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10. årgang

Rent flag
For første gang har de fremmede
- med EU i ryggen - forsøgt et attentat på en af vore grundlæggende
demokratiske institutioner. Pressefriheden måtte stå for skud. Gennem Journalistforbundet blev der
arrangeret en konference på Christiansborg med det formål at få medierne til at yde indvandrere og
flygtninge positiv særbehandling.
Selv den yderst beherskede dækning, pressen hidtil har givet de
enonne problemer på dette område,
har altså været en for stor belastning.
Arrangementets forløb viste, at
de "nye danskeres" repræsentanter
intet som helst har forstået af det demokrati, de hævdes at være kommet
for at ville leve i. For hvad er positiv (presse)særbehandling? Det er
fortielse af medaljens bagside. Men
hvis pressen ikke mere må fortælle
vælgerne om både for- og bagsiden,
bliver folkestyret uden mening. For
så er vælgerne jo ude af stand til at
orientere sig og dermed afskåret fra
at træffe en virkelighedsbaseret beslutning, når de sætter deres kryds.
Vore gæsters optræden i denne
sag viser, hvad vi kan vente os den
dag, de bliver stærke nok. Men det
er egentlig ikke en holdning, der
kan overraske. Hvorfor skulle de
fremmede respektere noget, der ilcke tjener deres egne formål? De har
jo hverken folkelige eller kulturelle
rødder her. De har heller ingen na-

turlig følelse af forpligtelse over for
vort fællesskab. Og de har aldrig
sagt, at de er kommet for at værne
om vore værdier. De er tværtimod
kommet med det klart tilkendegivne formål at få del i de danske
velfærdsgoder og i øvrigt leve på
egne præmisser hos os. Så enkelt er
det. Så når pressefriheden står i vejen, er det naturligt, at de bare forlanger denne frihed beskåret.
Man skulle tro, at når der nu er tonet så rent tlag, ville de af vore egne besinde sig, der hidtil er gået ingressoremes ærinde. Men nej. Det
var ikke svært at finde danske journalister til statistens rolle i det ulækre skuespil på Christiansborg. Og
der var også rigelig bistand at hente
hos danske politikere og såkaldte
eksperter til at lægge det slør af
"menneskerettigheder" og "antiracisme" ud over konferencen, som
var nødvendigt for at hindre et ramaskrig i at rejse sig fra kælder til
kvist.
Angrebet på pressefriheden mislykkedes i denne omgang. Herom
kan der læses inde i bladet. Men der
vi l komme nye omgange. Og hvordan de falder ud, er ikke godt at vide.
Det afhænger af, hvor mange de
fremmede bliver.
Og det afhænger af, hvor mange
af vore egne der fortsat er villige til
at forråde vore frihedsrettigheder.

Fascismens disciple
Den I 9. marts vedtog EU's justits- og indenrigsministre en
"fælles aktion mod racisme og fremmedhad", som forpligter
medlemslandene til "at sikre et effektivt retligt samarbejde" inden for fem områder:
- Offentlig opfordring til diskrimination, vold og "racehad".
- Offentligt forsvar af "forbrydelser mod menneskeheden".
- Offentlig benægtelse af de forbrydelser, 'Tyskland begik under
2. verdenskrig.
- Offentlig udbredelse og udsendelse af materiale, som indeholder "racistiske" eller "fremmedfjendske" tilkendegivelser.
- Samt deltagelse i virksomhed, der udfoldes af grupper eller organisationer, som indebærer "diskrimination, racistisk eller etnisk had".
Enhver advarsel mod sider af fremmede kulturer og disses
indtrængen kan som bekendt blive- og bliver også- udlagt som
opfordring til "etnisk had", så den almægtige, "tolerante" Europa-$tat har nu i realiteten af medlemmerne enstemmigt fået frikort til at slå til mod enhver, som overskrider dens "tolerance"tærskel.
EU's fælles aktion slår desuden fast, at alle medlemslande bl.a.
skal beslaglægge skrifter og andet materiale, som indeholder racistiske eller fremmedfjendske tilkendegivelser, når de er blevet
udsendt til offentligheden. "Dette betyder, at et medlemsland
skal beslaglægge skriftligt materiale, der er beregnet på distribution i et andet medlemsland", forklarede den italienske justitsminister og EU-formand Vincenzo Caianiello, der er en værdig arvtager til sin landsmand Benito Mussolini.
Ja, fascismens totalitære trussel - "alt i staten, intet udenfor
staten, intet imod staten" - stammer i dag såvist ikke fra såkaldte "racister", der blot fredeligt benytter sig af deres ytringsfrihed,
men derimod fra dem, der bag "godhedens" og "tolerancens"
maske tilsyneladende står som fascismens direkte modstandere.
Blot en løgn er fræk og stor nok, vil folk tro på den, skrev en
anden af d'herrer og damer justits- og indenrigsministres læremestre i sin bog "Mein Kampf". Det lader desværre til, at han
havde ret.

Ikke noget valg
Der føres i disse dage en mere og mere åbenlys politik fra regeringens side for at få ændret de danske EU-forbehold, som blev
resultatet af folkeafstemningerne i 1992 og 1993. Ikke mindst taler både finansministeren og økonomiministeren om de fordele,
Danmark vil gå glip af ved at stå uden for ØMU'eo og den fæUes
valuta Euroen.
Men der er jo altså bare det med folkeafstemningerne, der gav
et beskedent flertal imod, og meningsmålinger, der antyder en
stærkere folkelig modstand.
Finansminister Mogens Lykketoft lægger ikke skjul på, at
Danmark kommer til at betale en pris for at stå uden for ØMU'en.
"Men når befolkningen entydigt er imod, har vi ikke noget va.lg,"
siger han og understreger, at der i øjeblikket ikke er noget grundlag for en ny folkeafstemning om de danske undtagelser (Jyllands-Posten 12/4 96).
Det Jyder jo meget smukt med denne dybe =pekt for folkeviljen som fremgået af folkeafstemninger.
Men hvordan forholder denne respekt s ig til samme regerings
holdning til folkeviljen i det for nationen langt vigtigere spørgs•
mål om frenunedinvasionen i Danmark og den danske nationalstats hastige omdannelse til et multietnisk samfund?
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Har den ene meningsmåling efter den anden gennem en snart
ganske lang årrække ikke til stadighed og til overflod vist, at et
stort flertal af danskerne tager afstand fra denne politik og ønsker
den omgjort? Et det ofte gentagne krav om en folkeafstemning
om også dette nationale livssporgsmål ikke konstant blevet overhørt eller afvist af fremmedpolitikerne, netop fordi de udmærket
ved, at "befolkningen entydigt er imod" fremmedpolitikken?
Når det gælder ØMU'en er der altså "ikke noget valg". Men når
det gælder, at folket gradvis berøves sit danske fædreland, giver
politikerne det "ikke noget valg".
Så stor er deres respekt for folkeviljen!

"Landsskadelig
virksomhed"?
Det nærmer sig "landsskadelig virksomhed", når regeringen
vil lave en ny særlov, som sikrer asyl til et par tusinde Kosovo-albanere, der har faet deres asylansøgninger afvist af Flygtningenævnet. Karakteristikken kommer fra Venstres indvandringspolitiske ordfører Birthe Rønn-Hornbech i en pressemeddelelse
10/4 96.
Man må vel derfor vente, at Venstre stopper dette landsskadelige regerings-initiativ. For det er jo ganske nemt at få forslaget
kørt i grøften: Venstre kan bare lcræve lovforslaget ud til folkeafstemning. Så falder det med et brag.
Underligt nok har vi imidlertid ikke hørt noget om, at Venstre
forlanger en sådan folkeafstemning.
Derfor må man gå ud fra, at meningen med Venstres karakteristik af den nye særlov aldeles ikke er at forhindre den. Meningen er derimod at opsamle stemmer fra vælgere, som gennem
den bastante Venstre-udtalelse kan bringes til at tro, at Venstre og
Rønn-Hornbech vil gøre noget ved sagen.
Det oærtner sig "landsskadelig virksomhed", når Venstre siger
et og gør noget andet og derved opsuger stemmer, der rettelig tilkommer et ægte indvandringsmodstanderparti!

Indvandrerhjælp
»Staten har et tilbud til alle virksomheder med under 250 ansatte. Ansæt en indvandrer med akademisk uddannelse i seks
måneder og få 66.000 kroner i tilskud til lønnen«, meddeler Berlingske Tidende 9/5 96. Folketingets finansudvalg har nemlig
netop øremærket IO mio. kr. til akademikere født uden for EU,
USA og Canada eller deres børn. Danske skatteydere - også dem,
der aldrig fik chance for at få en uddannelse, høj eller lav - skal
altså på ny punge ud for at skaffe fremmede de gode stillinger,
landets egne børn burde have haft.
Samtidig går staten selv i spidsen med at ansætte fremmede i
stedet for danskere - endog i Udlændingestyrelsen. Denne søger
snarest muligt sagsbehandlere til »konkret sagsbehandling vedrørende asyl og opholds- og arbejdstilladelse her i landet« og
proklamerer: »Styrelsen ønsker at fremme etnisk ligestilling.
Derfor opfordres både personer med dansk baggrund og personer med indvandrer-/flygtningebaggrund til at søge.« Så nu skal
de fremmede altså arbejde med på at skaffe flere fremmede til
Danmark! (Berl. Tid. 5/5 96).
Jo, landsforræderbanden på Christiansborg helmer sandelig
ikke.

Formanden for Danske Dagblades Forening:

Ingen avispropaganda
for etniske minoriteter
AfAlice Furnival
Indvandringsindustriens medie-rævekage,
Christiansborg-konferencen
"Racisme og Ytringsfrihed", endte
med at blive en ordentlig ørefigen til
indvandringsindustrien selv. Efter at
en endeløs række af repræsentanter
for etniske minoriteter havde jamret
over, hvor forfærdelige Danmark og
danskerne er mod dem, var der lagt
op til, at 11u skulle der strammes op, så
danske aviser holdt op med at skrive
alt det grimme om dem. Og fhv. statsminister Anker Jørgensen havde jo
allerede lovet dem både det ene og det
andet. Til almindelig overraskelse
blandt de godt 200 deltagere tog såvel
formanden for Danske Dagblades
Forening som formanden for Medieudvalget bladet fra munden og lod
rævekagen brænde uhjælpeligt på.
- Danske aviser og elektroniske medier
skal aldrig nogensinde blive propagandamaskiner for etniske minoriteter. En fri
presse må i det hele taget w1dgå at give
positiv særbehandling til enkelte grupper
i samfundet.
Formanden for Danske Dagblades Forening, chefredaktør Torben Dalby Larsen,
var sidste mand på talerlisten ved den stort
anlagte Christiansborg-konference "Racisme og Ytringsfrihed", arrangeret af
Dansk Journalistforbund. Og som formanden for Medieudvalget, redaktør Torben Krogh, umiddelbart forinden havde
gjort det, skabte chefredaktøren vild forvirring blandt konferencedeltagerne. Torben Dalby Larsens budskab var videre:
- Danske politikere begik en brøler ved
ikke i tide at tage den politiske, afgørende
debat om flygtninge og indvandrere. Det
skabte et vældigt pres fra højre; et pres,
som rakte langt ind i de politiske partier.
Jeg erklærer mig enig med Arne Notkin,
som i Weekendavisen har skrevet: "Godhjertede mennesker mener, at pressen skal
opdrage befolkningen, men dette er uforeneligt med en fri presse i et demokrati."
- Journalistforbundet havde til denne
konference sluttet med spørgsmålet

"Hvad kan vi gøre i Danmark", fortsatte
Torben Dalby Larsen. Dette antyder, at
der nødvendigvis skal gøres noget, og det
er jeg ikke enig i. EU har i sinde at lave en
adfærdskodeks for journalister, ligesom
man fra EU planlægger en overvågningscentral. Jeg tager afstand fra begge dele.
Mit budskab til konferencen er altså: ja til
større faglig kompetence i medierne, nej
til særbehandling i pressen af etniske minoriteter.
Formanden for Medieudvalget, redaktør Torben Krogh, sagde bl.a.:
- Vi skal ikke have en skærpet lovgivning på dette felt. Den, vi har nu, racismeparagraffen 266b, er i forvejen betænkelig. Medierne kan selv lægge guidelines, det skal ikke ske ved lovgivning.
To repræsentanter for de frenunede,
Ferruh Yilmaz og Mustafa Hussain, ilede
oven på disse meninger rystede på talerstolen og tordnede:
Mustafa Hussain: - Torben Dalby Larsen har ikke lyttet til os i dag!

Farruh Yilmaz: - Jeg er dybt skuffet
over de indlæg. Nu har vi lavet den her
konference, og så kommer der ingenting
ud af det!
Udviklingen på konferencen var da og-

så overraskende. Ikke mindst set i lyset af
det, der var gået forud: I fire stive klokketimer havde deltagerne - pressefolk og
politikere - ellers været ved at gabe
kæberne afled. Først var det socialdemokraten Anker Jørgensen, som i sin åbning
slog fast, hvor absolut nødvendigt det var,
at racismen nu med næb og kløer blev bekæmpet - inden han nåede over til at prale af, hvor meget han selv havde gjort i
den anledning. Det var dog ingen i tvivl
om - det er frem for nogen netop Anker
Jørgensen, som for tiden er primusmotor i
EUs overvågningscenter-planer.
Og så gik det ellers slag i slag med en
række fremmede på talerstolen: Stud.
mag. Ediz Yildiz, billedjoumalistelev
Ahmed Reza, studerende Birgiil Ergin, ,..

li..

- Nu skal medierne koncentrere sig om det posithre ved de fremmede!
- Slipper vi så for al høre mere om dem?
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Annonceringen af Christiansborg-konferencen med en oversættelse, så at man bedre kan forstå, hvad det hele drejede sig om.

Fol<US på de
fremmede
i medierne

Giver de danske medier flygtninge og indvandrere en
fair behandling?
Og hvordan afbalancerer medierne ytringsfriheden
med hensynet til den enkelte flygtning/indvandrer?

Og hvordan bærer andre landes medier sig ad med
at håndtere omtalen af de fremmede?
Og hvad skal danske medier selv gore i fremtiden?
Det er emnerne for en mediekonference, arrangeret

Oversættelse til klart sprog:

Hvordan hjælper
medierne bedst
de fremmede?
Giver de danske medier flygtninge og inctvandrere den
positive særbehandling, de bør have?
Hvordan kan medierne gøre det uden at komme J katam.
bolage med yt~ngsfriheden?
Hvordan har andre landes medier k_
laret at gøre det?
Hvad skal de danske medier derfor gøre i fremtiden?

af Oansk Journalistforbund

torsdag den 21. marts kl. 9.30-17.00
som også er Europarådets dag til markering af mediemes dækning at racisme og etniske minoriteter.

OBS. Oet er gratis al deltage i konferencen.
Joumalistforbundet dækker transportudgifter i for.
bindelse med deltagelse i konferencen svarertde til

billigste. offenUlge transportmiddel.
Konfereoceo holdes I
Landstingssalen på Christiansborg

Del er emnerne for en konference om mediernes mulrghed fOJ at propagandere for fremmedinvasionens velsig•
nelser, arrangeret af Dansk Journalistfo,bund

torsdag den 21. marts kl. 9.30 - 17.00
Som også er EurOl)arådets dag til markering af mediernes dækning af invasionen og de europæiske stambefolkningers kamp for at modstå den.

OBS. Vi ve<:I godt. at det er svært at få nogen til at
deltage i sådan en gang pløre. Dertor er dellagelsen i
konferencen gratis, og Journalistforbundet betæet oven
i købet 1ransportudgi'fteme for dem. der gider møde op.

Foreløbigt ser programmet sådan ud:

09.00-09.30: Ankomst og morgenkaffe i Landstingssalen, Christiansborg
09.30-09.45: Åbning
09.45- 11.00: Etniske minoriteter og medierne præsentation af personlige erfaringer
og debat. Oplæg ved stud.mag. Ediz
Yildiz, billedjournalistelev Ahmed
Reza. studerende BirgUI Ergin og
pædagog Galawiesh Abeid.

11.00-11.1 s: Kaffepause
11 .15- 12.00: Eksempler på mediernes dækning af

Konferencen holdes i
Landstlngssaten på Christiansborg

(Stedet, som DDF ikke må låne)
Foreløbig ser programmet sådan ud:
09.00-09.30 Ankomst og morgenkaffe i Landstingssa.
len, ChriStiansborg, hvor man kan møde
alle de rigtige mennesker.

09.30-09.45

Åbning

09.45-11.00

Etniske minoriteter og medletne - ansporende jammertaler fra diverse fremmede

11 .00-11. 1s

Kaffe sammen med de rigtige menne$ker

11 .15-12.00

Eksempler på, hvordan medierne har of·

og påfølgende S1yret debat.

etniske minoriteter. Oplæg ved journa·

list og studerende i film· og medievidenskab Ferruh Yilmaz.
12.00- 13.00: Frokost i Snapstinget (NB: Tilmeld ing
hertil nødvendig)
13.00-14.30: Har journalister ansvar to< andet end
ytringsfriheden? Oplæg ved redaktionschef Bella Katrine Rein, TV Lony,
journalist Jens Olaf Jersild, DA, lektor og menneskeretsekspert Lars
Adam Aehof, Københavns Universi·

fenliiggjort uheldige sandheder om de
fremmede. Oplæg ved en af disse selv.
12.00· 13.00

Frokost i Snapsetinget sammen med alle
de riglige mennesker. (NB: TIimeiding

13.00-14.30

Er der vlgligere hensyn al lage end hensynet til ytringsfriheden? Oplæg ved nogen af dem, der har haft held til at ned·
kule ytringsfriheden uden at blive op,dagat - støttet at en menneskerets·

14.30·16.00

Hvad har andre europæiske lande gjort

nødvendig)

teL
14.30· 16.00: Hvad har andre europæiske lande
gjort? Oplæg ved journalist Bart Top,
det hollandske journalistforbund,
journalist og medieforsker Ylva Brune, GOteborg Universitet og uddan~
nelseskoordlnatør Europe Slngh,

ekspert.

for at omgå ytringsfriheden? Oplæg fra
succesrige udenlandske fremmed•
propagandister.

BBC.
16.00-16.15: Kaffepause
16.15-17.00: Hvad kan vi gøre i Danmark? Oplæg
ved formand for Medieudvalget,
redaktør Torben Krogh, formand for
Danske Dagblades Forening, chefre~
daktør Torben Dalby Larsen og formand for Dansk Journalistforbund,
Journalist Lars Poulsen.
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16.00.16.15

Kaffe sammen med dem af de rigtige
mennesket, der endnu ikke har forladt
stedet af lutter kedsomhed.

16.15-17.00

Hvad kan\'i gøre i Danmark. Oplæg ved
indflydelsesrige personer, som for"

hAbentlig på dette tidspunkt har fattet,
hvad de skal sige.

pædagog Galawlcsh Abeid og journalist
og studerende i film- og medievidenskab
Ferruh Yilmaz. Hver og en jamrede over,
hvor forfærdeligt Danmark og danskerne
behandler de fremmede her til lands. Og
det kom de så med en række eksempler
på.
Pædagog Galawlesh Abeid mente, at
alle fra Mellemøsten bliver betegnet som
islamiske ekstremister, og at danske aviser hele tiden giver et negativt billede af
indvandrerne. Galawlesh mente i øvrigt,
at medierne har en vejviser-rolle, og sluttede af med at undre sig over, at når danskerne "... kan acceptere bøsse-ægteskaber, hvorfor kan de så ikke tolerere alle
slags livsformer ...". Kun enkelte på konferencen blev dog ganske klar over, hvad
Galawlesh Abeid egentlig mente med at
stille dette spørgsmål.
Godt vrede var de allesammen. Dog ingen tilnærmelsesvis så arrig- eller må.ske
så ærlig - som billedjournalistelev
Ahmed Reza. Billedjournalisteleven formelig spruttede af galde, da han snerrede:
- Jeg har i grunden aldrig brudt mig om
danskere eller om Darunark, og ved først
givne lejlighed rejser jeg ...
- Del er lykkedes Danmark og danskerne at ødelægge vores selvværd. Det, som
kolonimagterne ikke kunne klare på mange hundrede år, har Danmark klaret på fa
år ...
Ahmed Reza var også, sagde han, af
den opfattelse, at ingen indvandrere be·
høver at finde sig i overskrifter som "Vi er
racister. og det er vi stolte af" i aviserne.
- Hvordan mon den slags virker på anden-generations-indvandrere, spurgte billedjournalisteleven, og undlod behændigt
at give svaret.
- Pressen har et ansvar - så pas på, hvilke signaler I sender ud!
Eftenn iddagen var til dels helliget en,
fra BBC indforskrevet, racist-ekspert, uddannelseskoordinator Mr. Europe Singh.
Singh fortalte stolt om, hvordan det britiske TV- og Radio-selskab nu for al vor
havde fået ryddet op og sørget for, at en
masse fremmede ansigter kom til at lyse
op på skærmen. Også derovre havde man
netop haft en lignende konference som
den, Dansk Journalistforbund nu arrangerede, fortalte Europe Singh. "How Far Have We Got?" hed det britiske modstykke.
- Vi bestemte på et tidspunkt, at BBC
har et specielt ansvar for at repræsentere
og tjene Storbritanniens etniske minoriteter, som Mr. Singh udtrykte det.
- Det er en langsigtet kamp frem mod
en forandring, som vi reelt har arbejdet
med siden 60'eme, men problemerne er
der fortsat, advarede han pegefinger-agtigt og lagde ansigtet i sørgmodige folder.

Men det er bestemt Mr. Europe Singhs
opfattelse, at man alligevel var nået virkelig langt. For lissom at demonstrere hvor
langt havde Singh medtaget en video, som
viste FØR og EFTER! Dervar 10 år mellem de viste indslag af to forskellige etniske bølleoptøjer, hvor pøbelen satte ild til
biler og plyndrede butikker. Og der var vitterlig stor forskel på BBC's dækning. For
en helt udenforstående og meget naiv som
nærværende referent så det grangiveligt
ud, som om BBC for IO år siden satte ballademagerne under anklage, mens nutidens BBC sætter politifolk under anklage.
Dengang viste BBC billeder af en række etniske terrorgrupper, som hærgende,
plyndrende og skrigende løb gennem gaderne, inden de begyndte at kaste brosten
efter de politifolk, som frustreret og med
fare for liv og førlighed prøvede at sørge
for lov og orden. Nu kastede BBC-journalisterne sig derimod omgående over chefen for politikorpset, som fik stukket mikrofonen i snotten med spørgsmål, som
essentielt drejede s ig om, hvorvidt politiet nu ikke egentlig var ansv-drlig for alt det
her ...
Så vidt er man altså nået i England, efter at BBC for 10 år siden besluttede, at nu
skulle der ryddes op, for nu skulle racismen afskaffes.
Ikke mange af de tilstedeværende danske pressefolk virkede, som om de helt
fattede de af Mr. Singh fremviste forbedringer. Fhv. statsminister Anker Jørgensen
havde det lettest, for han hørte slet ikke
noget af det, Mr. Singh sagde, da han flere t.imer forinden var gået fra konferencen
- sikkert travlt beskæftiget med at arbejde
videre med EU's tankepoliti-overvågningscentral.
Lektor og menneskerettighedsforkæmper Lars Adam Rehof, Københavns Universitet, havde inden Mr. Singhs meget sigende foredr&g været på talerstolen og

havde stillet en række muligheder Op for,
hvad der kunne gøres ...
- Be' Pressenævnet om at stramme op!
Be' Forbrugerombudsmanden om at
stramme op, var Rehofs forslag, inden han
drømmende sukkede:
- Bare det af og til at kunne se en sort
speaker i fjernsynet ville afgjort hjælpe!
Men så blev det altSå tid til de, med
spænding ventede, afsluttende bemærkninger - dels fra Dansk Journalistforbunds formand Lars Poulsen, dels fra formanden for Medieudvalget, Torben
Krogh, og dels fra fonnanden for Danske
Dagblades Forening, Torben Dalby Larsen, som på hver sin måde tog afstand fra
flere stramninger.
Lars Poulsen udtrykte det ved sin afsluttende bemærkning således:
- Mediernes opgave er ikke at behage,
men at være samfundets salt i såret.

Bor der fremmede
i Indenrigsministeriet?
Ved gennemgang af deltagerlisten i
forbindelse med konferencen på
Christiansborg kunne det konstateres,
at en række deltagere, specielt af dem,
som smykker sig med eksotisk klingende navne, åbenbart har gjort Indenrigsministeriet til permanent bopæl. Alle deltagere var på forhånd
blevet anmodet om at angive privatadresse, og den fashionable adresse

"Christiansborg Slotsplads I, 1218
København K" blev opgivet af bl.a.
Hamid El Mousti, Ilyas Cavdar, Jannis Gavalias, Wallait Khan og Zeki
Kocer. Mon Birte Weiss ved, hvad der
foregår i ministeriet, når hun smutter
hjem om aftenen???

Journalisten Jejvises til sin vejviser-rolle?
1
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Talerstolen
Anette Ladefoged
Stud. scient. pol.
København

En smuk tanke
I Danmark er jeg født...
Desværre i en tid, hvor det ikke længere er tilstrækkeligt at være dansker. Jeg tilhører nutidens ungdom, en generation
som er opflasket med, at vi skal lære fra
andre kulturer og være åbne overfor det
fremmede. Tidligere tiders krigsførelse
og masseudryddeiser burde udbedres ved
at gøre Danmark såvel som andre vestlige
nationer til multietniske samfund.
Vi lærte om vigtigheden af at bevare
stolte, gamle kulturer. Dette gjaldt dog ikke den vestlige kultur, da denne er destruktiv. Derimod gjaldt det de kulturer, vi
for år tilbage havde forsøgt at udrydde så
som indianerne, the aborigioes og eskimoerne. Vi lærte, at Uuited Colours of
Benneton var virkelighed og vejen til en
fredeligere og bedre verden og at Danmark burde danne forbillede ved at åbne
sine grænser og indlemme flygtninge og
indvandrere i vores samfund.
Et møde med virkeligheden
Med denne solide lærdom i rygsækken
drog jeg ud for at se den store verden og
lære om andre kulturer som så mange an-
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dre af mine jævnaldrende. Målet var Australien. Jeg forelskede mig hovedkulds i
dette fascinerende land. Det havde så
mange muligheder og ekstremer i modsætning til det lille, kedelige Danmark
med den forudsigelige vejrudsigt og uforanderlige »andegårds«-palaver på Christiansborg.
Jeg besluttede mig for at blive boende i
Australien. Ifølge min barnelære burde
det ikke være noget problem at omstille
sig til et andet lands traditioner og normer,
og Australien var ofte blevet fremført som
et pragteksempel på det multikulturelle
samfund.
Jeg boede i Australien i et par år, hvor
jeg langsomt blev overbevist om, at ideen
om det multikulturelle samfund er en illusion og en uhyre farlig ideologi at forsøge
at indføre - specielt i så lille et land som
Danmark.
Australien er et land med mennesker
fra mange forskellige kulturer, men det.er
bestemt ikke multi-kulturelt. De mennesker, som dannede det nye Australien
stammer hovedsageligt fra vesten. Det var
disse mennesker, som dannede hvad vi i
dag kender som australsk kultur. Det skete ikke ved, at de kommunikerede og dannede fælles forståelse de forskellige kulturer imellem, men fordi det var tvingende nødvendigt at sameksistere for overhovedet at kunne overleve. De var fælles om
en vilje til at få et bedre liv samt en vilje
til at starte forfra.
Samtidig havde de en fælles fjende:
The Aborigines. De to kulturers verdensbilleder var så vidt forskellige, at de umuligt kunne forenes men nødvendigvis måtte være hinandens fjender. Dengang løste
man konflikten ved at bekæmpe hinanden
med vold, og det er bl.a disse gerninger,
som ligger til grund for nutidens skyldføAnelle Ladefoged.

lelse og multi-kulturelle forskrifter. Men
problemet er der stadig. Efter 300 års sameksistens har man endnu ikke fundet nogen holdbar løsning. Regeringen forsøger
at udskyde den åbne konflikt ved at overlade reservater til The Aborigines. Men
befolkningstilvæksten stiger stadig - og
hvor skal man så gøre af dem?
Ude godt...

Efter at have tilbragt et par år i Australien tog jeg hjem. Jeg måtte erkende, atjeg
ikke uden videre kunne glemme mine rødder og mit fædreland. Danmark er dejligt
- selv om politikerne gør hv-ad de kan for
at ændre dette ved at gøre landet multikulturelt. Muslimernes verdensbillede er
lige så fjernt og uforeneligt med vores
som Tbe Aborigines' er med australiernes. Denne gang er situationen dog anderledes, for nu er vi de svage. Vi har ikke som muslimerne - nogen endegyldig
sandhed, som vi er parate til at kæmpe og
dø for. Vi danskere er - set på verdensplan
. et meget lille mindretal med en smuk,
gammel kulturarv som er værd at bevare.
Derfor må vi stoppe indvandringen nu, for
bomben tikker. . .
Hermed siger jeg tak for ordet.
Anetle Ladefoged

"
Danskerne ser sløvt til, hvad der i grunden sker i vore storbyers slumkvarterer.
Etniske minoriteter etablerer sig i nogle
netværk for at klare sig og beholde den
identitet, der er helt fremmed for os danskere. Disse netværk kan hurtigt blive
magtfaktorer, der kommer til at ligge uden
for vore naive politikeres indflydelse. Når
selv samfundsafvigende danskere i sin tid
kunne etablere sig i et uafhængigt Christiania, hvad kan det så ikke ende med, når
virkeligt fremmede kulturer i humanismens navn begynder at erobre Danmark
indefra og nedefra.
Der er tilsyneladende langt ti I de vel etablerede danskeres kvarterer. Så langt,
så det er nok så uinteressant og dermed ligegyldigt for deres behagelige fritidssysler i nette omgivelser på den jord og det
vand, der er en del af Danmark.
Støtte uden særl ige forpligtelser får de
kulturelle udenforstående i rigeligt mål
fra vort samfund. Hvilke bånd og løfter
har de fremmede med hjemmefra?
De kloge snyder de mindre kloge, og på
den måde overlever de bedst egnede.
Hvem de er, kan så stå ben som et ikke
særlig stort spørgsmålstegn. Men vi har
mange svage grupper blandt vore egne!"
fogcoior Per Koch. Nakskov. i Jyllands·Postco
15/ 12 1995.

Når retfærdigheden sker fyldest
I foråret 1995 varslede de autonome
uroligheder omkring Den Danske Forenings sommerstævne på Restaurant Skovhuset i Korsør. Samtidig gik den sædvanlige aktion i gang for at inddrage medløberiske fagforeninger. Bestræbelsen
kronedes med held, da det lykkedes at hidse Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet (RBF) op til at mene., at foreningen
er så "racistisk", at forbundet ikke kunne
forsvare at lade sine medlemmer servere
for den. Derfor skrev forbundet i sit blad,
at man ville trække medlemmerne ud fra
Skovhuset under mødet og erstatte deres
løntab. Som sommermødedeltagerne ved,
var der da heller ikke noget personale på
stedet under mødet, hvor serveringen derfor blev afviklet som selvbetjening.
Nu er forholdet imidlertid det, at Skovhuset har kollektiv overenskomst med
RBF. Og så længe en sådan overenskomst
løber, må forbundet efter gældende regler
ikke lave blokade mod arbejdsgiveren eller på anden måde bryde arbejdsfreden.
Da forbundet oven i købet fremturede efter landsmødet og annoncerede, at man
ville handle ligeså i fremtiden, gik Skovhuset derfor til Arbejdsretten.
Her beklædte højesteretsdommer Mogens Hornslet - kendt fra tamilsagen dommersædet. Til alt held for forbundet
kunne han ikke få øje på, at der havde
været nogen blokade. Derfor ville han ikke pålægge forbundet nogen bod, men

kunne tvinges til at få krænket
sin ære og velCærd ved at servere
for eller servicere racister og
fremmedfjendske personer,
grupper eller foreninger."
- Den er vi klar til at efterleve,
hvis det bUver nødvendigt, siger
Anders Nielsen fra fæ lJesafdelin·
gen. og understreger. at opfor•

dringen til at benytte sig af hand·
Jingsplanens vedtagelse på områ+

det også gælder RBFere på de
virksomheder i Korser og oin•
egn, hvor mødedeltagerne skal
overnatte.

VILTRÆKKE MEDLEMMER UD
formanden for RBFs indvandrerpolitiske udvalg. forbundsfor·
mand Ma}Brin Bidstrup, swner

VestsjælJand i bestræbelserne på
at leve op til handtingsplanen.

nøjedes med at henstille, at forbundet for
fremtiden undgår siruationer, hvor der
"kunne rejses tvivl om forbundets hensigter:•

Vi aftrykker Hornslets afgørelse og forbundets blokademeddelelse, så at vore
medlemmer kan overveje, hvori tvivlen
om forbundets hensigter mon består.
Samtidig aftrykker vi indledningen til
Jyske Lov, hvori de retsprincipper er nedfældet, som hidtil har været fundamentet
for højesteretsdommernes virksomhed.

5!1..f :fortalen ti{

Jysks- L ov
Mea .lov sk,ai .lantf 6ygges, =n vilae en/iver nøjes =tf sit eget og faae antfre nytfe samme !l(gt, tfa 6eliøvetfe man

- Er der RBF'ere i de virksomheder Den Danske Forenmg
kommer I kontakt med 1 (orbm·

delse med deres møde. trækker
vi dem ud OR dækker deres løn·
tab. Får vi efterfølgende en fag.
lig sag, f.eks. forudtblive)se. er
vi klar til at tage den.
1jenera.fdelingen der har til·
træ<ielse med Hotel Skovhuset,
vil nu i samarbejde med fæ JJesafdelingen arbejde på at få ordnede forhold på virksomheden.
Hotel Skovhuset, der best!r af
otte--10 værelser, et spiselokale
og en mødesal med plads til

mere end 100 mennesker, beskrives lokalt som en slags pen-

sionat

FYSISK BLOKADE
Virksomhedens ejer. Mc1.ja

ingen Lov. Men. ingen .lov er jævngotf
a.t følge som Sanalieif.en, men fivor man
er i 'Iviv[ om, fivaa aer er Sanaktf, aer
s~.loven. vise Sanaktfen.
'Jlar aer ingen .lov i .lantfet, tfa liavtfe tfen =t, som Kjlnne tilegne sig~.
'Deifor s{gl.lovengøres efter alles Tarv,
at retsintfige og fredsommelige og sagesløse {g,t ngae tferes ;Fretf, og untfæraige
og ontfe {gn rætftfes for aet, aer er sÆ:Jevet i .loven, og aeifor iZKJ tør Jufa6yrtfe aen. Ona.si(.@, som ae liariSinae. 'lJet
er ogsaa rigtigt, tfersom nogen i{~ af
frygt for (jua og 'l(ærfigfietf til !l(gtten
{gn wk,k,es ti[ aet (jotfe, at ;Frygten for
Øvrigfieaen og .lantfets Straffewv tfa
{gn fii,u/re tfem i at gøre iftfe og straffe
tfem, fivis aegør aet.
.loven sk,ai være ærlig og retfærrlig,
taafefig, efter .lantfets Sætfvane, passentfe og nyttig og tytfef19, saa a.t a[[e
/(.an vitle og f orstaa, livatf Loven siger.
.loven sk,ai i.1(./iJgøres e([er sRfaues ti[rwgen Mands særC,ge ;Fortfe[, =n efter af.
fe tferes 'Iarv, som 6or i .lanaet. :J{e[fer
i/(.fiJ s~ nogen tfø= motf tfen. .lov,
som 'l(ongen giver og Lantfet vetftager;
men efter tfen Lov sl(.al aer tfømmes og
styres...

Parterne anmodede retstorma!\den om at komne med en tilkend•·
givels.e, om sagens at9ørelse, herunder ve,d.r0rende spørg~m!lct
om bod. Det var deres hensigt herefter at forlige s49en i
overensste~melse med retsfor~ndens tilkendegivelse .
Etter vidneudsagn fra forbundsformand Maj-Britt 9id~trup,
Restaurati<ins · og 8ryggeriub$jder Forbundet og afduccende
b,c.~rkningcr fra advokat tolmer ~in~cl og kons~lent Al\e K.
Lorentzen, Land~organisa~ionen i Da~~ark tilk4ndes~v rets·
for~anden, at de fra

forbundet5 ~ide frcms4 tte vdt~lelser

kunne frem}(~lde nogen. tvivl on bensic;cen, r.,en :it klageren

efter h4n~ opf~tt•lae ikke havde f~rt et til~tr~kkeli9t be ·
vis for, at for bundet i arbejdsrctlig forstand havd• ivæ~k·
sat en blok~ds over for reseau:~nt Skovhuset .
Han hsn~till•de overfor forhu:ldet 1 tremtidcn ~t beetrlthe
sig for ~t ur.dgå situationer, hvor der pA til~v~rende ll'.åde
kunne rej~e~ tvivl om. forbundet& hen81$~er. Han henstillede
=:imtidig til klageren i ovcrcnsstenmelse ~ tilkendegivelsen ~t have sagen tor Arbej dsretten.
torbundet tog retsformandens henstilling til efterretning og
klageren hævede sagen.
Sagen sluttet ved Arbejdsretten.
Retten hævet .
Hornslet / Søren ae.se
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Birte Weiss begår grundlovsbrud
Ifølge Grundlovens § 46, stk. 2, må
"ingen .. udgift afholdes uden hjemmel i
den afFolketinge1 ved/agnejinanslov eller
i en af Folkelinget vedtage/ 1illægsbevillingslov eller midlertidig bevillingslov. "

Denne regel har gode grunde bag sig.
For hvis del ikke var sådan, havde Folketinget jo ikke kontrol med noget som
helst. En minister ville så bare kunne bruge de penge, der efter lange debatter blev
bevilget til det ene formål, på noget helt
andet F.eks. til at dyrke sine egne interesser og fikse ideer. Penge bevilget til skoler eller hospitaler kunne på den måde
spenderes på f.eks. kanoner i stedet - og
omvendt.

Sådan som Grundloven bestemmer, må
det altså nødvendigvis være, hvis der skal
være mening i det hele.
Men denne grundlovsregel overholdes
ikke mere af flygtningeminister Birte
Weiss.

Ministeren bar svært ved at få
asylbeviUinger
Årsagen er hendes vanskeligheder med

at skaffe de milliarder, der er nødvendige
for at holde det danske asylcirkus i gang.
Det er således ikke mere så let at få bevill inger til asylansøgere igennem Folketinget. Bl.a. medfører den slags bevillingssager jo som regel en stor og politisk
ubekvem, offentlig debat om, hvad der
kommer ud af de penge.
Så asylmillionerne
hentes i miljøkassen
Dette problem har ministeren nu fundet
en løsning på: Hun henter bare pengene
fra konti, der er bevilget af Folketinget til
andre formål!
Det er gået ud over kontoen for den
danske miljøindsats i u-landene. Som bekendt e( en af flygtningestrømmens årsager sammenbruddet på miljøområdet ude
i verden. Det er bl.a. derfor, FN taler om
"miljøflygtninge".
I I993 vedtog Folketinget derfor at afsætte et årligt beløb til afhjælpning af de
enorme miljøproblemer i den 3. verden og
til ekstraordinær katastrofeindsats der.
For 1996 er der bevilget I ,8 milliarder til
formålet.

De naive danskere
"Man skal anstrenge sig for ikke at betragte indvandrerne som en belastning for
det danske samfund", fastslår Øystein
Gaasholt og Lise Togeby med rette i deres
meget omtalte bog "I syv sind. Danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere", der udkom sidste år på forlaget Politiea. På trods af deres konstatering af
indvandringens problemer udtrykker
Gaasholt og Togeby alligevel det håb, at
deres resultater kan bruges til at "kontrollere og reducere" modviljen og intolerancen over for de fremmede, idet disse holdninger - ikke de fremmede selv - skulle
udgøre problemet.
Alligevel rummer deres grundige samfundsundersøgelse interessante resultater.
Kun et lille mindretal af danskerne giver i
spørgeundersøgelser direkte racistiske
begrundelser for at ville begrænse indvandringen, mens fx. 76% mener, at den
er med til at øge Danmarks økonomiske
problemer. Ud fra undersøgelsen konklu-
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deres det, at der for mange danskere er tale om en meget diffus oplevelse af probierneme omkring de fremmedes tilstedeværelse. "Forbløff'ende få henviser til mere konkrete, negative konsekvenser afindvandringen." Og kun 4% henviser fx. til,
at det er bedre at hjælpe i nærområdeme.
Det lader faktisk til, at der er brug formere oplysning om emnet, men næppe af den
art som Gaasholt og Togeby har i tankerne. Fx. bemærker de: "Det er påfaldende,
at der er så mange, der mener, at der ikke
er tale om rigtige flygtninge" - på trods af
eksperters generelle erkendelse af, at
måske 95% søger asyl af økonomiske
o.lign. årsager.
På baggrund af deres analyser af befolkningsgrupper konkluderer Gaasholt
og Togeby, "at mere uddannelse må være
løsningen, hvis man vil fremme den etniske tolerance i Danmark." Den massive
indoktrinering, som det nuværende uddannelsessystem rummer, forklarer vel ti I

Ministeren har så snuppet 900 millioner fra denne kasse til at betale for asylansøgere i Danmark!
Hvordan dette vil afhjælpe miljøproblemerne ude i den store verden, forlyder
der intet om.

Hokus-pokus ingen udgift
Men alt er jo en definitionssag: Når regeringen skal bryste sig af Danmarks storeindsat.Si Den 3. Verden, kan den henvise til den store miljø- og katastrofehjælp,
der er bevilget. Og når regeringen skal
forklare, at det hele asylcirkus ikke koster
noget af betydning, kan den henvise til,
hvor lidt der er bevilget til flygtninge i
Danmark.
Hokus-pokus! Bare lidt behændighedså er den hjemme.
Hvad har pressen fortalt offentligheden
om denne rævestreg?
Så vidt vides intet.
Det er åbenbart ikke det, pressefriheden menes at skulle bruges til.

D

dels dette, mens det i bogen generelt bl.a.
hedder, at "på det intellektuelle område
øger uddannelse individets forsvar over
for urovækkende budskaber", hvilket vel
næppe kan anses for hensigtsmæssigt - at
være urolig over urovækkende budskaber
synes at være den klogeste holdning. Desuden støttes i bogen den velkendte
påstand, at indvandringspositive personer
er "overskuds'.,-mennesker: "I stedet for at
reagere med angst og afvisning evner man
at reagere med tolerance." At give efter
for krav kan dog næppe siges at være udtryk for styrke, hvilket derimod kræves af
den, der siger stop og trækker grænser.
Interessant er det, at allerede i 1970
mente over halvdelen af befolkningen, at
Danmark slet ikke skulle modtage udenlandsk arbejdskraft - den kom altså ikke
på "vores" invitation. Siden da har danskernes grundholdning til de fremmede
været nogenlunde ens; svingninger skyldes døgnet.S spørgsmål, der ikke har haft
konsekvenser på længere sigt. Et vigtigt
resultat er således Gaasholts og Togebys
afvisning af, at der har fundet et holdningsskred sted i retning af"racisme" i de

senere år. Et andet hovedpunkt er hævdel-

sen af, at befolkningen er mere "tolerant",
end politikerne tror, og at det er politikernes egne forsøg på at tilfredsstille den indbildt "intolerante" befolknings krav, der
styrker intolerancen.
Endelig konkluderes det i bogen, "at de
grupper i den danske befolkning, som er
negativt indstillet over for flygtninge og
indvandrere, har vundet kampen om både

pladsen i medierne og om præsentationen
af spørgsmålet i medierne." Hvis det virkelig var tilfældet, ville danskerne nok
være mere "intolerante", end undersøgelsen viser, hvis dens antagelser om meningsdannelsen i samfundet holder stik.
P.g.a. forholdene er befolkningens holdning imidlertid vaklende og selvmodsigende, hvilket skyldes den beviseligt store uvidenhed om emnet. Man må give

Universitetsrapport ødelægger teorierne:

Indvandringsmodstandere er ikke dumme!
AfAlice Furnival
En gruppe studerende på den samfundsvidenskabelige basisuddannelse ved
Aalborg Universitet afleverede lige efter
nytår en større rapport: ''De veluddannede medlemmer i Den Danske Forening''.
De studerendes interessante hovedproblem beskrives i rapportens problemformulering: "Vi undres over, hvad det er for
faktorer, der gør, at nogle personer kan
gennemgå en længerevarende uddannelse, som ... fremmer tolerance overfor
fremmede, og alligevel blive medlem af
Den Danske Forening."
De publicerede undersøgelser, der kunne henvises til som hjemmel for påstanden om den tolerancefremmende længerevarende uddannelse, og som alle kommer til det velkendte resultat, at indvandringsmodstandere er regulært dumme, er
mange: Peter Gundelachs "Danskernes
intolerance", Anders Todal Jennsen og H.
Engesbaks "The Many Faces of Education: Why are People With Lower Education More Hostile Towards Immigrants?",
Jacques Blums "Splinten i øjet", Eszter
Kormendis "Os og de andre" - osv. osv.
Og hver og en af disse grundige studier
havde jo vist, at det forholder sig sådan:
"Viden og kundskaber fremmer værdier,
som betinger positive holdninger til indvandrere." (Øystein Gaasholt og Lise Togeby, "Modviljen mod fremmede").
I overensstemmelse med denne herskende akadernikerånd udtrykker de samfundsvidenskabelige studerende en række
betænkeligheder i deres rapp0rt:
"Det er i høj grad et problem for de
fremmede i Danmark, at nogle af med·

lemmerne i DDF er veluddannede, da det
er de veluddannede, som har evnerne til at
mobilisere de eksisterende etnocentriske,
autoritære og konservative værdier, og
dermed danne grundlag for modstand
mod indvandrergrupper."
··Ntrr ve/uddannede folk, som sandsynligvis er/bliver de kommende ledere af
landet, bliver mere intolerante, er der
grund til at reagere."
"Den Danske Forening består bl.a. af
veluddannede mennesker. Det er derfor
interessant at tænke på, hvad der kan ske,
hvis disse far indflydelse på partipolitikken, eksempelvis gennem lobbyisme og
ved at sætte dagsordenen i medierne. Deres overbevisning og veltalenhed har en
tendens til at gribe fat i masserne. El eksempel er deres medlemsblad, "Danskeren", som er et meget velskrevet blad."
Undersøgelsen. og konklusionen
Og så komn1er formålet med rapporten:
"Atfinde årsagerne til, at nogle veluddannede personer bliver så intolerante at de
går hen og melder sig ind i DDF."
Gennem P.H. Bering, Den Danske For·
ening, blev 200 spørgeskemaer sendt ud
til et tilfældigt udsnit af DDF's medlemmer. P.H. Bering sørgede herefter for, at
de studerende modtog svarene anonymt.
Der kom 134 svar retur, hvilket gruppen
erklærede sig tilfreds med for at kunne lave sin undersøgelse og sin konklusion,
som kort lyder:
"Vores undren er blevet modereret af, at
størstedelen af respondenterne har en
hård uddannelse. Dette betyder nemlig, at

Gaasholt og Togeby ret i, at mere oplysning er fornøden, men hvis denne holder
sig til sandheden, vil den med sikkerhed
ikke føre til mere ''tolerance". De alt for
mange uvidende, godhjertede og naive
danskere vil lå øjnene op for, at de er blevet holdt grundigt for nar, og det - desværre - udeblevne, men hårdt tiltrængte
"holdningsskred" vil virkelig indtræffe.
Peter Neerup Buh/

deres uddannelse ikke har fremmet tolerancen overfor frenunede i samme grad
som en blød uddannelse kunne have
gjort." (Beklageligvis siger rapporten ikke, hvad der skal forstås ved "hård" og
"blød" uddannelse. Måske er "hård" lig
med praktisk eller kortere uddannelse,
"blød" med boglig og længerevarende? I
universitetsjargonen er en ''hård" uddan·
nelse vistnok en naturvidenskabelig, en
"blød" en humanistisk).
"Vi kan på baggrund af vor undersøgelse konkludere, at de højtuddannede
medlemmer af DDF ikke har ekstreme
holdninger, men derimod demonstrerer
deres store utilfredshed med den førte udlændingepolitik."
"De højtuddannede har bl.a. meldt sig
ind i DDF, som i bund og grund er en nationalistisk forening, fordi de søger de
trygge rammer, nationalitetsfølelsen gi-

ver."
"Vi kan konkludere, at de veluddannede bl.a. har meldt sig ind i DDF, fordi de
har behov for orden og klare grænser."
"Vi kan også konk.ludere, at mange af
de veluddannede har meldt sig ind p.g.a.
autoritær personlighed eller populisme.
For disse medlemmer har enten den autoritære personlighed eller populismen altså
vægtet højere end uddannelsesniveauet."
Tjah, det kan være vanskeligt efter rapportens konklusion stadig at fl hoved og
hale i sagen; og mon ikke også de selv stadig undrer sig en del på Aalborg Universitet, hvor der givet vil blive arbejdet videre med sagen for dog i del mindste at
finde en slags forklaring på dette væsentlige spørgsmål. Vi følger fortsat udviklingen men imødeser ikke med optimisme
fremtidige resultater: Det er karakteristisk, at det altid er "nationalistiske" eller

andre "reaktionære" personer, som i disse
år udvælges som undersøgelsesobjekter
på universiteterne. Hvornår bliver det
mon godtaget som akademisk projekt at
undersøge, hvilke abnormaliteter i personligheden der flr folk til at blive f.eks.
kommunister, autonome eller "flygtningevenner"?...
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Racismens fader
-og antiracismens
Der er flere ligheder end forskelle mellem raceideologiens
grundlægger og de moderne "antiracister".
AfPeter Neerup Buh!
Franskmanden Arthur de Gobineau
( I816-82) regnes abnindeligvis som ophavsmanden til de raceteorier, som kulminerede med nazismen, og som nu angiveligt igen vinder frem. Spørgsmålet er
imidlertid, hvem der står nærmest Gobi·
neaus mentalitet - nutidens "racister" eller deres modstandere?
I Gobineaus raceteoretiske hovedværk
på fire bind udgivet i årene I 853-55, "Essai sur I' Inegalite des Races Humaines"
(essay om menneskeracemes ulighed),
fremstilles verdenshistoriens store civilisationer (ti ialt) som værende resultater af
den hvide, ariske races skaberkraft og
overlegenhed i forhold til de sorte og gule:
"Hvis disse tre store typer var forblevet
strengt adskilt, ville overherredømmet
uden tvivl være blevet i hænderne på den
fineste af de hvide racer, og de gule og sorte varieteter ville for evigt have kravlet for
fødderne af den laveste af de hvide."
Gobineaus pointe er imidlertid, at den
hvide race kun får de nødvendige skabende evner, når den blandes med fremmed
blod: "Kunstnerisk geni, som er lige fremmed for alle de tre store typer, fremstod
tørst efter blandingen af hvid og sort." I
dene forhold lå ifølge Gobineau dog ikke
kun nøglen til civilisationers storhed, men
også til deres fald-blodblanding er u-undværlig som livgiver, men er samtidig
dødbringende på længere sigt: "Kunstens
og den store litteraturs verden, som kommer fra blandingen af blod, forbedringen
og forædlingen aflavere racer- alt dene er
undere, for hvilke vi må være taknemmelige. De små er blevet hævet. Uheldigvis er
de store blevet sænket ved den samme proces, og dette er et onde, som intet kan opveje eller reparere."
De ideligt gentagne raceblandinger og
særlig blandinger af de deraf følgende
"urene" typer ville iflg. Gobineau føre til
en stadig større ensartethed og middelmådighed, og desuden mente han at
kunne påvise, at "en bivirkning af uafbrudt raceblanding er en fremadskridende
reduktion i folkemængde." I løbet af fi1 tusinde år ville der derfor kun være nogle få
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ynkværdige bastarder tilbage på kloden,
profeterede Gobineau, og snart ville menneskearten være helt uddød. Intet kunne
efter hans mening standse dette forløb.

Gobineau

Afslørende paralleller
Hvad der umiddelbart falder i øjnene
ved Gobineaus historiefilosofi, er måske,
at befolkningstallet (globalt) ikke er faldende, men tværtimod stærkt voksende.
Im idlertid er der nogle dybere lighedspunkter i Gobineaus tanker med en kun alt
for velkendt aktuel mentalitet, nemlig
"antiracismens". Særlig ideen om, at
"frisk blod" er nødvendii,>t, for at et folk
kan vinde livskraft og skaberevne, er velkendt i dag: "Tilfursel af nyt blod er et
sundhedstegn. Hvis vi kun dyrkede hinanden, havnede vi i indavl og incest med en
farlig degeneration med deformiteter som
hareskår, misvækst, skæve hoveder og
korte arme til følge." Disse ord er ikke
Gobineaus, men Klaus Rijbjergs (jf. Danskeren 1994 nr. I, s. 2). "Samfund forsvinder fordi de er degenererede, og af ingen anden årsag. Dette er den slette tilstand, som gør dem helt ude af stand til at
modstå chokket fra de katastrofer, der
rammer dem; og når de ikke længere kan
udholde slagene af modgang, og ikke har

kraft til at rejse deres hoveder, når plagen
er overstået, så har vi det sublime skue af
en nation i dødskamp. Hvis den går under,
er det fordi, den ikke længere har den
samme livskraft, som den havde førhen i
kampen mod livets farer; med eet ord, fordi den er degenereret." Disse ord er ikke
Klaus Rifbjergs (eller Arne Melchiors),
men Gobineaus. "Lad falde hvad ej kan
stå"-mentaliteten, defaitismen ("udviklingens nødvendighed") og begrebsverdenen er imidlertid den samme.
Gobineau afveg altså fra nazismen og
mange andre former for racisme ved ikke
ubetinget at afvise raceblandingers gavnlighed. Desuden fraskrev han ikke selv de
Javeste'"' racer den esscntieJle menneskelighed (de er ikke nærmere aberne), og han
lancerede ikke udryddelsesprogrammer.
Tværtimod foreslog han, at kendemærket ved en civilisation er, at den argumenterer med hovedet, ikke med næverne, og
at fremmede civilisationer ikke nødvendigvis er underlegne: "Fordi deres civilisation i det ydre adskiller sig fra de tilsvarende dele i vor egen, er vi ofte tilbøjelige
til hastigt at s lutte, at de enten er barbariske eller mindre værd end os selv. Intet
kunne være mere overfladisk, eller mere
tvivlsomt, end en konklusion draget ud fra
sådanne præmisser."
1
'"

Videnskab el.l er åndens frihed?
Gobineau er således ligesom vor tids
multi-kulturalister ganske "human", men
som hos dem er det selve hans udgangspunkt, der vildleder. For, som han skriver,
"på det niveau, jeg har indtaget, er jeg optaget hverken af nationalitetens tilfældigheder eller end ikke af mangfoldigheden
af racer, samfund og civilisationer." Det er
dog in1idlertid netop national-staten, der
er den afgørende enhed i vor kulturkreds
med det deraf følgende åndsfællesskab
landsmænd imellem uanset "race". Mange af negrene på de vestindiske øer græd
af sorg, da Danmark solgte dem til USA i
191 7. "Samfundet'' som begreb er også et
farligt udgangspunkt - udviklingen mod
det ensartede, grænseløse "internationale
samfund" er uundgåelig både for Gobineau og "antiracisteme".
En yderligere lighed mellem Gobineau
og de moderne ideologer er hans kollektivistiske tankegang, .idet individet helt forsvinder i systemet til fordel for gruppen.
"Jeg vil ikke diskutere den moralske og
intellektuelle værdi af individer taget eet
for eet", skriver han direkte. Også de multi-etniske teoretikere ser det "farverige
fællesskab" som bestående væsentligst af
grupper, der som sådanne skal integreres
i form af hele samfund i samfundet, skønt
det enkelte individs åndsforhold dog burde være det altafgørende.

At individets ansvar og valg således
forsvinder i gruppen og denned i sociologiens og biologiens årsag-virknings love,
viser sig også i konsekvensen af Gobineaus teorier på statsniveau, for idet "den
indre værdi af en nation udspringer af
dens oprindelse", kan en stor nation ikke
blive prist, en ond ikke dadles. Racelæren
kender ligesom psykologien og sociologien kun logiske love, intet ansvar for handlinger. En given races despoti, en andens
udslettelse kan ligesom fundamentalismens fremvækst og indvandrerungdommens vold altid "forklares" ved naturkonstanter og denned tolereres.

Videnskabens slaveri
Svaret på teorier som Gobineaus og

"antiracismens" er selvsagt ikke at gå ind
for racerenhed eller at påstå - som forskere ved UNESCO gjorde i 1967 - at menneskeracerne er biologisk ens (andre forskere hævder det modsatte). Alt dette vil
blot erstatte eet totalitært slaveri med et
andet. Derimod bør svaret være at trodse
enhver form for wnyndiggørende "videnskabelighed" og stå fast på individets ansvarlighed. Det nationale er ikke et "særpræg", der nedarves genetisk, men et
åndsforhold, der overtages under ansvar
af hvert enkelt individ. Denne betragtningsmåde er det eneste værn mod slavebinding af alskens videnskabelige teorier
- den eneste garant for friheden.
Peter Neerup Bult/

Ny voldsbølge
på vej?
AfMartin Kasler
I det sidste stykke tid har Danmark i det
store og hele været fri for den politiske
vold, vi har været vidne til i de sidste mange år. Vi er sikkert mange som så småt er
begyndt at håbe på, at den gode danske
tradition for fri meningsudveksling i gensidig respekt nu også har vundet indpas
blandt de multikulturelle. Er det at være
for optimistisk? Måske.
Lørdag den 16. marts 1996 blev der på
de autonomes højborg, "Blågården" på
Nørrebro i København, stiftet en organisation ved navn ''Netværk mod Or<Janiseret racisme og nazisme'\

Tabu-problemet
Finansministeriet fremlagde i maj budgetredegøreisen for det kommende år, og
finansminister Mogens Lykketoft knyttede over for medierne sine på en gang beroligende og advarende kommentarer til
den uden klart at sige, hvor vi står, og
hvad der kræves for at bevare det hellige,
men åbenbart noget truede velfærdssamfund.
Den politiske kommentator Ralf Pittelkow - statsministerens tidligere politiske
tænketanker - skar det klarere ud i pap ved
at pege på de "politiske signaler" mellem
linjerne i analysen, spør~målstegnene
ved de opsvulmede overførselsindkomster til dagpenge, bistandshjælp, førtidspension, orlovsydelse, efterløn og den almindelige folkepension til det efter årtusindskiftet stærkt stigende antal ældre.
"På budgetredegørelsens overflade er alt
roligt. Det drejer sig blot om at give en
analyse og pædagogisk fremstilling, som
gør det muligt for befolkningen at tage
stilling til problemerne. Under overfladen
sender budgetredegøreisen en række signaler, som flytter rammerne for den politiske diskussion og åbner for senere politiske beslutninger." (Jyllands-Posten 15/5
96).
Vurderingen forekommer velbetænkt,
og flere af de berørte udgiftsområder kan
antagelig med god grund give anledning
til alvorlige og måske smertelige overvejelser af mulighederne for overhovedet at

opretholde de tyngende byrder i et fremtidigt ''velfærdssamfund" på en stadig mindre, arbejdende og producerende befolkningsandel.
Men et falder unægtelig i øjnene i hele
denne fremlæggelse og debat: Hverken på
eller under budgetredegørelsens overflade
synes man overhovedet at turde udpege en
af de allerstørste kilder til trusselen mod
det danske velfærdssamfund, nemlig den
kolossale belastning af samfundet, som
hele fremmedpolitikken medfører.
Som her flere gange tidligere påpeget
har vore myndigheder aldrig været til at
drive til at udarbejde en opgørelse over de
samlede udgifter, som denne politik koster os. En udenforstående sagkyndig opgørelse tyder på, at disse udgifter nu er
steget til et kæmpebeløb på mellem 50 og
I 00 milliarder kr. om året. Under alle omstændigheder har de nu en størrelse, som
gør dem til en af de allerstørste trusler
mod det danske velfærdssamfund og til
hovedforklaringen på, at det bliver mere
og mere nødvendigt at skære ned på omsorgen for danske børn og gamle, boliger
til danske unge, hjælp til vore egne syge
og særligt trængende osv., osv.
Flere og flere "almindelige" mennesker
kan se det. Men vore frernn1edpolitikere
lukker øjnene for problemet og søger at
fortie det og gøre det til et tabu i den offentlige debat.

S.D.

Når man kradser lidt i overfladen og
ser, hvem der gemmer sig bag den anonyme betegnelse "netværk", kan man ikke
undgå at føle et vis bekymring for den
fremtidige fred og ro i Danmark: Blandt
netværkets politiske bagmænd finder vi
den i bombesammenhæng så kendte fraktion af de autonome, "Internationale Socialister", hvis erklærede mål er opløsningen af nationalstaten Danmark. En anden
gammel kending er Per Gudmundsen; en
mand, der gennem længere tid har ført sig
frem i Århus og omegn, som det multikulturelle samfunds selvbestaltede vogter.
Det bør måske overraske at finde et
parlamentarisk parti som "Enhedslisten"
spundet ind i samme netværk af repræsentanter for gadens parlament, men her kan
man blot huske på, at bag deres uskyldigt
klingende navn, gemmer der sig en række
gamle maoostiske partier, som det ad den
vej er lykkedes at blive valgt til Danmarks
lovgivende forsamling.
Med denne nye viden er det mindre
overraskende, at netværkets formål er at
organisere "moddemonstration, hver gang
Den Danske Forening holder møde" og
organisere "andre aktiviteter, som alle kan
være med til". Det sidste lyder i betænkelig grad som en gentagelse af de autonomes sædvanlige strategi: ''.Alle deltager.
Ingen er ansvarlig".

Lad os fastholde vores optimisme og
håbe, at de strategiske hjerner bag netværket har lagt voldsromantikken bag sig.
Lad os håbe, at også marxister og multikulturelle i dag mener, at alle bør stå åbent
frem med deres holdninger, at knytnæven
bør erstattes afdialogen og at, frem for alt,
alle danskere bør behandles med værdighed og respekt i deres eget land.
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Fra brevkassen
Frank Madsen fra Aabenraa har indsendt følgende indlæg:
Endelig er der kommet rigtig gang i

flygtningedebatten og ikke alene her i
Sønderjylland, men ifølge mine oplysninger er der reaktioner fra hele landet.
Ganske vist er initiativtageren ikke
medlem af "Den Danske Forening" eller
på anden måde tilknyttet denne, men initiativet viser, hvor nødvendigt det er at
gøre modstanden mod fremmedinvasionen synlig, hvorfor jeg her vil opfordre

medlemmer af DDF i Sønderjylland til at
sende deres støtte til denne lokalforening
under henvisning til hosstående annonce,
der arbej der for det samme mål, som vi i
DDFhar.
Jeg ser gerne, at også medlemmer fra
andre dele af vort land yder deres støtte.
Annoncen fra
Jyske Vestkysten

2413-96
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Denne annonce er sponsoreret af en kreds at sympatisører

Conia Hollensted fra Silkeborg havde
d. 20/2 et læserbrev i Midtjyllands Avis,
hvori hun blandt andet skrev:

"Mange politikere har så travlt med,
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hvad de mange danskere på overførselsindkomst koster det danske samfund men ingen så meget som antyder, hvad de
mange fremmede parasitter koster."

Det fik en John Peters fra Laven til at
anmelde såvel Conia som avisen for "racisme". Politiet afviste anmeldelsen. I
mellemtiden var det strømmet ind med
sympatitilkendegive/ser til Conia Hollensted, som derfor har bedt Danskeren
om at viderebringe følgende:

"Til hver enkelt, der har støttet mig,
vil jeg gerne hermed sige hjertelig tak.
Det varmer utrolig meget."
Sven Guldborgfra Odense sender også
en hilsen gennem Danskeren. Den er til en
''kær ubekendt":

"Den 19.4.96 modtog min hustru, Gabriele Guldborg, et brev uden afsender.
Normalt åbner vi ikke breve uden afsender, men arkiverer dem lodret. Da navn og
adresse var skrevet med nydelig slsrift og
indholdet ikke var så fyldigt, at vi mente,
det indeholdt sprængstof eller andre farlige ting, åbnede vi det alligevel. Indholdet
var materiale fra Den Danske Forening,
formodentligt sendt som reaktion på et af
de mange flygtningekritiske læserbreve,
vi plejer at sende til Fyens Stiftstidende.
Jeg er medlem af DDF og lægger absolut ikke skjul herpå. Jeg sender selv en del
materiale til læserbrevsskrihenter, men
sætter altid afsender på mine breve. Desværre er der mange, som har tungtvejende grunde til ikke at vedkende sig deres
tilhørsforhold til DDR Da vi i vor forening ikke har mulighed for at kende andre
medlemmer, bortset fra dem, vi ser og
træffer ved sammenkomster, er det jo
svært at vide, hvem - ja, måske vor nabo der er medlem; derfor må vi gøre noget for
at lære hinanden nærmere at kende. Har
nogle afjer her i Odense en god ide, så lad
os tale om det."
En brevskriver fra Frederiksberg er inde på samme tankegang:
"Jeg synes, vi mangler et fælles (internt) identifikationssignal og vil her op
til påske foreslå, at vi som jøderne i Egypten markerer vort tilhørsforhold, når dødens engel går forbi, ved at sætte (gerne
bare et lille-bitte) Dannebrog på vores
dørkarm. Det vil jo også i et vist omfang
fungere som en (godt nok passiv, men alligevel) folkelig tilkendegivelse."
Dansk kultur bliver i disse år udryddet
efter salami-metoden. Først forsvandt svinekød fra skolebespisningen, dernæst
blev alle tvangsindlagt til at spise halalslagtet fjerkræ. Nu tilsidesættes de danske
højtider. En læser fra Københavnskriver:
"På Vesterbro har en skole udskudt fa.
stelavn i en uge af hensyn til de islamiske
indvandrere. Hvorfor kunne de ikke holde
Ramadan en uge før???"
Et godt spørgsmål. Hvad bliver den
næste selvydmygelse?

D
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Spørgsmål
og svar
SPØRGSMÅL: På Vesterbro er næsten
alle købmandsbutikker overtaget af indvandrere. Er det lovligt al opfordre danskere til ikke at handle hos dem?
H.P., Vesterbro, Kbhvn.

I
1

Dansk tradition underordnes islam.

j

Landet rundt

Hovedstadsområdet
Fremmedstyret fra børnehaveklassen

I
I

SJ.UH: Hvis du opfordrer til boykot af
en bestemt butik, risikerer du at tll et erstatningssøgsmål på halsen for ovcrtra>delse af almindelige regler om skadevoldende adfærd. Det er kun venstrefløjen,
som slipper godt af sted med den slags,
når de laver " boykot-Shell" aktioner o.l.
Her ud over tllr du hele indvandringslobbyen på halsen, fordi du optræder "diskriminerende". Men der er næppe noget,
der forhindrer dig i generelt at opfordre til
at købe dansk!

De københavnske kommuneskoler er
som bekendt de mest fremmedgjorte i hele landet med over 25% fremmede elever.
Det gør ofte de danske børn til et mindretal, så det behøver såmænd ikke at være
en tanketorsk, når Jyllands-Posten i en artikel om "Børnehaveklasser med to
sprog" frejdigt skriver: "Klasserne omfatter danske børn og børn af andre etniske
minoriteter ...". I praksis er de danske
børn jo ofte gjort til en etnisk minoritet i
"folkeskolen" i deres eget fædreland!
De københavnske kommuneskoler skal
fra næste skoleår samle særlige sproggrupper af "tosprogede" børn i fem børnehaveklasser på fire skoler i nordvestkvartererne: to arabiske, en urdu, en albansk og en tyrkisk. Hver klasse skal have to sidestillede klasselærere, nemlig
foruden en dansk også en fremmed, der
kan de frenuuede børns modersmål, men
i øvrigt har samme kompetence som den
danske. "Det kan være med til at styrke de
tosprogede børns selvværd at have en
sådan sidestillet rollemodel og dermed
forbedre deres læreevne", udtaler en af
fremmedgørcmc fra Kommunens afdeling for tosprogede.

Det koster da naturligvis ekstra med
den slags fordobling af lærerne. Men det
skaber jo samtidig ekstra beskæftigelse i
en af de mest fremmedtjenende grupper af
offentligt ansatte. Og hva' skidt - de danske skattetrælle betaler jo bare lidt mere
oven i de i forvejen utallige milliarder,
fremmedpolitikken koster dem.
(Kilde: Jyll.-Post. 3/4 96).

Fyn
Intellektuelle indvandrere
Efter at Odense Centralbibliotek er
flyttet fra udkanten af byen til bymidten,
har udenlandske bø ller pludselig fundet
vej til det. Følgen er jævnlige slagsmål og
overfald.
Midt i marts sad en dansk mand for sig
selv, da to indvandrere begyndte at genere ham. Det medførte et større slagsmål.
Få dage forinden var bibliotekspersonalet nødt til at tilkalde politiet. 30-40 unge fremmede havde taget opstilling foran
indgangen, så de spærrede den for andre.
Den megen uro på biblioteket har medført, at man nu overvejer at lade de 8 biblioteksbetjente patruljere mellem bogreolerne. Politiet patruljerer allerede j ævnligt
inde i selve biblioteket.

Ældre læsere af Danskeren vil måske
erindre, hvordan netop Odense Centralbiblioteks materialeudvalgschef i 1990
efter en opfordring fra DDF om at tegne et
abonnement til supplering af al indvandringspropagandaen fandt denne henvendelse "uforskammet" og reserverede sine
indkøbsmidler 1il "andre og lødigere tidsskrifter''.
Da biblioteksledelsen ikke siden dengang synes at have tllet en klarere forståelse af folkebibliotekernes tovbestemte
alsidigbedsforpligtelse, kan det næppe
være Danskeren, de urovækkende ingressorer kommer for at studere!
(Kilder: Fyens Stifts.tidende 20/3 96; Nær-aviscnOdense 26/3 96; Danskeren 1990nr. 4s. 17).

Inddrivelse af afgifter for
kulturberigelse
Vol(d)smose lever op til sit ry. Det sørger navnlig de talrige fremmede for. Danskerne, især svagelige som folke- og førtidspensionister, lægger ryg til.
På kun 11 dage i marts blev 9 danskere
ofre for unge indvandrerbøllers overgreb alene i denne del af Odense.
Den 9/3 blev en invalidepensionist i en
elevator truet med kniv til at udlevere 900
kr. To dage senere måtte en nervesvækket
førtidspensionist af med hele 3.000 kr.
15/3 blev eo 37-årig mand frarøvet sin
pengepung med 300 kr. Dagen efter blev
en 38-årig førtidspensionist i sin lejlighed
truet med en køkkenkniv og frarøvet bl.a.
I 00 kr. Senere samme dag blev en midaldrende mand frarøvet bl.a. 700 kr. og fft timer senere en anden sin tegnebog. 17/3
måtte en pensionist og hans søo af med
cigaretter og 100 kr. To dage senere blev
en 45-årig mand overfaldet med knytnæveslag af 5 udlændinge på 10- 16 år og
frarøvet et ur. Mindre end to timer senere
gik det ud over endnu en, der mistede
J.J 00 kr. og en del personlige papirer.
Så læserne vil sikkert forstå, at kulturberigelsen i Vol(d)smose nu er så almen,
at vi nødsages til at indskrænke vor reportage om dens velsignelser!
(Kjldcr: Fyens Stiftstidcndc 2113 96; TV2-nybc·
dcme 2113 96; Radioavisen kl. 13 2113 %).

Klammeri på asylcenter
Nakkebølle asylcenter har endnu engang været skueplads for spektakler.
En 33-årig asylsøger ville ikke finde
sig i, at centrets klub en aften lukkede før
tiden. Centerledelsen ville ikke blande
sig, da klubben drives af asylsøgerne selv.
Resultat: slagsmål. 4 politifolk og en hun- ~
devogn måtte af sted foruden forsiærkning fra Odense.
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Politiet fik skabt ro, indtil den 33-årige
begyndte at løbe rundt med en kniv. Resultat: knivstik og slagsmål. 3 blev anholdt, og den 33-årige blev kørt til et af
Danmarks overbebyrdede hospitaler.
(Kilde: Fyens Stifistidende 31/3 96).

Banegårdstyvene
I Danskeren 1996 nr. 2 s. 15 omtaltes,
hvordan mange danskere bestjæles på
perronerne i Odense banegård.
Rækken af anmeldelser er efterhånden
uoverskuelig. De hovedsagelig fremmede
gerningsmænd udnytter trængselen på
perronerne. Ofrene er især svagelige og
gamle mennesker.
Tyverierne h~ nu stået på i månedsvis
og fortsætter åbenbart med uformindsket
styrke. På en enkelt weekend fik politiet i
Odense hele 22 anmeldelser fra bestjålne
personer.
De svage må således tolde særlig hårdt
for kulturberigelsen.
(Kilde: Nær-avisen-Oden.se 19/3 96).

ledes har gentagne "chikanerier" medført,
at en kurdisk familie i marts blev evakueret fra Sæby. Chikanerierne kulminerede
om natten den 24/3, da der blev smidt en
brosten gennem ruden hos familien. Med
få timers varsel besluttede Dansk Flygtningehjælp derefter at evakuere flygtningene til Hobro.
Gennem to måneder er der gentagne
gange blevet banket hårdt på ruderne hos
familien, ledsaget af højlydte tilråb fra
gerningsmændene. Politiet mener, at en
gruppe unge sæbynitter står bag chikanen.
"Vi turde ikke tage chancer for yderligere
uroligheder. Det er meget sjældent, Flygtningehjælpen evakuerer flygtninge", s iger
Danny Møller fra Dansk Flygtningehjælp.
Hvis fremmedpolitikkens urimeligheder fortsætter, må man regne med, at afmægtige danskeres modstandskamp i
form af"chikane" vil forårsage yderlige-

re ''evakueringeru.

Hvem evakuerer i

øvrigt danskere fra volds- og narkoplagede fremmed-kvarterer?
(Kilde: Information 2713 %).

et

Somalier med bid i
To somaliere, en 25-årig kvinde og en
32-årig mand, gik amok på et områdekontor i Odense. De fattede ikke, at en del af
bistandshjælpen ryger, uår man ikke følger den skatteyderbetalte danskundervisning.
De to gæster fra en anden verdensdel
mente derfor at burde takke for gæstfriheden med lidt kulturberigelse og begyndte
følgelig at kaste rundt med inventaret.
Politiet blev tilkaldt og anholdt de to,
men forinden nåede kvinden at bide en
politibetjent i armen. Sort humor?
(Kilde: F)~n• Sriflstidende 414 96).

Negerkys
En 14-årig pige blev sidst i marts overfaldet af en ca. 20-årig kraftig neger (på
Sprognævnsk: sort mand).
Pigen var ved 22-tiden på vej hjem,
men blev pludselig væltet omkuld og begramset af den velnærede sorte. Hun
skreg heldigvis så højt om hjælp, at kulturberigeren flygtede.
Det er vel nærmest overflødigt at oplyse, at overfaldet skete i Vol(d)smose.
(Kilder: Fyens Stiftstidcndc 25/3 96; Nær-avisenOdense 261'.l 96).

Nordjylland
Sabotageaktion i Sæby
Når øvrigheden svigter i sit ansvar for
land og folk, må dette selv tage affære. Så-
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vet og parkerede rundt om det nok så
kendte kunstværk "Grisebrønden" - men
svinet erjo også et urent dyr ifølge Koranlærebogen.
Da det efter min opfattelse var et særdeles vigtigt emne at få drøftet "vores fælles fremtid i det danske samfund" også for
os ca. 260.000 etniske danskere med bopæl i Århus, anmodede jeg om at måtte
låne rådhushalJen til et arrangement med
paneldiskussion med politikere fra byrådet, Den Danske Forenings formand m.fl.
Men det blev - efter en måneds overvejelse - et afslag fra rådmanden, der bestyrer den kommunale udlåning, og som tilhører Socialistisk Folkeparti. Hallen låntes ikke ud til politiske eller erhvervsmæssige interesser!
Den I 6. apri I havde vi lånt mødelokale
på Århus Cykelbane af Kommunen til afvikling af et møde, og jeg inviterede hvert
enkelt parti, der er repræsenteret i byrådet,
til at sende en repræsentant, der kort kunne
fortælle om partiets program f.s.v. angik
flygtninge/indvandrerpolitikken i Århus
Kommune. Kun
parti reflekterede på
indbydelsen, nemlig Dansk Folkeparti. Et
nej tak kom fra SF med oplysning om, at
man var optaget. Men fra de øvrige partier
forblev indbydelsen ubesvaret i al uhøfligbed og vi-alene-vide-stil. Men jeg forstår
det for så vidt godt. Man vil jo ganske enkelt ikke være bekendt at fortælle den danske befolkning, hvor usselt og landsskadeligt man vil optræde, hvilket man så kan
gisne og gruble over årsagerne til.
Onsdag den 8. maj vedtog et overvældende flertal i byrådet så flygtninge/indvandrerplanen, der i øvrigt på flere punkter strider mod gældende lov. Et byråd
med problemer, der ikke ønsker at mødes
med endsige orientere egne danske borgere, men derimod gerne fraternisere med
de fremmede. Det vil ende med ordløse
salver fra maskinpistoler og andre dødelige våben. Det sker helt bestemt. Men hvis
er skylden?

Østjylland
En politiks fallit
I Århus Kommune vil man virkelig
gøre noget for at tiltrække endnu flere udlændinge. Kommunalbestyrelsen bestilte
en rapport om Kommunens flygtninge- og
indvandrerpolitik fremover. En gruppe
bestående af tjenestemænd fra alle magistratsafdelinger blev nedsat, og resultatet
af arbejdet forelå i januar i år. Et virkelig
gennemarbejdet og statistisk afslørende
materiale, der aldrig tidligere er set. Blot
et enkelt eksempel: I I 985 boede der
7.081 udenlandske statsborgere i Århus svarende til 2,8% af befolkningen. Den I.
januar 1995 var dette tal vokset til 16.744
personer - svarende til 6% af befolkningen. Hertil skal yderligere lægges 7.682
danske statsborgere af udenlandsk herkomst. Altså i alt 24.426 personer. Den
største gruppe er palæstinensere (3.106),
dernæst følger tyrkere (3.073).
Men politikerne forvrider situationen.
De aktive indvandrerorganisationer var
hurtigt ude, og "Det tyrkiske sanuund" vi
H. Giizel, Tyrkisk-Dansk Forening arrangerede et møde den I 4. februar I 996,
hvortil man lånte Århus Kommunes
rådhushal. Der mødte omkring 150 deltagere, og konversationen foregik ved hjælp
af tolke mellem 7 fremmødte byrådsmedlemmer og forsamlingen (Det er jo også
kun 23 år siden der officielt blev lukket af
for indvandring til Danmark). Parkering
af de deltagendes biler var heller ikke noget problem - man kørte blot op på forto-

Palle Krog

Frugt af
Global Generation?
En 12-årig dansk-indisk dreng og hans
forældre klagede til Århus Sporveje over,
at en buschauffør havde smidt drengen af
bussen med ordene: "Jeg kører ikke med
udlændinge". Da forældrene ikke meldte
sagen til politiet, gjorde Sporvejene det
selv. 'I"il politiet forklarede drengen, at historien var opdigtet. Drengens fantasi var
blevet igangsat af "oplysning" om racisme, han havde fået i skolen.
(]Gide: Aarhus Stiftstidende 20/4 % ).

I Fra andre lande
Norge

Sverige

Så meget for det politiske

Fremmedstrømmen
fortsætter

en

Kun person har hidtil i år fået bevilget politisk asyl i Norge. Derimod har 42_5
fået tildelt opholdstilladelse af humanit:cre grunde. 688 fik afslag på opholdstilladelse.
(Kilde: lyll.-Post. 16/5 96 efter Afteoposten og
RB).

"Hvid valgalliance"
Et nyt parti af indvandringsmodslandere i Norge, "Hvit Valgallianse", har vakt
opsigt med sit principprogram for Stortingsvalget 1997. Ud over en masse fornuftige ord om at træde i FridtjofNansens
fodspor ved at hjælpe flygtningene hjem,
om at flest kan hjælpes i nærområderne,
og om at stå værn om de nordiske urbefolkningers rettigheder, står der nemlig
også i programmet, al adoptivbø rn fra udlandet skal søges repatrieret, og at hvis de
bliver boende, skal de steriliseres. Derfor
har forældre med adoptivbørn anmeldt
valgalliancen til politiet for racisme, og
alliancens leder Jack Erik Kjuus står nu
foran en retssag, der har fået en del presseomtale, bl.a. fordi Kjuus har bedt tre juraeksperter ved Oslo Universitet om at
være hans forsvarere. Eksperterne har
imidlertid afvist at påtage sig sagen, skønt
de tidligere har sagt, at det er rvivlsomt
om "Hvit Valgalliansc" rammes af rncisme-paragraffen i den norske straffelov.
Der er stor spænding om udfaldet af den
principielle sag. Det er aldrig før skel i
Norge, at et politisk parti er tiltalt for racisme, og det er ti år siden landets HøJesteret sidst tog stilling til en anklage om
racisme.

Sverige modtog i 1995 ca. 17.000
"flygtninge" mod rekordantallet 58.383 i
1994 og 44.079 i 1993. Den grnppe, der
betegnes som " indvandrere" fordobledes
derim.od næsten fra 14.849 i 1993 til
26.844 i 1995. Familiesammenførte steg
fra godt 12.000 i 1993 til 19.700 i 1995.
Den samlede indvandring i 1995 var
43.930 personer.
(Kilde: fri lllfonnation 1996 nr. 2 efter Statens
Invandrarverk Mig/I 96).

Muslim-Malmø
Muslimerne udgør allerede 12% af
Malmøs befolkning eller omkring 30.000
personer.
{Kilde: Fri lnforma1ion 1996 nr. 2 efter Dagens
Nyheter 25/3 96).

Landskrona-modstand
Beboerne i Landskrona reagerer nu så
kraftigt over fremmedinvasionen, at det
har fået byens socialchef til bekymret at
slå alarm i en skrivelse til dens politikere.
Det foreslåede bodemiddel er ikke
særlig originalt. Det foreslås, at man skal
søge ekstra penge fra Invandrarverket for
gennem "en massiv informationskampag-

ne at søge at vende opinionen".
(Kilde: fri Information 1996 nr. 2 s. 8).

Tyskland
Bosnierne hjem ...
til Danmark?
Antallet af asylansøgere i Tyskland er
faldet fra 438.000 i 1992 til 128.000 i
1995. Der kom i 1995 31.000 fra det tidligere Jugoslavien. De tyske indenrigsministre besluttede på et møde i januar al
påbegynde tilbagesendeisen af de bosniske flyglninge. "Die Welt'' skriver d. 3 I.
januar at der er registreret et stærkt øget
pres på den danske grænse (noget som de
danske myndigheder hidtil har bagatelliseret!). Danmark kan afvise bosnierne og
sende dem tilbage til Tyskland, da de er
indrejst fra et sikkert tred ieland; men da
de fleste nægter at oplyse hvor de kommer
fra, er det i praksis umuligt. Desuden indeholder dansk lov et smuthul, idet flygtninge, der har opholdt s ig her, også illegalt, i tre måneder har krav på dansk asylbehandling helt forfra.
De 320.000 bosniske flygtni nge, der
befinder sig i Tyskland, planlægges hjemsendt i etaper fra I. juli 1996, da man forinden ønsker at se hvor bæredygtig fredstraktaten fra Dayton er. Først hj emsendes
enlige og gifte, hvis ægtefælle er blevet
dernede, derpå fra l. j uni 1997 familier.
Et bestyrelsesmedlem i CDUs forbundsdagsgruppe, Hannelore Ronsch, opfordrer flygtningene til at rejse hjem for at
deltage i genopbygningen af deres land,
men ellers er politikerne generelt forsigtige med at ytre sig enkelrvis.
(Kilde: Die Well 3111 96).

Lars Otto Kristensen

Østeuropa
800.000 "flygtninge" venter

Helsingborg-hul

Selvfølgelig burde "Hvil Valgalliaose"
kunne mene, hvad den vil uden at straffes,
men dens dunune udtalelser om adoptivbørn og børn af"blandede" ægteskaber leder opmærksomheden bort fra de virkelige problemer ved folkevandringerne; at
beskytte adoptivbørn o.lign. mod at havne
på den "forkerte" side i den uundgåelige
etniske polarisering i de kom.mende år
burde netop være et af hovedformålene
for en anstændig indvandringsmodstand.

Stærkt forringet paskontrol i Helsingborg efter Sveriges indtræden i EU har
medført stor stigning i antallet af illegale
indvandrere og asylsøgere.
47 paskontrollører er reduceret til 12 og
om natten slet ingen. Direktøren for Asylcenter Syd betegner det som uholdbart
med den svage paskontrol. Med et par
mio. mennesker i Europa, som flytter
rundt mellem landene uden egentlig bopæl, er der stor risiko for udnyttelse af andre landes sociale tilbud, mener han.

(Kilder: Hvit ValgaHianses prinsipprog_ram; Aftenposten 12/3 96).

(Kilde: Jyll.-J>ost. Hovedstaden 16/5 96 efter Arbctct Nyheterna),

For nylig holdtes et internordisk møde
i Esbo i Finland om flyg1ningeproblema1ikken i det tidl igere Sovjet og i Baltikum.
Øst for Østersøen venter nemlig henved
en mio. "flygtninge" på mulighed for at
komme videre, først og fremmest til Sverige og Tyskland. Det drejer sig om ca.
800.000 asiater og afrikanere. 500.000 af
dem menes at opholde sig i Rusland,
300.000 i Ukraine og Hviderusland.
Menneskesmuglerne har lagt deres
transportruter over de tidligere sovjetstater, fordi disse endnu ikke bar skrevet under på aftaler om hjemsendelse af illegale
flygtninge.
( Kilde: Fri Informa1jon 1996nr. 2 s. 6).
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Storbritannien
Skærpet asyllov
Regeringen har stillet forslag om, at
man ligesom i 'fyskland laver en liste over
sikre lande, som asylsøgere kan sendes
tilbage til uden nærmere undersøgelser.
Endvidere foreslås fængselsstraf for at
ansætte illegale indvandrere. Det pålægges desuden ledelserne af skoler og sygehuse at kontrollere alle elevers e ller patienters ret til at opholde sig i landet. Et andet vigtigt punkt er, at asylsøgere fremtidig ikke skal have ret til socialhjælp.
(Kilde: Fri lnfonnation 1996nr. 2 s. 20).

Frankrig
Skærpet asyllov
Regeringen har for nylig fået gennemført en skærpet lovgivning mod illegal
indvandring. Den fastsætter bl.a. fængselsstraf til arbejdsgivere, som ansætter
udlændinge uden papirer. Så sent som for
et år siden gennemførtes en lov om obligatorisk fængselsstraf for at hjælpe illegale indvandrere med at blive i Frankrig.
(Kilde: Fri Information l996 nr. 2 s. 21).

Håb forude
"Hvilken lighed er der mellem Superman, Batman og en 1m1sulma11 (muslim)?" Svar: "lis volenr'' (Ordet kan både
betyde 'De flyver' og 'de stjæler').
Denne morsomhed bragt i en opvarmningsudsendelse til et meget set fransk
TV-program indbragte såvel en rungende
lattersalve fra publikum som bøder på i alt
ca. 70.000 kr. til TV-direktøren og to journalister for "tilskyndelse til racehad eller

-diskrimination°. Såkaldt "racistiske" vittigheders popularitet bruges imidlertid
meget i kampen om seernes gunst mellem
de konkurrerende franske TV-kanaler ifølge en undersøgelse bekender 40% af
franskmændene sig som enten "nærmest
racistiske" eller "lidt racistiske".
Denne reaktion mod en landsødelæggende udvikling viser det franske
folks grundliggende sundhed, og det samme viser sig i tilslutningen til partiet
Front National. I dag erklærer 28% sig "i
overensstemmelse" med Front Nationals
ideer - mod 19% for to år siden. I 199 5
havde partiet sit hidtil bedste år ved kommunalvalgene, men ved præsidentvalget
slog det alle sine rekorder: 4 ,5 millioner
stemmer eller 15,3% til partilederen Jean-
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Marie Le Pen. Partiet arbejder nu ud fra en
langsigtet strategi med aktiv infiltration
og rekruttering i forskellige grene af samfundet. Ikke blot inden for politiet og forsvaret, men også på universiteterne og i
erhvervslivet. Den mest iøjnefaldende
succes er inden for politiet, hvor man har
oprettet en fagforening ved navn Front
National Police. Den opnåede 7,5% af
stemmerne ved delegeretvalg i politiet i
december, og det var kun få dage efter
dens oprettelse. Et lignende initiativ er i
gang inden for den offentlige transport i
Paris (man stiler efter 15%). Blandt de
125 navne på Le Pens indledende stillerliste til præsidentvalget var 17 universitetsprofessorer. Partiets studenterorganisation har på sin seneste kongres tilrettelagt
en strategi for erobring af fremtidens elite
gennem en vidt forgrenet infiltration.
Front National har en valgtaktisk politik, der går ud p å at hindre valget af"moderate" borgerlige kandidater, selv hvis
det medfører fremgang for venstrefløjen.
Partiet vil derved trne de borgerlige, der
hidtil har afvist Front National, til samarbej de og til at indføre forholdstalsvalg, således at Front National påny kan blive repræsentret i Nationalforsamlingen. Partiet håber på at vinde 35 kredse ved nationalforsamlingsvalget i 1998, hvor det
øvrige " højre" i fransk politisk så vil være
tvunget til a t samarbejde med Front National for at undgå socialistisk overherredømme.
Det lysner så sandelig i syd. Nationalt
sindede politikere i resten af Europa kunne utvivlsomt trænge til at tage ved lære af
Front Nationals eksempel.
(Kilde: lnformatioo t2/4 %),

Brigitte Bardot
Den kendte filmstjerne og dyreven har
igennem længere tid kritiseret de grusomme muslimske ritualslagtninger. I sin
ugentlig klumme i Le Figaro kritiserer
hun nu skarpt den muslimske invasion af
sit fædreland. Hun nævner, at hendes far
og bedstefar deltog i modstandskampen
under den tyske besættelse. "Nu invaderes Frankrig, mit fædreland, igen med
skiftende regeringers velsignelse ... Mod
vores vilje må vi underkaste os denne
muslimske oversvømmelse. ÅI for !r ser
vi moskeer skyde op overalt i Frankrig",
skriver BB b landt andet.
(Kilde: Politiken 'l:1/4 %).

Italien
Skærpet asyllov
l november 1995 vedtog Italien, der er
en central port for illegale indvandrere til
Vesteuropa en af de skrappeste love i Europa herimod.
Loven støttedes af alle partier. Den bestemmer, at indvandrere uden opholdstilladelse og indvandrere, der begår selv
mindre kriminalitet, straks skal udvises.
Indvandrere uden pas risikerer indtil 3 års
fængsel. Arbejdsgivere, der ansætter indvandrere uden papirer, risikerer indtil 6
års fængsel og menneskesmuglere indtil
15 år.
Andre europæiske lande kan så håbe, at
denne italienske lovgivning praktiseres og
ikke som så ofte mest er til paradeformål.
(Kjlde: Fri Inform.,1fon 1996 nr. 2 s. 20).

Sort TV-humor
Frankrig hører som bekendt trods sine
frihedstraditioner til de lande, der har
indskrænket ytringsfriheden for visse ikke politisk korrekte meninger. Det giver
sig naturligvis undertiden nærmest groteske udslag.
Senest er lederen af det private TFlfjernsynsnet og en af dets studieværter
blevet slæbt i retten for a t have fremkaldt
racehad. Studieværten havde parodieret
den "højreekstremistiske" partileder JeanMarie Le Pen, der fremstilledes syngende
en sang ''Tæv de sorte". Dommeren stolede imidlertid ikke på seernes evne til at
gennemskue karikaturen, som jo skulle fil
dem til at finde racister latterlige og tage
afstand fra deres gerninger, og idømte
derfor begge de anklagede store bøder.
Le Pen derimod var tilfreds med parodien og sagde, at han fandt sangen morsom.
(Kilde: Time 25/3 96 s, 13).

Spanien
Skærpet asyllov
Også Spanien har skærpet kontrollen
med illegal indvandring, hvad enten formålet er at blive i Spanien eller at søge videre til f.eks. Frankrig eller Tyskland.
Den spanske regering har advaret Marokko om, at man vil annullere handelsaftalen mellem landene, hvis ikke den marokkanske regering søger at stoppe strømmen af illegale immigranter over Gibraltar-strædet.
I den spanske enklave Ceuta i Nordafrika e ksploderede indbyggernes misfornøjelse med den omfattende illegale indvandring i oktober 1995 i gadeuro og direkte vold mod hundreder af sorte. Ved
store anlægsarbejder søger man nu effektivt at spærre Ceutas grænse mod Marokko.
(Kilde: Fri Jnfonnation 19% nr. 2 s. 22).

Cypern
Folkedrab på græskcyprioter 1974
Da Tyrkiet i 1974 invaderede og besatte hele den nordlige del af Cypern, hvorfra den græske befolkningsdel flygtede el ler blev fordrevet, forsvandt et stort antal
græsk-cyprioter, hvis skæbne siden har
været uvis og omspurgt fra flere sider.
En delegation fra Europa-parlamentets
Underudvalg om Menneskerettigheder
har besøgt Cypern i sammenhæng med de
forestående forhandlinger om øens mulige optagelse i EU.
Under besøget kom der til delegationen
en ret chokerende meddelelse fra lederen
af de tyrkiske cyprioter Raouf Denktash
om, at de 1.600 græsk-cyprioter, der har
været forsvundet siden 1974, var døde dræbt af halvmilitære grupper.
Under en forespørgselsdebat i Europaparlamentet herom frem.hævedes det, at
dersom dette er rigtigt, må den tyrkiske
hær hjælpe med alle oplysninger, som kan
føre til eu opklaring af det passerede, ligesom man ønskede at få at vide, hvor
ofrene er begravet, og at de skyldige i drabene stilles for retten.
Der er dog som bekendt forskel på Per
og Poul -eller i den aktuelle sammenhæng
på de bosniske serbere og de NATO-allierede tyrker, så mon ikke de fremsatte ønsker bliver ved det fromme.
(KiJde; Europa-parlamentets furhandlinger. EP·
ugen marts 1995 s. 17).

Afghanistan
Skæg og ballade
At de hellige krigere interesserer sig for
andet end ballade, fremgår af en meddelelse fra Islamabad. Den islamiske Taliban-milits har givet alle offentligt ansatte
valget mellem at anlægge s kæg eller at
blive fyret. Indtil videre er en professor og
en administrator ved universitetet i Herat
blevet fyret på grund af for beskeden
skægvækst. Om dekretet også omfatter
kvinder, står hen i det uvisse.
(Kilde: Dc1 Fr, Akn,elt 19/4 96).

Afrika
65o/o af AIDS-smittede bor
i Afrika
65% af verdens AIDS-smittede bor i
Afrika i landene syd for Sahara. Det fremgår af de seneste tal fra FN's Bekæmpe( sesprogram mod AIDS.

Procentdelen svarer i tal til 13 mio.
AIDS-smittede i Afrika, og i følge FN vil
antallet af AIDS-smittede frem mod år
2000 stige til 30-40 mio. mennesker,
hvoraf de 60% vil bo i Afrika syd for Sahara.
FN-eksperter siger i en kommentar til
tallene, at de afrikanske lande bærer en
byrde i forhold til AIDS-smitten, der er
100 gange tungere end i i-landene, mens
de afrikanske landes chancer for at forebygge og bekæmpe AIDS-smitten er 100
gange mindre end de rige landes.
Tilvandringen fra de angiveligt "berigende" AIDS-inficerede områder vil dog
nok snart sørge for, at Afrikas AIDS-byrde også i højere grad bliver "den hvide
mands byrde11 •
([<;Ide: ~,tormation 1&r.l 96).

Egypten
Kulturkamp
Ei,,yptiske intellektuelle og kunstnere
fører en stadig mere fortvivlet forsvarskamp mod den islamiske fundamentalisme, som bliver mere og mere aggressiv og
får indrømmelser af det regerende magtapparat. En af de seneste er, at parlamentet har vedtaget en lov, som nok skulle begrænse brugen af hisba, men som er blevet følt som legalisering afen praksis, der
i stedet burde afskaffes.
Hisba er nemlig en middelalderlig islamisk doktrin, der giver enhver muslim adgang til at gå direkte til retten for at forsvare Guds rettigheder. Dette er i de senere år blevet brugt af en del fundamentalister til at få mere frisindede egyptere
dømt.
- Kulturkampen i vores samfund er hele kernen i sagen, en kamp mellem et religiøst og et civilt samfund, siger en 45-årig
venstreorienteret sagfører, der har forsvaret nogle af Egyptens største navne.
- Det er vores mål at få en islamisk stat
indført ved lov, siger Sheik Youssef el-Badri, en ledende fundamentalistisk retslærd. - Vi bruger hverken stokke, bomber,
pistoler eller lænker. Vores våben er papir,
pen, loven og retssalen.
Blandt hans mest kendte ofre er Nasr
Abu Zeid, en af Egyptens mest agtede intellektuelle, som nu lever i eksil i Holland.
I en hisba-sag fik islamister kendelse for,
at Seids skrifter sætter spørgsmålstegn
ved Koranens guddommelige natur. Han
blev derfor erklæret for frafalden og beordret til at lade sig skille fra sin kone, da en
muslimsk kvinde ikke må være gift med
en ikke-muslim.
Zeid ønsker, at Egypten kunne blive
som på hans fars og bedstefars tid.

- Det kræver en række reformer først at
bringe landet tilbage til det sted, det var
for I00 år siden og derefter at få det til at
gå fremad, siger han.
Så der er altså i dag frisindede egyptere, der faktisk ønsker sig tilbage til den så
udskældte europæiske kolonialismes tid!
([<;Ide: KtisteUgt Dagblad 6/2 96).

Sydafrika
Tillykke Nelson!
Rundt om i verden blev der for nylig
draget et lettelsens suk ved meddelelsen
om, at Sydafrikas præsident, Nelson
Mandela, endelig blev skilt fra sin kone
Winnie. Vi er mange som endnu husker,
da dette idol for vestens intellektuelle gik
i spidsen for den såkaldte "necklace"-terror: en speciel ondartet form for lynchning, hvor rebet blev skiftet ud med et
brændene, benzinvædet dæk. For den
samlede verdenspresse proklamerede
hun: "With our matches and necklaces we
shall free our country!" (Med vore tændstikker og "halsbånd" vil vi befri vores
land).
Benovelsen over denne "srærke, sorte
kvinde" var så stor, at først med de direkte billeder af mishandlingen af en endnu
levende, stærkt forbrændt, ung kvinde
blev der fremsat krav til ANC om at standse barbariet. Vi blev dengang vidne til et
af de smarteste eksempler på mediemanipulation, der endnu er set for åben skærm:
ANC (den afrikanske modstandsbevægelse mod det hvide styre) havde hele
tiden påstået, at lynchningerne spontant
blev udført af 'folket'. Nu måtte man på
en eller anden måde give s ignal til, at terror-strategien ikke længere gjaldt, uden
samtidig at vedkende sig et ansvar. ANC
indkaldte til et af sine sædvanlige massemøder. Under fuld kameradækning udpegede den senere bedrageri-si1,>1ede præst
Allan Bosak fra talerstolen en mand i tilskuermængden som 'politistikker'. Da
den rasende menneskemængde kastede
s ig over staklen med tændstikker, benzin
og bildæk (som vi må tro, det er almindelig skik at have med til ANC'S møder),
blev han heltemodigt undsat af præsten og
hans bodyguards.
Reaktionen fra vesten lod ikke vente på
sig: Alt var tilgivet.. Glemt var den brændende unge pige.
Lad os ønske Nelson Mandela et stort
tillykke med skilsmissen ... og lad os ønske ham et langt liv. Winnie Mandela og
Allan Bosak har tid til at vente. Det varer
måske ikke så længe, før Darunark skal
berede sig på at modtage ægte flygtninge.
Marti11 Kaster
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[Bøger og tidsskrifter
Historiens lære
Ole Hasselbatch:
Opinionskampen 1933-45.
(Den Danske Forening, 1995.
80 sider. 30 kr. incl. moms og
forsendelse).
En usædvanlig og anderledes historieskrivning om en periode, der på en
skæbnesvanger måde også berørte Dan·
mark.
Ole Hasselbalch har på baggmnd af et
stort kildestudium lavet et lille mesterværk, der er historisk, men også aktuelt,
da historien på mange måder kan siges at
gentage sig.
Forfatteren siger i sit forord: "At historien om fortiden som regel berettes sådan,
at den passer dem, der har det afgørende
ord i nutiden. På den måde forsvinder ofte begivenheder og forløb, der kunne have
filet tingene til at se anderledes ud."
Deri har forfatteren ganske ret, og når
nutidens herskere ser en interesse i at fortie det, kan det skyldes, at man ikke ønsker at gribe forhindrede ind overfor
hændelsesforløb, der på flere måder kan
sammenlignes med, hvad der skete i fortiden, og så griber man til fortielsens våben
for at fremme sin sag, som medierne netop har benyttet sig af nu og forhindret en
folkelig debat om fremmedpolitiken.
Ole Hasselbalch rammer fuldstændig
præcis, når han skriver, at vor politiske ledelse dengang (Socialdemokrater og Radikale som toppen) gjorde Danmark til
Tysklands makker og gjorde det muligt
for Tyskland at hverve omkring 8000 danske til Østfronten.
Anmelderen af bogen kan også nævne,
at de socialdemokratiske fagforeningsformænd var mere end hurtige med at henvise arbejdsløse danskere til den tyske
krigsindustris hvervekontorer i Danmark.
Tog man ikke det til budte arbejde, fik man
frataget sin uuderstøttelse.
Forfatteren har inddelt sin bog i 2 afsnit
og en epilog. I. afsnit omhandler Den internationale scene: Ønsketænkningens,
epoke-løgnens og viljeløshedens triumf.
2. afsnit kalder forfatteren Den danske
scene: Medl.øberi, og i epilogen stiller han
spørgsmålet, kan vi lære af det skete eller
vil det ske igen.
I I. afsnit "Løgnens og viljeløshedens
triumf" kommer forfatteren med nogle
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interessante betragtninger om mennesket. Blandt andet mener han, at "Pæne
mennesker kan være livsfarlige for sig
selv" ... "Pæne mennesker afdramatiserer
ubehagelige oplysninger, i stedet Op·
søger de lyspunkterne og overvurderer
deres betydning, så at de kommer til at
passe
ind
i
deres
ønsketænkning" ..."Pæne mennesker søger
kompromis og 'dialog' fremfor konfrontation"..."Før end ulykkerne vælter ind i
det pæne menneskes dagligstue, vil han
kort sagt have svært ved at se, hvad der
venter ham.,.
Hvis vi var sådan, blev vi også et let
bytte for den propaganda, Hitler "berigede" verden med og ovenikøbet fik god
støtte fra f.eks. Politiken, der i en leder i
1935 kunne berolige sine læsere med, at
Hitlers tale i den tyske rigsdag, hvor hans
politiske modstandere var fjernet og sad
enten i Sachsenhausen eller Dachau, vidnede om denne mands vilje til fred i vor
tid.

Noget tyder på, at forfatterens karakteristik af det danske menneske ikke var helt
forkert.
l 2. afsnit beskrives medl.øberiet, ikke
alene det helt synlige, hvor fremtrædende
danske stillede sig på den tyske side, men
også det, der gav moralsk støtte til defaitismen og bekæmpelsen af en væbnet
modstandskamp.
Forfatteren nævner, at organisationer
med ædle formål altid har haft gode vilkår
i Danmark, og "fredsbevægelser" havde
dengang og har det stadig et solidt fodfæste hos os.
Disse organisationer som "Aldrig mere
krig", "Kvindernes internationale Liga
for Fred og Frihed" var toneangivende i
den offentlige debat og var med til at til·
sløre de ubehagelige kendsgerninger, at
en diktator var på march for at uuderlægge
sig først Europa og siden gøre andre udenfor til slaver.
Dyrk de fremmede, sådan skrev Knud
Kristensen, indenrigsministeren i 1940, i
et brev til landets amtmænd. "Det vil være
naturligt, hvis visitter af besættelsesmagtens officerer gengældes med vedkommende danske tjenestemænd.~ besøg".
I dag er parolen, dyrk de fremmede og
lær af deres kultur.

Sådan sagde Overdanmark dengang!
Redaktionskommentar i det radikale "Tide11s Stemme" 11/3 1936: "Et må man i
alle tilfælde beundre den store tyske fører for: Hans overordentlige evne til ar rive sine ri/hørere med sig. Selv i en demokratisk dansk sh,e fjernrjra Berlin måtte man bevæges afhans ord. Det var som at høre er vældigt folk tale med en enesre stor ag gribende røst. Glimre11de iscenesættelse. har man sagt om proklamationen forleden.
Mon ikke den gribende virkning beror på naget mere end iscenesættelse? - Mon ikke Hitlers ord stiger op af en ægte, vældigføle/se, som man må gribes af, hvilken
overbevisning man end har?"
Udenrigsminister Erik Scavenius' regeringserklæring 8/7 1940: "J,l!d de store ty·
ske sejre, som h(,r slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet
i Europa. der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklandsførerskab. Det vil være DaJ1mOJ'ks opgave herunder atfinde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aJ.1ivt samarbejde med Stortysk/and. De1 danske folk stoler på.
at det i den nye europæiske ordning vil kunne bevare sin selvstæntlighed, ag det håber
at findeforståelse for sin egenart og for sin traditionelle fredelige, politiske ag sociale udvikling."
Leder i dagbladet Politiken 14/7 1940 om "Darm!OJ'k og det nye Europa": "Under
en eller anden form lønuner alrså nu det ølønomiske og politiske sanlOJ'bejde mellem landene på det europæfake kontinent, og forholdene medfører, al denne udvi"'
ling ogjormuleringen afden vi/finde sted under Tysklands ledelse. På den måde virkeliggøres drømmen om 'Europas Forenede Stater'... Det er ikke længere muligt, at
interessemodsætninger kan gøre sig gældende på kontinentet... Formen for den europæiske nyordning kender man endnu ikke. Den tyske presse er begyndt på indgående at beskæftige sig med problemet, idet den dog indtil videre synes at lægge hovedvægten pd betragtninger over. hvorledes de enkelte staters tilpasning til den !ømmende europæiske 'solidaritet'... skal finde sted. .. Det er på forhånd givet, at Danmark .. er rede til et loyalt ag aktivt medarbejde i et Europa, hvor de urimelige to/dag pasgrænser afløses afen planøkonomisk ordning."

Statsminister Stauning (Socialdemokratiet) 21/9 1940: "Nu, da ændringer i det
europæi.tke forhold synes at indtræde, vil det være nærliggende for Danmark at
fortsætte sin orientering over for vor sydlige nabo og al bygge videre på handelsmæssigtogkulturelt samli>< .. Her tiltrænge., ikke genrejsning, men her ti/trænges ro
og fred til fortsat samjimdsnyitig gerning på vor nations solide grundvold. Ikke en
gerning, der isolerer det danske folk, men en gerning. der bygger på forståelse og
samarbejde med andre.først ogfremmest de nationer, der ligger os nærmest i både
geografisk og åndeligforstand.''
Justitsminister Thune Jacobsen 22/7 194 I ved modtagelse af tyske politiofficerer
i Danmark: "Vi tyske og danske politimænd taler samme sprog: Vi taler nemligfagmandens sprog.... Vi skal gøre hvad vi kan for at vise Dem, hvad der dog måske kan
have interesse.for Dem: E1 lille værksted kan nemlig også præstere europæisk kvalitetsarbejde... Det er os en selvfølgelig ting, at det mest udstraÅ1e samarbejde med vore naboer gennemføres og vetlligeholdes... Under de nuværende forhold har i øvrigt
jeg - og mange politimænd med mig - haft lejlighed til et indgående og altid udmærket samarbejde med de tyske politimænd. som siden april 1940 har haft ophold
her. Præsident Kannstein og hans medarbejdere har forstået at gennemføre de opgaver, der påhviler dem, på en sådan måde, at det danske politi omfatter også disse
tyske kolleger med respekt, agtelse og kammeratlige følelser; og når jeg nu i aften med et hjerteligt/øh velkommen til vore tyske kolleger - hæver mit glas, da vil jeg
gerne drikke på vore gæsters velgående og på hele det tyske politis vel ogfremgang."

Statsminister Buh! (Socialdemokratiet) i radioen 2/9 1942 om sabotagen: "Endvidere må det ikke glemmes, at det først ogfremmest er en dansk statsinteresse at undgå sabotagehandlinger, det være sig mod trafikmidler, offentlige forsyningsindretninger m.v. eller mod den tyske værnemagts materiel. Det siger sig selv, at Regeringen stadig medyderste strenghed vilforfølge sabotage og andenforbryde/se mod den
tyske værnemagt. Jeg appellerer derfor fil alle danske kvinder og mænd: Vær med til
at gøre det klart for alle, og navnlig.for de unge, at den, som begtlr sabotage, eller
hjælper med dertil, eller over for myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner, eller undlader at medvirke til opklaring afsabotage, handler mod sit.fædre-

lands interesse."
Opfordring til arbejderne fra De samvirkende Fagforbunds (nuværende LO's) formand 13/9 1942: "På baggnmd afden seneste tids stærke provokationer i skrift og
tale, hvor specielt danske arbejdere utilsløret opfordres til at iværksætle sabotage,
benytter jeg lejligheden til at sige, (tt danske arbejdere aldrig. så længe vor bevægelse har eksisteret, har benyllet sabotagen som våben... Lad være med at ladejer
provokere afdette eller hint. Vend ryggen og det døve øre til, hvis nogen, ligegyldigt
om de udgiver sig for ven eller fjende, opfordrer til noget sådant... Lad provokatørerne passe sig selv. Vi kender dem ikke, de er luft for os."

Kong Christian X i radiotale 15/5 1943: "De forløbne tre år har da også vist. a1
det danske folk som helhed har forstået, at det under de alvorlige.forhold, vi gennemlever, er afafgørende betydning, at ro og orden hersker i landet. Visse begive11Tzeder i den senere tid viser imidlertid. at der.fmdes personer, som ved udøvelsen af
forkastelige handlinger ti/sidesælter de hensyn, som (msvarsbevidste danske skylder
deresfædrelaml, om vi skal komme igennem disse alvorlige tider efter de linier. som
rege.ri11g og rigsdag ifuld enighed harfastlagt. Disse handlinger afansvarsløse personer kan have de afrorligs1efølgerfor såvel enkeltpersoner som samfundet som helhed."
Statsminister Buhl (ham med antisabotagetalen) i Rigsdagen efter Befrielsen: "En
stra.ffelovgivn.ing er under forberedelse, i første række sigtende på med strenge men
også retfærdige stra,ffe at ramme dem, der har optrådt med vold og terror mod landets indbyggere, dem der har beguns1iget den tyske besættelse og dens videre gennemførelse, og dem, der i øvrigt har begået landsskadelige handlinger."

Citaterne er bl.a. hentet i Ole Hasselbalchs bog
"Opinionskampen 1933-1945".

I sin epilog gør forfatteren op med tesen om, at man lærer af sine fejl. Han
kommer til den nedslående slutning, at det
er der ikke historisk belæg for, fordi forblindelsen har sejret over klarsynet.
Ole Hasselbalch slutter sin interessante
bog med at konstatere, at fortidens medløbere, sålcaldte "progressive" nu har
påtaget sig roller i kampagnerne for et
multietnisk samfund. Den intellektuelle
elite søger nye idealer. Den jævne mand
må nøjes med at betale prisen for medløbernes praktisering.
Bogen kan købes i Den Danske Forening. Den er særdeles læseværdig.
Herluf Rasmussen

Nyttig håndbog
Ib Garodkin:
Håndbog i dansk politik 1996.
(Munksgaard/Rosinante, 1996.
644 sider. 298 kr.).
Denne centrale håndbog, hvor I 7. årgang nu er udkommet, rummer beskrivelser affolketingspartiernes holdninger i alle spørgsmål, baseret på partiernes egne
udtalelser. Desuden præsenteres hvert
parti i begyndelsen af bogen, her får også
ikke-repræsenterede partier lov til at fortælle om sig selv, bl.a. Dansk Centerparti
og Trivselspartiet Under de enkelte emner omtales kon de relevante interesseorganisationer, under udlændingespørgsmålet således Den Danske Forening (7 linier
på s. 343). Dette er en tilbagegang i forhold til tidligere, hvor vi fik en halv side
foran i bogen sammen med andre politiske sammenslutninger.
Hvis man sammenligner partiernes
standpunkter om frernmedspørgsmålet i
håndbogens 1987-udgave med l996-udgaven, ses det først og fremmest, at begreberne "flygtning" og "asylsøger" nu er
ved at fortrænge ordet "indvandrer", der
vel næppe er heil så medlidenhedsskabende, skønt selve sagen er den samme. Hos
nogle partier ses en konsekvens, fx. hos
Socialdemokratiet, der i 1987 mente, at
"det største problem, det danske samfund
står overfor i forbindelse med indvandringer, er den risiko, der er for racisme." I
1996 hedder det derfor under dette parti:
"Det voksende fi'ernmedhad i samfundet
skal modvirkes gennem oplysning." Denne symptombehandling, der nægter at
røre ved problemet selv, har Venstre forladt fra 1987 til 1996, men desværre kun
i ord - ikke i gerning. SF er blevet om muligt værre siden 1987: "Det er danskernes ...
egen og ikke mindst de danske arbejdsgi- ,..
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veres skyld, at vi har et indvandrerproblem", hed det rimeligt nok i I987. I 1996
er der imidlertid for SF ikke noget problem - tværtimod: "Partiet er ikke skræmt
af det antal udlændinge, der bor i Danmark. De udgør ikke nogen som helst
ti:ussel for det danske samfund. På mange
måder har disse udlændinge været og er
stadig en berigelse for det danske samfund."
"Håndbog i dansk politik" er et vigtigt
redskab for deltageren i den offentlige debat, som vil holde partierne fast på deres
ord - både de nyeste og dem, som mange
ønsker "glcmf'.

Peter Neen1p Buh/

"Global elite"s
konspiration?
David Icke:
" .. and the truth shall set you
free".
(Bridge of Love Publications,
PO Box 720, Chippenham,
Wiltshire, England SN15 2SP,
1995. 474 sider. Ca. 150 kr.).
Viden er frihed, siger David Jcke i sin
bog " .. and the truth shall set you free",
derndkom i september I 995. Viden er koden, der kan løsne det mentale jerngreb,
hvormed vi fastholdes i en verden af løgn,
meningskontrol og meningsmanipulation.
En vigtig faktor i denne mekanisme er
medierne, som med deres præfabrikerede
meninger, deres fokuseren på det trivielle,
det absurde og sensationelle i virkeligheden afleder vor opmærksomhed fra begi venheder, der i langt højere grad burdehave vor bevågenhed.
lcke langer især ud efter TV og mener,
at denne hypnosekasse er det farligste
våben nogensinde inden for "biologisk
krigsførscl", fordi den tillader eksperter at
foretage en kollektiv umyndiggørelse af
masserne ved hjælp af massepsykologiens mest raffinerede, videnskabeligt udtænkte manipulationsteknikker.
På basis af mange års studier af begrebet "den nye verdensorden" foretager lcke
en systematisk gennemgang af de grå
eminencers skjulte aktiviteter fra diskrete
internationale loger, hvorfra de trækker i
trådene til fordel for verdens jet-set, den
"globale elite". Her nævnes hemmelige
sammenslutninger som Bilderberggruppen, Tri.laterale Kommission, Council on
Foreign Relations ll\.fl., som forsøger at
styre gennem FN, Verdensbanken, !MF
og ikke mindst EU. Sidstnævntes formål
har aldrig været at danne basis for bedre
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betingelser for den europæiske samhandel, men spillet en vigtig rolle i et kæmpe,
længe planlagt bedrag, der skal opløse
Europas befolkninger til anonyme masser
i det store ingenmandsland "den globale
landsby".
lckes afsløringer er brutale, og det er alt
for nemt at genkende de mange tegn på
vor opløsning som folk, når lcke peger
dem ud: Marionetterne i Europas parlamenter, den internationale arbejdsdeling
styret fra magtens tinder, stigende kontrol
med borgerne og den ukontrollerede folkevaudring til Europa.
Tyranniethar mange fortner, siger Icke.
Her behøves ingen Stalin eller Hitler, for
det kan udøves af en skjult mafia gennem
korruption, propaganda og men.ingsterror.
En drøm for denne mafia eller "globale elite", som Icke kalder dem, er "radikal-robotterne". Jo, vi kender dem så udmærket disse allesteds nærværende mentalfascister med de "rigtige" meninger
med krav om monopol på sandheden og
moralen. For dem er verden opdelt i en
venstrefløj (de gode) og en højrefløj (de
onde), og i frihedens navn påtviuger de
andre deres egne dogmer. De sidder i medierne, på politiske topposter, eller de går
fredsmarch med fakler og udskælder deres modstandere for antisemitisme og racisme, fordi disse i masseindvandringen
har set skriften på væggen om det, der

historiebøger eller medierne fremstiller.
Denne progressive kontrol med landene og de enkelte individer har horrible
perspektiver, der vil gøre menneskene til
fjernstyrede robotter takket være en mere
og mere avanceret teknologi. Denne teknologi vil kunne kontrollere os i de mindste detaljer, når ID-kortet har vist sig
ubrugeligt (læs: er blevet bevist ubrugeligt) og vi overtales til at lade indpode den
lille micro chip under huden på håndledet,
som for længst er udarbejdet i USA og allerede afprøvet på I000 frivillige forsøgspersoner.
For at bryde denne udvikling af en
skrækvision må vi bryde med al vanetænkning, gøre os frie af den daglige "dope" fra medierne og af de meningsfascister, der holder os i snor, siger Icke. Og
da han tror på tankens kraft, mener han, at
dette må ske i en kæmpe kollektiv opvågning.

lckes bog er den hidtil mest afslørende
og analyserende fremstilling af de uhyggelige kræfter, der styrer os, og jeg kan anbefale den kraftigt til dem, der har mod på
at lade deres verdensbillede udsætte for en
chokbehandling, når de gøres bekendt
med de barske realiteter bag diverse internationale sammenslutninger.
Bitten Kirsti Nielsen

venter.

Uden at vide det - for de flestes vedkommende - er de med til at holde hele
befolkninger i frygt og er parate med nådeløse angreb på enhver, der har en anden
fortolkning af sandhed og frihed end deres egen. Jo, de er som sendt af højere
magter til fremme af kontrol med menneskeheden.
Således holdes vi i skak og fokuserer
vor opmærksomhed på de nære problemer
i samfundet, hvoraf de fleste er påført os,
siger Ieke. Men de oplyste europæere skal
ned på knæ, og når problemerne tilspidses, vil de anråbe magthaverne om
hjælp, hvorved der vil ske en yderligere
begrænsning af deres frihed. Ieke kalder
dette fænomen "noget-må-der-gøres-effekten".
Fremgangsmåden gentages på internationalt plan: Konflikter skabes, magthaverne er "tvunget" til at gribe ind, og kontrollen skærpes. Således skal FN, NATO
og EU ifølge lcke ses som løsningsforslag
på internationale problemer, der til
gengæld giver disse organer en uhyggelig
magt. For disse konflikter blev aldrig
skabt af masserne, men fremprovokeret af
den "globale elite", hvis taktikker og hensigter han tager under behandling i et historisk tilbageblik, der langtfra harmonerer med det verdensbillede, traditionelle

De indre fjender
Henning Koch:
Demokrati - slå til!
Statslig nødret, ordenspoliti og
frihedsrettigheder 1932-1945.
(Gyldendals Forlag, 1994. 596
sider. 350 kr.).
Tom Heinemann, Thomas Bregnegård, Simon Jeppesen, Jette
Gottlieb, Ole Krarup, Hanne
Reumert og Mille Rode:
URO - 25 års gadekamp.
(Tiderne Skifter, 1995. 305 sider. 248 kr.).
Så vist som det ikke har nogen mening
at lade staten gå under for at redde dens
forfatning, er det almindeligt anerkendt,
at der findes en uskreven statslig nødret,
der skal forsvare staten mod trusler - ikke
for statens egen skyld, men af hensyn til
menneskene i staten. Genstanden for
Henuing Kochs disputats er, hvordan man
forholdt sig i Danmark 1932-45 over for
en statslig nødstilstand opstået af ganske

bestemte årsager, nemlig som følge af trusler mod statens indre fred, faren for oprør. Ligesom i dag var der nemlig dengang
ekstremistiske grupper - primært kommunister og nazister ·, der stod parate til at
benytte ydre pres og senere også fremmedes tilstedeværelse i landet som springbræt til at realisere egne planer. Danske
kommunister arbejdede således i trediver-

ne ud fra den tankegang, at "den imperialistiske krig" må forvandles til "borgerkrig" som forudsætning for deres magtovertagelse.
Ansatserne til samfundets sprængning
viste sig også i de politiske ungdomsorganisationers legen krig gennem uniformering: Socialdemokraterne i blå bluse,
kommunisterne i den grå eller i den brune
bluse, en sigende parallel til nazisternes
brune skjorte. De konservative i grønne
skjorter. Som det sikkert var K.U.-stormtroppemes uniformspremiere i april 1933
i Hillerød med en trommeorkesteranført
parade til Frederiksborg Slot, der bevægede regeringen til at gennemføre et generelt
uniformsforbud, således burde den nuværende regering måske overveje det
samme efter den lignende begivenhed
grundlovsdag 1995, hvor nazisterne for
første gang herhjemme efter 1945 marcherede i samlet trop. Derved vil nazisternes åndsfrænder, de hætte-uniformerede
autonome, også se deres aktionsform
ramt, og forbudet vil givetvis også kunne
dække muslimernes religiøst-ideologisk
bestemte tørklæde-uniformering.
I tredivernes af kommunisterne provokerede strejke-uroligheder ses også en anden parallel til nutidens opløsnings-periode, inkarneret i de famøse optøjer I 8. maj
1993. Vi har været gennem det hele før: I
1932 bad politidirektøren justitsministeren om lov til løsere regler vedr. anvendelse af politistave, idet det i den seneste
tid gentager sig "hyppigere og hyppigere,
at Politiet maa skride ind overfor Spektakelmagere, der ikke alene er Politiet mange Gange overlegne i Antal, men som til
dels optræder i Uniform med skjulte eller
maskerede Vaaben af ret farlig Karakter
og under en vis fælles Organisation og
Kommando. Det er nu ikke længere forbi
med nogle Udskæ\dsord, Piften i Fingrene og enkelte drøje Knubs, men der er nu
og da Tale om virkelige Gadekampe, som
ingenlunde er ufarlige for Politiet (... ).
Som det er nu, er det ikke sjældent, at
Modstanderne haanligt har tilraabet Politiet: 'Put I hellere de Pinde i Lommen. I
tør jo alligevel ikke bruge dem"'.
Året før havde chefen for generalkommandoen fastslået, at når ordensmagten
ser sig nødsaget til at åbne ild mod angribende urostiftere, "da har saavel Ministeriet som de civile Myndigheder moralsk

Pligt til at yde den ved deres Dispositioner i en saa vanskelig Situation anbragte
Befalingsmænd al mulig Støtte. Men hvor
let vil der ikke kunne rejses Tvivl om,
hvorvidt Skydningen nu har været forhastet eller ej, altsaa om Berettigelsen af Befalingsmandens Skøn."
Samfundsnedbryderne nærer sig af
tvivlen - frække opviglere og usunde fantaster går i spidsen, efterful!,'1 af degenereret samfundsbærme "beriget'' med lidet
værdi fulde udenlandske individer. De1u1e
personkarakteristik modsiges ikke af, at
man blandt forfatterne til det hidtil mest
indgående forsvarsskrift for nutidens uromagere finder rød-grønne subjekter som
Ole Krarup og Jette Gottlieb, fulgt af den
nævnte stime. Bogen "URO - 25 års gadekamp" er i sin gennemgang af alskens
sager et langt forsvar for forbryderne, af
Weekendavisen kaldt Enhedslistens forsøg på ideologisk brobygning til de autonome (som om det var nødvendigt).
Symptomatisk for vor tolerante og
"progressive" tidsalder er det, at Socialdemokratiet i dag ikke har meldt sig så
klart for de civiliseredes rækker, som
Stauning gjorde det i 1931 med følgende
djærve ord: "Enhver kommunistisk Spire,
der herhjemme viser sig, bør kvæles i
Fødslen, som det Samfundsukrudt, den
er". Det betyder ikke, at kommunismen
som sådan skal forbydes, blot at dens
overgreb mod andres frihed skal forhindres, for som Henning Koch fastslår, er
det en farlig politisk illusion at tro, at "den
danske mentalitets grundlov" skulle
hjemle fri mulighed for lovgiverne til at
forfølge politiske modstandere med nok
så slette motiver - dette gør nutidens lovgivere klogt i at erindre i deres klapjagt på
Hracistefn.

Under Besættelsen var Stauning & Co.
• som nutidens herskere - mere bekymrede over hjemlige medbejlere til magten
end over de fremmede i landet, men længe beholdt slagordet "Stauning eller Kaos" dog en vis sandhedsværdi. Om parolen "Nyrup og kaos" kan man desværre sige det samme.
Peter Neerup Buhl

Svensk
oppositionsblad
Virtus.
(Box 24 027, S-750 24 Uppsala.
12 sider/nr. 15 svenske kr./nr-).
Dette nye svenske "uafhængige, non·
konformistiske tidsskrift" rummer en del

væsentlige og indsigtsfulde artikler, f.eks.
gennemgang af det franske "Front national"s program, debat om direkte demokrati, naturlige rettigheder, miljøbeskyttelse, et ironisk "grundkursus i politisk
korrekthed", nyheder fra udlandet saml
boganmeldelser og andet litteraturstof •
med mere. I en programartikel beskriver
redaktøren Johan Rinderheim, hvilke
værdier der danner grundlaget for tidsskriftet: Nationen, familien, ejendommen
og den traditionelle svenske åndelighed.
Han tøver imidlertid med at kalde disse
holdninger en "ideologi". Virtus tilbeder
nemlig "ikke nogen økonomisk doktrin
som den eneste rette, og vi har heller ikke
nogen sympati for utopier."
At dette også omfatter den multikulturelle utopi, fremgår af lederen i 2. årgang
nr. I, der fordømmer dem, der skamløst
udnytter beretninger om folkemord i historien for at legitimere nye folkevandringer til Europa. "Folkeflytninger løser ingen etniske problemer, de skaber nye." Og
senere i samme nummer citeres Charles
de Gaulle til støtte for bladets holdning:
"Det er udmærket, at der findes gule
franskmænd og sorte franskmænd og brune franskmænd. Det viser, at Frankrig er
åbent for alle racer - men på vilkår af, at
det drejer sig om små minoriteter, ellers
skulle Frankrig ikke kunne forblive
Frankrig. Vi er dog frem for alt et europæisk folk. Vi tilhører den hvide race, har
en græsk-latinsk kultur og en kristen religion. Men muslimerne med deres turbaner og djellabas er ikke franskmænd. De,
der tror det, har hjerner som kolibri-fugle!
Man kan integrere individer, men ikke hele folk. Prøv at blande olie og eddike. Ryst
flasken - efter nogle minutter skiller de sig
ad igen. Tror De, at vi kan absorbere ti
millioner muslimer, som i morgen er blevet tyve og i overmorgen fyrre? Snart vil
vi have fire hundrede arabiske deputerede
i Paris og en arabisk præsident i Elyseepaladset. Og min by døbes om til 'Colombey-med-de-to-moskeer' ." I et tidligere
nummer blev Winston Churchill citeret
for en lignende udtalelse: "Forbedringerne af de globale transportmuligheder kan
befrygtes at lede til en øgning i antallet af
farvede mennesker, som tager hertil. Deres nærværelse vil før eller siden blive afvist af det britiske folk."
Det er sørgeligt, at holdninger, der
blev næret af den nyere tids st0rste statsmænd, nu marginaliseres som "ekstremisme" af deres ubetydelige, indsigtsløse
arvtagere, i Norden Schliiter, Nyrup,
Bildt, Carlsson osv. • alle disse fædrenes
uværdige sønner udgør et fedt, og alle
kunne de lære noget ved at læse i et blad
som "Virtus,,.
Peter Neemp Buh/
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I Foreningsnyt I
DDF'ere
overfaldet
Den I .1. maj uddelte medlemmer af
Den Danske Forening ved Rundetårn i
København den lille folder "Afvis ekstre·
misteme". Det brød ekstremisterne sig ikke om.
Efter et veloverstået stykke folkeoplysende arbejde skulle dagen s luttes af med
en hyggelig frokost: Nogle tog afsked for
at dække op og lave kaffe, mens andre
blev tilbage for at købe ind. Det var her de
autonomes tæskehold slog til. Fra deres
skjulesteder stormede ca. 15 kølle-bevæbnede mænd frem og angreb med megen tapperhed DDFeme, som på det tidspunkt var bevæbnet med både Spegepølse
og leverpostej • endda alle tre.
Gudskelov skete der ingen alvorlig personskade. En enkelt fra DDF fik overfladiske skrammer i ansigtet fra en knust bilrude.
Episoden kan kun tages som en opfor:
dring til at intensivere arbejdet med uddeling af oplysningsmateriale. Det vil vi
søge at vende tilbage ti I i kommende nr.

Rødnazister
Fra DDF's start i 1987 og nogle år frem
kunne vi ikke holde et møde, uden at diverse venstreekstremistiske eller rødnazistiske grupper med alskens voldelige
midler søgte at hindre eller i hvert fald genere det. I de senere år har disse angreb
været noget mere sporadiske, som om
rødnazisteme var blevet lidt trætte af det
meget renderi. Nu har et sammenrend af
grupper yderst til venstre i den røde del af
spektret imidlertid svoret at ville aktionere imodethvert møde i DDF (ses. Jl i dette nr.) og mener det åbenbart alvorligt.
Ovenstående er antagelig et udslag af den
nye energi. Et andet udslag var en demonstration og et forsøg på at trænge ind ved
et møde, DDF holdt i Århus 14. maj, hvor
politiet måtte trække stavene og anholde
en af voldsmændene for at forhindre sammenstød, da fortrinsvis autonome fra
København forsøgte at klippe sig ind
igennem hegnet omkring mødestedet.
Dette er nok det almindelige syn på disse elementer, men man kan da også vælge
at anlægge en mere afslappet betragtning,
som en indsender har gjort det i følgende
beskrivelse af dem som vore
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Supporters
Der har på det seneste været lidt stille
omkring Den Danske Forening. Det er
længe siden, vi har været på avisernes forsider, og det kan mærkes på medlemstilgangen. Det er der imidlertid et "netværk", der nu vil gøre noget ved. Netværket har lovet at komme til stede ved alle
Deo Daoske Forenings arrangementer og
afvikle nogle happenings, som kao skabe
tiltrængt opmærksomhed omkring foreningen. Netværket vil sørge for en festlig
kamevalsstemning. Nogle vil være pyntet
med farvet hanekam og ring i næsen, andre være iklædt fantasifulde masker. De
fleste vi I hoppe og danse og bakke os op
ved at råbe slagord mod nazisme.
Vi beder vore medlemmer tage godt
imod "netværket". Gi' dem en hånd, send
dem et smil, smid evt. en håndfuld karameller til dem. Netværket vil skaffe foreningen en publicity, som tusindvis af
løbesedler ikke har kunnet skaffe. Netværket vil sørge for, at foreningen igen
kan komme på avisernes forsider og - hvis
vi er heldige - på TV.

Møder
Grundlovsmøder 1996
Hovedstadsområdet, Hillerød
Sted:
Skanseskolen, Østervang 24
Tid:
KJ. 14,00
Talere:
Poul Vintber Jensen, Laila
Edsberg, Sune Dalgård
Arrangør: DDF.
Efter mødet arrangeres en vandretur i skoven og derefter kaffe. Yderligere oplysninger på tlf. 48 24 25 88.
Sønderjylland, Brørup
Sted:
Kongeaakroen, Foldingbro,
Kongeaavej 4
Tid:
Kl. 14,00
Talere:
Sognepræst Majken frost
og forfatter/journalist
Povl E. Nørager
Arrangør: DDF.

Set. Hansfest på Amager
Tid:
23. j uni kl. ca. 14-?
Medbri11g selv mad til grillen.
Nærmere oplysninger på tlf. 31 22 86 47
eller 48 24 25 88.

Dagligstuemode i Virum
den I. torsdag i hver måned.
Vibeke Edsberg,
Henv.: tlf. 45 85 37 95.
Dagligstuemøde i Næstved
den l. onsdag i hver måned.
Kongsnæsvej 11.
Henv.: tlf. 53 73 19 13.

Mojn, vi ses i Sønderborg
OBS! Dagligstuemøder den første tirsdag
i hver måned, kl. 19.30.
Tilmelding nødvendig til Ellen Ewers,
tlf. 74 43 51 57.

Praktiske oplysninger
om Sommerstævnet '96
Deltagergebyr:
Pr. dag kr. 50,00, der betales ved ankomst.
Spisning:
Sker på Skovhuset eller for egen foranstaltning.
Overnatning:
Bestilles af deltagerne selv. Der er følgende muligheder:
Hotel Jens Baggesen, Korsør.
Tlf. 58 35 10 00
Tårnborg Parkhotel, Korsør.
Tlf. 58 35 01 10
Vandrehjenunet, "Svanegården".
Tlf. 53 57 10 22
Transport:
Fra Korsør Jernbanestation til Skovhuset
samt retur og internt til overnatningssteder er transport gratjs for dem, som ikke
selv har transportmulighed.
Ring ved ankomst til Korsør Jernbanestation til Skovhuset, tlf. 53 57 52 52 og rekvirer vognen. Herefter bliver De afhentet.
Tilmelding:
sker pr. tlf. til telefonsekretariatet og gerne til telefonsvareren på tlf/fax 86 13 24 0 l
se11es1den11. juni.
Ved tilmeldingen bedes De oplyse følgende:
1. Navn
2. Adresse, postnr. og by
samt meget gerne
3. Telefonnummer og
4. om De deltager lørdag eller søndag
- eller begge dage.
Det er meget vigtig~ at De ti/melder Dem

Dagligstuemøde i København NV
den 2. mandag i hver måned.
Henv.: tlf. 31 22 86 47.

inden ankomst.

DagUgstuem&de på Frederiksberg
den 3. tirsdag i hver måned.
Henv.: tlf. 31 22 86 47.

Obs!
Alle under 25 år samt studerende og arbejdsløse er fritaget for deltagergebyr.

SOMMERSTÆVNE og LANDSMØDE

Korsør 1996
Den Danske Forenings sommerstævne finder sted i dagene 15.
og 16. juni på
Hotel Skovhuset, Skovvej 120, 4220 Korsør.
Tlf. 53 57 52 52.

Hotellet ligger ca. 2 km rra Korsørs bymidte i smukke omgivelser.
Ordinært landsmøde afholdes i forlængelse af sommerstævnet.

Programmet ser således ud (ændringer forbeholdes):
Lørdag den IS. juni
Kl. 09.30 - 09.45 Velkomst ved Harry Vinter
Kl. 09.45 - 10.45 Søren Krarup: Status efter 10 års modstand
Kl. 10.45 - 11.00 Pause
Kl. 11.00 - 12.00 Diskussion med Søren Krarup:
Hvad gør vi nu?
KJ. 12.00 - 13.00 Frokost
Kl. 13.00 - 15.00 Trusler mod folkestyret. Oplæg fra panel:
Forfatter Poul Ejner Nørager, lektor Jacques
Blum, lektor Steen Steeosen, redaktør Erik
Bach, stud. phil. Martin Kaster.
Kl. 15.00 - 15.15 Kaffepause
Kl. 15.15 - 16.30 Diskussion med panelet
Kl. 16.30 - 16.45 Pause
Kl. 16.45 - 17.30 Hvem er vi? En undersøgelse afDDFs
medlemsskare ved P.H.Bering

Kl. 18.00
Kl. 20.00 - ?

DANSKEREN
udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund,
uafhængigt af øk.onomjske og politiske interesser at sikre dansk kultur,
Sprog og levevis i en verden, der trues af kaos. overbefolkning, vold og
fanatisme.
Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet fot 125 kr. om året. lndmeldelses- og bestillingskupon se nedenfor.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det)
og foreningens andre tryksager må ikke omdeles privat sammen med
trykmateriale fra anden kilde eller med påført te.kst, logo el.lign.
DANMARKSFONDEN
AF 5. MAJ 1995

Middag
Hyggeligt samvær

Søndag den 16. juni

Kl. 09.30 - 12.00 Konununalpolitisk arbejde:
Kenneth Sandberg rra Kåvlinge i Skåne
og Kaj Villadsen fra Struer

Landsmøde
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

13.30- 13.45
13.45 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45- 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30

Velkomst ved Poul Vinther Jensen
Styrelsens beretning
DDF på Internettet
Kaffepause
Debat og spørgsmål til styrelsen
Opsummering og evt. vedtagelser
Afslutning

Foreningens adresse: Postboks 41 l , 8100 Å.rhus C.
Tclefonsek.retariat. Tlf. og telefax: 8613 24 Ol. Giro: 454-7551
Rt.daktion:
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red., styrelsesmedl.), Uf. og fi>x 31 SS 18 02
Modekoosulent: Murer Poul Vintl>erJensen (styr.med!.), tlf. 75 61 0849
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.med!.), tlf. 33 I 5 19 92,
telefax 33 15 51 96

LokaJe kontaktpersoner:

København: Cand. mag. Pe;er Neerup Buhl (styr. medl.), tlf. 315977 40.
Nordsjælland: Prof.,jur. dr. OleHasselbalch (form.), tlf. 42 19 15 54,
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88.
Midtsjælland: Ingeniør Leif Mikkelsen, tlf. 42 36 41 Ol,
bibliotekar Harry Vinter (næstfornumd), tlf. 42 38 75 93
SydsjæJland: La,= Verner Holm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Falster: Tømre, Jan Simonsen, tlf. 53 8780 32
Den Danske Forenings styrelse administrerer
Fyn: Fhv. politiassistent Erik Dago, tlf. 62 22 56 58
Danmarksfonden af5. maj I 995, der er en kanip- Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!.),
fond, hvis midler anvendes i overensstemmelse
tlf. 74 43 S1 57, Kai Pedersen, tlf. 75 44 50 27
med Den Danske Forenings formålsbestemmelse
Sydestjylland: Fhv. overlærer Ingrid Matllorne, tlf. 75 6147 76
til at sikre danskernes ret til en tilværelse på egne
Østjylland: Herbert Nielsen, tlf. 86 17 46 69.
præmisser her i landet. Fonden er opbygget på
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fog1, tlf. 97 42 91 31
grundlag af testamentariske og andre gaver.
Nord,·estjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Bidrag kan indsættes på foreningens girokonto.
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 7112
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan fonnidJe kontakt til den.

lndmeldelses- og bestillingskupon
Navn: - - - - - - - - - - -- -- - - - - -

0

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kootiagem (mindst J00 kr. årligt), der
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens
adresse eller på dens postgirokonto 454-7551.

Gade, vej m.m.: - - - -- - - -- -- - - - - Postnr. og -distrikt: - - - - - -- - - - - - - --

D

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

Evt. telefonnr.: - - -- - - - -- - - -- - - -

D

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt p~
bladet Danskeren (125 kr. årligt).

Kuponen bedes indserute til:
DEN DANSKE FORENING, Postboks 4JI, BJOOÅrhus C.
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Konkurrenceforvridning
Restaurations- og Bryggeriarbejderforbundet, RBF, har tvunget en dansk restauratør på Dyrehavsbakken til at betale bod, fordi indehaverens svigermor hjalp til med at bage pandekager uden at være organiseret.

P.t. kører RBF
en kampagne
mod danske
restauranter i
Nyhavn...

hvorimod RBF
ikke interesserer sig for indvandrernes restauranter, hvor
det dog forekommer, at familien og andre
giver en hånd
med - uden
overenskomst.
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