen af Blicher. H.C. Ander
sen ville under sin rejse til Jylland så for
færdelig gerne se nogle af dem, men kun
ne - hvor meget han end søgte - ikke fin
de nogen. Så helt alvorligt kan problemet 
ikke have været. Heller ikke selv om her
redsfogeden i Nim herred rasende skrev: 
"Når vi driver en flok ud af den ene ende 
af herredet, dukker en ny flok op i den an
den ende''. Amtmanden over Lundenæs 
og Bøvling amter klagede i 1717 over den 
ufred, de forvoldte. "De begår uhyrlige 
udskejelser dels mod hverandre indbyr
des, dels mod befolkningen". Amtman
den mente også, at de var skyld i mange 
ildebrande. Man fandt også mange frem
mede mennesker på alfarveje og heder 
med drabsmærker, og mange savnedes og 
blev ikke fundet, " ... før ravne og krager 
forsamle sig om deres lig i kær og mo
ser ... ". 

Samlet facit: De første natmænd kom 
nok til Danmark omkring l 500. Enkelte 
afnatmændenes pæneste døtre fik held til 
at blive gift med en dansker. Talmæssigt 
er det umuligt at sige, om I 00 eller måske 
500 i løbet af disse 500 år fik endeligt op
hold i Danmark. Men siden bar man ikke 
hørt meget til dem, og H.C. Andersen hav
de altså svært ved at fft sin romantiske 
nysgerrighed tilfredsstillet. 

Men nu digtes der mange moderne 
eventyr om de folkevandringer, som disse 
små flokke af fortidens indvandrere pus
tes op til. Det er ganske vist kun eventyr, 
men hensigten er jo klart nok at fft os til at 
sluge nutidens virkelige folkevandringer 
af vildt fremmede til vort land. 
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Elahi-plat 
Den 27. februar 1933 brændte rigs

dagsbygningen i Berlin. Endnu selv sam
me nat benyttede naziregeringen dette 
som påskud til at arrestere de tyske kom
munistledere, hvem de beskyldte for at 
have foranstaltet branden. 

I dag ved ,•i, at branden var påsat af 
nazisterne selv for at fa et påskud til at 
kwme falde over deres modstandere. 

Danmark har ikke haft påsatte rigs
dagsbrande. Men vi begynder at t! noget, 
der lugter brændt. 

Overfaldet - som end ikke var værd at 
politianmelde 

I sommeren l 990 påstod den køben
havnske borgerrepræsentant Lubna Elahi 
med bistand fra den såkaldte "antinazist" 
Jens Sejersen, at hun var blevet overfaldet 
på åben gade med karateslag af 6 støvle
klædte og uniformerede mænd. Hun skaf
fede sig derigennem en omfattende medie
omtale. 

Hvordan så særpræget udstyrede herrer 
har kunnet udføre et overfald på åben ga
de uden at blive bemærket af andre, vides 
ikke. Sagen endte da også i den blå luft, da 
politiet trods mange anstrengelser ikke 
kunne finde nogen lovovertrædelse. 

Det kunne Elahi for øvrigt heller ikke 
selv fra starten af. Hun havde nemlig end 
ikke indgivet nogen politianmeldelse om 
"overfaldet''. Det afslører B.T.'s Jørgen 
Hansen t /8 1990 i en nærgående artikel 
om sagen. Trods lang tids efterforskning 
kunne politiet heller ikke finde nogen vid
ner til hændelsen. Og to "gerningsmænd", 
som hun med lidt bistand fra Jens Sejer
sen udpegede fra dennes fotoarkiv med en 
sådan sikkerhed, at hun ifølge Politiken 
endog "brød grædende sammen" ved sy
net af dem, viste sig at have været helt an
dre steder på overfaldstidspunktet. 

I september måned samme år fik sagen 
et efterspil. Da skrev nemlig en anden be
rømt "antinazist'', Frede Farmand, et ind
læg i Den Danske Forerungs blad Danske
ren om affæren. Ud fra de tilgængelige 
kendsgerrunger samt båndede samtaler 
med Elahi selv, hendes familie og om
gangskreds konkluderer han heri, at 
påstanden om overfaldet var politisk plat
tenslageri. Elahi var godt nok blevet anta
stet af et paruvenlige herrer, fortæller Far
mand. Og herunder var hun snublet. Men 
eJlers var der ingen ting sket. 

Men Farmand roterer som bekendt på 
en tallerken. I TV 2-udsendelsen "De 
skjulte Bånd" afslørede han senere (mod 

et kontant honorar på vistnok 65.000 kr.) 
kendskab til "overfaldsmændene". Politi
et fandt imidlertid heller intet anvendeligt 
i Farmands nye "afsløring". Der var og 
blev altså intet overfald - blot en hændel
se, der kunne omskrives og udnyttes i 
propagandaøjemed. 

Klistermærkeattentatet 
I april 1995 kom Elahi så igen galt af. 

sted. Hendes bildæk blev skåret i stykker 
og hendes bil overklistret med mærkater 
fra Den Danske Forening. 

Pudsigt nok kom hun urruddelbart efter 
i TV t's "Profilen". 

En person, der støtter Den Danske For
ening, skal naturligvis være dybt ånds
svag, hvis han skærer en lokalpolitikers 
bildæk op og derefter efterlader forenin
gens visitkort. 

Enten er det altså en sådan åndssvag 
person, der har været ude med kniven - el
ler også er det en, der gerne vil give Elahi 
lidt publicity på et belejligt tidspunkt. En 
person, der er smart nok til at se mulighe
den for samtidig at kaste et uheldigt lys 
over Den Danske Forening. Rigsdags
brand i det små altså. 

I hvert fald opnåede Elahi publicity. 
Hun opnåede også at kunne fortælle i 
"Profilen", at hun helt bestemt tror, at Den 
Danske Forening står bag hærværket. For
eningen tager godt nok afstand fra ny
nazistiske metoder, fortalte hun - men 
sådan noget er jo lige netop nynazistiske 

metoder, føjede hun til med et vemodigt, 
tillidsvækkende smil på sit til lejligheden 
stærkt sminkede og oppeppede kontrafej. 
På den måde lykkedes det hende endog at 
hælde lidt naziklister ud over foreningen. 

Og som endegyldigt bevis stillede hun 
Sp0rgsmålet: Hvorfor trykker Den Dan
ske Forening måske ellers klistermærker, 
hvis det ikke er for, at de skal sættes op? 

Det kunne jo altså også være af andre 
årsager end for at fil hærværksmænd til at 
hænge dem på Elahis opskårne bil. Men 
dette selvfølgelige svar kom studieværten 
naturligvis ikke på. For i Danmarks Radio 
til lades som bekendt ingen modsigelse el
ler pillen ved officielle sandheder. Slet ik
ke fra den angrebne pan i institutionens 
løbende antiracistiske/muJtietniske/kom
me-hinanden.ved hersekampagner. 

Plat igen! 
Men DR-censur afskærer jo ikke mod

sigelse andre steder. 
Så når Elahi frimodigt udtaler, at hun 

mener, Den Danske Forening står bag 
hærværket, så har jeg da også lov til at si
ge, at efter min mening står hun selv eller 
hendes kolleger i "antiracismebranchen" 
bag. Hvem skulle ellers have interesse i at 
overfalde hendes bil med knive og DDF
klisterrnærker? 

Den Danske Forenings klistermærker 
flyder som bekendt rundt overalt, så at en
hver kan t! fat i dem. 

Ole Hasselbalch 

Oh jubel 
En undersøgelse, som Undervisnings

ministeriets Gymnasieafdeling ventes at 
offentliggøre til sommer viser, at bøm af 
flygtninge klarer sig markant bedre i ræset 
om at konune i gymnasiet end både ind
vandrere og danske elever (Berlingske Ti
dende 10/3 1995). 

Det må vi så juble over. 
Efter at have jublet færdig og have fun

det stunder til at tænke, kan vi konstatere, 
at de bedste hoveder fra den 3. verden 
altså myldrer herop. På den måde t!r det 
danske samfund så en saltvandsindsprøjt
ning af intelligente og energiske menne
sker. Dem må deres hjemlande så und
være. Så kaos derhjemme vil næppe blive 
mindre ved den transaktion. Samtidig t!r 
de gennemsnitligt set sløvere danske bøm 
skærpet konkurrence i kampen om ud
dannelsespladserne. 

Juble, juble, juble - æhh - eller hvor
dan? 
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''Mingo'' 
Flemming Chr. Nielsen på .Jyllands-Po

sten har tidligere under pseudonymet 
"Mingo" skrevet en række højst ejendom
melige lederindlæg (se herom Danskeren 
1992/1 og 2). Et af hans produkter v-ar le
deren om "den grimme ælling", som af
fødte en læserstorm på redaktionen, og 
som · da chefredaktør Jørgen Schleimann 
støttede den · bidrog til chefredakt0rens 
afgang. 

"Mingos" skriverier karakteriseres af 
skabelontænkning, fastklamring til ind
vandringslobbyens fraser, ubegribelig 
kiggen væk fra det, der er sagens kerne, 
og stædige forsøg på at fremhæve sig selv 
ved at falde over dem, der advarer om 
fremtiden. Med disse kvalifikationer re
præsenterer han en åndelig retning, som 
Danskerens redaktør har døbt "Mingois
men". Dette udtryk har siden bredt sig, så 
at Jyllands-Posten med Dansk Sprog
nævns bistand 28/2 1992 endog måtte til 
at forklare det for sine læsere. Af indly
sende grunde indeholdt denne forklaring 
dog ingen forklaring. 

23/4 i år har Fl. Chr. Nielsen igen luftet 
sine frustrationer. Denne gang gik det ud 
over undertegnede, der i storformat i Jyl
lands-Posten fik en fødselsdagshilsen helt 
i Mingos stil. Heri beklikkes jeg på det 
groveste • hvilket i øvrigt bar affødt en 
fonnelig syndflod af sympatitilkendegi
velser, for hvilke hermed takkes. 

Om Mingos hilsen er intet andet at si
ge, end at den bygger på digt, og at det 

Flemming Chr. Nielsen. 

mest interessante ved den derfor er, at 
chefredaktionen overhovedet lod den 
trykke. 

På den givne foranledning bør imidler
tid oplyses, hvad pseudonymet "Mingo" 
dækker over: 

Ordet er latin og betyder kort og godt 
''jeg pisser". 

Det er med andre ord også undgået 
chefredaktionens opmærksomhed, at en 
af bladets lcderskribenter · i fræk tillid til, 
at både hans foresatte og læsere er dumria
ner · regulært mener at kunne "pisse" på 
begge, uden at de opdager det. 

Hvorledes Jyllands-Posten kan anven
de en lederskribent af den støbning, er 
en gåde. På Danskeren ville "Mingo" end 
ikke være blevet betroet en post i redak
tionsarkivets afdeling for henlagte histo
rier. 

Ole Hasselbalch 

U-landshjælp 
til de rige? 

Det erklæres ofte som et selvfølgeligt 
mål, at u-landspengc skal hjælpe de fat
tigste, både de fattigste lande og de fattig
ste i de hjulpne lande. 

To nylig fremkomne rapporter udarbej
det af en forsker ved den højtansete Lon
don School of Economics hævder imid
lertid, at u-landsbistanden fra industrilan
dene overvejende går til den velstillede 
elite i de fattige lande. 

Det har vi jo nok haft en stærk mistan
ke om. Men det er blot en ringe trøst for 
vore egne svageste, som hjælpen tages 
fra. 

(](;Ide: Jyll.-Post. 911 95). 

" ... FN's ulandsorganisationer ... har ud
viklet sig til enorme og helt ukontrollable 
bureaukratier, som selv forbruger langt 
størstedelen af den såkaldte ulandshjælp. 

Hvert år opsuger man • via skattebil
letten hos mænd og kvinder i Vesten · om
kring 60 milliarder dollars. 

Ca. 80% af disse enorme pengemæl\g
der bliver forbru1,>1 af organisationerne 
selv. Derefter skal magthaverne i ulande
ne have deres part. Det er således kun en 
brøkdel af pengene, der kommer de fatti
ge til gode gennem dette system." ... 

Eva Boserup. Klampenborg, i Jyllands.Posten 
2114 1995. 

Hæftestraf til mødestormere 
13 af deltagerne i overfaldet på sidste års grundlovsmøde i Hillerød idømt 20 dages hæfte. 

Ingen demaskering 
Sagen (jf. Danskeren 1994 nr. 4 s. 24) 

blev behandlet 5. april ved retten i Hille
rød. På forsvarerens begæring nedlagde 
dommeren navneforbud. Offentligheden 
må ikke vide, hvem de køllesvingende 
voldsmænd er. 

Den Danske forening kender imidler
tid deres identitet. 

Retten accepterede desuden, at 12 af de 
13 an.klagede ganske enkelt blev væk · 
ifølge forsvareren fordi de frygtede at bli
ve identi ficeret og komme på nazisternes 
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dødsliste. (Sandheden er nok snarere, at 
de ikke havde tid, fordi det samme dag var 
arrangeret BZ.angreb mod retten i Ros
kilde). De havde i stedet sendt en erklæ
ring pr. telefax til deres forsvarer, hvori de 
gav deres ver:;ion af begivenhederne. 

Borgmesteren som alibi 
De 12 erklærede, at de ikke kendte nr. 

13 i forvejen. De var kommet til Hillerød 
pr. tog for at hjælpe Hillerøds borgmester, 
som de forventede ville demonstrere mod 
DDF, som han havde gjort i 1993. (Læs 

herom i Ole Hasselbalchs bog Svig). 
Imidlertid var der ingen demonstration, 
og de stillede sig derfor fredeligt op på 
god afstand af mødet. Pludselig kom 20-
40 maskerede personer med køller stor
mende mod dem bagfra. Et øjeblik efter 
kom maskerede personer med køller stor
mende mod dem forfra. Af frygt for at 
komme i "krydsild" flygtede de derfor ad 
en sti (Melskens Passage) og blev ved 
med at løbe, indtil de de blev anholdt langt 
borte på en villavej, hvor de tilfældigt 
mødte nr. 13. 



Nummer 13s forklaring 
Den eneste fremmødte forklarede, at 

han tidligere havde mødt flere af"de 12" 
i BZ-miljøet i København, men at han ik
ke kendte dem nærmere. 

Gennem BZ-miljøet havde han hørt, at 
der skulle aktioneres mod nazister, herun
der Mogens Glistrup, i Hillerød. Hvad 
nazisme er, kunne han ikke redegøre for. 

Nr. 13 flygtede på skrækkens vinger og 
løb, indtil han mødte "de 12" på en villa
vej, hvor de sammen blev anholdt. 

Dommen 
Anklageren føne en række vidner, som 

kunne fortælle om de anholdtes færden, 
bl. a. at de havde smidt maskering og slag
våben fra sig under flugten. 

Straffelovens § 13 7, stk. I: Den, som 
søger at forhindre afholdelse af lovlig 
offentlig sammenkomst, straffes med 
bøde eller hæfte eller under skærpen
de omstændigheder, særlig når hand
lingen har været forbundet med vold
som eller truende adfærd, med fængsel 
indtil 2 år. 

Han var taget med BZ-bussen fra Øster
bro sammen med ca. 30 andre. Til sin for
bavselse opdagede han, at hans medpassa
gerer tog masker på og bevæbnede sig med 
køller, da de ankom til Hillerød. Selv var 
han ubevæbnet og havde kun hætten fra sin 
joggingbluse over hovedet. Den bar han 
næsten altid på. Også om sommeren. 

Retten fandt det godtgjort, at de 13 ha,•
de haft til hensigt at forhindre et lovlih>t 
møde. Dette bestyrkedes af, at de havde 
nægtet at udtale sig til politiet, da de blev 
anholdt. Desuden kom det de tiltalte til 
skade, at de ikke mødte frem i retten. 

Ringe pressedækning 

Maskeringen skulle forhindre, at man 
blev identificeret af nazisterne. Køllerne 
var til at forsvare sig med, hvis man skul
le blive angrebet. 

Dommeren udtalte, at eftersom det var 
første gang§ 137 blev taget i anvendelse, 
blev den brugt med forsigtighed. De an
klagede slap derfor med 20 dages hæfte. 

For 4 af de dømte, som tidligere havde 
gjort sig skyldige i lignende forhold, var 
straffen ubetinget. For 7 blev den gjort be
tinget med en prøvetid på 2 år samt en bø
de på I 000 kr. Endelig fik I af de dømte, 
som allerede havde en betinget fængsels
dom, denne dom forlænget med IO dage. 

Ejendommeligt nok har dommen fra 
Hillerød kun filet en megen beskeden om
tale i dagspressen. I Jyllands-Posten blev 
det dog til en kort artikel. Heraf fremgår, 
at det slet ikke var kommet så vidt som til 
et sammenstød mellem BZ-erne og møde
deltagerne. 

Denne i sandhed sære nyhed affødte et 
læserbrev - som ganske vist blev klargjort 
til trykning, men derefter bortcensureret 
Begrundelsen var, at der ikke ligger nogen 
"meningstilkendegivelse" i den kritisere
de artikel. 

Det var meningen, at de ville stille sig 
fredeligt op og give udtryk for afsky for 
nazisterne, f. eks. ved at synge. De havde 
dog ikke aftalt, hvad de ville synge. Målet 
var at fa nazisterne til at afbryde mødet. 

De nåede inlidlertid aldrig frem til mø
det, fordi de blev mødt af en flaskeregn og 
voldelige mødedeltagere. 

Når man sammenholder dommene med 
ordlyden af§ 137, må man konstatere, at 
de dømte er sluppet særdeles billigt. 

Hvis en urigtig oplysning ikke indhol
der nogen "meningstilkendegivelse", på
kalder den sig altså ingen korrektion????? 

Dom over de autonome 
A,fOle 
Hasselbalch, 
professor, 
jur. dr., 
Skolebakken S, 
Hu.m~.ebæk 

6/4 1995 rapporterer JP's 
Simon Andersen, hvordan 
13 autonome i Hillerød da
gen før b lev idømt hæfte
straffe, fordi de hætteklæd
te og bevæbnet med slag
våben forsøgte på at stoppe 
Den Danske Forenings 
grundlovsmøde i byen i 
1994. Ifølge Simon Ander
sens referat kom det ved 
den pågældende lejlighed 
ikke til konfrontation 
»hverken med politiet eller 
folk fra Den Danske For
ening, • og det lyser ud af 
artiklen, hvor forargeligt 
det er at give frihedsstraf 
blot for et forsøg, som end 
ikke er lykkedes. 

På.stand om vagtkorps 
6/6 1994 oplyser JP, at 

der skete det, at ca. 30 auto-

norne pludselig ' væltede' 
ud af en bus og »satte kurs 
mod medlemmerne af Den 
Danske Forening,« men at 
de »blev mødt med så man
ge flaske- og stenkast, at de 
fortrak.« I en helsidesarti
kel 12/6 1994 (af Anders Pe
ter Matthiassen) præsente
res det lovlige nødværge 
som udført af et »skinhead
vagtkorps. • Påstanden om 
dette vagtkorps (som for 
øvrigt ikke eksisterer) gen
tages 18/6 af 'redaktionen' 
- hvem det så end er - som 
kommentar til et læser
brev. Redaktionen oplyser 
herunder tillige, •at de til· 
stedeværende skinheads 
fik brug for deres k0ller og 
stave, da mødet blev angre
bet af autonome. « 9/lZ 1994 
fortæller JP (korrekt og 
ved Erik Bjørn Møller), at 
de autonome blev »jaget på 
flugt af mødedeltagerne.« 

I et indlæg i JP 16/6 1994 
fra min hånd kan man 
læse, hvordan det fredelige 
grundlovsmøde med delta, 
gelse af alt lige fra børn på 

syv til æ ldre på 90 blev råt, 
fysisk overfaldet, men at 
unge mødedeltagere satte 
sig t il modværge med de 
forhåndenværende midler. 
De autonome trak det kor
teste strå og undløb heref. 
ter - i armene på politiet. 
Den nærmere dokumenta. 
tion er trykt i Danskeren 
nr. 4/1994. 

Simon Andersen har tid· 
!igere gjort sig bemærket 
ved at omskrive de ven
streradikale såkaldte 'anti
racisters" aktiviteter - me. 
dens Den Danske Forening 
omvendt er skildret i bela
stende :'arver. I JP's debat
spalter 26/Z 1993 fortæller 
Jesper Langballe herom, 
og om hvorledes Simon 
Andersen i en tendentiøs 
reportage fra et forening. 
smøde i 1993 endog rappor
terede begivenheder, der 
slet ikko. fandt sted. 

Se i arkivet 
At Simon Andersen in

genting ved om Den Dan. 
ske Forenings aktiviteter, 

men skriver således, som 
hans foruindtagethed tilsi
ger, kan imidlertid ikke un
dre. Han har nemlig skrift
ligt og på JP's papir fra
bedt sig at få noget som 
helst oplysningsmateriale 
fra foreningen. 

Det får vel stå hen i det 
uvisse, hvorledes han kan 
rapportere om en forening, 
hvis forhold han ikke øn
sker at sætte sig ind i, og 
om et møde, hvor han ikke 
var til stede, på grundlag af 
referat givet i en retssal, 
hvor han ikke mødte op. 
Men når nu JP's chefre
daktør ikke af den grund 
forflytter Simon Andersen 
til en post i bladarkivets af
deling for henlagte sager, 
kunne hr. chefredaktøren 
dog vel anmode Simon An
dersen om for fremtiden i 
det mindste at efterse selv, 
samme arkivs indhold, for. 
inden han skriver flere hi· 
storier om Den Danske 
Forening. 
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Skinheads 
l l 994 talte Mogens Glistrup på DDFs 

grundlovsm.øde i Hillerød. Da mødet blev 
angrebet af bevæbnede autonome, skete 
der for første gang det, at forsamlingen 
gik til modangreb. Overfaldsmændene 
blev jaget væk. I pressen hed det sig i den 
anledning, at DDF havde organiseret et 
"skinheadsvagtkorps". Det er ikke rigtigt. 
Men blandt de ca. I 00, der deltog i mødet 
.. $Om for øvrigt var offentligt" var også en 
sådan gruppe. Vi har fundet en herfra, 
Hasse, og stillet ham nogle spørgsmål. 

Hvad skete der hi11 5.ju11i 1994? 

Hasse: Vi var ca. 15 fra DNF (Dansk Na
tional Front), som var ko,runet for at høre 
Glistrup. En bus med ca. dobbelt så man
ge autonome ankom under talen, og de gik 
til angreb. De var maskerede og havde 
handsker på - for ikke at e fterlade finger
aftryk på deres medbragte s lagvåben i 
tilfælde a f, at de senere skulle blive sigtet 
for vold eller overtrædelse af våbenloven 
eller mødeforstyrrelse. 

Vi gik straks til modangreb med flasker 
og hvad vi ellers havde ved hånden. 

Efter en kort og.hård kamp flygtede de. 

Hvo,jor? 

Hasse: De havde vel re1,'11et med, at angre
bet var ufarligt for dem. 

Der var nogen, der måne på skadestue11, 
s1od der i Eks/JuB!tulet? 

Hasse: Ja, en af os fik en flænge på hal
sen! 

En e11ig presse kaldte Jer et vagtværn. 
Havde Henrik Søndergaard, der vt,r ar
rrmgør af møde,, bedt Jer komme? 

Hasse: Nej, nogle af os er med i DDF, an
dre ikke. Vi ser Glistrup som en slags 
åndelig gudfar, en kompromisløs mod
stander af fremmedinvasionen, som tid
ligt påpegede faren og har arbejdet imod 
den vedvarende. 

Hvad slags gn1ppe er DNF. og hvor ma11-
ge er I? 

Hasse: Et par hundrede signalerer dansk· 
hed ved kort hår, militante støvler og 
velsoigneret udseende. Vi har et blad bl. a. 
om, hvordan Danmark for danskerne skal 
opnås. Og vi har en fælles musiksmag og 
arrangerer koncerter her og rejser t il 
udenlandske koncerter sammen. 

Samme sommer ajbrændie de autonome 
en bus. hvori 1yske skinheads var kommet 
1il en koncert hos Jer. De heilede! 
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Hasse: Vi har musik- og tøjsmag og mod
vilje mod indvandring Lil fælles. Og vi 
hæver en knyttet hånd for at vise, at vi er 
parat til at slås for vort land. I Danmark er 
det kun en lille håndfuld "skins", der dyr
ker nazismen. I Sverige og Tyskland flere. 

Men I sælger klæbemærker og T-shirts, 
hvoraf nogle har kelter-kors, nogle har 
lwge-kors? 

Hasse: Der er noget for enhver smag. Vi 
censurerer ikke vore T-shirts for andres 
skyld. 

"White power" står der også på nogle 
mærkater og skjorter? 

Hasse: Ja, det er en fed provokation. For 
vi mener, at det selvfølgelig er de rigtige 
danskere, der skal bestemme her i landet. 
Andre slogans er: "Indianerne bød de 
fremmede velkommen! 1-1 vem bor i reser
vater i dag?'· <>g "Racisme er kærlighed til 
Damnark•1 og '"'Hvordan kan vi acceptere 
en religion som Islam, der byder sine til
hængere at dræbe de vantro (os)?" og 
"Boykot Islam, køb ind hos en dansker". 

I en kommunal undersøgelse. som er cite
re/ fra G/is1rups 11ye bog, ci1eres en u11g 
i11dvandrer-vo/dsma11d for følgende: 
"Udlændinge vinder lit kampene,fordi de 
kan holde ud. De kan klare mere end da11-
sker11e. Danskerne opgiver. før det gør 
011d1. Når det begynder Ol bløde, stikker 
de (lf". 
I er undertiden i slagsmål med indvandre
re. ndr I gdr; byen, men vinder allid. Vil I 
skræmme indvandrerne ud af Danmark? 

Hasse: Enhver fugl synger med sit næb. 
Hvad,; gør, er een vej frem. Den skaber 

' "\, 

respekt. Forsvaret af Glistrup i Hillerød 
har klart mindsket respekten om de auto
nome og øget den positive interesse blandt 
de unge for DDF. Ligesom i sport er det 
positivt at vinde. 

Du v(!(J godt, at vore modstandere har 
brug for dramatiske .fiendebilleder og 
sammensværgelsesteorier. De opsamler 
unge rod/øse, der har brug for al være 
..indianere i deres egen cowboyfilm". 
Med kelter-kors. nazi-venner, DNF-navn 
og mi/i/an, udseende kunne man mene. at 
I hjalp vor modptirl til m slå os i hartkorn 
med Hitler:fans. Som Piet Hein skriver: 
"Man duuer Ji:>lk en me11i11g på, hvis va11-
vid alle ka11forsul? 

Hasse: Hverken i Tyskland eller i Dan
mark har vore grupper stået bag angreb på 
asylcentre el. lign. Uanset mediernes for
udsigelige beskyldninger. Hvis vi ikke er 
synlige og udtrykker os klart, gør vort 
budskab ikke indtryk. De korthårede ap
pellerer til en mindre akademisk gruppe 
end DDF. Men tlygtniugevennerne vil 
søge at splittede to foreninger ved at insi
stere på, at vi skader DDF; men den bør 
man ikke hoppe på. 

Da de maskerede autonome, som politiet 
anholdt på Nørrebro efter 18. maj 1993 
var i re/len. skrev B. T. at ikke alle ligne
de dan.,kere. Er det for at skjule e11 m,L,
limsk u11dergrwuishær. at de autonome 
bruger hæue? 

Hasse: Det er, fordi de er parat til at begå 
grov vold og hærværk og ikke vil genken
des - af os og af politiet. Unge indvandre• 
re føler sig hævet over de usoignerede, 
forvirrede, vantro autonome og gider 
sjældent hjælpe dem med deres egotrip. 



I T/12'.e udsendelse "Det ender med 
mord" søgte man at pådutte Jer lyst til 
vold. Den stærkes ret, symboliseret med 
en fugle-edderkop. Re11 Goebbels-propa
ganda fra TV2s side, skrev Ole Hyltofi 
dagen efter i EkstraB/adets anmeldelse. 
Men er der lidt om det? 

Hasse: Danskerne har ret til Danmark. Vi 
ejer landet. Overfor samtlige vore mod
standere er det et godt og rigtigt signal, at 
vi om nødvcndib>t vil bruge vold for at for
svare denne ret. 

Hvad laver I ellers? 

Hasse: Alle har arbejde eller er under ud
dannelse. Ingen af os modtager bistand el
ler bruger hash eller stoffer. Vi lever ret 
konservativt og enkelte har børn. Nogle af 
os har også været med til dagligstuemøder 
iDDF. 

Hvordan har du det med at blive associe
ret med nazisme? 

Hasse: Ret afslappet. Jeg tror kun, det er 
røde journalister, der ikke kan se forskel 
på nazisme og indvandrermodstand. 

Du sd gerne indvandrere udvist, ikke lam 
de arbejdsløse, sådan som Z stillede for
slag om i Glistrups tid? 

Hasse: Det må klart være m:\let, men vi 
har ikke nogen alt-eller-intet ideologi. 

Har I dødslister over modstandere og fo
tograferer dem, ndr de ikke har hætter på? 

Hasse: Nej, tværtimod prøver de røde at 
identificere os og sprede vore navne og 
adresser i deres blade samt ved møder. 

I kaldes racister? 

Hasse: Det er OK. Folk kan kalde min 
fædrelandskærlighed hvad de vil. 

I mdnedsbladet Press fra oktober ·94 
hævdedes, at dommere holder hdnden 
over dem, der kaster molotovs ind i asyl
centre, og kalder det spontane. 110,ganise
rede aktioner. men at i virkelighede11 står 
politiske grupper bag. 

Hasse: Press skriver som de gør for at sæl
ge blade og for at gavne deres meninger. 

Hvad var der sket gr11ndlovsdag '94, hvis 
I ikke havde været der? 

Hasse: Måske Glistrup havde faet tæv, al
vorligt. Danske autonome har lært de nor
ske ("blitsen") op, ligesom de selv er lært 
op af de tyske. De norske havde angrebet 
Glistrup og hans kone, og de danske vil 
helst ikke stå tilbage for dem. 

Vil volden blive optrappet? 

Hasse: Det er meget tænkeligt. Det må vi 
tage, som det kommer. 

D 

Fascister, BZ'ere og parti-pampere i sygt broderskab: 

Arven fra Sorel 
Af Peter Neerup Buh! 

"Fascister"!. lyder dagligt det monotone skældsord fra BZ 'ere og par
tiernes pampere, når anderledes tænkende mennesker skal nedgøres. 
Men er sagen mon i virkeligheden. at fascismen, BZ-bevægelsen og par
tiernes levebrødspampere suger næring.fra selvsamme kilde - nemlig.fra 
den franske socialist Georges Sorel, som i århundredets begyndelse ud
gav sin bog om vold, "Reflections sur la violence ". 

Perer Neen1p Buh/ påviser her klart dette syge broderskab, der dengang 
som nu forpester enhver mulighed for værdig udveksling af meninger. 

Sorel gjorde volden for voldens egen skyld til noget meget smukt og he
roisk under de rette omstændigheder. Og skabte en myte. Peter Neeup Buh/ 
peger på, at kun ved et ihærdigt forsvar for den konkrete virkelighed, 
nemlig det nationale, kan denne tomme ogforvredne myte gennemhulles. 

Som Hans Magnus E11zensberger har 
påpeget i sit essay "Med udsigt til borger
krigen'\ har den Hpolitiske" vold ændret 
karakter fra at have et mål, en utopi, til at 
være et mål i sig selv - vold for voldens 
egen skyld. Han nævner "de autonome" 
som et karakteristisk eksempel på denne 
mentalitet. Fænomenet er dog ikke helt 
nyt, for fascismen så også volden som no
get i sig selv attråværdigt. Det fælles teo
retiske grundlag for de to voldsbevægel
ser blev leveret af den franske socialist 
Georges Sorel i bogen "Reflections sur la 
violence" (1908). Mussolini sagde selv, at 
·~eg skylder Georges Sorel mest. Denne 
syndikalismens mester har med sine pri
mitive teorier om revolutionær taktik bi
draget mest til at fortne disciplinen, ener
gien og kraften hos de fascistiske kohor
ter." Ligesom vore "Jnternationale Socia
lister" o.lign. havde Sorel et "apokalyp
tisk" syn på politik - han så frem til en alt
omfattende omvæltning af det bestående 
samfund. Myten om generalstrejken kald
te han den vision, som skulle inspirere 
proletariatet til kampen. 

I denne klassekamp skulle ethvert kom
promis med anderledes tænkende af\,ises. 
Edward A. Shils fra universitetet i Cam
bridge fastslår: "Sorels etik er etikken for 
en politisk sekt, der lever midt i en stadig 
krise, med hele den betoning af renhed og 
hele den frygt for forurening fra denne 
verdens affærer som kendetegner sekten. 
Det er krisens etik, og den er af samme 
slags som forventningen om en stadig dy
bere krise, der til slut kun løses ved en 
apokalyptisk ændring i hvilken alt foran-

dres totalt" I modsætning til de fleste so
cialister og vore dages "humanister" 
nærede Sorel en pessimisme, der modsag
de troen på uundgåeligt rremskridt og 
menneskets medfødte godhed. Det betød 
imidlertid ikke, at man skulle give op, 
men blot at de store forhindringer skulle 
overvindes ved heroisk handling. Deri
mod betød det, at menneskets højeste til
stand ikke er en tilstand af harmoni og vel
være. For så vidt var Sorel mere realistisk 
end vor tids naive studenterhus-autonome 
og " anarko-syndikalister", der stadig tror 
på, at græsset er grønnere på den anden si
de af bjerget. 

Fa.ir play og uegennytte 
I s in holdning over for modstandere af

viger Sorel også i positiv forstand fra sine 
arvtagere. Han tog afstand fra f.eks. Den 
franske Revolutions udskejelser: "Prole
tariske voldshandlinger har ingen lighed 
med disse ( ... ); de er simpelthen krigs
handlinger; de har værdi som militære de
monstrationer og fungerer til at fremhæve 
adskillelsen af klasser. Alting i krig ud
føres uden had og uden hævngenighed: i 
krig bliver de besejrede ikke dræbt; civile 
får ikke lov til at bære konsekvenserne af 
de skuffelser, som hærene måske har op
levet på slagmarken." Sorcl følte ikke no-
gen "lidenskab for guillotinen"; han hav-
de "en skræk for ethvert tiltag, som under 
en juridisk maske rammer de besejrede. 
Krig ført i fuldt dagslys, uden hyklerisk 
svækkelse, med det fom1ål at ødelægge en lllii.. 
uforsonlig fjende, udelukker alle de af- ,.. 
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skyeligheder som vanærede det attende 
århundredes middelklasse-revolution. 
Undskyldningen for vold er i dene tilfæl
de særlig nem." Der har fundet en forråel
se sted af voldsdyrkerne siden Sorels da
ge: Han ville næppe have bifaldet overfald 
på ældre damer ved fredelige møder, ej 
heller at såkaldte racister bør "hakkes til 
medister''. 

Sorel var realistisk i sin mistillid til de 
herskende politikere: "Politikerne er folk, 
hvis forstand udelukkende skærpes af de
res glubende appetit, og i hvem jagten på 
fede jobs udvikler en snuhed som apa
chers." Arbejderne må befri sig selv, fast
slog han, for den "frigørelse", parlamen
tets socialister taler om, består blot i, at de 
skal opnå en behagelig stilling og herske 
over andre. De samme politikere lover og
så statens bortvisnen - men denne finder 
først sted i en så fjern fremtid, at staten i 
mellemtiden må bruges som politikernes 
ædetrug, "og den bedste måde at få staten 
til at forsvinde på er i mellemtiden at styr
ke regeringsmaskineriet'', skriver Sorel 
sarkastisk. Med generalstrejken forsvin
der alle disse fine ting derimod - "der er 
ikke plads for sociologer, for mondæne 
follc som går ind for sociale reformer, el
ler for de intellektuelle, som har påtaget 
sig de1 hverv at tænke for proletariatet." 

Ifølge Sorel skal de, der leder klasse
kampen, ikke forlange noget til gengæld, 
"helt forskelligt i denne henseende, som i 
så mange andre, fra de intellektuelle, som 
insisterer på at leve et muntert liv betalt af 
de stakkels djævle, som de er enige om at 
præke for." Sorel advarede om, at en soci
al revolution udført ved overtagelse af sta
tens centrale magtapparat vil " kulminere i 
et vidunderligt slavesystem." Han notere
de med foragt, at nogle socialisters 
hustruer bliver kaldt "lady", og "i frem
tidssamfundet vil der selvfølgelig være 
diskussioner om rangorden, som der var 
ved Versailles.'' Sorel forudså med disse 
ord det velkendte pampervælde, hvor de 
"folkelige" partiers og organisationers 
små konger sidder og lukrerer på at træk
ke folket rundt ved næsen. Hans ide om 
syndikalisme gik mod interesserne hos de 
politikere. "som ønsker at styre revolutio
nen på en sådan måde, at magten over
føres til en ny minoritet.'' 

Myten - og virkeligheden 
Sorel ville med andre ord bryde den 

uendelige elitecirknlation, som f.eks. 
Steen Steensen har beskrevet i bogen 
"Den sociale komedie", men spørgsmålet 
er, om Sorels strategi med dens absolutte 
hævdelse af klasseskel og kompromisløse 
anti-patriotisme ikke netop spiller kortene 
i hænderne på nutidens herrer. Myten, der 
skulle inspirere masserne til kamp, var for 
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Sorel generalstrejken, som det i en mere 
tåget udgave er det for gadens autonome 
voldsdyrkere i dag, men vor tids magtha
vere har mere generelt overtaget metoden 
og opstillet andre myter, der skal gøre alt 
nyt og opløse det folkelige fællesskab og 
solidariteten samfundsgrupperne imel
lem, nemlig især myten om Europa og 
myten om det multikulturelle samfund. 
Det folkelige svar til magthaverne er ikke 
at besvare deres myter med andre. M ytcr i 
Sorels forstand er forskellige fra utopier, 
men lige som disse virker de som ''opium 
for folket" - ved at bortlede opmærksom
heden fra livet her og nu. At den omsig
gribende voldsdyrkelse er et udslag af vir
kelighedsflugt, sås allerede hos Sorel: 
"Proletarisk vold, udført som en ren og 
simpel manifestation affølelsen af klasse
kamp, har et skin af noget meget smukt og 
meget heroisk.'' At man i forsvar for sig og 
sine i nødværge af og til må ty til vold, er 
noget heil andet. 

Det eneste radikale svar til alskens my
temagere er at forsvare den konkrete vir
kelighed, som altid først og frenunest er 
national. 

Peter Neerup Buh/ 

Jytte Hilden 
vil have krig 

1 en kommentar til en af de talrige 
bøger om "Det Flerkulturelle Danmark" 
(sådan hedder den faktisk), som geschæf
tige personer fremstiller med statsstøtte, 
udtalte kulturminister Jytte Hilden: 

"Flerkulturclle samfllnd opstår ikke af 
sig selv på en harmonisk måde. Et flcr
kulturelt samfund vil altid have en histo
rie, der på den ene eller anden måde er 
pr'æget af social trndertrykkelse og social 
ulighed. muligvis krig eller etniske opgør. 
Det flerkulturelle udspringer af kamp." 

Jytte Hilden udtrykte ved samme lejlig
hed ønske om, ar Danmark må få en natio
nalbankdirektør af pakistansk afstam
ning. Om dette ønske s~-yldes utilfredshed 
med den nuværende nationalbankdirektør 
eller beundring for det pakistanske 
finansvæsen står hen i det uvisse. 

(Kilde: Jyll.-Post. 27, 195). 

Ensre_tning 
Som så ofte bemærket søger myndighe

derne overalt, hvor de kan komme til det, 
at kvæle enhver uønsket modstand mod 
den forræderiske fremmedpolitik, som 
påtvinges det danske folk. 

Mest iøjne- eller iørefaldende er den 
ensrettede propaganda for fremmedpoli
tikken, som ganske skamløst imod lov
kravet om alsidighed udøves af DR og 
TV2. 

Mærkeligt nok lykkedes det for et års
tid siden indvandringsmodstandere at få 
del i sendetiden på en københavnsk lokal
radio, hvor de siden har sendt lidt under 
navnet Radio Holger. 

Nu har imidlertid det lokale radio- og 
tv-nævn under Københavns Kommune 
besluttet at dreje halsen om på denne 
grimme ælling ved at nægte at forny den 
nødvendige sendetilladelse. Nævnet be
grunder åbenlyst undertrykkelsen med, at 
Radio Holger efter dets mening opfordrer 
sine lyttere til fremmedhad og spreder ra
cistiske tanker. 

Det spiller åbenbart ingen rolle, at ad
skillige andre lokalstationer frit kan boltre 
sig med indvandringspropaganda. 

Selv det mindste tilløb til ytringsfrihed 
på dette ufrie område er en by i Rusland. 

Derimod får muslimske indvandrere 
ikke blot sendetilladelse og radiofrekvens 
på Radio Vcsterbro, men også store øko
nomiske tilskud fra Københavns Kommu
ne og staten til deres aktiviteter. Disse om
fattede for nylig en radioudsendelse, hvor 
en muslimsk præst udtalte sin glæde i for
bindelse med en dødsdom over to kristne 
i Pakistan, den ene en 14-årig dreng, som 
beskyldtes for blasfemi mod islam. 

Der er sandelig stadig forskel på kong 
Salomon og Jørgen Hattemager i det "an
ti-racistiske'' Danmark. 

Men hvilken af parterne er det egentlig, 
der optræder racistisk? 

(J<;t<Jcr: .lyll.-Post. 2Jl2, 2412, 28/3 95). 

"Mit råd til flygtningene i Danmark er: 
vend hjem." siger Mirsad. "Vi har intet ar
bejde og ingen penge, men l kommer til 
Bosnien, til Jeres familie og venner. Gen
opbygningen er igang. Vi ser med opti
misme på fremtiden. Vi har brug for Jer." 

"Danmark er ikke vort land. Danskerne 
har en anden kultur og en anden mentali
tet." ... 

Mirsad Razic, bosnisk flygtning hjenwtndt fra DM
mark i 1994. citeret i Jyll.ands-Pos.te-n 29/4 I 995. 



Vi er røde, vi er hvide ... 
I serien af interviews med medlemmer af Den Danske Forening har Harry Vinter denne gang 
talt med Th. Jensen, fhv. abonnementsinspektør på dagbladet Ny Dag, Nakskov. 

H. V.: Du er ma11gedrig. men nu.forhen
værende socialdemokrt,t? 

Th.J.: Javist - årgang 26 og så at sige 
født socialdemokrat. Min far var arbejds
mand, og fra min tidlige barndom husker 
jeg tydelii,>t tidens politiske diskussioner. 
Far havde for eksempel megen fornøjelse 
af at fremhæve Th. Staunings fortræffe
lighed overfor egnens venstremænd og at 
hudflette " ham der" Madsen-Mygdal, der 
jo mildt sagt ikke var særlig populær i de 
små hjem. Jeg husker glæden over social
reformen i '33 og bekymringen over Hit
lers magtovertagelse samme år • en be" 
kymring, der hurtigt blev til frygt. Husker 
nazisternes målbevidste optakt til krigen 
og lærte allerede inden udbruddet af den
ne at afsky den frembrusende racisme. 

Jeg mener således at have fulgt rimeligt 
godt med fra barnsben, og med min bag
grund i t ilværelsen fandt jeg det naturligt 
at tilslutte mig Socialdemokratiet, hvor 
jeg var medlem i små 40 år. Inden j eg lag
de op i '86, virkede jeg getltlem 22 år som 
abonnementsinspektør på Ny Dag, der al
tid h.avde været mit hjertebarn. Jeg virke
de efter bedste evne for bladets udbredel
se og kunne da også glæde mig over, at 
min indsats blev påskønnet. 

ff. V.: Men på et tidspunk! var det altså 
sket med idyllen. Hvad var årsagen? 

Th.J.: Den stadigstørreafstand mellem 
parti og medlemmer i væsentlige anlig
gender som flygtninge- og EU-politik var 
en del af forklaringen. Dertil kom så det 
evindelige bøvl i partiets ledelse. Som så 
mange andre meldte jeg mig ud efter for
mandsskiftet. 

H. V.: Alligevel følte du dig vel lidt be
rørt ved lukni11ge11 af par1iorga,1et - dit 
gamle blad? 

Th.J. : Helt sikkert! Det var synd for 
medarbejderne, der gjorde en virkelig god 
indsats, og det betød jo tabet af mange ar
bejdspladser. Desværre må jeg sige, at for 
den fri debat betød det ikke en pind. Jeg 
var da også kort forinden hoppet af som 
abonnent, da bladet i uhyggelig grad tog 
del i det hykleri, der præger racisme
debatten og samtidig betjente sig af en af 
de tota1itære regimers mest infame me
toder, nemlig knægtelse af ytringsfrihe
den! 

Th. Jensen 

H. V: Javel. Fik du debatindlæg afvist? 

Th.J.: Ikke alene afvist. Jeg lurer på, om 
nogen kan stikke denne: 

Præcis den 5. maj '94 modtog jeg en 
skrivelse fra Ny Dags chefredaktør, hvori 
han dekreterede, at jeg gud hjælpe mig i al 
evighed fremover udelukkende måtte ytre 
mig om lokale forhold - værsgo' og Spis, 
du gamle! Jeg ville den 5. maj 1945 have 
forsvoret en sådan udvikling. En dato, han 
ikke husker, og en dato, hvor pressen i år 
givetvis vil prise bl. a. den genvundne yt
ringsfrihed! 

Begrundelserne var kostelige og bør 
næsten med, hvis pladsen tillader det: 
Brevkasseredaktøren meddeler mig på 
min telefoniske forespørgsel, at årsagen 
til, at mit sidst indleverede indlæg ikke 
blev offentliggjort var den, at nu havde jeg 
igen skrevet om indianere, og dem gad 
han altså ikke bringe mere om! Jeg fik 
ham overbevist om, at disse ikke var 
nævnt med et ord, hvorefter forklaringen 
var den, at nu havde jeg igen skrevet om 
DDF, og den forening gad han ikke næv
ne mere. 

Min skriftlige protest til chefredaktøren 
himself sendte denne i tænkeboks en rum 
t id, hvorefter svaret forelå: De nævnte be
grundelser var nu døde og magtesløse, men 
til gengæld erstattet af to andre: emnet var 
ikke af lokal karakter, og han havde altså 
heller ikke helt forstået meningen! Deref
ter: "fremover kun lokalt fra din side"! 

Som om jeg skulle evne at udtrykke mig 
klarere i en beretning om, at smedens kat i 
Keningc havde fået killinger! 

Meningen var ellers god nok. Miu brø
de var den, at jeg for ivrigt påpegede pres
sens hykleri og holdningsløshed i racis
medebatten. For Ny Dags vedkommende 
det forhold, at en grov racistisk udtalelse 
ikke altid skal påtales. Det afhænger san
delig af, hvem der fremsætter den! 

H. V.: Var der dobbeltmoral på Ny Dag? 

Th. J.: Døm selv. Bladet begyndte på et 
tidspunkt at g ive spalteplads i kilometer
vis til en latinamerikaner, en mand, som 
fik asyl i 1972, og som har dansk stats
borgerskab. Han skulle tjene sig nogle fle
re penge som foredragsholder og havde 
fundet ud af, at pågående markedsføring 
resulterede i øget efterspørgsel. Desværre 
var hans talrige, megalangc indlæg ~l)æk
ket med det mest selvmodsigende vås i 
iveren efter at nedvurdere danskerne. Dis
se blev snart rose til skyerne for deres helt 
utroligt flotte modtagelse af ham og hans 
landsmænd ved ankomsten hertil og fik 
snart at vide, at deres holdning ved denne 
lejlighed var intet mindre end "gennem
syret af ligegyldighed" - alt efter, hvad der 
i øjeblikket tjente bedst som indfaldsvin
kel for et angreb på værtsfolket, der - jeg 
citerer - "var ved at ende som en nation af 
egoister». At samme egoister vel har no
get nær verdensrekord i aUe former for 
hjælpsomhed i denne kaotiske verden 
præget af de grusomste krige og rystende 
overgreb på de mest fundamentale men
neskerettigheder, anfægtede ham ikke det 
bitterste. "Det er svært at være humanist i 
dagens Danmark" fastslog han. 

Under sin omhyggelige gennemgang af 
andres fordømmelige adfærd nåede man
den en dag frem t il naboerne i boligblok
kene. Han havde konstateret, at børnene 
ikke mere legede så meget på de fælles 
legepladser, efter at der var dukket en del 
mørke børn op. Og hvad værre var: det 
barn, han havde taget i forhør i den anled
ning, kunne · jeg citerer: "ikke give ham 
en tilfredsstillende forklaring", men hav
de sagt, at han ikke gad lege med de frem
mede. Det var et spejlbillede af forældre
nes holdning, var det! Det var deres an
svar, og fremmedhad og racisme fik sig 
for mindst I I 7. gang en ordentlig en på li... 
hatten ved den rystende oplevelse. ,.. 
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Det eneste oplivende moment i hans 
indlæg var, når talen faldt på ham selv, og 
det var heldigvis ikke sjældent. logen 
kunne være i tvivl om, at han var et 
kærligt og tolerant menneske! Hvis det da 
ikke lige v-&r, fordi han dømtealle andre så 
hårdt! Hvis det da ikke lige var, fordi han 
en dag lod os vide, at han under besøg i sit 
hjemland var yderst kritisk og negativ 
overfor sine landsmænds måde at tænke 
og handle på! Hvis det da ikke lige var, 
fordi han - vel for at kaste et forsonende 
skær over sin hårde kritik af sin danske 
kones .landsmænd - med nogle glade lini
er lod os vide, at hans søn ikke alene lig
nede en dansker, men at han også var stolt 
over at være viking og - stolt over ikke at 
være indianer! ! 

Vaskeægte, skinbarlig racisme vendt 
mod egne rødder endda, vendt mod nogle 
af de mest forfulgte, og delvis udryddede, 
naturfolk på denne jord. Og ikke et ord om 
forældreansvar! 

fl. V.: Det er unægteligt et eksempel pli 
hykleri i særklasse. Hvem er egentlig den
ne hykler? 

Th. J.: Det er af mindre betydning. Det 
væsentlige er at afsløre pressens hykleri. 
Jeg fik stoppet mandens falske sang, og 
aldrig er jeg blevet takket så meget af så 
mange, som jeg blev det af læserne i den 
anledning. Man havde ikke selv ytret s ig 
af angst for racismeanklagen. Mange un
drede sig tillige over Ny Dags hold
ningsløshed, og den råbte da også til him
lene: 

Havde det nu været Glistrup, der havde 
udtrykt ringeagt overfor indianerne, eller 
havde han for den sags skyld meddelt Ar
ne Melchior, at ban var stolt over .ikl<e at 
være jøde, så ville fanden have været løs i 
hele kongeriget · også i Ny Dag - og han 
ville rimelib,vis være blevet gennemban· 
ket af hætteklædte gentlemen et par gan
ge ugentligt. Det drej ede sig imidlertid ik
ke om Glistrup, men derimod - som også 
påpeget af ham selv - om en landskendt 
skribent og foredragsholder tilhørende en 
etnisk minoritet, kendt på samtlige lan
dets redaktioner og læreanstalter, medstif
ter af flygtningeorgan isationen FACTS, 
atbildet i dagspressen som trøstermand 
for sultestrejkende udlændinge og sågar 
sammen med "årets modigste politiker", 
Mimi Jakobsen, der bl. a. skulle have 
overrakt nogle digte, fordi hun var så god 
til at kritisere danskerne. Et så moderig
tigt menneske ønskede eller turde bladet 
ikke putte i gabestokken. Hvad det turde 
var det nemme: at udstede skriveforbud 
for en kritiker af detS manglende handle
k:mft. Bladets hykleri sættes i øvrigt yder
ligere i reliefaf den mandhaftige I. majs
ytring: Vi skal rurde tage debatten! 
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Hykleriet er iøjnefaldende overalt. Til
bage som lokalavis har vi Lolland-Fal
sters Folketidende, der påberåber sig at 
være en seriøs venstreavis. Den fordømte 
naturligvis i skarpe vendinger den politi
ker, der havde fortsat med at sprede falske 
rygter om forstanderen, der i retten var fri
kendt for fæle anklager. Fordømmelsen 
var rent hykleri: efter rettens totale rens
ning afDDF, der af Ekstra Bladet var ble
vet beskyldt for tilknytning til nynazister
ne, præsenterede bladet denne "'perle0

: 

"DDFs medlemmer holder meget af lyst 
hår, blå øjne og lys hud'.' - underforstået: 
hylder nazistisk raceteori! En læser prote
sterer mod bladets svinske antydninger, 
hvorefter den anonyme leder-skribent be
viser, at han har været under "berigende 
fremmed kulturpåvirkning": Som i en ba
nanstats retssal kræver han omvendt be
visførelse af den formastelige, der mis
tænkes for selv at være DDF-medlem. 
"Modbevis venligst vor påstand - kan du 
det, bringer vi gerne et dementi"!! 

Det er grove løjer specielt fra den kant. 
Jeg husker, at bladet før og under krigen 
holdt påfaldende meget af lyst hår osv. Jeg 
har en god hukommelse, og jeg brød mig 
ikke om dets holdning. 

Foredragsholderens og mediernes helt 
afsindige hykleri var årsagen til, at jeg 
meldte mig ind i DDF. 

H.V.: Som forsvar for landets udlæn
dingepolitik henvises o.f/e til den ret gelin
de integration af de polske raearbejdere, 
som I fik en pæn andel af nede hos jer. 
Hvad siger du til det? 

Th. J: Hatten af for polakkerne! Abso
lut ingen af disse arbejdsomme menne
sker kom hertil lokket af udsigten til livs
varig forsørgelse og absolut ingen gik i 
sultestrejke i protest mod forholdene. De 
sled som besatte og havde intet at takke 
nogen for. En statistik fra l 940 s iger, at 
4885 af dem bosatte sig her i landet, her
af de 1298 på Lolland-Falster. Altså et be
skedent antal, som stille og roligt blande
de sig med os andre. Deres antal blev ik
ke mangedoblet gennem fupægteskaber 
og ustyrlige familiesammenføringer. En 
sammenligning med polakkerne er det re
ne vås i en tid, hvor strømme af bekvem
melighedsflygtninge fra underudviklede 
og overbefolkede lande søger hertil. Olle 
med langvarig mellemlanding i sikre om
råder, for at det ikke skal være løgn! Lok
ket af vort sociale system, som de har 
glimrende kendskab t il, og med krav om 
familiesammenføringer af dimensioner. 

Befolkningseksportørerne tjener fede 
penge, og man får ellerhånden mistanke 
om, at det drypper pænt på danskere in
den for systemet. Resultatet er, at vi hjæl
per de forkerte, "de heldige asener", der 

havde råd til billet og bestikkelse. Med det 
forrykte resultat, at vort land ikke alene 
gøres til et multietnisk, konfliktfyldt klu
detæppe, men også fratages muligheden 
for at hjælpe dem, der trænger mest. I be
folkningen er der klart flertal mod den 
førte politik: 

Vi gør intet for at standse de talrige fup
ægteskaber! 

Vi giver asyl til folk, der en stor del af 
riden opholder sig i det hjemland, de lige 
er flygtet fra! 

Vi giver asyl til terrorister, der flygter 
hertil i glad forvisning om, at de ikl<e bli
ver udleveret t il hjemlandet, hvor de risi
kerer dødsstraf - en straf, de kendte i for
vejen, som hører med til deres kultur, og 
som vi selv indførte med tilbagevirkende 
kraft eller krigen. 

Samtidig dør folk som fluer af sult i 
verden omkring os! 

Modstandere af så idiotisk en politik 
kaldes racister. Det er at håbe, at reaktio
nen snart melder sig - bl. a. i form af mas
seindmeldeiser i DDF! 

H.V.: Tak for samtalen. 

Uligeret 
Den fra U.S.A. udgåede nyreligiøse be

vægelse Scientology får fra 1/4 95 ikke 
længere arbejds- og opholdstilladelse i 
Danmark for sine missionærer. Efter ud
talelser fra Kirkeministeriet har inden
rigsministeren nemlig besluttet at ændre 
praksis, så Scientology ikke længere be
tragtes som et religiøst trossamfund. 

Scientology-bevægelsen vides ikke at 
have foretaget sig noget ulovligt eller 
strafbart i Danmark. 

Dette sker kort efter, at imamen for en 
muslimsk menighed i København udtalte 
sin glæde over, at lovene i Pakistan blev 
overholdt, nemlig islamiske love, som 
netop havde været brugt til at dødsdømme 
to kristne i Pakistan - den ene af dem 14 
år gammel - for påstået blasfemi mod 
islam. 

Der foreligger intet om, at danske myn
digheder i den anledning bar foretaget sig 
noget mod den pågældende imams op
holdstilladelse i Danmark endsige mod 
muslimske imamers opholdstilladelse og 
virke her i almindelighed. Tværtimod op
lyses det, at den muslimske menighed 
omkring imamens moske i Valby i år har 
fået bevilget 400.000 kr. af den fattige 
Københavns Kommune til sine aktiviteter 
og lokaler. 

(Kilder: Jyll.-PosL 2412, 2S/2, t/3, 2/3, S/3 9S; 
Bert. Tid. 2712 95: Jyske Veslkysten 15/4 95; The 
&onomist 18/2 95). 
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En ny middelalder? 
Adskillige tænkere spår nationalstaternes snarlige opløsning i et kaos af mindre enheder - en 
konflikthærget ny epoke med bystater og feudalherrer, "beriget" af fremmedinvasioner. 

Af Peter Neerup Buhl 

I de senere år er det ofte blevet hævdet, 
a t "en ny middelalder" er på vej . I sin bog 
"The Transformation ofWar" ( omdannel
sen af krig) (The Free Press, New York, 
199 l. 254 s ider. Ca. 150 kr.), der blandt 
militæreksperter allerede nu anses for en 
klassiker, diskuterer militærhistorikeren 
Martin van Creve/d fra Hebrew Universi
ty i Jerusalem, hvilke konsekvenser dette · 
vil få for krigsførelse. 

Crevelds bog erstatter Carl von Clau
sewitz I berømte værk "Vom Kriege" 
(1831) som grundbog til forståelse af kri
gens væsen. Clausewitz' selvfølgelige ud
gangspunkt var, at man skelner skarpt 
mellem regering, militær ogfolk, og at der 
pr. definition kun er tale om "krig", hvis 
en stat står bag. Overfor dette gør Creveld 
opmærksom på, at siden I 945 har " krig" 
efter den klassiske definition kun en gang 
ført til grænseændringer, nemlig ved Isra
els oprettelse i I 948. Såkaldte lav-intensi
ve konflikter (Low-Intensity Conflicts, 
forkortet LIC) har derimod medført ko
lossale ændringer i det verdenspolitiske 
billede, særlig via de anti-kolonialistiske 
bevægelser i den tredie verden. Staterne 
har trods store militærbudgetter været ude 
af stand til at agere effektivt, især af hen
syn til terrorbalancen mellem øst og vest. 
En højteknologisk krigsmaskine som den 
amerikanske var imidlertid også bemær
kelsesværdig mag1esl.0s i Vietnams gue
rillakrig, og selv de grundigste sikker
hedshensyn har ikke kunnet forhindre ter
rorisme i vesten. 

Medmindre der handles hurtigt, vil lav
intensive konflikter ende med at .øde
lægge staterne, hævder Creveld. En stats 
autoritet vil uundgåeligt svækkes, når 
borgerne fornemmer, at den ikke længere 
kan garantere deres sikkerhed, og når det
te hverv efterhånden med større succes 
kan varetages af d iverse korps og andre 
ikke-statslige organisationer, vil statens 
voldsmonopol være uigenkaldeligt brudt 
og en ny epoke, der ligesom middelalde
ren ikke vil kende stærke statslige magt
centrer. vil være en realitet 

Total guerillakrig 
I lav-intensive kon.flikter har oprørerne 

mange fordele overfor statsmagten. Som 
de tilsyneladende usmå" eller usvageu i 

konflikten vil de på forhånd stå stærkere i 
opinionen - ordensmagten vil derfor ikke 
moralsk kunne bære at give råt for usødet 
og anvende de samme metoder, som an
vendes mod den. Af samme årsag bliver 
bliver lav-intensive konflikters resultater 
lang! oftere internationalt anerkendt end 
staters aggressioner. Desuden har rege
ringshære og statsmagi baser og kommu
nikationslinier, som kan lokaliseres geo
grafisk og derfor rammes, mens guerilla
styrker til stadighed kan flytte. Fordi der 
ikke længere vil eksistere en egentlig 
slagmark, vil lokalkendte enkeltpersoner 
have alle fordele overfor et kostbart, høj
teknologisk militærapparat styret oppefra 
og centralt. Fremtidens "slagmark" vil 
være et komplekst miljø tilvejebragt enten 
af naturen Qungle-gueril!aer etc.) eller af 
storbyen: "Det vil blive en krig ført med 
aftytningsapparater og bilbomber, med 
mænd, som dræber hinanden på nært hold, 
og med kvinder, som bruger deres tasker 
til at transportere sprængstoffer og det 
narkotika, som skal betale for dem. Den 
vil blive langtrukken, blodig, og frygte
lig." I fremtidens krig vil statsmagtens 
soldater være tvunget til at efterligne sin 
fjende. De må blande sig med civilbefolk
ningen, hvorved grænsen mellem militær 
og folk vil forsvinde. Slagmarker vil der
for erstattes med demoraliserende spredte 
fægtninger, bombesprængninger, mas
sakrer, og erobringer af geografiske om
råder vil erstattes med fors.øg på at kon
trollere befolkningen med propaganda og 
terror. Når de gamle regler for krig en 
gang er brudt, fanger bordet, og man væn
ner sig hurtigt til den nye tilstand. Allere
de nu går der næppe en dag uden terror et 
eller andet sted i verden, og ofrene regnes 
på linie med trafikofre som civilisatio
nens uundgåelige pris. 

Gamle, traditionsrige stater vil holde 
længst stand mod denne udvikling, skri
ver Creveld. Dette gælder for Vesteuropa 
og især for Japan, som er isoleret, ud
præget homogen samt rig. Selv i dag ry
ster japanske politikere imidlertid ved 
tanken om, at "sammenhobede, vrimlen
de masser" fra fattige lande i regionen vil 
begynde at gå i land på Japans strande. 
Creveld fortsætter: "Vesteuropæiske sta
ter vil sandsynligvis se deres nuværende 

suverænitet undermineret ligeså meget 
oppefra, i hænderne på internationale or
ganisationer, som nedefra. Skulle Europa 
blive forenet, så vil dets organisation, uan
set dens form, næsten med sikkerhed ikke 
ligne en 'stat', som begrebet forstås i dag. 
Et helt kontinents fællesskab, hvis eneste 
forn1ål i livet er at forøge per capita-ind
komsten og bruttonationalproduktet, vil 
næppe kunne regne med folks udelte loy
alitet. Integration vil sandsynligvis styrke 
regionale pres for selvstændighed fra ba
skere, skotter, korsikanere og en mængde 
andre folk; det første, som får succes, vil 
virke som murbrækker for resten. Ikke al
le d isse bevægelser vil bruge vold for at 
nå deres mål. Alligevel eksisterer i det 
lange løb muligheden for, at lav-intensive 
konflikter vil bryde ud og hærge i det 
mindste en del af kontinentet, også p.g.a. 
det voksende antal fastboende, ikke-euro
pæiske, ikke-kristne mennesker." 

De rettroendes styrke 
En vigtig fordel, som oprørerne i en 

lav-intensiv konflikt har, er, at de har no
get at kæmpefor- entusiasme, idealisme, 
kort sagt kampånd, om ikke andet krig for 
krigens skyld. Creveld gør skarpt op med 
den herskende militære litteraturs under
vurdering af alle "irrationelle" faktorer i 
krig. Dem betragter han tværtimod som 
vigtigere end noget andet. Krig er ikke 
blot en fortSættelse af politik med andre 
midler, som Clausewitz påstod - staters 
beregnede interesser er ikke afgørende for 
krigsførelsen. Creveld hævder endog, at 
en magt, der fører krig ud fra en interesse
beregning, ud fra opvejning af gevinster 
overfor tab, i det lange løb vil tabe en kon
flikt, selv overfor en underlegen modstan
der, hvis denne kæmper for sin eksistens. 
Det svage Algeriet kæmpede f.eks. for 
selvstændighed, så derfor kunne det uden 
håb om at vinde fordele tåle langt større 
tab end det stærke Frankrig, som kun hav
de ikke-livsvigtige interesser på spil. 

En anden form for krig, hvor styrke op-
nås ved at være ligegyldig overfor "inter
esser", er den religiøse, den hellige krig. 
Frem til slutningen af30-årskrigen i 1648 
blev Europa hærget af sådanne krige, og 
Creveld aner, at en sådan periode vil kom- li... 
me igen. Allerede nu ser man angreb på r 
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ambassader, fly-gidseltagere og terror
bombninger i vesten. "'Hvad værre er", 
fortsætler Creveld, "så rummer mange i
lande nu betydelige minoriteter - enten 
muslimer, som i Vesteuropa, eller spansk• 
amerikanere, som i USA, som sympatise
rer med de kampe, der foregår i deres 
hjemlande, og som selv kan gribe t il vold 
for at protestere mod social og økonomisk 
diskrimination.0 

Islam er den hurtigst voksende religion 
i verden, påpeger Crcveld, og minoriteter
ne i i-landene finder den tiltrækkende, 
simpelthen fordi den er rede til at kæmpe. 
Vesterlændinge ophørte med at slagte hin
anden for deres tro i I 648, men det sam
me kan ikke siges om islam, der opdeler 
verden i Islams Hus og Sværdets Hus, 
som evigt skal være i krig: "Vor tids isla
miske sekter er uenige om vigtigheden af 
jihad (hellig krig) i forhold ti l andre reli
giøse pligter; generelt betragtes alle frie, 
voksne og sunde muslimske mænd imid
lertid som forpligtet til at kæmpe og dø for 
Allahs ære - det eneste spørgsmål er, om 
de vantro skal tildeles en blot midlertidig 
våbenstilstand." 

Creveld bemærker, at i modsætning til 
de moderne stater har jihad ikke proble
m.er med at finde frivillige, der vil begå 
selvmord for dens sag, og at trangen tilji
had aldrig har været stærkere. Han kon
kluderer: "Alt dette viser, at selv i dag er 
ideen om krig som en fortsættelse af reli
gion, herunder især i dens mest yderligt
gående former, alt andet end død. Vestli
ge strateger, som følger Clausewitz, vil 
gøre klogt i at tage højde for dette faktum. 
Ellers, hvis de ikke forstår hellig krig, kan 
de meget vel ende med at blive dens of
fer." 

Ny-middelalderens kendetegn 
Den voksende trussel omjihad omfat

tes af de karakteristika, som Alain Mine 
opstiller for "den nye middelalder" i ind
ledningen til sin bog "Le nouveau moyeu 
age" (Gallimard, 1993. 249 sider. I 50 kr.}. 
Den nye middelalder betyder for Mine 
fraværet af organiserede systemer og 
magtcentre og fremkomsten af en " fly
dende og hensvindende" samhørighed el
ler so.lidaritet. Usikkerhed og risici vil til
tage, bl.a. fordi "grå zoner" uden for en
hver myndighed vil mangfoldiggøres, 
som det f.eks. ses med mafiaen i Rusland. 
Desuden imødeser Mine et sammenbrud 
af fornuften som grundlæggende princip 
til fordel for ideologier og overtro, som 
længe har været forsvundet. Kriser, ry
stelser og kramper i samfundet vil blive en 
del af dagligdagen. Sammenbruddet af 
det "ordnede" univers vil gøre samfunde
ne uigennemtrængelige for analyser og 
handlingsplaner. Stammementaliteten, som 
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i flg. Mine er en absolut form fornationa
lisme, vil opblomstre med afvisning af 
minoriteter til følge. 

Det er sanunenbruddet af verdensorde
nen fra Den kolde Krig, som i Mines øjne 
baner vej for opløsningen i "den nye mid
delalder". I islam ser han ikke en erstat
ning for konununismens trussel - den 
islamiske verden savner kommunismens 
homogenitet, sammenhæng og solidaritet. 
Han mener, at USA efter sin sejr i Den 
kolde Krig burde have sanunenkaldt til en 
" ny Wienerkongres" (ved den første i 
I 8 I 5 fas tlagde de europæiske stonnagter 
kontinentets magtbalance). Dette nødven
diggøres bl.a. af FN's totale mangel på 
principiel tænkning, der viser s ig i den 
ti lfældighed, hvormed indgreb i nogle 
tilfælde besluttes, i andre ikke. Idet både 
USA og FN har spillet falli t som ordens
håndhæver, står verden for førs te gang si
den middelalderen uden en stabilitets
skabende stormagt (tidligere har Spanien, 
Frankrig og England skiftevis indtaget 
denne rolle). 

Jungleloven hersker i stadig stigende 
grad, ikke kun mellem staterne, men også 
internt i disse, påpeger Mine. Indtil for ny
lig voksede staternes kontrol og orden. 
" Pludselig vender ah om: umådelige om
råder går tilbage til naturtilstanden; ille
galiteten etablerer sig i hjertet af de mest 
fremskredne demokratier; mafiaer fore
kommer ikke længere at være fortid.~lcv
ninger på retur, men som et socialt fæno
men i fuld ekspansion; en del af byerne 
unddrager sig statens autoritet og falder 
hen i en foruroligende eksterritorialret; 
millioner af borgere i hjertet af de rigeste 
og mest avancerede samfund forsvinder 
ud i skyggen og udelukkelsen ... Nye be
væbnede bander, nye plyndrere, nye ' ter
ra incognita' : alle ingredienserne er der 
for en ny middelalder." 

Det bliver svært at skelne mellem rig
tigt og forkert, lovligt og ulovligt, sort og 
hvidt- alt bliver "gråt", alt bliver tilladt og 
den eneste begrænsning for handling sæt
tes af magt. Blandt samfundets udstødte 
opstår normløshed, zoner med lovløshed 
og autonome samfund i samfundet. Mine 
gør opmærksom på de tusinder af unge, 
som i dag ikke vil have nogen som helst 
forbindelse med samfundet (i mod.~æt
ning til f.eks. 68-oprørerne), og for hvem 
"volden udgør den mest naturlige af rela
tioner, undtagen mellem dem, der har ind
gået en 'pagt' ." Beslægtet hermed er livet 
i forstadsmiljøer, hvor kriminalitet er ble
vet en udbredt livsform. Disse storbypro
blemer udpeger Mine som afløser for 
1900-talletS store sociale udfordring, ar
bejderspørgsmålet - med den forskel, at 
nutidens proletariat ikke kan organiseres 
t il klassekamp. Den igangværende grad-

vise sociale op1øsning vil ikke føre til en 
revolution. 

Den destabiliserende indvandring 
Indvandringen ser Mine ikke som den 

udslaggivende faktor i samfundets under
gang. "Det er skadeligt at anerkende ana
logien kriminalitet = immigration", skri
ver han, og en udbredt forrådnelse i fun
damentale værdisystemer i modtagerlan
dene må da også formodes al være en nød
vendig forudsætning for,.og ikke kun en 
følge af, kollektiv indvandring. Mine ud
trykker klart stemningen ved at fastslå, at 
europæerne er trukket ned i et "New York -
syndrom" - de føler sig angrebne, truede, 
ængstelige. "Den unge udkrystalliserer 
angsten, den fremmede endnu mere og 
den unge fremmede gør det i ekstrem 
grad. Fra delle synspunkt eksisterer udse
endets forbrydelse, og lovændringerne fra 
marts 1993 (Pasqua-lovene) vil kun kana
lisere dem." Skønt han kan se et problem 
i f.eks. algeriske muslimers agitation og 
terrorisme i Frankrig i forbindelse med en 
fundamentalistisk magtovertagelse i Al
geriet, betragter Mine generelt immigrati
on i den nuværende skala som uproble
matisk. Særlig i Frankrig, hvor den tradi
tionelle as.~imilationspolitik står i kontrast 
til f.eks. Tysklands restriktive tildeling af 
statsborgerskaber, anser han fremmed
problemet for ubetydeligt. Hvad fremti
den angår, imødeser han imidlertid "store 
vandringer", som vil destabilisere Euro
pa, hvis regionens lande tøver længere 
med at samarbejde om problemet. Sam
menbrud i Europa vil også have negativ 
effekt på afrejselandene, for som Mine 
påpeger, vil man i "den nye middelalder" 
stå overfor udfordringer, som kun socialt 
sammenhængende samfund kan bære -
f.eks. byrden at neddæmpe konflikten i 
Jugoslavien. 

Nationalstatens privilegium 
Alain Mine fastslår, at Maastricht-trak

taten p.g.a. udviklingen i Østeuropa var 
forældet, da den blev vedtaget. Som alter
nativ taler han for et "demokratisk impe
rium" med Frankrig og Tyskland som ker
ne - et nyt Frankerrige. "Imperiet forbli
ver den eneste struktur, som historien har 
opfundet til at tage sig af den samlede 
uklarhed." I Danmark kendes en sådan ny
imperialisme i f.eks. Uffe Østergårds be
gejstring for Habsburger-riget. Østergård 
kunne også have skrevet Mines ord om, at 
"de nye tider driver os til at genopfriske 
denne gode gamle struktur (imperiet), som 
ofte har vidst at tvinge folkene til at leve 
sammen." Teorien om en historisk nød
vendighed, som gør tvang overfor virke
lighedens folk uundgåelig, er kun alt for 
velkendt - nationalstaten må for alt i ver-
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den ikke anerkendes som realistisk 
løsningsmodel. Paradoksalt vier Mine al
ligevel et helt kapitel til prisning af 
"Frankrigs nåde" - alle fordelene ved den 
geografisk beskyttede, homogene franske 
velfærdsstat, som gør landet selvskreven! 
til en lederposition i samarbejdet med det 
svækkede Tyskland! "I den verden, som 
er ved at komme i stand, bliver national
staten en statistisk abnormitet; den er altså 
et privilegium." Hvorfor dog så ikke kæm
pe for den i stedet for at ac~ptere en teo
retisk historisk "nødvendighed"? 

Den "nødvendige" Union 
Den tanke om "regionernes Europa", 

som i dag hersker i EU, og som kan ses 
som udtryk for en ny middelalder, blev for 
så vidt allerede foregrebet i slutningen af 
1950'erne af den franske teoretiker YaM 
Fouere, som talte om "de hundrede nags 
Europa" og om, at nationalstatens tid var 
forbi. ''Hvad man bør notere er, at Euro
pas regioner synes at være stabile enhe
der. I mange tilfælde sporer de deres aner 
til middelalderen", hedder det til støtte for 
disse tanker i den toneangivende kultur
politiske bog "Kulturens spændetrøje" 
{Akademisk Forlag, 1992. 312 sider. 95 
kr.), redigeret af kultursociologen Peter 
Due/und fra Københavns Universitet. I sit 
eget indlæg "Kulturen og regionernes Eu
ropa" tilslutter Duelund sig den engelske 
historiker H.G. Marshalls historiesyn på 
udviklingen i Europa. Ifølge Marshall var 
1700-tallet de borgerlige frihedsrettighe
ders århundrede - alle blev i princippet li
gestillet for loven. 1800-tallct betød sej
ren for de politiske rettigheder - de fleste 
europæiske lande fik demokratiske forfat
ninger. I vort eget århundrede fik &1ropas 
borgere deres sociale rettigheder 
(velfærdsstaten). Endelig bliver det kom
mende århundrede kultw-e11s århundrede: 
"Det bliver den europæiske befolknings 
erobring af kulturelle rettigheder, sær
præg, traditioner, etnicitet etc .. der vil 
præge det sociale, politiske og kulturelle 
opbrud. Vi har tilkæmpet os vores retsli
ge, politiske og sociale rettigheder ved 
hjælp af den kulturelle mangfoldighed i 
livsformer og værdier, som på mange må
der har karakteriseret det præmodeme 
Europa. Den kulrurelle mangfoldighed vil 
atter sætte sig igennem og sprænge de na
tionalstatslige bånd." Med henvisning til 
Sovjets opløsning og krigen i Jugoslavien 
tilføjer Duelund, ar "der er næppe tvivl 
om, at regionalisering skabt af kulturelle 
forskelle og traditioner i de konunende år 
vil skabe dybe furer i den nuværende na
tionalstatsstruktur. Selv de mest føderati
ve EF-bureaukrater erkender, at kulturre
gionaliseringen i Vesteuropa ikke i det 
lange løb kan holdes tilbage." 

Nationalstatens banemænd 
De moderne "åbne" Europa-entusiaster 

minder om den tyske geograf Carl Ritter, 
som i begyndelsen af 1800-tallet forud
satte en "guddommelig plan for menne
skeheden" baseret på regionalisme og en 
konstant organisk strøm af former. I sin 
store artikel "Den annalkande anarkin" 
(anarkiet, som nærmer sig) i det svenske 
blad "Moderna Tider", juni/juli 1994, 
kommenterer Robert D. Kap/an hertil 
nøgternt: "Fremtidens kort, i den ud
strækning noget kort overhovedet er mu
ligt, bliver en pervers forvræni,'Tling af 
Ritters vision. Forestil Dem kortbilledet i 
tre dimensioner, som i et hologram. I det
te hologram ser vi, hvordan et antal grup· 
peidentiteter overlejrer de traditionelle og 
todimensionale farvemarkeringer for by
stater og endnu eksisterende nationer, 
hvilke i sig selv kompliceres af dunkle 
fangarme, som strækker sig ud i forskelli
ge reniinger, og som symboliserer magt
strukturerne hos narkokarteller, mafia
grupper og private sikkerhedssystemer. I 
stedet for grænser ser vi bevægelige 'cen
trer' af magt, præcis som i middelalde
ren ... Til dette foranderl ige, kartografiske 
hologram må man føje et antal andre fak
torer, som folkevandringer, eksplosions
agtige befolkningsforøgelser og sygdoms
epidemier. Herefter vil verdenskortet al
drig mere blive stabilt. Fremtidens kort -
om man vil 'det sidste kort' - producerer 
kun stadig nye varianter af kaos." 

I sin bog priste Alain Mine den franske 
forfatning, som giver præsidenten bandJe
rri hed og styrke. Samtidig efterlyste han 
statsmænd, der kan fylde en sådan stilling, 
i stedet for de herskende politikere, som er 
lukket inde i forudfattede meninger, ui
modtagelige for det uforudsete og ude af 
stand til at improvisere. Den nuværende 
afgørende tidsperiode, hvor den sikre na
tionalstat risikerer at gå tabt, må også få 
danskerne til at stille det spørgsmål, om vi 
vil føres ind i den nye middelalder af de 
herskende politikere. Eller om vi vil for
svare nationalstaten under ledelse af StatS
mænd. 

Peter Neerup Buh/ 

"Hvorfor bliver enhver udtalelse imod 
indvandring konsekvent udlagt som frem
medhad og racisme af pressen? Det er 
"kun" bekymring for vort lands fremtidi
ge eksistens som vort og for vore efter
kommeres muligheder for et ( dansk) 
fædreland. Skulle dette være en forbry
delse? 

Nanna Hede. Skals, i Jyllands-Posten 12/l l 1991. 

"Der er i Danmark ca. 300.000 frem
mede. Vi modtog i 1994 det største antal 
asylsøgere siden 1986 (JP 21/J 1995). Vi 
har ca. 300.000 arbejdsløse i Danmark. Af 
SiDs tyrkiske medlemmer er 52% ar
bejdsløse (JP 13/4 1994). Vore udgifter til 
Oygtninge, asylanter og indvandrere vil 
iflg. et skøn beløbe sig til mindst 56 1nia. 
kr. (56 tusinde millioner kroner i 1995). 

Danmark - mit stakkels Danmark." 
Bjarne Ranch, R..1nders.. i Jyllands-Pos.ten 24/2 
199S. 

"Såvel Socialdemokrater som andre 
politikere på Christiansborg bør bevæge 
sig ind i realiteternes verden. Alt for man
ge folketingsmedlenuner aner ikke noget 
om, hvordan virkeligheden ser ud. Hold
ninger har for længe været baseret på hu
manisme og idealistiske forestillinger. 

Vi har på typisk dansk facon forsøgt at 
løse problemerne ved at være venlige, ved 
at henstille og opfordre i troen på, at det 
nok går. Men vi må væk fra de højskole
prægede foresti llinger og gribe ind med 
lovgivning. 

Ellers mislykkes integrationen. Og sker 
det, kommer Danmark til at opleve såvel 
stærke fundamentalistiske som højreori 
enterede kræfters spil." 

Pc-r Kaalund. socialdemokrati!ik folketingsmed
lem og tidl. formand for Amtsrådsforeningen., ci
teret i Jyllands-Pos1en 10/5 1995. 

"Europæisk lægevidenskab har ned
bragt børnedødeligheden i Burundi til 
mindre end en femtedel af det traditionel
le. Men befolkningen fortsætter med at 
avle lige så mange børn som før. Siden fri 
gørelsen fra kolonimagten Belgien for 30 
år siden er befolkningen derfor tredoblet. 
Unge mennesker kan i denne kultur ikke 
gifte sig uden at have et markareal, der 
sikrer den unge familie det aller00dven
digste. Landet er overvejende romersk
katolsk. Men når det efterhånden er blevet 
pløkumuligt at gifte sig anstændigt, griber 
unge mennesker til folkemord. Når paven 
kan acceptere moderne metoder til ned
sættelse af børnedødeligheden, burde han 
også kunne acceptere moderne metoder til 
nedsættelse af fødselstallct. Men nej, i sin 
seneste nytårsprædiken fordømmer han 
metoder som pessar og kondom. Lad os 
give ham endnu en chance for at omven
de sig i meMeskevenlig retning." 

Jens LitUrup. Brons.høj. i Berlingske lidende 
23/4 l \l95. 
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I Landet rundt 

Hovedstadsområdet 

Gøgereden 
Eksemplerne på, hvordan danske børn 

fortrænges fra vore "folkeskoler" af de 
hastigt voksende horder af li-emmede, bli
ver stadig flere. 

Fra Vestervangskolen i Glostrup beret
tes om en I. klasse, der startede sidste 
sommer med i alt 23 elever, hvoraf 11 var 
børn af danske forældre og 12 var afuden
landsk herkomst. 

Nu ved skoleårets slutning er der kun 
12 elever tilbage i klassen, og kun en af 
dem er dansk. 

Forældrene til de andre danske børn har 
fået dem flyttet til andre skoler. 

Og den eneste t ilbageværende er der 
kun endnu, fordi forældrene står for at 
købe bus og venter med at flytte deres 
barn, til de ved, hvor de kommer til at bo. 

Skoleinspektøren mener, at forældre
nes accept går ved omkring 20% li-emme
de i en klasse. 

Glostn1p kommune har nu i gennem
snit 13% fremmede elever i skolerne. 
Vestervangskolen har flest med 27%. 

Der er ingen privatskoler i Glostrup, 
men omkring 8% af kommunens elever er 
flyttet til privatskoler i andre kommuner. 

Skoledirektøren skønner, at 15-20% af 
skolebørnene i kommunen ville gå i pri
vatskole, hvis der fandtes en i konununen. 

(Kilde: Jyll.-Pos1. 10/S 9S}. 

l\1uslimsk terrorist-træf 
Nørrebrohallen, en stor sportshal i 

København, fyldtes JO. maj af 5.-6.000 
herboende muslimer, der samledes til 
islams offerfest. 

Underholdningen var tankevækkende. I 
en hal udsmykket med sorte bannere med 
hvidmalede uddrag af Koranen talte den 
for terrorisme dødsdømte egypter Talat 
Fouad Kassem, der har asyl i Damnark, og 
som den amerikanske anklagemyndighed 
sætter i forbindelse med de muslimske 
gerningsmænd bag bombningen af World 
Trade Center i New York. 

Hans tale vakte udbredt begejstring. 
Den var naturligvis vendt mod den onde 
vestlige verden og Israel. Han forsvarede 
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terrorhandlingerne bl.a. med påstanden: 
"Når terrorisme kommer fra de under
trykte, så er det ikke længere terrorisme." 

Tilhørerne var især yngre meMesker. 
En 19-årig marokkaner udtalte til Politi
kens reporter: "Han er god til at samle 
ungdonunen. Vi beundrer ham meget for 
hans styrke og viden. Og hvis vi hører, at 
han holder et foredrag, tager vi som regel 
derhen." 

Selv skulle Kassem dog ikke have sagt 
noget til bladet, der gerne ville have 
spurgt ham om, hvordan han forestiller 
sig, at kampen for islam skal føres i Dan
mark. 

Derimod var der mulighed for at købe 
bøger og kassettebånd med taler, der er 
censureret i mange af de arabiske lande. 

Mødet fik et næsten komisk, men ret 
betegnende efterspil. Fem 16-årige an
dengenerations indvandrere, der kom fra 
muslimsk fest, blev taget af politie1 for 
voldstrusler og røveri mod Guardian An
gels. De stjal englenes pengekasse med 
ca. 1.000 kr. 

(Kilde: Politiken 2212 94, 11/S 9S; B.T. 13/5 95). 

Østjylland 
Landets brød til landets 
børn? 

Århus Amts og Århus Kommunes lige
stillingsudvalg - ja bureaukratiet vokser 
med fremmedinvasionen - er sammen 
med det berygtede Nævnet for Etnisk Li
gestilling i fuld gang med at afskaffe dan
skernes forrang til Danmark. 

Bl.a. vil de sende en avis til amtets og 
kommunens arbejdspladser for at fortælle 
om etniske minoriteters kvaliteter på ar
bejdspladsen. 

Når det faglige og sproget er i orden, 
skal det være ligegyldigt, om ansøgeren 
har haft sin barndom i Holme, Skævinge, 
Nuuk, Ankara eller Nha Trang. I en stor 
ansøgerbunke kan man fristes til at sorte
re efter navn, men der er ingen grund til at 
tro, at man er mere kvalificeret til et gi
vent job, fordi man hedder Jensen eller 
Hansen fremfor Jackson, Arac eller Lim 
Swi, hedder det i lederen. 

Så danskerne skal ikke tro, de er noget 
og har forrang til arbejdspladserne i deres 
eget land med dets 300.000 arbejdsløse. 

Det er jo mere end 200 år, siden det i 
Indfødsretten fra 1776 blev fastslået: 
"Billigheden selv vil, at Landets Børn 
skal nyde Landets Brød og Fordeelene i 
Staten falde i dens Borgeres Lod". 

Der er sandelig sket fremskridt siden 
da. Og nu giver man jo i øvigt indfødsret, 
som man fodrer svin. 

(Kilde: Erhvervs-Bladet l()IS 9S). 

Snart overalt 

Indvandrerbander 
beslaglægger politiet 

I sidste nummer berettede vi om en 
voldsbande af fremmede unges hærgen i 
Odense og politiets forsøg på at "stresse" 
dem med betjente, der fulgte dem som 
"babysittere>'. 

Nu synes det snarere at være de krimi
nelle fremmede, der "stresser" politietik
ke alene i Odense, men i adskillige aflan
dets store byer. Politiet må bruge flere. og 
flere ressourcer på at holde den fremmede 
bandevold nogenlunde i skak. I Køben
havn, Århus og Odense bruger politi og 
kommunale myndigheder millionbeløb på 
ekstra mandskab, som udelukkende ud
fører præventivt arbejde, der skal dæmme 
op for kriminalitet begået af unge indvan
drere og flygtninge. 

I Odense er der stadig hver eneste 
weekend særindkaldt mandskab til en 
bande på I 0-15 voldelige indvandrere, der 
hærger byens centrum. 

I Århus har politiet i månedsvis fulgt en 
gruppe unge fra Mellemøsten, som sidste 
sommer overfaldt gæster ved Bellevue 
strand (se Danskeren 1994 nr. 4 s. 16). En 
politiinspektør siger herom: "Vi har kendt 
problemerne i flere år. Derfor har vi en 
speciel afdeling, der følger de kriminelle 
indvandrere til klubfester og andre arran
gementer, så vi kan sætte ind, for balladen 
begynder." Det har tvunget politiet til at 
omlægge ressourcerne. På samme måde 
beslaglægges ressourcer hos Kommunens 
fritids- og kulturforvaltning. 

I Nørrebro- og Nordvest-området i 
København har politistationer og social
centre siden efteråret fået tilført 7 ekstra 
personer fra andre afdelinger for at ned
bringe kriminaliteten. Chefen for den kri
m inalpræventive afdeling i København si
ger: "Vi har afsat fire betjente, som tager 
ud og snakker med forældrene til alle un
ge kriminelle under 18 år. Det er overve
jende fremmedsprogede unge, så ofte skal 
der en tolk med". 

(Kilde: Jyll.-Post 13/S 95). 



Fra andre lande 
Sverige 

25°/o fremmede i 2010 
Sveriges rigsstatistik har lavet en pro

gnose, der forudsiger, at 25% af landets 
befolkning i 2010, altså om kun 15 år, vil 
bestå af personer, som enten selv er født i 
udlandet elJer har mindst en forælder fra 
udlandet. 

I 1993 var der 7;;. millioner etniske 
svenskere i Sverige. I 2010 ventes dette tal 
form indsket til 7 mio. 

1. og 2 . generations indvandrere ud
gjorde i 1993 1.5 mio., hvoraf870.000 var 
født i udlandet og 650.000 i Sverige. I 
20 IO ventes det samlede antal forøget til 
mindst 2,2 mio., hvoraf 1,2 mio. vil være 
født i udlandet og godt I mio. (lavt ansat) 
i Sverige af udenlandske forældre. 

25% af de børn, som fødes i 20 IO vil 
være børn af I. eller 2. generations ind
vandrere. Betydeligt flere af de nyfødte 
vil have indvandrerbaggrund, hvis man 
medre&'!ler børn af 3. og 4. generations 
indvandrere. 

Beregningen er endda opstillet ud fra 
en måske urealistisk lav forventning om 
fremmedtilvæksten. Den er baseret på 
nettoindvandringen i de seneste IO år, 
men med undtagelse af 1993, I 994 og 
I 995, hvor statistikerne betragter indvan
dringen som ekstremt stor. Desuden er 
fødselstallet pr. udenlandsk kvinde sat til 
kun 2, I barn, skønt mange af de fjern
fremmede erfaringsmæssigt får store bør
neflokke. Det tilsvarende tal for de etniske 
svenskere er 1,8 barn pr. kvinde, hvilket 
betyder, at hver ny generation kun udgør 
knap 86% af den foregående. 

Der er således udsigt til en hurtig ud
skiftning af det hidtidige svenske folk 
med et helt andet. 

{Kilde: Fri lnfbnnatlon 1995 nr. Is. 10). 

Tyskland 

Dobbeltspil 
Af de to millioner tyrkere, der bor i 

Tyskland, har kun 11 % søgt tysk statsbor
gerskab, selv om de allerfleste i og for s ig 
var berettigede til at få det. Grunden er, at 
Tyskland hidtil har krævet, at man skal 

fraskrive sig sit gamle statsborgerskab, da 
Tyskland ikke anerkendte dobbelt stats
borgerskab. 

Spørgsmålet har ført til strid i regerin
gen, idet FDP i modsætning til CDU går 
ind for dobbelt statsborgerskab i visse 
tilfælde. 25.000 har da også fået det. Det 
drejer sig f.eks. om folk, der har gennem
gået en politiuddannelse og skal ansættes 
som tjenestemænd, hvilket kræver ind
fødsret. Her har de tyrkiske myndigheder 
ofte nægtet at medvirke, før de pågælden
de har aftjent deres tyrkiske værnepligt. 

For nogle år siden fik mindreårige mu
lighed for dobbelt statsborgerskab, men 
de måtte vælge enten-eller, når de blev 
myndige. 

I det daglige er der ingen større forskel 
på tyske og tyrkiske statsborgere, bortset 
fra at kun tyske statsborgere har stemme
ret, er valgbare og kan blive tjeneste
mænd. Til gengæld er udenlandske stats
borgere ikke underlagt værnepligt. 

Mange tyrkere viger tilbage for at afsi
ge sig deres tyrkiske borgerret. fordi de 
dermed mister arveretten i Tyrkiet, og 
mange vil vel også reservere sig mulighe
den for at tage "hjem'', hvis situationen i 
Tyskland skulle blive for broget - en tysk 
pension rækker langt i Tyrkiet! 

De borgerlige partier modsætter sig iv
rigst dobbelt statsborgerskab. En under
søgelse har nemlig vist, at 49<'/o af tyrker
ne ville stemme på socialdemokraterne og 
11% på de grønne. Kun 16% ville stemme 
på regeringspartierne. 

(Kilder: DieZei1 7/4 95; Der Spiegel 1995 nr. 12). 

PS: En del tyrker hat snydt sig til dob
belt statsborgerskab. Det er muligt at gå 
ind på tyrkiske konsulater og få en kviue
ring på, at man har afleveret sit tyrkiske 
pas. Med den i hånden søger man tysk 
statsborgerskab, og når man har fået det, 
går man tilbage og får det tyrkiske igen! 

lars 0110 Kristensen 

Fremmedes kampplads 
Der er stadig optøjer i Tysklands gader. 

Problemet er ikke længere skinheads og 
"nynazister", men opgør mellem forskel
lige indvandrergrupper, der fortsætter de
res hjemlige stridigheder på tyskjord. 

Det er især kurderne og deres militante 
marxistisk/leninistiske organisation PKK, 
der gør sig gældende. Den tyrkiske am
bassade i Bonn meldte i midten af marts 
om 70 terroranslag mod tyrkiske repræ-

sentationer, kulturcentre, kontorer og virk· 
somheder. F.eks. blev det tyrkiske gene
ralkonsultat i Frankfurt a. M. kun med nød 
og næppe reddet ved en massiv politiind
sats. 

PKK blev ganske vist forbudt i novem
ber 1993, men Kontoret til Forfatningens 
Besk-yttelse anslår, at organisationen sta
dig har 6.000-7.500 aktivister. Indenrigs
minister Kanther erkender, at el forbud al
ene har begrænset virkning, og vil i stedet 
udtørre kilderne ved at nægte asyl til kur
derne, som han ikke mener er etnisk for
fulgte, men kun forfølges af de tyrkiske 
myndigheder, fordi de arbejder for en se
parat kurdisk stat med ulovlige midler. 
Dermed har de ikke krav på asyl. Det er 
imidlertid enkeltsraterne, der skal effektu
ere udvisningen af dem, der ikke får asyl, 
og det nægter de socialdemokratiske in
denrigsministre. 

Der er godt 2 mio. tyrkiske statsborge
re i Tyskland, mange af dem er tredie ge
neration. Her som alle andre steder be
høves kun et velorganiseret aktivistisk 
mindretal på nogle få tusinde. for at alle 
uvilkårligt tager stilling for og imod, og 
dermed politiseres problemet. Det bety
der at integrationsprocessen af dem, der 
kan og vil integreres, vanskeliggøres. Det 
er ikke blot del kurdiske spørgsmål, der 
skilJer, men også spørgsmålet om de mo
derate alawiter, der står i modsætning til 
både lunkne og fundamentalistiske musli
mer hjemme i Tyrkiet (der er 600.000 
alawiter i Tyskland). 

Selv en af udgiverne af "Die Zeit'', der 
normalt regnes for at stå til venstre, Theo 
Sommer, går ind for udvisning af dem, der 
udkæmper hjemlige stridigheder på tysk 
jord, også selv om det betyder død eller 
tortur for de pågældende: "Selv hvis der 
er noget om det: Skal det så være et sam
vittighedsspørgsmål for os? Er det virke
lig illiberalt at forlange, at terrorister, de 
være sig fra venstre eller fra højre, selv i 
rette tid gør sig konsekvenserne af deres 
handling klar?". 

Den klassiske grundlæggende regel om 
udlændinges/flygtninges retsstilling for
pligtede dem til absolut politisk tilbage
holdenhed. 

Den østrigske kejser Karl fandt sit 
første tilflugtssted i Schweiz. Herfra for
søgte han i 1922 en tilbagevenden som 
konge af Ungarn ved et statskup. Det mis
lykkedes. Nogle dage efter kom der en 
høflig anmodning fra regeringen i Bern: 
"Den schweiziske regering håber, at De
res majestæts fortsatte ophold i Schweiz 
ikke vil blive aflængere varighed". 

(Kilder. Die Wel120/3 95: Der Spiegel 1995. nr. 11; 
Die Zeit 7/4 1995 og: Prins Konstantin uf Bayern: 
"Ohne Macht Wld HerrUchkeit"'. 1961). 

Lars 0110 Kristensen 
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Sudan 

Islamisk regimente 
FN har haft en særlig rapportør i Sudan, 

og hans nylige rapport er både opsigts- og 
rædselsvækkende. 

Oprørerne i landets sydlige eb'11e, der 
for en stor del er kristne, beskyldes for 
nogle overgreb, men langt den største del 
af krænkelserne skyldes den muslimske 
regering i Khartoum mod nord. Drab, 
bortførelser og tortur anføres ligesom tid
ligere, men hertil kommer genindførelse 
af slaveri, undertrykkelse af religionsfri
hed, ytringsfrihed, forsamlingsrnhed og 
børns rettigheder. 

Den islamiske regering ophidsedes 
især over rapportens påpegning af, at 
sudanesisk straffelov nu på adskillige 
punl<ter strider mod internationale kon
ventioner, som Sudan har tiltrådt. Den 
nævner bl.a. dødsstraf for frafald fra 
islam, dødsstraf ved stening for ægte
skabsbrud, straf af et individ for en grup
pe og af en gruppe for et individ samt 
dødsstraf til børn. 

Ophidselsen skyldes, at denne lovgiv
ning harmonerer med den islamiske sha
riah, der som guddommelig lov sættes 
over menneskelige love efter internationa
le konventioner. 

Vreden vendes desuden mod rappor
tens eksempler på overgreb mod børn i 
Syd-Sudan. Nogle børn er blevet bortført 
og sendt i krig for regeringen i den her
skende borgerkrig. Andre er blevet solgt 
som slaver eller anbragt i lejre, hvor de får 
andre navne og tvinges til at udøve isla
miske religiøse skikke. 

(Kilde: 1.1.S.T.C. Bulletio June/July 1994 s. 3). 

Japan 

Svulmende kriminalitet 
blandt illegale indvandrere 
fra Kina 

Japan har længe ført en sej kamp mod 
sine egne gangstere, yakuza, og været i 
stand til at holde dem nogenlunde i skak. 

I de seneste år er der opstået en ny og 
voldsom gangsterekriminalitet, især i To
kio, blandt hovedsagelig illegalt indvan
drede kinesere. I september 1994 iværk
satte politiet en offensiv imod dem med 
det resultat, at mange af de illegale mid
lertidigt gik under jorden. 

Politiet anslår, at kineserne udgør ca. 
30% af de 300.000 illegale indV',mdrere, 
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der skønnes at være i Japan. 210.000 ki
nesere bor der lovligt. 

Nogle af banderne eksporterer titusin
der af illegale indvandrere fra Kina til Ja
pan, U.S.A. og Europa. Japanske eksper
ter mener, at det giver dem indtægter på 
milliarder af dollars. De beregner sig fra 
l 0.000 til 23.000 dollars for at arrangere 
en illegal indvandring. 

Indvandrerne ernærer sig ved lavtløns
job eller forskellige mere eller mindre lys
sky foretagender, der giver grobund for 
bandekriminaliteten. 

(Kilde: Time 10/10 94), 

Filippinerne 

Muslimsk massakre 
Næsten overalt i verden, hvor større 

grupper af muslimer lever side om side 
med større grupper af andre religioner, 

opstår der ofte meget voldsomme sam
menstød mellem grupperne. Det gælder i 
høj grad Filippinerne, der har ca. 6 mio. 
muslimer ud af en samlet befolkning på 
ca. 66 mio., hvorafhovedparten er krisme, 
overvejende romersk-katolske. l omkring 
20 år har muslimske grupper med alle 
midler, også krigeriske, søgt at opnå auto
nomi eller en egen stat på den sydlige ho
vedø Mindanao, hvor de fleste af dem bor. 
Kampene har krævet mere end 50 .000 dø· 
de. 

I begyndelsen af april iværksatte den 
yderliggående gruppe Abu Sayyaf et 
voldsomt angreb på byen !pil på Minda
nao med ca. 52.000 indbyggere. I flere ti
mer gennemførte et par hundrede musli
mer af gruppen massakrer og efterlod 53 
døde og 44 sårede, plyndrede byens ban
ker og brændte og ødelagde hele bycente· 
ret, inden de trak sig tilbage med et antal 
gidsler. Af dem myrdede de senere 12 ved 
at hakke dem ihjel. 

(Kilder: Time 1714 95; Jyll.-Post. 18/4 95). 

Bøger og tidsskrifter 

Dumfromhedens 
store garde 

I forordet til bogen "Dannebroget. 
Håndbog om kirkens møde med et fler
kulturelt Danmark" (Credo Forlag, 1994. 
232 sider) skriver konsulent i "Center for 
Tværkulturelt Kristent Arbejde" Birthe 
Mullck-Fairwood bl.a.: "Bag denne bog 
ligger et ønske om at sætte debatten om 
udlændinge ind i en teologisk ramme. 
Kirken bekender troen på en Gud, der ik
ke gør forskel på folk. Han har omsorg for 
indvandrere og kærlighed til flygtninge. 
Først når vi begynder at se os selv og hin
anden med Guds øjne, får vi et ret per
spektiv over mødet med vore nye naboer." 

At den afgørende forskel mellem Gud 
og menneskene er, at for den førstnævnte 
er alle lige, mens de sidstnævnte nødven
digvis må skelne, er ikke faldet Munck
Fairwood ind i hendes indremissionske 
fromhed. At hun påberåber sig "gudelige" 
øjne forekommer rent blasfemisk, når 
man ser det slørede blik, hvormed hun i 
kapitlet "Det vandrende menneske" op
fatter Dann1arks historie. "Der er mange 
eksempler på, at migranter - mennesker i 
bevægelse - har medført materiel såvel 
som kulturel berigelse for både sender- og 

modtagerland. Også Danmark er blevet 
fonnet af århundreders indvandring og 
udvandring", skriver hun og sammenlig
ner derefter nutidens fremmede i landet 
med danske udvandrere til Amerika, som 
for det meste forblev derovre: "At det gik 
sådan er ikke overraskende; når menne
sker bryder op fra deres rødder, er det kun 
mellem 10 og 20%, der på et senere tids
punkt vender tilbage til hjemegnen igen 
for at slå sig ned der." 

Skønt intet dog er umuligt for Gud, 
fremstilles den nuværende fremmed
gørelse gang på gang som en ualvende\ig 
naturlov: "Vi hverken kan eller bør isole
re os fra den globale folkevandring og for
andringsproces, som finder sted i disse år. 
Tiden kan ikke skrues tilbage." Som tros
farisæer er Birthe Munck-Fairwood ikke i 
tvivl om at stå for Godhedens politik: 
"Ønsker vi at bevare vores troværdighed 
som kristne, har vi en soleklar pligt til at 
tage disse menneskers parti", skriver hun 
således om "flygtninge under jorden". 
Munck-Fairwood virker dog nærmest 
blind, når hun i kapitlet "Racismens man
ge ansigter" opremser organisationer på 
"den yderste højrefløj" og her nævner 
bl.a. DDF, Dansk Centerparti og Trivsels
partiet sammen med DNSB og andre 
nazistiske sammenslutninger. 



Manglen på skelneevne og klart blik 
går igen i et kapitel, hvor R. Hvalvik ud fra 
det synspunkt, at Gud har skabt jorden, 
konkluderer: "Den ejendom, vi har, og det 
land, vi lever i - det er ikke vort. Derfor må 
vi forvalte det til fælles be<h1e for alle 
dem, som Gud har skabt. Og da bliver der 
ingen forskel på den indfødte og den 
fremmede." Dette er dog kun sandt ud fra 
et guddommeligt, u-menneskeligt og 
egentlig umenneskeligt synspunkt, hvor
fra alt bliver ligegyldigt. 

At de "frelste" ikke vil frelse Danmark, 
fremgår med al ønskelig tydelighed af 
"Dannebroget'', hvis forfattere hensyns
løst vil dyrke deres hobby som indre mis
sionærer på bekostning af landets vel. Bo
gen er fyldt med "gode" råd om, hvordan 
de fremmede skal føle sig så velkomne 
som muligt her i landet, hvorfor den for så 
vidt er nyttig, idet man blot kan gøre det 
modsatte af dens anvisninger. At kirken 
og kristne enkeltpersoner bør tage et med· 
ansvar for at klare "de problemer, som na
turligt vil opsrA, efterhånden som Dan
mark gradvis bliver lige så flerkulturelt og 
broget som så mange andre vesteuro
pæiske lande", kan således forstås på me
re end en måde. Bogens forståelse er: 
"Bliver der ikke hurtigt bygget broer me
lem de forskellige befolkningsgrupper i 
Danmark, vil det Il konsekvenser ikke 
blot for indvandrerne, men for os alle." 
Modstandsfolks opgave er dog nu som før 
at sprænge broer, ikke at bygge dem . 

Bogen ''Islam i forskellig klædedragt -
hvordan bygger vi bro?" udgivet af Det 
Danske Missionsselskab og Sudanmissio
ne11 (1994. 64 sider) står for den samme 
mentalitet som "Dannebroget". Hensigten 
med bogen er ikke at drøfte, om det er rig
tigt eller forkert, at Danmark har åbnet 
dørene for de fremmede, men "at rejse 
spørgsmålet om, hvordan vi som danske 
og kristne skal forholde os til dem, der nu 
engang er her og er henvist til at leve her", 
skriver Poul Hartling karakteristisk i for
ordet. Ligesom i "Dannebroget'· sammen
blandes Guds og menneskenes perspektiv. 
Det hedder således, at Gud udfordrer os 
gennem de frenunede: "Han elsker dem, 
ja, gjorde sig i Jesus til et med de frem
mede. Vi er også selv fremmede i denne 
verden (jf. Hebr 11 ,13-16 + 13,14). Der
for skylder vi de fremmede iblandt os at 
omgås dem med del samme sind." Opti
mismen eller rettere naiviteten er lige så 
stor som i "Dannebroget". F.eks. fastslås 
det, at der er ingen tvivl om, at islam er 
kommet til Danmark for at blive. "Men 
skrækvisionerne om, at Danmark efter
hånden bliver et islamisk land, er mildt 
sagt overdrevne. Ganske vist er antallet af 
mennesker, der kalder sig muslimer og 
bor i Danmark. nogenlunde fordoblet i 

løbet af de sidste IO år." Antallet af mus
limer i Danmark sættes til ca. 80.000, men 
alligevel kræver det angiveligt "ikke deo 
store fantasi at forestille sig en udvikling, 
som på mange måder kunne tænkes at 
svare til del, de herværende jødiske sam
fund har gennemgået. Som vi i dag kender 
navne på jødiske familier - Melchior, Ra
sten, Nathansen - vil vi i fremtiden nævne 
Osman, Muhammed og Hussain." 

Præst i Gellerup Sogn ved Århus Steen 
Skovsgaard har i bogen "De fremmede 
har I altid hos jer! - om kulrunnødets ud
fordringer'' (Unitas Forlag, 1994. 79 si
der) også viderebragt frasen om det nød
vendige i at bygge bro imellem de for
skellige kulturer, "så vi i stedet for at sige 
'dem' og 'os' måske kunne nå frem til ae 
sige 'vi'." Ud fra en fejlagtig opfattelse af 
kristendommen vil Skovsgaard hellere 
betragte islams tilstedeværelse i landet 
som en "udfordring" end som et "pro
blem" eller en "trussel", idet den fordrer, 
at vi besinder os på vort eget kristne 
grundlag. Foragten for danskernes afslap
pede "vanekristendom" er indbygget. 

Fordi Skovsgaard bor i et af de mest 
fremmedgjorte sogne i landet, er han trods 
sit kristne engagement dog ikke helt blind 
for de kedelige realiteter. Således oplyser 
han, at 90% af alle opklarede ulovligheder 
blandt unge under 18 år i Gellerup begås 
af unge flygtninge og indvandrere. "Det er 
en procentdel, som ligger langt over pro
centen af fremmede i området i det hele 
taget." Og efter at have refereret Ebbe 
Kløvedal Reichs ukritiske hyldest til det 
multikulturelle i et foredrag i Gellerup, gi
ver Skovsgaard Søren Krarup ret i, at der 
er et svælg mellem de kulturradikale og 
befolkningen. Tiltrængt er også Skovsgaards 
forslag om, at danske såvel som fremmede 
børn skal have obligatorisk undervisning i 
dansk kultur • herunder i centrale kristne 
begreber. At han tror på muligheden af 
harmoni og accepterer fremmedgørelsen, 
afslører ham imidlertid som repræsentant 
for den herskende dumfi:omhed. 

Den samme vildledte religiøsitet udvi
ser Dansk Røde Kors-skriftet ''På trods ... " 
(1994. 23 sider), hvilket begrunder, at det 
omtales her blandt "kristne" publikatio
ner. Ligesom for disse er formålet med 
"På trods ... " at "bygge bro mellem asyl
ansøgere og danskere" ved at inspirere 
danskere til at kontakte de fremmede på 
det lokale asylcenter. Det gøres ved at for
tælle otte historier om sådanne vellykke
de kontakter, bl.a. med en bosnisk fod
boldtræner. Konsulent i "Danmarks Idræts
forbunds Flygtningekonsulenttjeneste" 
Per Andersen forklarer: "Vi må se i øjne
ne, at nogle asylansøgere bliver i landet. 
Aktiviteterne i idrætslivet kan være det 
første skridt til integration". Det sunde 

pnnc1p fra efterkrigstiden, hvor tyske 
flygtninge blev holdt isoleret i lejre og 
derefter returneret, er slået over i sin mod
sætning. I Åbenhedens hellige navn op
fordres læserne af "På trods ... " til at kon
takte et asylcenter: "Hvis din skole, din 
forening eller du selv har en konkret pro
jekt-ide eller hvis du blot har lyst til at få 
kontakt til et dansk asylcenter og møde 
nogle af dets beboere, er du velkommen til 
at ringe eller skrive til asylafdelingen i 
Dansk Røde Kors." 

I "[slam i forskellig klædedragt" ud
trykker informationssekretær i boghande
len Biblia den moderne trosbekendelse, 
hvor "åbenhed" er den højeste værdi: "Vi 
må være åbne i vores modtagelse af flygt
ninge her i landet, så vi giver et p0sitivt 
indtryk af kristendommen og den kristne 
tro. Det kan være en vej til større åben
hed" . Og hvad så?, burde der spørges. Er 
åbenhed et utvetydigt gode? 

Det kloge i at begrænse åbenheden kan 
kun benægtes af trosfanatikere, den tom
me "humanitære" idealist og af forret -
ningsmanden, der ser det profitable i alle 
de konsulentstillinger m.m., som følger i 
kølvandet på flygtningeindustrien. Alle 
disse mennesker gemmer sig bag "God
hedens" maske, men de trænger mere end 
nogen til at høre Jesu ord: "Ve jer, skrift
kloge og farisæere, I hyklere! I ligner kal
kede grave; udenpå ser de smukke ud, 
men indeni er de fulde af dødningeben og 
al slags urenhed. Således ser I også uden
på retfærdige ud for folk, men indeni er I 
fulde af hykleri og lovløshed." (Matt. 23, 
27-28). 

Peter Neemp Buh/ 

Lærdommens 
landssvig 

Arne Busk Madsen: 
Folket og de intellektuelle. 
(Forlaget Aros, 1993. 113 sider. 
129 kr.). 

I denne bog sammenlii,'lles Grundtvig 
med de tre beslægtede tænkere, der også 
afviger fra det store flertal af intellektuel
le ved uden falske utopier at tage folkets 
parti. De tre er Dostojevskij, Solsjenitsyn 
og Vaclav Have!, men mestkompromisløs 
i sit forsvar for sit konkrete folk er dog sta
dig Grundtvig, som "tog det danske folks 
parti mod enhver, ja var det endog ham 
selv, som stod dets selvstændighed og ære 
og lykke i vejen." Gntndtvig anså det for 
alle danskes hellige pligt som umistelig ~ 
folkeret at forsvare hver fodsbred af 
fædrelandet. 
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Busk Madsen skelner med Grundtvig 
mellem "den naturlige samfundslov", 
"den overnaturlige lov" og "den unaturli
ge lov". At den sande, kristne kærlighed 
måtte vise sig som forkærlighed for det 
elskværdigste i nærheden, det stemte 
overens med livserfaringen, befæstede 
blodets bånd og oplivede hjertets huslige 
forhold mellem forældre og børn, skrev 
Grundtvig i s it blad "Danskeren". Det go
de. gamle bud: "Du skal elske din næste 
(nærmeste) som dig selv", var derfor så 
vidt som det naturligt ktume holdes, lige 
så menneskeligt som guddommeligt, lige 
så gavnligt og glædeligt, som det var ret 
og rimeligt. 

Såvidt den nanirlige lov itlg. Grundt
vig. Den overnaturlige lov, kristendom· 
mens bud, gælder kun for individet. 
Grundtvig kaldte det topmålt dårskab el
ler lurendreieri at ville have folkcrellen 
afgjort efter den kristelige moral. Det er 
en folkelig pligt ar forsvare sig og sine, 
ikke at vende den anden kind til. Den 
uuan,rlige lov er endelig de "moderne" 
intellektuelles og akademikeres løsen, på 
Grundtvigs tid som i dag, nemlig den 
såkaldte " upartiskhed". Det var iflg. 
Busk Madsen vanskeligt for Grundtvig at 
komme til rette med den fordom, at hvor 
det gjaldt trætten mellem indfødte og 
fremmede, skulle man være aldeles upar
tisk, så at selv ''manden i månen» kunne 
finde sig lige så meget hjemme i Dan
mark som en af os. 

Alt det grænseløse, hvad enten det var 
den grænseløse upartiskhed, kærlighed, 
fredsonunelighed eller ligegyldighed, var 
i flg. Grundtvig på løgnens side, fordi den 
sande kærlighed lige så lidt som sandhe
den kunne være grænseløs, men satte 
nødvendigvis sig selv sine grænser med, 
hvad den fandt elskeligt, ligesom sandhe
den nødvendigvis havde sine grænser i, 
hvad der var sandt. 

Grundtvigs holdning ti l tyskerne bør 
danne forbillede for dansk holdning til 
nutidens muhamedanerinvasion, personi· 
ficeret i f.eks. en Bashy Quraishys frække 
racisme-beskyldninger. 

Når tyskerne ønskede vor undergang, 
anbefalede Grundtvig at opelske hadet til 
dem og modbydeligheden for alt tysk og 
ikke bekæmpe disse følelser som laster og 
fordomme, men nære dem som uadskille
lige fra de danske hoveddyder: danskhed 
og fædrelandskærlighed. 

Ville man gøre gældende for ham som 
præst, al tyskerhadet var ukristeligt, mål· 
te han dertil svare, at vort forhold til kri
stendommen V-dr en samvittighedssag for 
os hver især, som tredjemand ikke havde 
lov til at blande sig i; men at vort forhold 
til Da1unarks fjender en folkesag, vi alle 
skyldte Danmark regnskab for, og vi skul-
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le enten frasige os dansk indfødsret eller 
erklære fjenden krig på liv og død. 

Kunne man vise, at tysken ikke hørte til 
danskernes uforsonlige fjender, faldt ha
det bort af sig selv. Men da vi på vore ene
mærker havde alt at frygte af tyskerne, 
måtte vi til nødværge hade dem igen. 

Grundtvig var " fremmedhader" - ikke 
fordi han havde det min~1e personlige 
udestående med tyskerne, men fordi de 
ville fortrænge, forkt,e eller forvanske 
danskheden på dens enemærker som en 
såkaldt indenlandsk medbejlerske. Også i 
dag kaldes fjenden "nye danskere", men 
den folkelige virkelighed er uforandret fra 
Grundtvigs dage. Uforandret er det også, 
at den femte kolonne er de intellekn,elle, 
hvis "fornuftige" kærlighed med Grundt· 
vigs rammende ord er grænseløs og slet 
ingen forkærlighed enten til slægt eller 
ve,mer eller til Gud og sandhed, himmel 
og jord, men strækker sig til alt muligt og 
tænkeligt, selv til månen og stjernerne og 
de utallige solsystemer, selv til fanden og 
hans oldemor og midt i helvede og det 
yderste mørke og omfatter det altsammen 
lige ømt og kærligt. 

Antidanske 
skolebøger 

Curt Lindstrøm: 

Peter Neer11p Buh/ 

De fremmede. En faktabog. 
Jens Branner: 
De fremmede. En portrætbog. 
(Gyldendal Undervisning, 1994. 
64 og 88 sider. 118,75 krJstk.) . 

Disse to bøger "tænkes anvendt rra 8. 
skoleår i dansk og samfundsfag samt gym
nasiet/hf og de erhvervsfaglige grund
uddannelser." De er et skræmmende - men 
desværre også typisk - eksempel på, hvil
ken ensidig indoktrinering ungdommen 
udsættes for. Er indvandrere og flygtninge 
et problem?, spørger Curt Lindstrøm såle
des i begyndelsen af den såkaldte "fakta
bog": ''Ja", svarer han, "men kun så læn
ge politikere, journalister og andre ikke 
giver de konkrete oplysninger videre frem 
for at vildlede befolkningen. I stedet skul
le man fokusere på sandheden: At Dan
mark ikke har særlig mange indvandrere 
og flygtninge i forhold til vores nabolan
de, og at det danske samfund både kan 
rumme og blive beriget af vores etniske 
minoriteter.', 

I samme "faktabog" står den usandhed, 
at FN's flygtningekonvention forpligter os 
til at give asyl til udlændinge, der opfyl
der betingelserne i konventionen. lflg. 
Lindstrøm burde tilsyneladende alle asyl
ansøgere få opholdstilladelse, idet han ud
trykker generel tvivl om Flygtningenæv
nets afgørelser. Om asylansøgere, der har 
fået afslag, skriver han nemlig: "Hvilken 
skæbne venter dem? Det kan være en psy
kisk belastning, overhovedet at tænke på, 
at de måske skal hjem til tortur, fængsels
straf eller død." 

I "faktabogens" interview med Flygt
ningehjælp-informationschef Klaus Roth
stein hedder det, at pressen mest fokuse
rer på integrationsarbejdets negative s ider 
• "måske for at oppuste nogle elementer af 
fremmedhad. Der er krise herhjenune 
med mangel på arbejde og boliger. Der er 
bare ingen sammenhæng mellem dette og 
det, at Danmark modtager sin del af ver
dens flygtninge." Er det fup eller fakta, at 
der ikke kan bo hjemløse danskere i de 
villaer, Flygtuingehjælpen inddrager? 

Den uskyldige læser af "faktabogen" 
får desuden at vide, at "nogle danskere 
simpelthen har brug for syndebukke, for
di de skal have et sted at komme af med 
alle deres aggressioner", og det oplyses, at 
de stillesiddende, forædte indvandrerkvin
ders sundhedsproblemer skyldes, at de i 
45-50 års alderen er "nedslidte"(!) og der
for udgør et socialt problem, der er svært 
at løse. 

l "portrætbogen" fastslås det i begyn
delsen: "Tiden kan være kommet til at få 
nyt blod ind i vores selvtilstrækkelige 
danske velfærd med sin angst for alt frem
med på den anden side af hegnet." Dan
skernes "kulde'', ~~ensomhed", uuviden
hed" og "angst" er et gennemgående tema 
i kontrast til de "varme'>, Hmindre følel
seskolde" fremmede. Udfald mod "den 
gamle fremmedfjende" Glistrup og mod 
det danske politi, som angiveligt "hader 
fremmede", er i interviewene med de 
fremmede blandet med selvglad senti
mentalitet og glin1tvise selvafsløringer. 
"Der var også børnepengene, mere social
hjælp al hente her'', siger en jugoslav så
ledes om sit motiv for at blive i Danmark. 
Og en muslim forklarer sit ønske om 
hævn: ''Det ligger i vores religion, forkla
rer han, øje for øje og tand for tand". 

Danske skolebørn vil heldigvis utvivl
somt reagere modsat hensigten med den 
massive fremmedpropaganda, de udsæt
tes for i skolerne i disse år. Lad dem blot 
blive overfodret med godhedsindusrriens 
kvalmende sukkervarer i den kommende 
tid. Så bliver kvalmen og den sunde, til
trængte modreaktion så meget desto stær
kere. 

Peter Neerup Buh/ 



Islams infamier 
Freidoune Sahebjam: 
De stenede hende. 
(Munksgaard/Rosinante, 1994. 
153 sider. 198 kr.). 

Den 15. august 1986 blev en 35-årig 
kvinde stenet til døde i en iransk landsby. 
Journalisten Freidoune Sahebjam, som 
bor i Frankrig, fordi han er dødsdømt i 
I.ran, bar skrevet en roman om kvinden, i 
bogen kaldet Soraya Manoutchehri. Hun 
var gift med en doven småsvindler, som 
ønskede en anden kvinde og derfor be
skyldte Soraya for utroskab, skønt hun V'ar 
en eksemplarisk og pligtopfyldende hu
stru og mor. Sammen med landsbyens 
borgmester og dens bedrageriske mullah, 
som forgæves har gjort tilnærmelser til 
Soraya, fllr manden pisket en lynchstem
ning op mod hende, og hun dømmes af 
byrådet til døden ved stening. Hele lands
byen deltager med iver i steningen. Soraya 
står nedgravet i jorden, så kun overkrop
pen rager op, og da henrenelsen er forbi, 
er der kun en blodig masse tilbage, som 
overlades til hundene. 

Romanen giver et forfærdende billede 
af samfundsordenen under islam. "I den 
seneste tid havde mændene haft uind
skrænket magt og de alene trafbeslutnin
gerne'', hedder det om tilstanden i Iran, og 
den hykleriske mullah forklarer Soraya 
om hendes voldelige slyngel af en mand: 
"Han er Deres mand ... Han bar alle ret
tigheder ... alle rettigheder. det ved De jo 
godt. De må ikke nægte ham noget. Han 
er en god, arbejdsom ægtemand, som 
kommer hjem med penge og som elsker 
sine børn." Og borgmesteren redegør for 
retstilstanden: "Soraya, det virker ikke 
som om du kender lovene i vores sam
fund, således som vores velærværdige 
imam bar dikteret os dem for nogle år si
den. Når en mand anklager en kvinde skal 
hun bevise sin uskyld. Sådan er loven. 
Hvis en kvinde derimod anklager sin 
mand er det hende der skal komme med 
beviserne." 

Truslen mod landsbyens kvinder gene
relt bestod i, "at de havde at gøre med 
mænd der for de flestes vedkommende ik
ke bestilte noget, som var koleriske, og 
som i en ny og udrensende form for islam 
havde fundet det element der gav deres 
kummerlige tilværelse mening." Om den 
grusomme islamiske lov, der var grundlag 
for Sorayas dødsdom, siger hendes gamle 
veninde: "Det er mændenes lov, det er en 
lov indstiftet af mænd også siger de at det 
er Guds lov." Her r== kernen i en pa
triarkalsk-teolaa-isr i;,,..h,;::. som mange 
gamle rødstromper 1 ~. ;;madok-

salt nok finder "berigende". At romanen 
ikke skildrer et afvigende enkelnilfældc, 
fremgår afmullahens ord til landsbyboer
ne efter henrettelsen: "Gud har villet det 
sådan og I må ikke glemme, at vi ikke har 
gjort andet end at føre hans vilje ud i livet. 
I skal også vide at den tøjte ikke er den 
første kvinde der er blevet stenet i vores 
land s iden den Almægtiges lov er kommet 
til ære og værdighed. Dusinvis af andre er 
blevet stenet før hende og andre vil følge 
efter, hvis Gud atter bliver krænket ... " 

Det er klart, at så længe modstanderne 
af islam blot flygter fra Iran i stedet for at 
modarbejde styret dernede, vil de barbari
ske islamiske tilstande bestå uændret. Ve
sten bør give asyl til modige mennesker 
som Salman Rushdie og Freidoune Saheb
jan1, der aktivt afslører og modarbejder to
talitarismen, men at tillade, at folk blot 
kommer her op af bekvemmeligheds
grunde eller for at dyrke den selvsamme 
islamiske tro, de er 1'flygtet0 fra, er at g.ore 
både dem og os medskyldige i urettens 
fortsalte beståen. 

Peter Neerup Buh/ 

Folkets stemme 

National Hebdo. 
(7 ter, Cour des Petit es-Ecuries, 
F-75010 Paris. lSSN: 076-8972). 

Partiet "Front national"s ugeblad "Na
tional Hebdo" rummer nyhedsstof, bag
gnmdsartikler, længere artikler om kultu
relle og litterære emner samt annoncer. 
Hvert nummer er på tyve sider i stort for
mat og koster 20 franc. Bladets gennem
gående tema er den tiltagende indvan
dring og kriminalitet. "Hvis man ikke kan 
se sammenhængen mellem spaltningen af 
vort samfund og indvandringen, forstår 
man ikke at løse de politiske problemer, 
Frankrig står over for", fastslås det på for
siden afnr. 552, 16.-22.2. 1995. I samme 
nummer kritiseres indenrigsminister Pa
squa, der ved sin tiltræden lovede indvan
dringsstop. Hans nye lov om statsborger
skab siges at være næsten slappere end so
cialisternes, bl.a. fordi ethvert frenuned 
barn født i Frankrig nu automatisk bliver 
franskmand, når det fylder 16 år. Det op· 
lyses, at mellem 1962 og 1990 er 
8.440 .000 frenunede indvandret til Frank
rig. Alle kan dog ikke sendes ud: "Jeg har 
sat mig for at standse al immigration og at 
sende tTe millioner immigranter tilbage til 
deres lande'·, har Jean-Marie Le Pen er
klæret. Hvis han engang bliver præsident, 
vil han straks udskrive en folkeafstem-

ning på spørgsmålet: "Hvilken palitik øn
sker De? Integration eller returnering?0 

En årlig kvote på nogle hundrede ægte po
litiske flygtninge må dog fortsat få asyl. 

Det populistiske parti "front national" 
er såvisr ikke noget skræmmebillede for 
de andre europæiske lande. Det er et for
billede. 

Peter Neerup Buh/ 

Den evige medløber 

Elias Bredsdorff: 
Medmennesker og modmenne
sker. 
(Gyldendals Forlag, 1994. 202 
sider. 275 kr.). 

I 1935 var Elias Bredsdortf på rejse i 
Sovjet, hvorefter al tvivl i hans sind om 
det gode i Stalins regime var bortvejret 
Han havde set "så lykkelig tilværelsen yt
rede sig" i Moskva. Han havde set "et frit 
land, hvor livet er let at leve". Indtil Sta
lin-tilbedelsen endelig blev umulig i 
1956, deltog Bredsdorff i stalinismens 
"fremskridtsvenlige" undergravning af 
den frie verden, derefter fik han en ny 
gud: I 1957 anså han formand Mao for en 
liberal kommunist, som ville styrke de "li
berale kræfter" blandt sine meningsfæller. 
(I realiteten var denne barbar ansvarlig for 
llere mord end Hitler). 

Mens selv den tåbeligste køter lærer af 
erfaringen efter blot at have brændt snu
den en gang, fortsætter Bredsdorff - den
ne person i ficcring af den toneangivende 
akademiker-type - i sin seneste bog på 
den gamle, velkendte dogmatiske kurs. 
Mens f.eks. kristendommen i selv sin 
værste fjende ser et medmenneske under 
samme grundvilkår, opdeler Bredsdorff 
verden i "medmennesker" og "medmen
nesker'', hvilket i den aktuelle situation 
dog må betyde medløbere og mennesker 
med mod til at sige fra overfor den vel
kendte selvretfærdige "godhed", der un
der et tyndt dække af sentimental joviali
tet slet skjuler ideologens skematiske 
menneskeforabTf og kynisme. "Medmen
nesker og modmem1esker". Klassefæller 
og klassefjender. Ariere og jøder. Gode 
mennesker og «racister". Skemaet er over
alt det samme: Den kvalmende, sødvamle 
selvretfærdighed blot p.g.a. en bestemt 
politisk mening, som forveksles med per
sonlighedens værdi. 

Blandt Bredsdorffs "modmennesker" 
er Søren Krarup, om hvem det bl.a. hed-
der: "Når Krarup påstår,. at. jeg foragter ~ 
danskhed, så er det kun nghgt , den for
stand at jeg foragter den bigotte og 
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snæversynede danskhed, som Søren Kra
rup og Den Danske Forening i de senere 
år har gjort sig til talsmænd for, en 
danskhed der ligesom Mogens Glistrup 
og Pia Kjærsgaard vender sig mod ind
vandrere og fremmede flygtninge og 
kræver 'Danmark for danskerne'. Lige
som Enoch Powell i England var med til at 
gøre racismen stuefahig, sådan har S.øren 
Krarup i Danmark været med til at styrke 
det fremmedhad der hos mange lurer lige 
under overfladen.)' 

Ligesom Bredsdorfl' tidligere har hyl
det kommunismens utopier, hylder han nu 
følgerigtigt multikulturalismeus. Breds
dorff med "solidaritetens" og "humanis
mens" overfladisk så tilforladelige maske 
er gået i brechen for endnu en løgn, selv
følgelig som altid med de bedste hensig
ter. Enhver anklage om menneskeforagt 
vil indigneret tilbagevises. 

Skønt overbeviste ateister tror Breds
dorff og hans slags ikke på ingenting, men 
på alting, dvs. på stadig nye "gode" sam
fundsutopier, som med kærlig vold og 
magt absolut skal påtvinges virkelighe
dens "medmennesker" - de fa, der tør pro
testere, bliver "modme1mesker''. 

Netop den sikre tro på at repræsentere 
"det gode" gør, at Bredsdorfl' og hele den 
med ham beslægtede djævleyngel, der 
styrer dansk "åndsliv", utrætteligt må få 
den besked spyttet i' ansigtet, at de baner 
vejen for den rene dæmoni. 

Peter Neerup Bultl 

Tolerancen i slam 

Muhammad T. Mehdi: 
Islam og intolerance 
- et svar til Sal man Rushdie. 
(Kinsopan, box 1207, 8210 
Århus V., 1993. 115 sider. 120 
kr.). 

Profcs.~or Mehdi - muslim, født i Bagh
dad, uddannet og bosat i USA - fik manu
skriptet til denne bog retur, da han ville 
have den udgivet hos Viking Press, som 
udgav Rushdies "De sataniske vers". Man 
forstår godt, at forlaget returnerede manu
skriptet, som itlg. forfatteren "er resulta
tet af omkring 40 års læsning, evaluering 
og nærmere eftertanke." Bogen afslører, 
hvilket åndeligt stade selv en højtuddan
net muslim befinder sig på - hvilken pri
mitiv, selvretfærdig tankegang den isla
miske tros mentale fængsel nødvendigvis 
medfører. 
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Mehdi opfordrer muslimer til at igno
rere Rushdies bog i stedet for at rase mod 
den, hvilket blot giver den reklame, og 
han er modstander af Khomeinis døds
dom over ham, idet "forfatteren til roma
nen mod islam har måske mere brug for 
indlæggelse på et sindssygehospital, end 
han har brug for nogen form for straf, og 
da slet ikke dødsstraf. Islam ville aldrig 
dømme en sindssyg person til døden!" 
Itlg. Mehdi må Rushdie, "hvis ikke han er 
et moralsk væsen, der er rede til at und
sky lde, være mentalt ude af balance, og 
have brug for at blive indlagt.'' Mehdi me
ner, at Rushdie burde komme frem og ud
trykke ægte anger og bede om tilgivelse 
fra enhver muslim, som han har "tilsmud
set" og "påført lidelse". "Ellers bør Rush
die, når han tilsviner folk, ikke blive for
bavset, hvis folk kaster sten på ham. Han 
bør da frygte døden resten af sit liv, uan
set hvad Ayatollah Khomeini har sagt el
ler ikke sa&>t. Under sådanne omstændig
heder, og tilsyneladende er Rushdie ude af 
trit med livets realiteter, må indlæggelse 
på et sinds.~ygehospital være den bedste 
vej for ham ud af den nuværende blindgy
de!'' 

Mehdi forstår som ægte muslim selv
følgelig slet ikke forskellen mellem indre 
(åndelig) og ydre frihed, hvorfor han uden 
videre paralleliserer ytringsfrihedens 
konsekvenser for sarte sjæle med terroris
mens og na2ismens ofre: "Rushdie har 
terroriseret en fjerdedel af menneskehe
den. Han har påført muslimerne smerte, 
som et resultat af sin uanstændige og for
nærmende brug a f pressefriheden. Ja, det 
er mange gange sådan, at folk lider mere 
og bliver terroriseret endnu mere af ord 
end afet ladt gevær. Så, hvad kan man stil
le op med denne nye form for terrorisme, 
for hvilken ofrene står hjælpeløse og ' ter
roristen' ikke påtager sig ansvaret? Mere 
klart sagt, svarer den muslimske verdens 
følelser for Rushdie og afsky for ham, til 
jødernes følelser for Hitler og deres afsky 
for nazisterne. Selvfølgelig har Rushdie 
ikke dræbt seks millioner muslimer, men 
han har krænket mere end en milliard 
menneskers ære og værdighed." Ud fra 
denne synsvinkel kan enhver samfunds
eller religionskritiker bringes effektivt til 
tavshed. Hele tankegangen kendes fra 
Sovjet, hvor systemkritikere blev indlagt 
eller "udrenset", fordi de angiveligt true
de kommunismen - islams åndelige tvil
lingebror. 

Undertrykkelsen anbefalet af en intel
ligent rnuslim som professor ~1ehdi er 
trods alt mindre primitiv og mere subtil 
end en Khomeinis direkte terror, og derfor 
er den også mere farl ig. På den ene side 
bedyrer Mehdi islams tolerance og fred
sommelighed, der dog indrømmes ikke at 

have sat sig store spor i praksis (ligesom 
kommunismen) - men på den anden side 
fordømmes ikke forfølgelsen af Rushdie, 
som "kaster smuds på mennesker og men
neskehedens historie" og derfor også må 
"bære ansvaret for sin gerningn. Mehdis 
sprog over for Rushdie lyder som en kom
munistisk ideologs udfald mod kritikere: 
Rushdie må "enten være uvidende eller 
dwn eller s indsforvirret og syg.'' 

Erfaringen med Rushdie-sagen t11r 
Mehdi til at konkludere: "I vesten er der et 
behov for at lære mere om historien og 
være mindre selvretfærdige. I østen er der 
et behov for at sætte mere p1is på islam og 
islams ånd og et behov for at være mindre 
mistænksomme og mindre paranoide over 
for vesten." 

Ligesom erfaringen aldrig vil få en 
troende kommunist til at afsværge "Kapi
talen" af Marx, erkendes ondets rod • Ko
ranens lære · ikke hos Mehdi. Tværtimod 
skal "den rette tro" styrkes, så bliver alt 
bedre, for egentlig mener den det jo godt... 

Peter Neemp /Juhl 

Foreningsnyt 

DAN MA RKSFONDEN 
AF 5. MAJ 1995 

Den Danske Forenings styrelse ad
ministrerer Danmarksfonden af 5. 
maj 1995, der er en kampfond hvis 
midler anvendes i overensstemmelse 
med Den Danske Forenings formåls
bestemmelse til at sikre danskernes 
ret til en tilværelse på egne præmisser 
her i landet. Fonden er opbygget på 
grundlag af testamentariske og andre 
gaver. 



SOMMERSTÆVNEogLANDSMØDE 
Korsør 1995 

15, 15-16,00 Debat og spørgsmål til sty
relsen 

16,00-16,30 Opsummering og evt. ved
tagelser 

Den Danske Forenings sommerstævne 1995 finder sted i dagene 10. til 11 . juni på 

Hotel Skovhuset, Skovvej 120, 4220 Korsør. 

16,30-16,45 Af.slutning 

Hotellet ligger ca. 2 km. fra Korsørs bymidte i smukke omgivelser. 
Ordinært landsmøde afholdes i forbindelse med sommerstævnet. Programmet ser så

ledes ud (ændringer forbeholdes): Cn-undlovslTIØder 
1995 Middag Lørdag den IO. juni 

09,30-09,45 Velkomst 
18,00 
20,00-? Revy og hyggeligt samvær 

09,45-10,30 Journalist Søren Espersen 
om pressen Søndag den 11. juni 

10,30-11,15 Edb-konsulent T. Andrea
sen om nye medier. Oriente
ring om internet m.v. 

09,30-12,00 Poul Beckgaard, tidligere 
DANIDA-medarbejder: 

Sønderjylland, Brørup 
Sted: Kongeaakroen, Foldingbro, 

Kongeaavej 4 

11, 15-12,00 Diskussion af veje til at 
bryde mediecensuren 

12,00-13,00 Frokost 

Foredrag og fi lm om udvik
ling og folkevandring 

Tidspunkt: Kl. 14.00 
Talere: Fhv. MF Mogens Glistrup og 

friskolelærer Eirik Vedstesen, 
Lemvig 

13,00-15,15 Fra datidens unge til nuti
dens unge: 8 veteraner fra 
Frihedskampen 1940-45 gi
ver deres erfaringer videre 

Landsmøde Arrangør: DDF 

13,30- 13,40 Velkomst Hillerød 

15,15-15,30 Kaffepause 
15,30-17 ,30 Paneldiskussion om erfarin

gerne fra Frihedskampen 
1940-45 

13,40, 15,00 Oplæg om foreningens nu
værende stilling og kom
mende arbejde ved forman
den Ole Hasselbalch 

Sted: På "Posen" ved Fisketorvet 
Tidspunkt: Kl. 14.00 
Talere: Journalist Søren Espersen 

og murer Poul Vinther Jensen 
Arrangør: DDF. 15,00-15,15 Kaffepause 
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Afvejen 
Stadig tydeligere træder det frem, at det 

danske folks velfærdssamfund er truet i 
sin grundvold. Ustandselig kan vi i pres
sen læse budskaberne om, hvordan der nu 
og navnlig fremover må foretages eller 
forudses nedskæringer, indskrænkninger, 
omlægninger, afskaffelser så af det ene, så 
af det andet sociale gode. Ikke mindst fol
kepensionen og omsorgen for den ældre 
generation, der med egne opofrelser og af
savn opbyggede velfærdssamfundet, er 
stadig under kritisk debat. 

Samfundsforskere og lokalpolitikere 
kan med videnskabens eller den praktiske 
erfarings og planlægnings argumenter på
pege, at tingene ikke længere hænger 
sammen; at der må foretages folelige eller 
smertelige indgreb i nogle gruppers til
vante goder for at redde andre og mere 
trængendes. Eller at der må foretages be
tydelige skatteforhøjelser, hvis man vil 
opretholde standarden på alle områder. At 
vi i forvejen lever af veksler på fremtiden 
med en kolossal og stadig voksende of. 
fentlig gæld, nævnes knap nok. 

Gamle danskere - og nye ... 

Jylla11ds-Poste11 2614 1995. 

Land~politikere fm snart sagt alle par
tier reagerer som en flok forvirrede og 
skræmte b.ons. De nægter at se virkelighe
den i øjnene og afviser blot alle forholds
regler, der kunne koste st.e1mner, som so
eialt uacceptable eller tulØdvendige. 

La.-ut mangel på 
boliger til ældre 
AILAAS FROM !~:t!l~kkt'il~« ~"ti !rin ~:~a:·~:;;~~~ !':d1:{!~"::' H 

nuUdc,u krø.v. :100 æld!'* lieldN<1mrid~ Mm v,d.~,.. v\ l.kkc kan fA l~et 
mto bo J)St to•ten3a ~l....... ett11 ; <hig. 40t ~t vil k0$tC rot 5.lAr vi w l@.ili 

Det eneste, næsten alle på Christians
borg kan enes om, er helt at fort ie frem
medpolitikkens hovedskyld i fortrædelig
hederne. Flere og flere uden for Borgens 
tykke mure indser ellers efterhånden, at 
de kolossale milliardbeløb, som Folketin-~--r-. 
gel fratager danskerne og spenderer på 
fremmede hisset og navnlig her, er den 
indlysende hovedårsag til, at tingene ikke 
længere kan hænge sammen, at velfærds
staten overbelastes ud over bristepunktet, 
og at danskerne følgelig må give afkald og 
træde af vejen for de fremmede. 

Men med hvilken ret fører det folke
ting, som er valgt til at varetage Danmarks 
og danskernes tarv, en politik, der gør 
Danmark til en gøgerede for fremmede? 

Jyl/a11ds-Pos1cn 26/4 /995. 
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" Jeg bliver så rasende, når der på forsi
·;;.,,_._..den af JP 26/4 står, at i løbet af de næste 

fem år vil vi ikke have råd til at passe og 
pleje de ældre. Hvad er det, der sker i Dan
mark? Er der da ikke nogen, som kan 
stoppe vanviddet? Vi skal have råd til sior 
ulandsbistand (som i mange tilfælde alli
gevel er spildt). Vi skal have råd til alle de 
såkaldte flygtninge, der vælter ind over 
landets grænser. Hvorfor skal Danmark 
være duksedreng og helst bruge flere pen
ge end alle andre lande på at hjælpe frem
mede? Er vi egoister, hvis vi gerne viJ 
hjælpe vore egne landsmænd? Eller giver 
det for lidt glans og omtale til politiker
ne?" 

Inge Jonasen, Silkeborg, i Jy11andS6foSlet\ 29/4 
1995. 


