Udgivet af
DEN DANSKE FORENING

Ekstranettet
"Antimcistiske" og indvandrer-,samme11slut11inger danner et uoverskueligt edder•
koppespind, der er effekti vi 1i/ st fange offentlige tilskud. S. 3.

Internettet
Mediepaver raser over ikke at lmnne be·
herske det. Brug det til at gøre ytringsfriheden mere virkelig. S. Z.

Tyskerkurs igen
Flere hændelser viser, at det officielle
Danmark nu igen mere og mere bøjer sig
far tyske kJ-av og ønsker. S. 9.

Overparlament
EU-pariamen/el ti/Jager sig rel til at fordømme medlemsstaters lovlige beslutninger. S. JO.

Bedøvet ungdom
Dansk ungdom lader sig passivisere og
bedøve afalskens "kulturnarko", alt
ime11s dens danske arv fratages den.
- Våg11erden op? S. 15.

Flygtningehjælp
som politisk lobby
Dansk Flyg111ingehjælp planlægger at bkmde sig endnu mere i meningspåvirkning og
politik og har midlerne til det. S. 11.

Nævnenyttighed
Nævnet for Etnisk Ligestilling har slore
planer om, hvordan genstn.dige danskere
skal trynes. S. 13.

Mere knebling
Ny raceri-dom indskræ11ker yderligere,
hvad vi md sige. S. 12.

Fremmedtal
En halv mio. eller ca. !0%frenunede l
Danmark nu? S. 18.

Forbrydere hjem
Hvorfor skal vi holde fremmede forbrydere i vore fængsler, hvis de kan sendes
hjem? S. 18.

ISSN 0907· 1636

11. årgang

NR. 3 . JUNI 1997

Forsørgerbyrden
I 1990 forudså Danmarks Statistik,
at landets befolkning frem til år 2025
vil falde til ca. 4,9 millioner. I november 1996 forudså prognosen derimod,
at befolkningen vil stige til 5,5 mio.
Årsagen er naturligvis den stigende
indvandring og den (tildels deraf følgende) større mængde fødsler.
Antagelsen om en fortsat høj indvandring de næste 30 år betegnes i Arbejdsministeriet som "meget sandsynlig": "Hvis et samfund har for få mennesker i den arbejdsdygtige alder til at
forsørge resten af befolkningen, viser
historien, at indvandringen tager til.
Sådan har det været siden Christian
den 4. inviterede hollandske bønder til
at bosætte sig på Amager", hedder det
fra ministeriet.
Den megen snak om at afhjælpe en
''voksende forsørgerbyrde" er imidlertid
et tveægget sværd. Med en ønsket indvandring på 11.000 årligt stiger arbejdsstyrken med 100.000 til år 2025, men
samtidig bliver der 50.000 flere børn
under 15 og 180.000 flere ældre over66
år. Ikke mindst de mange børn i fremmedfamilier vil øge forsørgerbyrden
mere, end deres arbejdskraft letter den,
og samtidig skal de vel have ret til at få
deres gamle forældre m.m. med heropmennesker, der pga. sprog- og kulturforskelle er ganske ude af stand til at
klare sig selv, og som derfor øger forsørgerbyrden relativt endnu mere end
de danske gamle gør det. Derudover
kommer udgifterne til "integrationen"
geMem en uoverskuelig årrække.
Selv i indvandrerlandet Australien
har man opgivet den opskrift på at lette "forsørgerbyrden", som vort ar-

bejdsministerium stadig anbefaler.
Australiens Nationale Befolkningsråd
konkluderede i 1991 klogt: "Forøget
migration for at hjælpe til med at reducere omkostninger i forbindelse med
en stadig ældre befolkning ses ikke
som en stærk logisk begrundelse for
indvandring... En stor fordel i alderssammensætning ville kræve niveauer
eller sammensætning af migration, der
ville kompromittere andre mål."
Kort sagt ville byrderne ved et multikulturelt samfunds "velsignelser"
langt overstige "gevinsten" ved at importere en arbejdsstyrke. Hvis Danmark endelig vil således importere sig
ud aflcrisen, kan vi her lære af muslimerne, som i deres lande har fået store
arbejdsstyrker udstationeret fra i-lande
- uden at arbejdskraftens hele pukkelrykkede familie er kommet med på
slæb. Og tro ikke, at den udenlandske
arbejdskraft får lov til at være i Arabien et sekund længere, end der er behov
for den.
Den eneste rationelle løsning på den
stigende "forsørgerbyrde" vil dog være
at sætte nogle af de 400.000 danske ledige ind på de angiveligt tomme arbejdspladser. Hvorfor det meget vrøvl
om en "nødvendig" indvandring de
næste tredive år, når man her og nu har
den firedobbelte mængde ledige hænder til rådighed? Svaret er naturligvis,
at det slet ikke er nødvendigheden men
helt andre motiver og interesser, der
driver den aktuelle indvandringsbølge,
og at hele det danske folk som konsekvens får en stærkt øget "forsørgerbyrde" på foreløbig et tocifret milliardbeløb årligt.
·

..
Politiet og multietnikken
Politiet har været udsat for et stadigt tryk for at optage personer med anden uetnisk baggrund" i korps-et.

Det synes imidlertid ikke at være så let. Af de i alt 128 aspiranter, der optoges på Politiskolen i oktober 1996, havde kun 7
en såkaldt anden etnisk baggrund. Men for de 6 af dem drejede
det sig om udenlandske adoptivbørn eller personer fra meget
nære miljøer. Så det var sådan set falsk varebetegnelse.
Den enlige fremmede vises til gengæld så meget desto mere
frem for pressen, som skolen gør meget for at få inden for dørene med henblik på at sikre sig et "publikumsorienteret image".
Politiskolen står ellers på hovedet for at få fremmede ind. Kurser, skoler og andet, der rummer fremmede i tilpasse mængder,
slu.~es i en lind strøm på besøg for om muligt at fli nogen til at interessere sig for en karriere i korpset. Ca. 300 lykkedes det senest at få i gang med et AMU-kursus med Sib>te på at gøre dem
værdige til etatens tjeneste - men kun en håndfuld bestod den
første prøve.
Bestræbelserne på at multietnisere politikorpset er også blevet
rettet mod den voksne del af medlemmerne. Til stor forargelse
for mange af disse har man f.eks. indforsk.revet den velkendte
fremmede fremmedlobbyist Eric Tinor-Centi til at undervise politifolkene i "racisme".
Vi ønsker den tålsomme stand god fornøjelse!

Ældreforsorg på dansk?
Mange af de indvandrere, der kom til Danmark i 60'erne og
?O'erne, er ved at nå en alder, hvor de får behov for tilbud fra den
danske ældresektor. I 1989 havde vi 3700 udenlandske statsborgere over 65 år, i 1995 7700.
I de store kommuner er der derfor nogle steder sat gang i efteruddannelsen af hjemmehjælpere, der kommer i områder med
mange indvandrere. og tolkeservicen er øget i København.
Fra Kommunernes Landsforenings kontor for social- og sundhed meldes der imidlertid, at mange af konunuuerne ikke er rustet til opgaven. "Det er bestemt vigtigt at tage brugerne med på
råd(...), især på det her område, for det er ikke sikkert, at ældre
fra de etniske minoriteter skal have de samme tilbud som danskerne. Det er heller ikke sikkert, at folk fra forskeluge etniske
grupper skal have de samme tilbud. Nogle kan man måske ikke
sætte sammen", hedder det med vanlig "forståelse" fra Landsforeningen ifølge Kristeligt Dagblad 7/3 97.
I samme avis I0/3 belærer den jødisk-amerikanske kultursociolog Myra Lewinter, der bl.a. har lavet en undersøgelse om social- og sundhedsforhold blandt ældre tyrkiske indvandrere i
København, læseren om fremtidens ældreforsorg: "Det eneste
rigtige er, at de etniske grupper og de kommunale myndigheder
går sammen om at skabe bevidsthed om, at vi er et multietnisk
samfund, hvor folk med forskellig etnisk baggrund skal have mulighed for at arbej de på alle niveauer i vores samfund. Etniske sygeplejersker vil kunne pleje alle, uanset om de er danskere eller
pakistanere. Når man bare er kommet over den første barriere,
skal vi nok fil nedbrudt vores stereotype opfattelse af, hvad en
god sygeplejerske eller hjemmehjælper er", mener Lewinter.
Det, der nedbrydes, er snarere forholdene for danske ældre.
Når den gamle hr. Hansen eller fru Jensen, der måske endda er
runghør, skal betjenes af ''etnisk" personale med tvivlsomme
sprogkundskaber. Rent bortset fra de kolossale ressourcer, som
det i forvejen belastede ældreområde skal bebyrdes med. "Integrationsudvalget'' under Indenrigsministeriet anbefaler således
på ældreområdet bl.a.:

2

DANSKEREN • NR. 3 • JUNI 1997

At ældre fra de etniske minoriteter, der får bragt mad ud, skal
kunne bestille mad, der er tilberedt efter kulturelle og religiøse
forskrifter.
At muligheden for etniske bofællesskaber undersøges.
At man i kommuner med mange fra de etniske minoriteter er
opmærksom på muligheden for at oprette væresteder, frokostklubber, etniske afdelinger på plejehjem eller andre aktiviteter
for denne gruppe ældre.
At undersøge om der er barrierer, der afholder unge fra etniske minoriteter fra at søge ind på social- og sundbedsuddannelser, og at man forsøger at fjerne eventuelle barrierer.
At der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på, om der kan etableres en særlig støtte til ældre fra de etniske minoriteter, der ønsker at vende hjem til deres hjemland.
Kun det sidste forslag lyder fornuftigt og burde fli højeste prioritet. Det må være en forfærdelig alderdom at sidde, måske ensom, langt botte fra sit hjemland. Når de gamle fremmede således bør dø i deres rede, skal de selvfølgelig følges af deres familie på enkeltbillet for at bevare det sociale netværk, i hjemlandet
såvel som i Danmark blandt danske gamle og deres - danske personale.
P.N.B.

Internet-"udskejelser"
Mange har klaget over, at det er blevet sværere at mlæserindlæg med kritik af indvandringspolitikken i de landsdækkende
dagblade. Det skal nok passe. Den, der skriver dette, forsøgte sig
et par uger i marts-april forgæves med 5 forskellige indlæg til en
række store dagblade.
De elektroniske medier, radio og fjernsyn, kan vi se bort fra.
De er næsten helt lukkede for folk udefra, hvis meninger ikke er
de samme politisk korrekte som disse mediers.
Denne samlede mediemagt har indtil nu haft et næsten ubrudt
monopol på meningsdannelsen. Man styrede, hvad der kom ud
til det store flertal. Journaliststanden domineredes af en ny generation, der ville påvirke samfundet med sine egne "progressive" og anti-nationale holdninger.
Klart derfor, at udviklinger, der truer denne mediemagt, er ren
gift og fordærv og sværtes ti I for at skræmme folk væk fra dem
og drive politikerne til at kvæle dem.
Som nu Internettet. Dette nye medie, som på rekordtid har fået
så stor udbredelse over hele verden, at det truer med at give folk
hidtil ukendte muligheder for at konune til orde uden om mediemagthaverne. Det må kanøfles. I DR PI 's blad "Emil", der udsendes med Weekendavisen, skrev lederen af "Radioens Dokumentargruppe" i april om "Net-racisme'' og jamrede over, at de
mest åbne "racistiske udskejelser finder som så mange andre udskejelser sted på Internettet." Det insinueredes, at også DDF havde del i dette. Et modindlæg til Weekendavisen blev afvist. I PI 's
ugentlige mediemagasin "Mediehavet" kunne "dokumentar''Jederen derimod kæmpe videre mod "udskejelserne".
Dette viser blot, hvor meget vore mediepaver frygter konkurrencen fra et nyt medie, som det endnu ikke er lykkedes dem at
sætte sig på eller at kvæle. Og er en opfordring til os andre om at
bruge det. Nok er det endnu usikkert. hvor mange der kan se Internettet eller benytter det på linie med de ældre trykte eller elektroniske medier. Men det er dog et hastigt stigende antal og et medie i stadig udvikling.
ODF har sin egen Internet "hjenuneside", der også optager afviste presseindlæg. Så prøv i givet fald at sende indlæggene til
foreningens adresse - gerne på diskette med udskrift. Og kig på
Internet-adressen: http:\\www.dendanskeforening.dk.
S.D.

/
IND-sam er også til al tage og tøle på.
Det er Indvandrerforeningernes Sammenslutning. Paraplyorganisation for de foreninger, der organiserer dem, der vil have
plads i Danma,j(. Men vanskelig at placere sig i for daøskere, der gerne vil profilere sig som)>ekæmpere af den "voksende
racisme o~ fremmedhad". Danskere kan
jo ikke_;!dan uden videre lade som om, de
er'indvandrcre.
°:FAJIN~/.,AY er ligeledes velkendt: Skabt
S0'1J sål<aldfpara_plyorganisation for at kanalisere et ''bredere ll!)tiracistisk arbejde",
efter at Folkebcv~elsel!.,[UOd Nazisme
(FM;N) var blevet ubrugelig til dette forJl)ål. I FMN meldte mange sig m<J.. der
pavde o_pJevet nazismen på egen ~ ' og
som derfor v~cl; fivad-nazj~me er. Og de
P--,'-p-,/-~.J...,~varikke udefl.a-videre--indstillet"'på'-aH5e)<l!!mpe andet endnazismen. Nogen gigant
er FAIR I?J,AY aldrig blevet til. Ca. 70
medlemmer kan foretagendet i dag mønstre. jyfen budgettet svulmer alligevel bl.a. har EU bevilget store 1ilskud. rn
,.geQgæld er det svært at finde ud af, hvem
/
, / ledelsen.er. Den berømie "antiracisf', vikarbureau'direktør JensSejersener dog af
pressen præse~eret som "ce?tral fig~r".
Og så har man JO da"f~ øyngt en stnbe
pæne navne som anbefalere. Heriblandt
/
endog Dansk Arbejdsgiverforenings fhv.
politikerattraktive facader og (og nu afdøde) direktør Arne Lund ...
mangt og meget. - Måske ideMen hvem, alverden er POEM?

•
a~
t
EdderkO:Ppe~ln e
{

I kinesisk;.,-æskesystemer bag
pæne ~ne kan der gemme sig
alisme og god vilje, måske verdensrevolution eller pengeindsamling til dunkle formål.
·1d k d
,.Her berettes om de seneste skud på den VI t vo sen e stamme
af "antiracistiske" foretagender.
AfOle Hasselbalch
Del gælder om at værne, beskytte og
hjælpe de etniske mindretal. Ikke sandt?
Lade de rigtige ord flyde i en lind strøm.
Bare følge manden foran. Så er man på
den sikre side.
Som hovedløse får, båret af vellyden fra
de rigtige meninger omsat i fraser, dasker
flokke af folk, der burde vide bedre, afstcd,
sma.~kendc og gnaskende på hver deres lille del af de velkonstruerede sandheder.
Samlet udgør disse mennesker, der har
den nyuige evne at kunne glemme at tænke, når det behøves, en flod af gigantiske
dimensioner, der truer med at drukne alt
på sin vej.
Konference om "etniske mindretal"

Stedet er Lan~-tingssalen - der hvor
DDF ikke må få lov at komme (se Dan-

skeren nr. 3/1994). Der er konference.
Tidspunktet er 2. november 1996, og emnet er "Etniske mindretal - Imegratio11s-

politik, job og uddannelse, bolig og socialpolitik".
Her kan de rigtige mennesker fil lov at

komme og sige, hvad de vil. Så længe de
bare ikke siger noget rigtigt, vel at mærke.
Der er dog i den gode sags tjeneste også
gjort plads til Brixtofte og Rønn-Hornbech
fra partiet Venstre. Det hele skulle jo gerne se alsidigt ud.
Arrangementet annonceres i Politiken
26/10. Forhåndstilmelding til Det Radikale Venstres sekretariat. tak!
Hvem sidder på bukken?
Foruden Det Radikale Venstre angives
IND-sam, FAIRPLAY og POEM som arrangører af begivenheden.
Partiet Det Radikale Venstre, ved vi,
hvad er. Se f.eks. Danskeren nr. 5 1996
om, hvem der i den kritiske periode før
Murens fald spiste med kniv og gaffel
med det østtyske forbryderstyre.

Værten, der ikke kender gæsterne
Et~ gerrigt melllleske ringer til Det
Radikale Venstres partisekretariat. Det er
jo der, man skal tilmelde sig Christiansborg-konferencen om de etniske mindretal, står der i annoncen.
Damen på de,t,op!l,\_vne nununer kender
imidlertid ilcke"'t'OEN! og henviser til en
anden. . /
..._
Jarne~ "der står jo det Tr"e,;_ nummer i
annoncen, ma,1 skal ringe til - sd--er det da
/l!,,;rkeligt, at man skol ringe til nogen a11numre?f', spørger opringcrcn forun-

\.~

'llret.
"Jame,v det er mest 1ilmeldi1tger, vi tager~s afherinde··, lyder svaret.
"Nli'J, men ved I ikke, hvem der står
som arrangører, når I tager imod tilmeldinger?"
"Ja, jeg ved det godt 110k ikke," svarer
radikaleren i den anden ende af røret.
Ingen på partisekretariatet har naturlig,•is drømt om, al nogen ville spørge efter,
hvem arrangørerne er, når nu fonnålet
med konferencen er så smukt, at der løber
vand i øjnene, så ro.an ingenting kan se.
Hvorfor skulle så D'et Radikale Venstre
ikke lægge hus til?
Omstilling igen, nu til en tredje. Og
dernæst til en fjerde, der lienviser tilbage ....
til en afde første. Efter noge°'ringen rundt ~
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! Etnisk; ;c;~dretal
0

~

lnl~r•Uor.•pollllk,
vt ~rhov~ e:i inte·
t gta!lonspol!~'k? Job og uddanntlH. HYO!dc.1\ 1't

'

lf'IC\'tnd'itrno ltwo •dgang Ul Job OQ uøcannetse? Et
lovgtvnrng vt}Gn? Poslthl s ~ l n g I dot oflent•
!Jge? Peraona.!•;iolltlk I vlrktomhod&rnt? Dolly cg
aocl&tpolttlk. e, Øtfotl)t'ot>ltm, al 1ntN1ndre1t tam,
lf;t tJg I b,l.~tm!Q OrrlrAder? Er sp1edl'*\,g enJcsn'hg'?
HVOfdo• •: • 1\"0nch,ne do nø1Vena1ge 8Jl(Og..
luJOd&\;11\•

Opheg vqd
Pttw 01i...,,1t1n, M.f.', t>c,,gr11&Jtet M · O{e Hammer.
MS , 81.)~l)' Qu1n!shy, R&dot f. etl'llske ml/'Jofllate, ·

Jan Hjlmo. Syd?y~ Un1Ye16*1et$oent~r. A1 Ctionlw.,
Soctalfor~nlngG~$1ltutt.ot- Tholl\8..9 Ph. Nl&lstl\ OA

• Sa.-nrny t.a!I, POE.M • H\1$0ln Arec, t>yr,d&me:1!om
($} • Anna SaakWl, INO·OM'I · Kate Weldel'l'MIM. .
bt'oO&UådQlv&I.

Pollt:lktrpanel: ena~li Am~d. MF (AV) og Bit·
tht Ron.n Horn!Mcih, MF M , Konftrene•n lbnøa
tf urid•rvlanlng1mlnlai.r Olt Vig J•naetL

Lørdag don 2. november 1996, 10-16
Landstingssalen, Chr1atlanaborg
D e ~ J kt. 150 bet.alt$ vtd lnd91tl\Q(Ml
f.oth6nd•Ulmftdlog Ul Ptt Rldlkele Ven~tref
Hf,: 33 37 47 47.

Al'-'"-''": Det Radi.kalo Venstrt ~ JNO•SOM.
Ft\lr Play, POEM

B /det radikale venstre
kan en venlig herre oplyse, at POEM vist
er en forening af yngre indvandrere, der er
brndt ud af IND-sam. Den venlige mand
har imidlertid ikke selv noget materiale
om POEM. Det har kun POEM selv.
Manden på POEM er dog heller ikke
meget meddelsom. "Det tager vi op p&
møde,•·, siger han. Vel vidende, at ved den
slags arrangementer levnes som regel ik•
ke megen plads for uautoriserede spørgsmål.
Idyl-konferencen
Konferencen blev holdt - med alle de
rigtige menneskers deltagelse. Jammerklagerne kunne høres milevidt: Der er behov for en særlig indsats for de etniske
mindretal, som nemlig føler sig svigtet.
Kvaliteten i indvandrernes "boligkoncentrationer" må forbedres. O.s.v., o.s.v. Plidder-pladderet kan læses i det officielle
skrift Nyhedsbrev om Danmarks Udlændinge nr. 65, november 1996.
POEM er også med i front andre steder.
Foretagendet har således deltaget i "Antiracistisk Udvalg" samt i ! .maj-aktiviteter
sammen med andre "antiracistiske og so·
lit/ariske bevægelser'·. Og POEM deltager da for øvrigt også i det kontaktudvalg
vedr. "racisme ogfremmedhad" i Europa,
som er oprettet med initiativ af Anker Jørgensen for at understøtte EU's mange initiativer til bekæmpelse af den slags. I
Samspil ur. 7, november 1996 kan endvi-

4

DANSKEREN • NR. 3 - JUNI 1997

dere læses, hvordan "de etniske 111i11dretaL, paraplyorga11isatio11 POEM" i sam-

f.eks. 12/1 1 komme til FAIRPLAY-møde
i hans hus om "racisme i det danske sam-

arbejde med Undervisningsministeriet og
Arbejdsministeriet holder konference om
arbejde og uddannelse.
Så det hele ser både smukt og go<lt og
tilforladeligt og næsten officielt ud.
Jamen, hvad skal man da med en ny
"paraplyorganisation" for indvandrere,
når der allerede er fNO-sam og FAfR
PLAY i forvejen? Er indv-Jodrerne virkelig tjent med at have jlere forskellige organisationer som paraply? For de penge,
POEM fllr, kan IND-sam naturligvis ikke
også fil? Vel'!

fund".
For øvrigt har også et foretagende, der
kalder sig FACTS - Mennesker.for Frihed
og Tolerance. husrum på adressen. F.eks.
holdt FACTS sit landsmøde 1996 der. De
kunne sagtens være i lokalerne. For også
FACTS tæller nemlig kun ca. 70 medlemmer. Til gengæld genfinder man blandt
disse Jens Sejerse11, og han tæller som bekendt for adskillige.
Medborgerhuset formidlede også en
del af den statsbetalte Global Generationkampagnes antiracistiske hjernevaskprogram. Til huset, altså Peffer, kunne man
således som led i kampagnen indsende
forslag til antiracistiske slogans, "miniraps .. - hvad det nu end er - kommentarer og citater.
Man bliver faktisk næsten helt stakåndet og mat bare ved at tænke på alle de gode og me1meskevenlige og fremdriftige og
idealistiske og fremmedhadsbekæmpende
foretagender, aktiviteter og kampagner,
der har Peiters bevågenhed, og som derfor
nyder godt af hans hus og dermed de
københavnske skatteborgeres penge.
Derfor kan det heller ikke undre, at Peiter er en fremtrædende støtte for POEM. Så
i Medborgerhuset har også POEM til huse.

En tur på Nørrebro
Vi skal nu en rur ud på Nørrebro i
København. Nærmere bestemt til Medborgerhuset på Nørre Alle ur. 7. Bestyreren her er en vis Peller Sommerfeldl.
Peffer er ud af go<l familie, nemlig dynastiet Louis Poulsen - dem med lampekoncernen. Hvad der for øvrigt i sin tid
sikrede den håbefulde unge mand passende sommerferiejob. Siden har han forladt
erhvervslivet. Han deltog således i 60'ernes Vietnamkomiteer, i hvis såkaldte dokumentationsgrupper han f.eks. gennemgravede Rust11i11gs- og Krigsforsk11i11ge11 i
Danmark (bog fra det venstreorienterede
forlag DEMOS, 1973). På denne måde
lagdes sten i vejen for Danmarks deltagelse i det vestlige forsvarssamarbejde. Det
vakte naturligvis bifald på den anden side
Jerntæppet. Så beredvillig hjælp til arbejdet i Vietnamkomiteerne leveredes bl.a. af
den (nu) identificerede østtyske STASlagent Otto Sand. Senere - i 1978 - skrev
Petter sammen med en anden inkarneret
venstrefløjskæmper Erik Jensen bogen
Under dække (som forøvrigt indbragte en
injuriedorn).
I dag, hvor bekæmpelsen af den amerikanske "imperialisme" er gået af mode, er
den gode Pett.er Sommerfeldt aldeles besat
af tanken om, at der er racister og nazister
alle vegne. Han bruger derfor et endeløst
timetal på at "bekæmpe" det "samarbejde", han ser på den "yderste højrefløj" som naturligvis efter hans mening omfatter både nazister, Den Danske Forening og
andet ikke-venstrerevolutionært (se herom f.eks. månedsbladet PRESS, nr. I 07,
oktober 1994).
I Petters medborgerhus har derfor ikke
overraskende DEMOS fået tildelt en platform - foretagendet lever neml ig endnu
og har ligesom de øvrige "antiimperialister" fra dengang slået sig på racismejagt.
Så sent som 9/ 11 96 holdt DEMOS "cmtiracistisk drsfest " i lokalerne.
Ligeledes f.\r FAIR PLAY husly hos
Peiter. De, der ikke blev trætte af DEMOS-racismeorgiet i november, kunne

Paraplyorganisationen for
de Etniske Mindretal

Det POEM,
Det Radikale Venstre ikke kender
POEM annoncerer sig som "ParaplyOrganisationen for de Elniske Mindre/al".
Organisationen klamrer sig til de sædvanlige, uimodsigeligt gode hensigter: Understøttelse af Grundlovens bestenunelser om
mindretallenes stilling, støtte til FN's menneskerettighedserklæring, sikring af de etniske mindretal, fremme af den gensidige
forståelse og tolerance etc. etc. etc. etc.
I bestyrelsens beretning fra maj 1996
opgives foreningens medlemstal til 896 hvordan det nu end kan lade sig gøre. For
det er nemlig efter lovenes§ 3, stk. I, kun
andre foreninger, der kan være medlem.
Og så mange antiracistiske, fremmedhjælpende foretagender findes vel trods
alle gode viljer næppe i Danmark. Men
måske aner den formelle bestyrelse, som
har skrevet beretningen, heller ikke, hvad
foreningens koncept er.
Det oplyses for øvrigt på POEM 's
"kangres" i 1996 - der næppe har overbelastet den københavnske hotelkapacitet
- at JensSejersener en god ''ven", der kan
bruge flere måneder på forarbejde i forbindelse med POEMS arrangementer. Det
tror vi til gengæld gerne på.
"Initiativgruppen"
Samme Sejersen sidder også i POEMs
særlige "initiativgruppe". Denne mønstrer
i øvrigt bl.a.:
MAJ-BRITT BIDSTRUP, nu afsat forbundsformand i Restaurations- og Brygge,iarbejderforbundet, racisme-tamper,

Om
at lave organisationer
"Udadtil er det vigtigt, at man vælger sit navn rigtigt. Det skal være et
navn, som kan retfærdiggøre ens aJ.1ivilerer. legitimere og gøre usårlig ....

Organisationen må ligne de systemer,
som man ønsker at bekæmpe eller udnytte. Den må gerne have et officielt.
instilUtionaliseret præg, der giver udtryk for en organisation, selv om det
indenrigspolitisk (d.v.s. i det interne
forhold alts.å i virkeligheden red.)
måske ikke er tilfældet. Samtidig skal
den også have fonn som et kinesisk
æske~ystem, hvor man af navne, ikke
kan hænge inslillltionen ud, og hvor man
evemuel1 kan dække sig og lave aktivitete,: som ingen andre får at vide."

Aktivisten Peter Elsass,
Grundbog for Aktivister. s. 45.

FAIRPLAY
Det hedder om Fair Play i Politiken 4/6 1991: "Stort se1 samtlige erklærede antimcistiske foreninger i Danmark går nu samme,1 i en paraplyorganisation, der skt,I
give den indvandrer.skeptiske organisation Den Danske Forenlng et modspil. Den
nye organisation med navnet FAIRPLAY 9/ vil ..... pd længere sigt presse pdfor at
få Danmark til at efterleve EF s ialt 77 henstillinger til bekæmpelse affremmedhad.
Det oplyser e11 afs1ifterne, Jens Sejersen, der repræsenterer Folkebevægel.,en mod
Nazisme. - Vi harfået 15.000 ECU (I 20.000 danske la; red.) fra EF-kommissionen.
Den blåstempling er vi glade for. Det er ret e11estående, at det er lykkedes iværpoli1isk at samle sd mange gruppe,:,. Med i initiativer er også Folkebevægelse11 mod
Fremmedhad. Fællesinitit1tivet mod Racisme, SOS Racisme, Jndvandrerorganisati-•
onernes Sammenslwning IND-Sam, lslt~jkomiree11 mod Frenzmedhad, FN-Forbun.
det, Socialrådgiverfore11ingen og andre."
Flere af disse foretagender er velkendte venstreorienterede ''antiracistiske" foretagender.
I dette perspektiv er det for øvrigt ikke underligt, ar Fair Play støtter EF's 77punktprogram mod "racismen". Programmet er nemlig slet ikke EF's opfindelse.
Det blev i sin tid udarbejdet af et "undersøgelsesudvalg" under Europaparlamentet,
efter at "antiracistiske" kredse havde udvirket en vældig tam-tam om "fremmedhadet og racismen" i Europa. Og "det er ikke parlamentets medlemmer, men en række yderliggåe,ule venstre.orienterede organisa.Jioner, som har leveret materialet, og
som er blevet sl11g1 råt uden nogen som helst kontrol", som selveste formanden for
udvalget, prof. Jean Thomas Nordman erkendte til B.T. 10/ 10 1990. Blandt de danske bidragydere af oplysninger til udvalget er - Je11s Sejerse11. Se i øvrigt om programmet Danskeren nr. I og 2 1992.
Fair Plays ledelsesstruktur er svær at blive klog på: "Nogen egentlig bestyrelse
medjormandjindes ikke i Fair Play og heller ikke vedtægter om. hvilke midler man
vil brugefor al nå måler....", skriver Politiken således 14/6 1991. Det tilføjes dog til
alles beroligelse at "central figur i spillet er direktør. .. Jens Sejersen ".

OH
brugt af de autonome mod DDF's sommerstævne 1995, se Danskeren nr. 4/1995
og 2/1997.
ANDERS GADEGAARD, præst; gjorde
sig i 1984 bemærket ved at støtte præstekollegaen Birte Andersen, der holdt
"fredsgudtjenes1e" med tilhørende demonstration i sin kirke (Aktuelt 12/1 1984
og Berlingeren 11/1 1984) samt det, Erhard Jakobsen kaldte et "rent VS-budskab" (Berlingeren 30/12 1983). Senere
fortaler for et asylcenter for 750 jugoslaver på Østerbro, som Gadegaard nemlig
ikke mente havde særlig mange indvandrere og udlændinge; han tilbød i den anledning bl.a. at bruge menighedshuset
med tilhørende teaterscene til fom,ålet.
Den håbefulde præstemand var for øvrigt
også virksom omkring den palæstinensiske besættelse af Blågårds Kirke.
SØREN 8. HENRIKSEN, advokat. Støttede i B.T. 11/12 1982 de maskerede unge, der under navner "Teatergn,ppen Solvog11en " havde stormet et supern1arked
og plyndret det for varer. Solvognen har
en farverig fortid: I 1973 var gruppen aktør i en med STASl-bidrag betalt aktion
mod NATO (af de øsuyske ophavsmænd
kaldet operation "Mummenschantz'").

ERIK JENSEN, "historiker", "journalist"
m.v. og ikke mindst fast inventar på den
såkaldt revolutionære venstrefløj, ankermand i foreningen DEMOS (se særskilt
rubrik).
HANS MOGENSEN, Ålborg, en ekstremt "antinazh,iisk og idealistisk, men
dog ikke gratis arbejdende genganger-advokat f.eks. i de antiracistiske mammut•
injuriesager (se særskilt rubrik).
0

BJARNE OVERMARK, der i POEMsammenhæng præsenteres som "lokalpo-

ERIKJENSEN
ogDEMOS
Erik Jensen er en velkendt figur i
det venstreekstreme miljø - herunder
DEMOS, som han ifølge VS's partiblad Solidaritet (1991) karakteriserer
som et led i den "revolutionære" venstrefløj.
Herom henvises til Danskeren nr. 6
1992, særnummer af Danskeren, Med
lov skal land bygges... , april 1993,
samt Danskeren nr. 2 1997.
OH
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itiker". Han er næstformand og sagsbehandler i Lejernes-LO, Randers, og initiativtager til "Rddgivningen for Udlæ11di11ge" i byen. Sidstnævnte bar for øvrigt
ifølge den lokale vej viser adresse sammenfaldende med bl.a. Tyrkisk Kultur- og
Undervisningscenter og RØD UNGDOM
(som er en revolutionær samlingsorganisation til venstre for SF). Overmark markedsfører bl.a. den grundopfattelse, at
myndighederne begår "systemvold" og

HANS MOGENSEN
Hans Mogensen er advokat i
Å lborg med en enorm appetit på "an-

tiracisme" og "antinazisme,,.
Han er isæ r kendt fo r en ekstremt

nidkær indsats i injuriesager for "antiracistiske" klienter, hvis ære nogen
er gået for nær. Og det sker efter antallet af sådanne sager at dømme ofte.
F.eks. er Hans Mogensen injurieadvokat for Jens Sejersen og Frede Farmand, hvis processer er næsten lige så
mangfoldige som himlens stjemer.
Disse tvister udvikler sig i øvrigt
jævnlig til at blive så komplicerede og
langtrukne, at modparterne risikerer
at tabe pusten allerede af den grund.
Hans Mogensen sendte i slutningen
af 80'erne jammerklage til EF om de
fremmedhadske tilstande i Europa. På
den måde var han med til at gøde EF's

"racismeprogrnm", som senere avlede
bl.a. pengemæssig støtte til FAIR
PLAY. Og omkring 1990 deltog han i
en ''dokumentationsgruppe" vedr. nynazistisk virksomhed sammen med
Jens Sejersen. Erik Jensen og Povl
Nørager (sidstnævnte frigjorde sig
dog frn omklamringen). Senere er advokaten gået over til at "afdække" fejl
i asylsagsbehandlingen. I 1996 hyrede
han ligefrem en somaliaekspcrt til at
finde sådanne fejl, og på grundlag af
ekspertens undersøgelser krævede
han i januar 1997 en stribe afslag i
somaliske asylsager genovervejet
(Berlingeren 12/1 1997).
Mogensen udnytter i øvrigt s in
umådeholdne viden om "højrefløjen"
til konsultativ virksomhed for "antiracistiske" kredse. Han har f.eks. holdt
foredrag om "sine sager mod P.H. Beri11g og nazisterne" I om "hw,d deforskellige højrefløjspanier står for'' for
"Stop Racismen". Ålborg, som vist
nok V'.lr et dække for det venstrerevolutionære foretagende Internationale
Socialister (hvilket det dog ikke lader
sig påvise, at advokaten kendte til).
OH
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"dolaimenterbare ulovligheder" mod de
fremmede (kommentar i Politiken 7/6
1991), og praktiserer "fremmedhetzernes" ideer i strid med internationale konventioner og dansk lovgivning (Politiken
28/8 1991).
VILLO SIGURDSSON, tidligere VSborgmester i København, formand for
"Dansk Kurdisk Venskabsfore11i11g·· (Jyllands-Posten 2/9 1994). Dansk-Kurdisk
Forening oplyste i parentes bemærket pr.
december 1996 ikke at kende til hverken
Sigurdsson eller hans venskabsforening.
E RIK STINUS, forfatter, tidligere involveret i "frcds"kampagnerne mod NATO.
Modtog da også i 1981 en pris fra Dannwrk.s Kommunistiske Parti som anerkendelse af digteriske produkter, der var nært
knyttet til hans arbejde for "fred og solidaritet". Sad i præsidiet for landsforeningen Danmark/Sovjetunionen.
KNUD VILBY, Mellemfolkeligt Samvirke. Tilhører den sædvanlige garde - var
således inviteret til det top-venstrefløjsmøde i l 977 på Esplanaden, hvor gennemførelsen af et "demokratisk, socialistisk samfimd" skulle planlægges (Jyllands-Posten 24/ 10 1977).
Hertil kommer i øvrigt en del andre
hjertevarme mennesker med rigtige meninger. F.eks. MORTEN KJÆRUM fra
Menneskerettighedscenteret (tidligere ansat i Dansk Fl;,gtningehjælp) og KLAUS
ROTHSTEfN (nu ansat i Dansk Flygtningehjælp). Foruden naturligvis det sædvanlige nyttige skubbegods: BJØRN ELMQVlST, ANKER JØRGENSEN, SUZANNE BRØGGER m.fl.
SUZANNE er i særlig grad motiveret
for arbejdet i POEMs initiativgruppe.
Hun har nemlig den mening, at danskerne
ikke ejer Danmark, og at ''.(olkeva11dri11gens realitet " alligevel ikke kan stoppes
(B.T. 21/3 1990). Denne realitetsøger hun
derfor at virkeliggøre, når og hvor det nu
end lader sig gøre. F.eks. har hun også ladet sit ifølge avisbillederne yndige ansigt
fremvise i en særlig støttepjece for JND.
Støt. Her benytter hun lejligheden til at
fortælle, al vi "kun kan være talmemmelige for at få gæster".
Og sådan går det derudaf
med POEM ...
Pudsigt nok er der ingen indvandrernavne i POEMS "initiativgruppe". Åbenbart føler de etniske minoriteter ikke selv
noget behov for initiativer af den art,
POEM står for.
Men som en slags kompensation for
denne kedelige mangel deltager under

FACTS
FACTS skal efter sine vedtægter
"bekæmpe enhver form for nozisme/
racisme og diskrimin(lfion af mennesker p.g.a. race, religion eller politisk

overbevisning", "oplyse om nazis~
mens og rt1cismens ugerninger",
"standse nazismens og racismens udbredelse i Danmork" m.v.
Foretagendet er angivelig skabt for
at markere en tværpolitisk profil, idet

de "antiracistiske" kredse erkendte, at
de hidtidige "antiracistiske" foreninger i langt overvejende grad er venstreorienterede, hvilket fonnodcdes at
st.øde mange potentielle medlemmer
væk. Det har ikke de.~to mindre været
svært for FACTS at skaffe sig tilslutning: I sine første I I levemåneder lykkedes det kun at fll 80 medlemmer. Senere er medlemstallet endog sunket.
FACTS har taget forbillede i DDF's
organisatoriske koncept og udgiver et
blad, der i nogen grad kopierer Danskerens opsætning. Dette er blevet ud·
sendt til bl.a. skoleledelser, praktiserende læger, præster, samfundsfagslærere og andre formodede sympatisører. Organet savner imidlertid åndeligt løft, så anstrengelserne gav kun en
··m eget lille umiddelbar reaktion··
(Facts nr. 1/1993). Herudover har
FACTS holdt nogle møder om bekæmpelse af "racisme", om Islani, om
flygtninges vilkår 01. v. I denne forbindelse er JENS SEJERSEN blevet
brugt som ordstyrer. Organisationen
formidler også foredragsholdere til
skoler m.v., ligesom man har organiseret en særlig og nu tilsyneladende
nærmest skindød gruppe til skrive
læserbreve.
Se i øvrigt om FACTS Danskeren
nr. 4 1993.
OH

POEMs "paraply" tilsvarende idealistiske
organisationer - f.eks. FAIR PLAY og
FACTS.
POEM har naturligvis fået placeret sig
de rette steder. Som allerede nævnt optræder POEM f.eks. i Anker Jørgensens arbejdsgruppe til "bekæmpelse af racisme

og racediskrimination,.. Sanunen med
f.eks. Erik Jensen fra DEMOS, FAIR
PLAY, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk
Flygtningehjælp, Dokumentations- og
Rådgivningscenteret om Racediskrimination og alle de andre.
POEM er lige så lidt som d isse andre

··antiracistiske" foretagender økonomisk
nødlidende. Tværtimod fik man straks fra

JENS SEJERSEN
JensSejersener administrerende direktør, HD, tidl. kaptajn af reserven, og leder
af "Sejerse11Gr11ppe11 ", et· foretagende, der gør sig i vikarbranchen, men hvis indretning det på grundlag af de til selskabsrcgisteret indleverede oplysninger er svært
al overskue.
Direktøren flakser rundt på en måde, som gør det uigennemskueligt, hvem han
er, og hvad han står for:
Han præsenterer sig f.eks. politisk set som borgerlig (venstremand). Men han har
også i et privat brev fundet på at underskri,•e sig med hilsenen ··rødfront". Og Poul
E. Nørager fra Folkebevægelsen mod Nazisme (FMN) fortæller i Berlingeren 1/4
1992, at direktøren "massivt" modarbejdede FMN og samarbejdede "ensidigt"
med venstrefløjen.
Og medens Jens Sejersen i Berlingeren 8/3 1992 udtrykker ophidselse over de
"middelalderlige. sorteJes11Wersy11spw1kte1; der bliverj,-emført om Islam", skriver
han i et privat brev af 16/2 samme år: "Med hensyn til muslimerne i Dam,w,* er der
næppe 11ogen rvivl om, at de allerede i dag 11dgør en helt a(gørendefarefor kriste11dommen i vort land og hele det kulturelle fundament. som De og Jeg har tilfælles
..... jeg som andre sande borgerretsforkæmpere afda11sk herkomst er enig med Dem
i, at de herboende muslimer skalfrat.ages deres rettigheder og dermed mulighed for
at nedbryde vort kristnefund(lment."

Så meget står imidlertid fast, at direktøren er en fremtrædende figur i den "antiracistiske" kamp. Han opererer her over.ilt, hvor hæder er at hente. Derimod har han
haft svært ved at begå sig i mere seriøse sammenhænge.
Han stod i øvrigt bag et klodset forsøg på at forhindre DDF's sommerstævne i
1990 (se 5 dr for Danmark, DDF I992, samt Danskeren nr. 3 1990).
I sæmummeret af Danskeren "Med lov skal land bygges...", 1993, er Jens Sejersens egne udtalelser om sine særprægede metoder og hensigter citeret ud fra en
båndoptagelse af dem. Han vedgår i denne (private)samtale bl.a. at have brugt PMN
som "visitkort" til at komme ind der, hvor han ellers normalt ikke kunne komme.
Hans forhold til FMN - som han selv var med til at stifte - blev bl.a. af den grund
så anspændt, at han havnede på eksklusionens rand.
Den foretagsomme direktør er også omtalt i Ole Hasselbalchs bog Svig (1993).
OH

starten - bang - 100.000 kr. i nakken fra
Finansministeriet. Ministeriet ser sig dog
på forespørgsel ikke i stand til at finde sagen. Så hvad pengene er gået til, vides ikke.

SOEM
Men der er lagt op til mere end det:
Med særlig støne fra Jens Sejersen har
POEM oprettet en selvstændig indsamlingsorganisation. Den hedder SOEM,
hvilket står for ''StøueOrganisationen for
de Etniske Mindretaf'. Jens Sejersen sidder personligt i bestyrelsen for SOEM

sammen med bl.a. fhv. VS-borgmester
Villo Sigurdsson.
Bidragyderne til SOEM yder deres
skærv ved at tegne et (støtte)medlemskab.
Derfor er SOEM ikke uden videre forpligtet til at søge politigodkendelse af en
offentlig indsamling og deraf følgende
besværligheder ved regnskabsaflæggelsen. - Og så rvinger man jo da nok så belej ligt heller ikke betalerne lil hele tiden at
skulle tænke over, om de bør beslutte at
yde et bidrag. De kan nøjes med en gang
for alle at tegne sig for et medlemskab så kommer opkrævningerne af sig selv, og
særlige overvejelser er kun nødvendige,

Derfor hader de DDF:
"Omkring indvandrerpolitikken er
det fantastisk, hvt,d Den Danske Forening har afstedkommet i det parlame111ariske, politiske højrespekJer:
Ven.sire og Fremskridtspartiet ".
Petter Sommerfeldt, Press nr. I 07, oktober 1994.

hvis de ønsker at stå af vognen igen. Og
det kan de jo let gå hen og glemme.
Samtidig er SOEM indrenet således, at
organisationer og institutioner kan være
(støtte)medlemmer. Så undgår man - også meget praktisk - at være afliængig af at
skulle overbevise privatpersoner om det

fagforeninger o.l. ædle foretagender har
til pr. automatik at yde mindre beløb på
medlemmernes vegne til tilsvarende
ædelt lydende formål.
Og SOEMs formål er uhyre ædelt. Det
er nemlig at skaffe økonomisk støtte til
POEMs ædle arbejde - herunder "at sk.af
fe relevant rådgivende ekspertise til udvikling ogforbedring afPOEMs arbejde".
Delllle ekspertise kan i princippet være
af meget varierende art. Når POEMs formål er beskrevet så bredt, som tilfældet er,
er der nemlig næsten ingen juridiske
grænser for, hvad pengene kan bruges til.
Disse grænser må jo defineres af
POEM's/SOEM's ledelse. Så juridisk set
er der f.eks. basis for at finansiere juridisk
bistand i "amiracistisken anliggender herunder i retssager, og f.eks. ydet af ekspertadvokat Hans Moge11se11 fra POEMs
ninitiativgruppen. - Selv 0 nazijægeren''
Frede F(lrmands udfoldelser vil - i teorien naturligvis - kunne støttes.
Det rene virvar
Hvis læserne undervejs har tabt pusten,
er det ikke så underligt.
Der er tale om et virvar, ja" nænne.st et

kinesisk æskesystem, hvor et fast persongalleri går ind og ud ad hinandens døre,
medens de hele tiden skifter kasket, så at

SOEM
so~,1 c:1
So111eor,:.anipliQntn ror4t.f.:ltil'(kc Mindret:111
Futt111l'l&CM fonn51c:r
lit ttJi;e Øk0flu111,sk og moraW:

~i,ue 11a cnt:clt
pc1sOllflCt.or~ni1tn1iorter og 11\Shtutloixr i 0:in
n\llrk ti1 del vigtige elniskc minod teuait,cjciec,

,om dagl,g1 udføre.~ af POB."4• .sam1
al sJ::affo relcv.an! rådgi\'Clkle ~spcnisc 1il u,i1
v1khog. og forb<:dring af POEi,.fs ,ubejde
~Of1\ modlcm1ne1 -af SOEM opiages ertkeltyeo•xn.:1.

org1111i5:Mioner og j11Sttlul1ooer i D:mmati:. Medll!,j1f;)
k'ootinecnt udg;tr fot tnkehpersoncr mi:'lunun'l 100
kr. p r-. ir og foi Ofg-11nis111iQner o& innitulloooc, mini.
inum 3W ter. pr . ir.
Man kiln me'6t sig ind i SOl:..M Hd-al indsa'Ut (:I

"r <le o,·enn.:evntc: b dØb (08 gerne $iørn) på
i ironr. · 212-4642 tilhørende P06M, N.Ø?'tt Al~ 7,
2:WO Købcl\hflvn N.
Ydcrt1gct"C op!)'$ninger lls ved benvcndel,;e ti l
1:'0 .t:M p:i III, .1:> ~I> "4 10dlet fa,: 3S Jt.i 34 SO

fornuftige i at tage p ungen frem. Privat·

personer tænker jo som bekendt en hel del
over den slags bevægelser i baglommen og tankerne fremmer sjældent offerviljen.
I stedet kan der trækkes på den udbredte
tendens> som bestyrelsesmedlemmer i
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Rettelses-side
Pengestrøm men

'

Der findes rigelige økonomiske kilder at øse af. hvis man kan fremvise de rette
holdninger til tingene:
En af de mest gi,1ige er Indenrigsministeriets såkaldte "bevilling til kulturelle og
oplysningsmæssige aktiviteterfor og om indvandrere ogjlygininge ··. Herfra fik Petter Somme,feldt45 .000 kr. 16/4 1996 til en "sigeu11e1festival ··,samtidig med at hans
medborgerhus, att. ham seh, fik I50.000 kr. til et "etnisk videoværksted''. Den 13/8
96 fik FAIRPLAY, POEM, IND-sam og Det Radikale Venstre 14.690 kr. til afholdelse af Christiansborg-konferencen 2/1 1 1996, og FACTS fik 15.000 kr. til "Syng
ji,r Frihed og Tolerance - mLL~ikalsk cocktail p& Nørrebm i Hellig Kors Kirke".
Den 28/10 96 besluttedes det yderligere at yde POEM 25.000 kr. til en konference om uddannelse og arbejde samt en kulturfest. Og samme dag fik DEMOS løfte
om 31.805 kr. til sit arrangement "Krys1alnatte11 - imernarional antiracistisk mærkedag 9.11. 96 ".
Indenrigsministeriet giver tillige driftsri lskud ti l indvandrerforeninger - hvilket
fortolkes så liberalt, at ogs,'I rent danske foreninger til fremme af indvandrernes interesser kan fil del i kagen. De skal bare have et "i11/egrario11sfremme11de fimnål ",
som det hedder i bevillingsbetingelserne. Ad denne vej har f.eks. FAI R PLAY fået
28.700 kr. i 1996, FACTS har filet 20.780, og POEM har filet hele 75.000 kr.
Som helhed taget er der på finansloven for 1997 afsat 3,2 millioner til organisationer for de etniske minoriteter, 3,2 millioner til oplysning om flygtninge og indvandrere samt 5 millioner til "særlige initiativer vedrørende integration". He1til

kommer så en del særbevillinger: 3,5 millioner til et center for etniske studier, 3,8
millioner til folkebibliotekernes indvandrerbibliotek, 16 millioner til såkaldt nedbrydning af barrierer på arbejdsmarkedet o.s. v., o.s. v. (Nyhedsbrev 0111 indvandrere
ogf/ygt11i11ge nr. 7 1996).
Hvor meget der hentes i fagforeninger og tilsv-arende organisationer vides ikke,
da den slags ikke oplyses offentligt. Fagforeningsbestyrelser bevilger imidlertid
sædvanemæssigt gerne småbeløh (op til 2-3.000 kr.) til "gode formål" uden at stille alt for mange spørgsmål. Samlet kan disse beløb derfor løbe betragteligt op. - Og
hertil konuner, at man disse steder ofte velvilligst lader breve med det rette indhold
rulle vederlagsfrit gennem frankeringsmaskinen, stiller kontorhold til rådighed
0 .S. V., 0 .$. V.

OH

det ikke er til at finde ud af, hvem der er
hvad og hvornår. Derfor har hverken de
almindelige medlemmer på "gulvet", bidragyderne, de mange "anbefalere" med
nyttige navne eller læserne af denne artikel nogen realistisk chance for at følge
med i, hvad der egentlig foregår.
På den måde kan der imidlertid placeres pålidelige folk på de afgørende poster,
medens "nyttige idioter" (Lenins udtryk)
tegner facaden udadtil.
Samtidig kompenserer systemet naturligvis for det handicap, der ligger i, at folk
i almindelighed er aldeles uinteresserede i
"En flok venstrerabiate fordrev deres
nazi-brune åndsfr-ænder fra Kværs. Bare
de herefter ville aktionere mod de 80
fremmede terrororganisationer, der iflg.
PET opererer fra danske ba.~r. For her skal
politikerne (heller) ikke have noget klin•
ket. De lukker øjnene, mens de spekulerer
på, hvordan de dog kan fjerne nazisterne
uden at genere de andre forbrydere, som
virker under politisk dække.
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den aktivitet, disse foreninger driver, og
ikke kumie drømme om at betale for deres
godgørenhed. Med vældet af "antiracistiske" organisationer, grupper, komiteer

o.s.v. kan de til rådighed stående hoveder
nemlig genbruges flere gange og medlemstallet derved "geares" op.
Men der er naturligvis også en mulighed for, at der bag det hele sidder idealistiske folk, som blot søger at være e ffektive i en god sags tjeneste.
Ikke saudt?
Ole Hasselbalch

Det er uværdigt og i det lange løb katastrofalt. Del er antagelig for sent at gøre
noget; den politisk-kriminelle under-

grund er blevet for stærk. Man må nøjes
med nogle slag i luften, mod nazisterne,
naturligvis, mens det i øvrigt går ad helvede til."
Afdelingsforslander P.H. Bering. Ålborg, i Jyl·
lands-Posten 18/ 10 1994.

Afhandling om
argumenter og
holdninger
Folk på den yderste venstrefløj
lader sig ikke påvirke af fakta
De fleste mennesker er utilbøjelige til
at skifte standpunkt selvom argumenterne
bag deres standpunkt falder bort.
Almindeligvis tror vi, at vore standpunl..1er afl1ænger af den information, vi
får, men ofte lader vi os ganske enkelt ikke påvirke af fakta. Det gælder især, hvis
man hører til på den yderste venstrefløj.
Det påviser den svenske psykolog Per
Lindstrom i en nylig afl,andlingmed titlen
"On the conditions for political opinion
chauge". Afliandlingen blev forsvare! på
Psykologiska institutionen i Frescati 7. marts.
Per Lindstrom bad først 130 studenter
ved Stockholms Universitet om at angive,
hvilke af et antal argumenter for og imod
atomkraft, de stolede på. F.eks. "risikoen
for sabotage mod atomkraftanlæg er betydelig" og "atomkraft er billig i forhold til
andre energikilder".
Derpå blev lige så mange medlemmer af
de politiske ungdomsforbund stillet over
for de sanune argumenter. De skulle desuden tage stilling til argumenter vedrørende henholdsvis EU- og flygtningepolitik.
Dernæst blev hver deltager i undersøgelsen bedt om at svare på, hvordan det
ville påvirke vedkommende, såfremt de
argumenter, vedkommende stolede på, viste sig at være usande. F.eks. hvis risikoen for sabotage mod atomkraftanlæg viste
sig at være lig nul.
Den største uvilje mod at ændre standpunkt fandt Per Lindstrom på venstrefløjen. Især atomkraftmodstandere, EUmodstandere og tilhængere af en generøs
flygtningepolitik holdt fast på deres
standpunkter, selvom argumenterne for
disse srandpunkter faldt bort.
Jo længrc ri l højre på den politiske skala en person befandt sig, des mere villig
var den til at skifte holdning, hvis argumenterne bag et standpunkt faldt bort.
I en tredje undersøgelse sanunenlignede Per Lindstrom deltagernes forklaringer
på, hvorfor de skiltede standpunkt, eller
hvilke forudsætninger der ville kræves for
en fremtidig ændring af standpunkt. "Dramatiske hændelser i omverdenen° var den
forudsætning, som oAest blev nævnt som
baggrund for en mulig fremtidig holdningsæodring.
(Kilde: SV<loska Dagbladet 4/l 1997).

Den nye tyskerkurs
I tiden 1864-1945 levede Danmarlci skyggen af det mægtige Tyskland i stadig frygt
for at blive helt udslettet som selvstændig
stat af den overmodige og aggressive nabo. Det officielle Danmarks politik over
for vilddyret blev derfor at optræde med
den yderste forsigtighed for ikke at tirre det
og helst at efterkomme dets ønsker, endog
inden de var blevet udtalt. Det var den politik, som er blevet kaldt: Tyskerkursen.
Frigjort fra tyskerkursen
Først med Tysklands fuldstændige nederlag i 1945 og sejrherrernes halvthundredårige besættelse af det hævedes denne forbandelse, så danskerne kunne ånde
lettet op og føle sig frie til at vælge deres
vej i en større verden, uden stadig at måt·
te skele til tyske ønsker.
I de senere år og særlig efter Murens
fald og Tysklands genforening mærkes
der imidlertid tydelige tegn på, at de gamle tilstande langsomt vågner op på ny og
danske myndigheder falder tilbage i den
vante skure. En ny tyskerkurs synes ved at
tage form.
Tegn på en ny tyskerkurs
Allerede udvidelsen efter tysk ønske af
den berygtede straffelovsparagraf 266b knebleparagraffen - ved "tyskerloven" i
1995 Gf. Danskeren 1995 nr. 2 s. 5) viste
klart, hvor det bar hen.
Den unødvendige danske udlevering til
tyskerne af en amerikansk, nazistisk statsborger i 1995 bekræftede yderl igere vor
genoptagne rolle som rakkerknægte for
tyskerne.
Den tyske heksejagt på ikke alene alle
mulige nynazistiske og "højreekstreme"
grupper, men nu endog på tilhængere af
den fra U.S.A. stammende nyreligiøse
gruppe eller sekt Scientology synes at finde genklang og delvis opfølgning herhjemme, skønt andre fremmede grupper i
lange tider frit har kunnet udøve ganske
lignende virksomhed.
En hel del af denne fornyede danske
hoppen og springen for tyskerne forklares
vist ved det nære samarbejde i EU og øn·
sket om at holde sig gode venner med den
på ny mægtige nabo der.
Euroregion Schleswig
Det samme forhold synes til dels at ligge bag det seneste og mest omstridte udslag af den nye tyskerkurs, den såkaldte
Euroregion Schleswig/Slesvig, der har vakt
så megen opstandelse især i danske kredse i Sønderjylland, at politikerne både her

og der for slet ikke at tale om i Tyskland
er helt forvirrede.
Der er selvsagt intet overraskende i, at
der i et grænseområde mellem to stater
kan være brug for et samvirke hen over

grænsen om praktiske forhold, der kræver
gensidig hensyntagen eller bedst løses i
fællesskab. I det dansk-tyske grænseom·
råde har der i mange år været et sådant
praktisk samarbejde, og i den sidste snes
år bar man haft et uformelt samtaleorgan,
Dansk-Tysk Forum, "til udveksling af erfaringer og synspunkter på fælles problemer." Dette har man åbenbart været fuldt
tilfreds med fra dansk side, hvor "man
gerne ville samarbejde pragmatisk fra sag
til sag, men ikke indgå i et mere formaliseret samarbejde". Men det var man bare
ikke hos den tyske modpart, idet "der ofte fra tysk side har været fremført ønske
om en fastere struktur og en mere over-

ordnet målsætning for samarbejdet, svarende til de samarbejdsstrukturer, der kendes andre steder i Europa."

Lokkende EU-millioner
Og her havde tyskerne det mægtige EU
og deres egen magtstilling i euro-maskineriet bag sig. EU sidder jo på milliarderne - ganske vist hentet op af vore egne
lommer - og gør ingen hemmelighed af
sine ønsker om mest og snarest muligt at
nedbryde nationalstaterne bl.a. ved fremelskning af grænsenedbrydende regioner,
som man kan støtte ved klækkelige bevillinger fra sine svulmende struktur• eller
regionalfonde.
For at få del i EU-millionerne var Sønderjyllands amtsråd og landsregeringen
for hele Schleswig-Holstein allerede fra
1988 efter anvisning fra Europa-kommissionen indgået i et samarbejde under en
fælles dansk-tysk styrekomite udpeget af
landsregeringen, amtsrådet, regeringerne
i Bonn og København og - Kommissionen.
Så uanset de pragmatiske danske ønsker
blev det allSå helt og fuldt de tyske ønsker om
det formaliserede og institutionaliserede, der
blev lagt til grund for det kommende samarbejde i det, som også skulle have det bombastiske og tyskklingende navn: Euroregion
ScblCS\vig/Slesvig, Om det danske Sønderjylland var der åbenbart ingen, der talte. Der
skulle vedtages en alenlang aftale med opregning af alle samarbejdsornråder, forudsætninger og fomlål. Blandt disse var ikke
overraskende også "støtte til ideen om europæisk enhed og international forståelse." T~
at styre det hele skulle der nedsættes et regionaJråd på hele 42 medlemmer, lige mange

fra hver side, samt naturligvis et fast sekreta·
riat (Amtsborgmester Kresten Pbilipsens
kronik i Jyllands-Posten 1312 1997).

Folkeprotest- politikerstejlhed
Ved et præsentationsmøde for den store plan lod amtsborgmester Philipsen det
åbenbart "skinne igennem, at tyskerne
sikkert lægger langt mere i Euroregion
Slesvig end politikerne i Sønderjylland."
(J-P 1412 97). Dette bekræftedes til fulde
ved et tilsvarende tysk præsentationsmøde (JP 19/2 97), og det har mange sønderjyder nok forstået, hvilket måske er en hovedårsag til den heftige modstand, planen
straks vakte i amtsborgmesterens bagland
med krav om en folkeafstemning om sagen i forbindelse med amtsrådsvalget til
efteråret - en tanke, han dog bestemt ikke
havde noget tilovers for.
Det forstår man måske godt på baggrund af de mange rasende protester og af
meningsmålinger, der viser et flertal imod
Euroregionen blandt de sønderjyske vælgere og vel et endnu større flertal imod,
hvis man alene ser på de dansksindede
sønderjyder.
Politikerne i Sønderjyllands amtsråd er
imidlertid ubøjelige i den nye kurs. De har
med stort flertal vedtaget planen med blot
nogle få og små ændringsøns ker, som derpå skal forhandles med tyskerne.
Danskerne bøjer sig overalt
Iøjnefaldende også i dette dansk-tyske
forhold er det, hvordan den danske side i
alt væsentligt bøjer sig for de tyske ønsker, skønt man hævder selv at have andre
synspunkter og ønsker. En af de bedste
iagttagere af grænselandets forhold igennem flere generationer, redaktør, cand.
polit. Bjørn Svensson, der i 1983 udgav
bogen "Tyskerkursen" om dette fænomen
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indtil 2. verdenskrig, peger netop på denne urovækkende kendsgerning:
"Det var tyskerne, der ønskede denne
euroregion. Og danskerne bøjede sig.
Det var tyskerne, der ønskede et råd på
42 mand. Danskerne var imod, men bøjede sig.
Det var tyskerne, somkom med navnetOg det var danskerne, der gav efter og
først nu vil søge det ændret efter kraftig
kritik." (Jyll.-Post. 2/5 97).
Det er således på ny danskernes politiske ledere, der svigter varetagelsen af
danske interesser, og repræsentanter for
det menige folk, der må gøre oprør for at
få dem varetaget.
Tyske visioner
Overborgmc.~teren i Flensborg, Olaf
Cord Dielewicz, er den, der på tysk side
har udarbejdet aftalen sammen med
Sønderjyllands amtsdirektør. Dielewicz
siger: "Debatten har forundret mig på alle
måder. Jeg har aldrig forventet sådan en
diskussion ville opstå i Danmark, og jeg
har store problemer med at forstå den."
Dette overrasker egentlig ikke, men fra
dansk side har vi nok altid haft svært ved
at få tyskerne til at forstå vore holdninger, og det er der vel så bare ikke meget
at gøre ved. Men Dielewicz's forklaring
om sit baggrundssyn er belysende. Han siger, at han som voksen altid har set
nationalstaterne som roden til krige og
strid. Den visionære overborgmester
drømmer derfor om et Europa uden
grænser, men med mange kulrurer - en
drøm, han dog ikke tror vil blive realiseret
inden for en overskuelig fremtid.
Der må være en grænse
Over for disse iderige fremtidssyner
med Europas centrale stormagt på 80-90
millioner mennesker i ryggen og med
vore smertelige erfaringer med samme
stormagt i minde er det fra et dansk synspunkt ikke svært at forstå, at vi ønsker både vor danske nationalstat s ikret og en tydelig grænse bevaret netop til dens s ikring, og at vi opfører os med forsigtighed
og jordbundethed over for store ord og
fedt flæsk. Også når Tyskland og EU står
sammen om at ville nedbryde vort nationale værn og vil bn1ge vore egne millioner til det. Og selv med vished for, at vor
danske holdning udskriges som "nationalistisk fundamentalisme" og "tyskerhad".
Sandheden er jo desværre, at tyskerne
ikke behøver at gøre meget for at fremme
den nye tyskerkurs i Damnark. Den sørger
vore egne valgte politikere for.

Sune Da/gård
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Raceri-parlamentets censur
EUs operette-parlament har travlt med
at gøre Europa til en multi-verdensdel ved
folkevandring fra fremmede verdensdele.
Først gjorde det 1997 til "antiracismeår" mod alle europæere, der vil bevare deres lande for disses egne folk og dermed
Europa for europæerne.
Dernæst viste det sin magtbrynde og
ambition om at blive et overparlament over
de nationale europæiske parlamenter ved
at blande sig i Frankrigs indre forhold.
Stillet over for en illegal masseindvandring fra især Afrika og de samfundsproblemer og politiske konflikter, den volder,
tog Frankrig nogle moderate afværgeforholdsregler. Det behagede ikke mnltietnikerne i raeeri-parlamentet, så de vedtog
en fordømmelse af den franske lov. Frankrigs præsident og hans udenrigsminister
bad dem derpå utvetydigt rende og hoppe
eller i hvert fald blande sig uden om indre
franske anliggender.
Det har åbenbart stødt de følsomme
stormægtigheder i EUs snakke- og malkemaskineri. De vil sandelig "have lov til at
blande sig i medlemslandenes indre politiske anliggender og at komme med kritik,
hvis det er nødvendigt. Ingen skal kunne
lukke munden på parlamentarikerne",
hedder det i EUs dansksprogede propagandaorgan "Europa" (marts 1997 s. 12).
Og man skal ikke tro, at det blot er nogle flomme-europæere fra de m~1 EU-begejstrede lande, der præker dette storhedsvanvid. Vore egne konservative og Venstre-repræsentanter i flokken Poul Schluter
og Bertel Haarder refereres sammesteds

for ubetinget støtte til indblandingen i et
medlemslands forhold.
Haarder mener endda, at præsident
Chiracs reaktion hænger sammen med, at
han blev pebet ud, da han talte i EU-parlamentet ved de franske atomprøvesprængninger.
Det burde dog ellers være let at forstå,
at det kan være svært at bevare respekten
for parlamentarikere, der opfører sig som
gadedrenge over for et medlemslands statsoverhoved.
Men det er da sandelig værd at mærke
sig, at denne multietniske forsamling mener at have ret til at fordømme lovlige foranstaltninger, de nationale regeringer og
lovgivende forsamlinger i de enkelte nationalstater finder nødvendige for deres
nationale overlevelse. Og at danske medlemmer bakker helt op om det. Det er
måske ikke så overraskende med Venstremanden Haarder - trods hans nationale
højskolebaggrund. Poul Schluter derin1od
søgte vist i EU-valgkampen at skabe billedet af sig selv som en moderat EU-tilhænger, der ville søge at sætte snævre
grænser for EUs magtudfoldelser over for
de enkelte medlemslande. Men samme
Sehluter har jo rigtignok længere tilbage
proklameret, at nationalstaternes tid er ved
at være forbi - og endnu længere tilbage
som regeringschef taget ansvaret for den
landsforræderiske udlændingelov af 1983,
der forærede Danmark bort til en folkevandring af vildt fremmede fra hele verden.
Så overraskelsen er beb>rænset.
S.D.

Dansk Flygtningehjælp i
offensiven
Dansk Flygtningehjælp har opdateret sin propagandastrategi og lægger op til en mere aktiv
påvirkning af det politiske liv.
AfHarry Vinter
"I den forbindelse er det vigtigt, at
Dansk Flygtningehjælp (DF) kan gå iod i
problemstillinger og have holdninger,
synspunkter og forslag, der rækker ud
over den nuværende 18 mdr's integrationsperiode" hedder det i et nyt notat om
DFs informationssttategi.
Notatet nævner 3 eksempler på emner,
som rollejusteringen, som det hedder, kunne give DF anledning til at blande sig i:
/ . En mere aktiv forholden sig til større
problemstillinger, der er oppe i samfundsdebatten. Eksempler: Unge indvandrere og flygtninge; somalidiskussionen i Århus og Odense; islam; på
vej til et multietnisk samfund.
2. En mere aktiv ageren over for større
problemstillinger, som ønskes op i den
offentlige debat. Eksempler: EU's flygtningepolitik; kvinder og asyl.
3. Et aktivt arbejde sammen med andre
for at finde vinkler, der kan introducere positive syn,bolord i flygtningedebatten eller positiv opmærksomhed omkring flygtningesagen.
DF forestiller sig en bredspektret indsats over for nogle af de udvalgte temaer,
f.eks. seminarer om unge flygtninge og
indvandrere, som følges op med "aktive
operative tilbud" fra DF til implicerede
kommuner og indlæg til pressen.
DFs offensive strategi vil inden for det
næste års tid blive udmøntet i:
/, Kommm1alvalg 97: Temamateriale til
partierne m.v. Dansk Flygtningshjælps
rolle i valget.
2. EU-kan1pagne mod racisme: Dansk
Flygtningehjælps deltagelse med vægt
på arbejdsmarkedsområdet.
3. Udvælgelse af temaer i samfundsdebatten til prioriteret indsats.
4. folketingsvalg senest i 98.
Pressepolitik
DFs pressepolitik har som målsætning
"at fastholde og udbygge en folkelig opbakning bag en national og international
indsats over for flygtninge baseret på humanitære principper og menneskerettig-

hederne".
Med udgangspunkt i Lise Togebys undersøgelse af danskernes holdning til indvandrere og flygtninge (anmeldt i Danskeren 1996:3 s. 8) mener DF at kunne
konkludere, at et lille mindretal er stærkt
negative og afvisende over for flygtninge
og indvandrere, og at et andet lille mindretal er ensidigt positive og velvillige. Det
store flertal, over 80 %, er "i syv sindn. De
er på den ene side angste og mistroiske
over for flygtninge og indvandrere, men
ønsker på den anden side at opføre sig anstændigt, tolerant og betænksomt i mødet
med de fremmede.
Det er denne store midtergruppe af
tvivlere, som er målgruppe for DFs pressepolitik.
For at fil gem1emslagskraft over for
denne gruppe ønsker DF at fremstå som
"saglig, troværdig og ikke-polemisk".
For at fil adgang til medierne anser DF
det for afgørende, at DF er i stand ti l at levere fakta om flygtningeforhold, og at DF
ikke fremstår som "frelst" og "fastlåst".
"Det betyder også, at DF så vidt muligt
undgår deltagelse i arrangementer, programmer og debatter, der lægger op til en
u_'\aglig konfrontation mellem DF og repræsentanter fra organisationer med ekstremt flygtningefjendtlige holdninger",
hedder det i DFs notat. Det er nok i det lys
man skal forstå, hvorfor DF for nogle år
siden ikke ville deltage i et møde med de
konservative, såfremt Ole Hasselbalch
deltog i samme møde. Med Ole Hasselbalchs deltagelse kunne det nok komme
til at knibe med at fremstå som saglig og
troværdig.

Kompetencefordeling
Formanden har det overordnede ansvar
for udtalelser på DFs vegne.
Formanden, generalsekretæren og vi·
cegeneralsekretæren kan udtale sig om og
levere faktaoplysninger og oplysninger
om DFs holdning og politik inden for alle
DFs områder.
Informationschefen har til opgave at

udvikle relationerne til medierne med
henblik på at skabe det rum, hvor fonnanden, generalsekretæren og vicegeneralsekretæren kan udtale sig på organisationens vegne. Han bistår ved at udarbejde
indlæg og kan udtale sig på DFs vegne,
når formanden eller gencr&lsekretæren
skønner det nødvendigt.
"Læserbreve, debatindlæg, forslag til
kronikker o.l. til landsdækkende medier
skal stemmes af med informationschefen
for at undgå dobbeltdækning, "overfodring" o.l. i forhold til den løbende deltagelse frn Dansk Flygtningehjælp", hedder
det.
Det øvrige hierarki: regionsledere,
amtsskoleledere, 1-grnppeledere og andre
lokale ledere og medarbejdere kan udtale
sig i nærmere defineret omfang. For alle
gælder, at "udtalelser og indlæg skal være
aftalt og afstemt med nærmeste foresatte".

Endvidere opfordres DFs medarbejdere til al deltage i debatten som privatpersoner med en "saglig, vidensbaseret
og ikke-polemisk tilgang". "Det vil ofte
være en god ide at tale med eller orientere sin foresatte, når man overvejer eller er
i gang med at gå ud i den offentlige debat».
Kolonisering efter humanitære
principper - eller på nysprog
Dansk Flygtningehjælp er en milliardkoncern, som har gjort det til et levebrød
at overlade danske børns arv til fremmede
folkeslag. Koncernen arbejder derfor bevidst med sin markedsføring. Når man ser
et indlæg fra Dansk Flygtningehjælp i medierne, er der således ikke tale om en
tilfældig meningstilkendegivelse, men et
led i en bevidst propagandastrategi. I den
forbindelse er DFs bevidste anvendelse af
"positive symbol ord" af stor vigtighed for
legitimeringen af organisationens gerninger. Selve ordet "flygtning" er et sådant
positivt symbolord, som skal foregøgle
befolkningen, at DFs immigrant-klienter II,.
er forfulgte memiesker.
,..
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"Tolerance" er et af de ord, som DF
bruger om sine bestræbelser for at skaffe
"lcbensraum" i Danmark for højfcrtile
muslimske landes befolkningsoverskud.
Fremmedbesættelse kaldes "kulturmøde". Overgangsfasen til islams magtovertagelse benævnes "multietnisk samfund",
landsforræderi erstattes med ord som "internationale humanitære forpligtelser",
"barmhjert.ighed0 og 0 tolerance".
Men DF benytter sig også af negativt
ladede symbolord. Folk, som forholder
sig kritisk til DFs aktiviteter, er ifølge DF
"stærkt kritiske og afvisende over for
flygtninge og indvandrere", de viser ikke
omsorg over for mennesker i nød og er
hverken anstændige, tolerante eller betænksomme i mødet med fremmede. Hvis
de, som er uenige med DF, organiserer
sig, har de "ekstremt flygtningefjendtlige
holdninger".
Ubefæstede sjæle er lette ofre for den
form for sproglig manipulation. Sådanne
mennesker bør man minde om, at 50,000
mennesker hver dag dør af sult. På den
baggrund bør de overveje, om de bøje gager, som vi via skatterne betaler til DFs
godhedsapostle, ikke kunne anvendes på
mere værdige formål.
Harry Vinter

korrumperer totalt, er demokrati i al sin
ufuldkommcnhed til enhver tid at foretrække. Men en forudsætning for demokrati er fuld ytringsfrihed. Det ved DDF jo
godt.
Alligevel generer det ikke Alice Furnival i nr. 4 95, at ytringsfriheden begrænses i Tyskland, Frankrig og Østrig, fordi
hun "personligt'' tror på den foreskrevne
"sandhed". Hvorved adskiller dette sig fra
nazismen med dens forbud mod afvigende meninger og "entartet kunst"?
For Sune Dalgaard er der tilsyneladende ikke forskel på "tysk" og "nazistisk",
så han pudser stædigt sin modstandsglorie. Det store dyr i åbenbaringen er og bliver arvefjenden i syd. Napoleons storhedsvanvid og Englands arrogante og nævenyttige verdenspolitik, som har forårsaget
meget ondt, er glemt. Der kan man ellers
tale om hvid racisme i praksis.
At gøre antisemitisme synonymt med
nazisme er dumhed. Jødedom er racisme
og nepotisme fork/a,dt som religion. Det
var bl.a. falskheden i dette, Luther reagerede imod.
De nævnte grundprincipper er kernen i
den loyalitet, som binder "de fleste jøder''
sammen med "de fremfusende kosmopolitiske jøder, der synes at ville gøre danskerne dybt fortræd", som Bent Jacobsen
udtrykker sig.

Hvad der overraskede mig mest, da jeg
i maj 1995 kritiserede Pundiks angreb på
danskerne var, at det ikke var Pundik selv,
der svarede, men en hel hær af"loyale" jøder. Det var en hvepserede.
Marianne Herlufsdatter

P.S.:
Danskeren nr. I 97 citerer Koranen:
"Allah vil aldrig tillade at de vantro får autoritet over de troende." Jamen jøderne er
meget mere direkte. Shahak* oplyser: En
jøde må ikke, hvis han kan forhindre det,
tillade en ikke-jøde at fll en stilling, hvor
han har myndighed over en jøde, den være
sig aldrig så lille. Det er forbudt at rose
ikke-jøder. Da den jødiske forfatter
Agnon modtog nobelprisen i 1966 blev
han interviewet i Israels radio og roste det
svenske akademi og tilføjede: "Jeg har ikke glemt, at det er forbudt at rose ikke-jøder; men her er en speciel grund til min
ros: De gav prisen til en jøde."
Ifølge Maimonides (Bent Melchiors
yndlingsfilosot) skal ikke-jøder kun tolereres så længe de har mere magt. "Når jøderne får mere magt, skal det være forbudt at have afgudsdyrkere imellem os".
Hvorfor må Foreningens medlemmer
ikke fll kendskab til dette?
• Hcnvisninge-nmå vrere til Is.raeJ Shahak: Jcwish
His<ory. Jewish Religion (London, 1994) (Red.).

Genmæle
I Danskeren I997 nr. 2 s. 7 aftryktes et
indlæg "Paranoia" afBent Jacobsen. der
polemiserede mod en publikation Vestlig
Samisdat. Fra udgiverne afdenne har redaktionen modtaget et svar og en længere
artikel. Denne kan vi ikke afte plads til at
trykke. Det kortere svar bringes derimod
her i dets helhed.

Om sandhed og ret
I sit introduktionsblad fra 1993 fortæller DDF, hvordan dens modstandere forsøger at lægge foreningen for bad ved at
beskylde den for nazisme og karakterisere dens materiale som løgne, myter, fordomme o.s.v.
På den baggrund er det besynderligt, at
"Danskeren" i nr. 2 1997 under overskriften "Paranoia" perfidt antyder, at VESTLIG SAMISDAT er fuld af løgne og myter, og at vi er nynazister.
Hvad er nazisme? Så vidt jeg kan se, er
det centrale en ide om en samfundsform,
styret af en elite (muligvis, men ikke nødvendigvis selvbestaltet) og et etpartisystem. Det kan jo (for "eliten") lydesmukt;
men da magt korrumperer, og total magt
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Kriminalitet?
Ingen årsag!
En socialt indigneret læserbrevsskribent er ved retten i Sønderborg blevet
idømt en bøde på 1000 kr. for at have beklaget s ig over unge voldelige indv-dndrere og den manglende retssikkerhed. Manden blev dømt for at have skrevet: "Den
kultur disse unge kommer med er efterhånden tyveri og drab, når de ikke kan få
deres vilje, eller voldtægt."
Der er efterhånden flere undersøgelser,
der bekræfter, at indvandrere er flere gange mere kriminelle end danskere. Læs herom i Danskeren 1995 nr. 6. Så sent som d.
8/5 oplyste Jyllands-Posten, at Det Kriminalpræventive Råd ser sig nødsaget til at
"gøre kriminaliteten blandt unge indvandrere til et hovedområde i forebyggelsen
af forbrydelser i Danmark".
At unge indvandrere som gruppe be·

tragtet er særdeles kriminelle er altså et
vel dokumenteret faktum.
Nu har retten i Sønderborg alt.~å fastslået, at det ikke er på grund af deres kultur, at de unge indvandrere er kriminelle.
Men hvis det ikke er på grund af deres
"kultur", må det jo være på grund af deres
"natur". I så fald drejer det sig ikke om
noget miljøskabt, men om noget arveligt,
og så er vi inde på den vaskeægte racisme.
Og det er forbudt.
Hvis man vil undgå at konune i konflikt
med retsvæsenet, gør man derfor klogt i at
undlade at udtale sig om den mulige årsag
til indvandrernes overkriminalitet.
Sådan er ytringsfrihedens tilstand i det
Danmark, som tillader sig at kritisere
menneskerettighedsforholdene i Kina.

D

I
I

Det multietniske samfunds
arkitekter
J
1

Et udvalg under Nævnet for Etnisk Ligestilling vil i ny, stor rapport åbne sluseportene for klager
over det "diskriminerende" danske samfund.
AfPeter Neerup Buh/
Nævnet for Etnisk Ligestilling nedsatte
i foråret l 996 et udvalg, som nu er kommet med en 272-siders "Rapport om mulighederne for at skabe bedre klageadgange for etniske minoriteter". Udvalget finder den gældende lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. utilstrækkelig, således ses det som "et væsentligt problem, at loven ikke giver et individ, der føler sig racediskrimineret eller
på anden måde krænket i sin færden,
f.eks. afmedpassagererne i en buse.lign.,
mulighed for at klage."
Opbyg etnisk klagebureaukrati

I
1

For at t1i en "forbedring" i lovgrundlaget og klagesystemet finder flertallet af
udvalgets medlemmer det nødvendigt at
oprelle et særligt etnisk klageorgan, samt
"at der i alle større byer, som mål indledningsvis de 15-25 største, etableres et eller flere velfungerende rådgivnings- og
sagsbehandlingskontorer for etniske minoriteter." Der kan her bygges på private interesseorganisationer, "men med offentlige tilskud til lokaler, kontorudgifter m.v."
l videst udstrækning skal diskriminationsklager søges bilagt ved mægling,
men hele tiden med mulighed for retssystemets indgriben med tvangsmidler, hvis
mæglingen s lår fejl. Enhver med retlig interesse deri, herunder "foreninger, som
har til formål at varetage etniske gruppers
interesser", bør ifølge udvalget kunne anlægge sag om forbud og påbud. Personer
eller interesseorganisationer, der opfylder
retsplejelovens betingelser, bør desuden
have fri proces i sager, hvor Ligestillingsnævnets sekretariatsleder anbefaler fri
proces.
Det vil ifølge rapporten være et vigtigt
princip under mægJingsforsøg, "at der ikke stilles spørgsmål til det rimelige i, at en
person føler sig krænket, idet det helt enkelt lægges til grund at følelsen er ægte.''
En fremmeds sarte følelser kan altså bringe en uforsigtig dansker til multietnisk
opdragelse eller "mediation", hvilket ud-

valgets flertal støtter, idet den fremmedes
selvtægt ellers er en nærliggende mulighed: "Mcdiation fungerer i sådam1e konflikter ofte som 'præretlig', eller forebyggende, idet der er en nærliggende risiko for, at en person, som føler sig krænket
og som ikke har nogen steder at gå hen
med denne krænkelse, sidenhen vil udføre handlinger som er retsstridige." Frivillig kapitulation eller udsættelse for illegal pression - det er danskernes alternativer.

Tine Brylds betænkeligheder
Tine Bryld kom imidlertid med en
mindretalsudtalelse fra udvalget. Hun advarer mod flertallets anbefalinger, der
rnmmer en "risiko for yderligere polarisering mellem etniske minoriteter og andre
minoriteter.'' De foreliggende forslag fo.
kuserer efter hendes opfattelse for meget
på konflikter og modsætninger, ligesom
hun finder dem præget af centralisme og
bureaukrati. Hun spørger i stedet om,
hvorfor nogle danskere er imod de fremmede: "Er de racister eller er de bange
mennesker? Mennesker, der føler sig diskrimineret på arbejdsmarkedet, i boligselskaberne, uddannelsesstederne, bistands- ·
kontoret eller som altid er på ventelister til
sygehuse og undersøgelser? Alle dem, vi
der kan brnge ordet og loven, ikke altid
tænker på, når vi taler om diskrimination.
Ganske 'almindelige' mennesker, med
tanker og følelser, der sjældent afspejles
på en differentieret måde i den offentlige
debat, men som udladninger i en ophidset
debat om en konkret sag.''
Derfor skal det ifølge Bryld "nøje overvejes, hvem vi hjælper og hvem vi skader,
hvis vi laver en lov, der skal beskytte etniske minoriteter mere end andre minoriteter mod diskrimination. Spørg bistandsklienter, der har gået ledige i årevis, hvordan han eller hun har det med arbejdsformidlingen, pladsanvisningen eller boligselskabet. Eller spørg hvor længe de må
stå på venteliste til operationer?"

Bryld mener, at borgere og medarbejdere "skal inddrages, så alle meninger
høres - uden at det nødvendigvis medfører nedvurdering, fordi nogle bar diskriminerende synspunkter og uden at det
nødvendigvis medfører krav om sanktioner. Åbenhed og tolerance angår ikke bare dem, vi er enige med."
Bryld tror ikke på positiv særbehandling, men de,imod tror hun på "en anderledes kraftig indsats, der går på at uddanne til job i det offentlige på centrale arbejdspladser som daginstitutioner, skoler,
sundhedsvæsen og politi. Organisationerne, der er repræsenteret i Nawnet for Etnisk Ligestilling bør være anderledes opsøgende, når det drejer sig om at påvirke
skeptiske arbejdsgivere og ansatte(...). En
påtrængende opgave for sekretariatet er at
undersøge mulighederne for at udvide uddam1elsestilbud, således at etniske minoriteter i langt større omfang ansættes i
kommuner) amter og staten.,.
Således kritiserer Bryld med rette udvalgsflertallets pest, men hun har kun kolera at tilbyde i stedet.
Enighed om fremmedkursen
Enigheden om at f§ det multietniske
samfund til at fungere er total. Ikke overraskende giver Nævnet for Etnisk Ligestilling i sin endelige indstilling - følgende Parkinsons Lov - enigt udtryk for, at en
helt afgørende forndsætning for, at nævnet kan opfylde sit formål er, at dets sekretariat "tilføres væsentligt øgede ressourcer i form af j uridisk, sociologisk og
formidlingsmæssig ekspertise."
Ja, det multietniske samfunds sædvanlige melodi om nødvendigheden af at
"tilføre ressourcer" i en stadig strøm er
velkendt. Det er ikke overraskende, at
nævnets flertal i alt væsentligt anbefaler
udvalgets forslag, når man ser, hvem dette flertal består af: Nusrettin Arkin, Repræsentantskabet for de en1iske minoriteter;
Joseph Obeng, IND-sam; Bashy Qurai- ...
shy, Rådet for de etniske mino1iteter; ,..
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Chandra Jayamanne, Rådet for de etniske
minoriteter; Mohammad Mansuri, Indvandrernes Fællesråd i Danmark; Fakhra Mohammad, Repræsentantskabet for de etniske minoriteter; Inger-Marie Dyrholm,
Dansk Folkeoplysnings Samråd; Ove
Christensen, Kommunernes Landsfore·
ning og Peter Seeberg, formand for nævnet. Etnisk "ligestilling" for danskerne
spørger åbenbart ingen om.
Nævnets mindretal er enig i fo nnålct
med udvalgets forslag: bedre klagemulig·
heder, totalt forbud mod "racediskrimination" osv. - de ønsker blot lidt andre metoder. Således frygtes med rette, at "forslaget om at udstyre sekretariatslederen
med retten til al rejse tiltale i civile sager
kan komme til at virke som et fluepapir."
Selv Dansk Arbejdsgiverforenings repræ·
sentant, der advarer mod positiv særbehandling, anbefaler imidlertid "holdningspåvirkning og øget information" for at
løse det multietniske samfunds problemer.
Det fundamentale fejlsyn
Nævnets og udvalgets fælles grundsyn,
opridset i begyndelsen af rapporten, afslører betingelserne for den uhyggelige
principielle enighed om at trække multi-

kulturalismens velsignelser ned over hovedet på danskerne. "Der er i dag en stigende forståelse for, at ikke kun Europa,
men også Danmark har bevæget sig væk
fra forestillingen om at kunne etablere eller opretholde en kulturhomogen nationalstat", hedder det således. "Alle stater i
Europa, derunder Danmark, er blevet til
flerk:ulturelle samfund, dvs. samfund med
en majoritetsbefolkning og et større eller
mindre antal etniske grupper af forskelli!,,>t
omfang."
I sådanne samfund, "der er baseret på
en fundamental ligestilling af mennesket
med mennesket, formuleret gennem en
abstrakt forståelse af mennesket, som
havende umistelige rettigheder, bliver enhver forskelsbehandling eller diskrimination af mennesker eller grupper af
mennesker et angreb ikke alene på det
individ eller den gruppe, der bliver diskrimineret, men også på den sociale

orden!'
Denne systematiske borttænkning af
alle den virkelige verdens forskelle må
naturligvis føre til et samfundshersende
ensretningsprojekt, hvor virkelighedens
genstridige- menneskemateriale skal genopdrages politisk korrekt. I denne multietniske udvikling, "der vil blive mere markant i årene fremover", skal "institutioner
og dannelse inden for den moderne demokratiske retsstat gentænkes, hvor ligestillingen og ligebehandlingen er grundlaget.
Det betyder naturligvis ændringer i vores
selvforståelse og i de institutioner, der
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hidtil har funge ret udfra en rationalitet baseret på den kulturhomogene nationalstat,
da danske medborgere med en anden etnisk baggrund end den etnisk danske oplever stigende diskrimination med ud~
gangspunkt i dette forhold."
Her bliver den selvfølgelige anstændighedsregel, den urgamle landsmands lov, at
danskere særbehandler danskere, pludselig en parallel til den biologiske rncisme.
"Racjsmen bar ændret sig", hedder det således i rapporten. "De tidligere faste, biologisk funderede klassifikationssystemer,
der inddelte menneskeheden i forskellige
racer og underracer, der legitimerede forskellige former for overgreb, undertryk·
kelse, og udryddelse mv., er blevet afløst
af nye kulturelt baserede klassifikationssystemer, der i al væsentlighed bar den

samme funktion."
Nedbryd nationens vilkår
med rettighedstænkning
Denne opfattelse af nationalstatens eksistensvilkår som "racisme" kræver som
modtræk skabelsen af et nysprog, uatbængigt af tid og sted, frit i luften svævende
over eksistensens forudsæminger. Netop
fordi det historisk givne menneske er nationalt, og - som der med uhyggelig manglende selvindsigt står i rappo1ten - "netop
fordi sprog og kultur er så præget af fortid
og samtid, er det eneste tværgående redskab, der er til rådighed i denne proce.~,
rettighedstænkningen, forankret i et alment og abstrakt menneskeretsbegreb,
uden specifikke kulturelle konnotationer.
Derfor vil den demokratiske d ialog om
den indholdsmæssige side af 'det politisk
korrekte' være et tilbagevendende fænomen, der vil udtrykke nye dimensioner i
den bredere kulturpolitiske udvikling."
Indenfor rammerne af en snæver politisk korrektheds ensrettende verdensbillede søger toneangivende kræfter i disse år
at skabe et abstrakt nyt menneske på ruinerne af det danske folk. I spidsen for arkitekterne til dette projekt findes Nævnet
for Etnisk Ligestilling, dets udvalg og ikke mindst de politikere, som giver nævnet
opbakning og støtte. Tankerne i de rapporter, som i dag udarbejdes i disse magt·
haverkredse, kan blive morgendagens vir·
kelighecl, hvis danskerne ikke tager afstand fra dem på det tidligst mulige stade.
Der vil næppe være tvivl om udfaldet,
hvis folket fik forelagt grundtankerne i
"Rapport om mulighederne for at skabe
bedre klageadgange for etniske minoriteter" til afstemning. Netop derfor vil man
indføre dem i stilhed, gemt i tykke rapporter.
Man må være på stadig vagt for at beV-<lrc demokratiet i disse år.
Peter Neerup Buh/

Det nationales
natur
"

Det nationale kan ikke defineres. Dets
udslag kan man kun konstatere, efterspore i samfundsliv og i historie. Visse mennesker, der mener at sværge til intelligensen, har kaldt disse udslag ufornuft.
Del er gerne historikerne, der tørster efter
med astronomisk nøjagtighed at kunne
udregne historiens bane efter visse sociale og økonomiske love, og så ser de, at der
er en afvigelse fra banen, en ukendt planet bag ved, der har bragt forstyrrelsen.
Delllle ukendte planet er det nationale.
Men da man ikke ser den, ligger det jo
nær at betvivle dens eksistens og betragte
den nævnte afvigelse som mærkelig ufornuft.
Der kan siges en hel del om det nationales natur. Det er instinkt, det er følelse,
er fornemmelse, stundom blind, stundom
forunderligt seende. Det er noget irrationelt, som man må tage med i sin ellers rationelle betragtning af et folks vej og mål.
Det er et folks tyngdekraft, dets sammenhængskraft, årsag til dets ydeevne som
folk o.s.v. - sådan kan man blive ved uden
at nå nogen endelig definition. At definere det nationale er som at få to jernbaneskinner til at skære hinanden. Stirrer man

ud ad dem, synes man, de skærer hinan•
den i et bestemt punkt, og man giver defi ·

nitioncn, men kommer man derhen" ser
man, det er længere borte igen, og man gi·
ver en ny og bliver sådan ved. Man kan naturligvis med brutal magt få disse jernbaneskinner til at skære hinanden, men så
løber toget af sporet. Alle definitioner er
derfor farlige.
Mest centralt ramte Hans E. Kinck det
gådefulde, ubestemmelige i det nationales
væsen, når han skrev: •Jeg forsvarer da
heller ikke det nationale. Det er som at
forsvare det erotiske. Det er. Det er en realitet, som ingen ungdommelig teori kan
flytte noget ved, endsige: kvæle. Det er
uudsletteligt.'
Ved at sammenstille det nationale med
det erotiske har Kinck ført det nu ellers så
politisk udformede begreb tilbage til dets
instinktive grundlag, d. v.s.: han udelukker
dermed fornægtelsens mulighed: at fornægte sine nationale instinkter er det sam-

me som at fornægte sin erotik, man bliver
offer for en dræbende selvmodsigelse,
med mindre da man skulle være unormal.

Jørgen Bukdahl i Nationaltidende 2-8/5 1925.

(Wiener)Brød og skuespil:

En advarsel til ungdommen
Magthaverne i politik, medier og styrede organisationer gør alt for at beherske ungdommens tanker og handlinger og holde den fra modstand mod den forræderiske bortgivelse af dens arv til
fremmede. Hvis danske unge vil bevare deres ret til Danmark, må de vågne op og kæmpe for den.
AfLouise Bach
Der er nogle som påstår at Danmarks
ungdom er synonymet på engagement,
virkelyst og skeptisk holdningstagen til
samfundsvigtige Spørgsmål.
I høje toner priser disse mennesker at
ungdommen tager del i debatten og har en
befriende kritisk holdningstagen til spørgsmål der i fremtiden vil få konsekvenser
for den. Det er for øvrigt de samme mennesker der lægger låg på debatten når den
bliver lidt for hed og kritisk. Så bliver de
lidt for engagerede unge hurtigt skilt fra
flokken af umælende får, der kun bar horisont til at stoppe i hovedet og nyde det
søde driverliv for lånte penge. For sandheden er jo en helt anden, og når politikerne
har lukket døren bag sig efter endnu en
omgang nøje iscenesal Mester Jakc1·teater,
må de slå hinanden på lårene af grin.

"Det går nok"-generation
Faktum er nemlig at vi for første gang
siden 68-generationen har en ungdom
hvor specielt de 15-30 årige overhovedet
ikke har stillet spørgsmålstegn ved de virkeligt presserende samfundsproblemer i
den offentlige debat, så som indvandreroversvømmelsen og gældsætningen af
Danmark der nænner sig forhold som under den kullede greve, men bare har ladet
stå til med et "Det går jo nok altsammen".
Denned ikke sagt at disse unge ikke kan
være problematiske for politikerne der jo
som bekendt for længst har udviklet siddesår af nervøs klamring til deres pladser.
Berøringsfladen til menigmand er selvfølgelig for længst gået fløjten. Men der
hviskes jo i krogene. Der tænkes farlige
tanker. Og tanker har det med at blive til
handling. Derfor må disse unge for enhver
pris pacificeres med brød og teater, ligesom de helt unge skoleårgange for længst
er blevet så belærende indoktrineret af
åndløse kampagner og pædagoger der
sjældent forsømmer en lejlighed til at velsigne den store kulturberigelse det er at få
nye knivstikkende kammerater med eksotisk klingende navne. Disse helt unge
mennesker (6-14 år) er for størstepartens
vedkommende i den grad høreskadede af
at få tudet ørerne fulde af soundtracket til

den moderne udgave af "dansen om den
etniske guldkalv".
Indtil videre er den slags gimmenik
prellet af på langt størsteparten af de 1530 årige, der for de flestes vedkommende
er vokset op i en så snæversynet verden og
derved har bevaret deres sunde kritiske
sans intakt - men desværre også ubrugt.
Men det tunge artilleri er fra Over-Danmarks side trukket i stilling, så lad os se
på de propaganda-granattyper vi kan forvente at få i hovedet - samt dem vi allerede bar modtaget.

Passiviseringsmidlerne
Hvis man tager et overordnet blik på
underholdnings- og passivitetsindustrien,
vil den kritiske læser/seer hurtigt opdage
at netop denne del af vor hverdag er proppet med mere eller mindre skjult "political correctness". De tider er forbi hvor
man efter en travl hverdag kunne stresse
af med en uforpligtende biograffi lm eller
et godt teaterstykke.
For år tilbage kunne man med sindsro
gå ind og nyde disse herligheder uden at
have paraderne oppe til forsvarsposition.
Naturligvis i vished om at kunstnerne eller forfatteren havde en mening og en
holdning til de ting de skildrede.
Det er da også ok, at de lod disse synspunkter skinne en smule igennem, men
problemet er kommet de senere år hvor
god kvalitet og frivillig stillingtagen til
produktet er blevet erstanet af belæring og
diktatoriske jeg-alene-ved-meninger og
farligst af alt - de indpakkede budskaber.
Stemmekøbet
Lad os smrte med passivitetsindustrien,
sponsoreret af vore egne skattepenge og
lanceret af vore ridefoged-politikere, der
ikke lader de gamle romerske dil'tatorer
noget efter, oår det gælder om at holde folk
ben i åndelig armod hvor brød og teater udgør hovedingrediensen i denne miskmaskcocktail afkulturfup og plattenslageri.
Der er ingen tvivl om at staten, nu da
der virkelig er et arbejdsløshed~problem,
har en interesse i at holde de ledige ben i
en passivitet hvor man prøver at købe sig

til deres gunst ved at man som partier
overbyder hinanden i forskellige filantropiske projekter der skal gøre dem håndtamme - ud fra den betragtning at man ikke bider den bånd der fodrer en. Det vil sige
at ens stemme til folketingsvalg nu ikke
handler om samfundsessentiel stillingtagen, men om hvilket parti der p.t. vil sørge for lidt kroner og øre til den enkelte.
Ved at give køb på ens egne meninger i
EU-spørgsmålet, "flygtninge"-problematikken o.s.v. belønnes man altså pludselig
med forskellige økonomiske bolsjer. Sagt
på rent dansk: Hvis man kan få 30 kr. mere om måneden i boligtilskud stillet i udsigt af et indvandrer-leflende parti, er
mange parat til at give køb i deres holdninger for ussel mammon. Man skaber
altså en fugleunge-af11ængigbed.
En meget farlig sovepude.
F.eks. skrev den engelske professor
Alexander Tyler allerede for 200 år siden:
"Et demokrati kan ikke eksistere som permanent styrefonn. Det kan kun eksistere
indtil det tidspunkt da vælgerne opdager
at de kan stemme sig til velgørenhed fra
statskassen. Fra da af stemmer flertallet
altid for de kandidater som lover dem de
største ydelser af offentlige midler. Med
det triste resultat at demokratiet bryder
sammen som følge af letsindig fiskal politik og derefter følges af diktatur. Den
gennemsnitlige levealder for verdens store civilisationer har været 200 år. Disse civilisationer har gennemløbet følgende
stadier: Fra trældom til åndelig tro, fra tro
til mod, fra mod til frihed, fra frihed til
velstand, fra velstand til egoisme, fra egoisme til selvtilfredshed, fra selvtilfredshed
til apatj, fra apati til afuængighed og fra
afuængighed til trældom igen."
Jeg vil Jade det være op til læseren at
bedømme, hvilket stadium Danmark har
nået!

Hjernevaskende musik
Hvis man bare en gang inden for de senere år har været inde i en større pladebutik vil man have konstateret at hele sekti- ~
oner er reserveret til en afskyelig form for
musikgenre, nemlig "gangster-rap". Ud-

DANSK~R8N • NR. 3 • JUNI 1997

15

adtil prøver kunstnerne til disse makværksplader, der i kvalitet slår marianergravs-bundrekord, at overbevise uspolerede unge mennesker om at deres "kunst"
har rod i de sortes frustrationer om at leve
i en verden domineret af hvide. Gangsterrap-musikken er i sagens natur da også
kun repræsenteret af sorte kunstnere der i
høje toner hylder narkomisbrug, uhæmmet vold mod hvide, kriminalitet.ja endda mord.
Et godt eksempel på alt dene er gruppen "Body Count'', der allerede i deres
indledningsmunmer på pladen starter
med at dræbe en politibetjent. Så eskalerer teksterne fuldstændigt. I flæng kan
nævnes Voodoo-dyrkelse, voldtægt af to
12-årige hvide piger, opfordringer til at
dræbe ens egen mor hvis hun bar en kritisk stillingtagen til andre nationaliteter,
og andet i samme lystige genre.
Absolut afskyeligt, og alt i alt står vi os
bedst ved at vende denne afa1t af"musikkunst" ryggen.
Imidlertid står det også galt til herhjemme. Specielt kategorien "rap", hvor kunstneren anstrenger sig for at sige en masse
vrøvl uden at det skal lyde musikalsk, er
værd at advare imod. Selvfølgelig skal vi
ikke generalisere, da der også i denne genre findes en del spillemænd der er ganske
fornøjelige at lægge øre til. Men en genre
som "hvid chokolade" har selvskrevet sig
til at fil advarselslamperne til at lyse rødt.
Blandt sange som "Bajerne forandrede
mig,• og "Pikken i hånden° finder vj sangen "Det er en chokoladeting". På musikvideoen, der har været vist flere gange i
fjernsynet, får Den Danske Forening "fingeren", imens de mærkelig velklædte unge mennesker hopper rundt i en baggård
og synger:
"Ulala/a vi dyrker vores aggressioner
gennem lyrik der ryger gennem mikrofoner
ligesom impotente mænd med et liv uden

mening
dyrker deres aggressioner i Den Danske
Forening".

Tydeligvis har de kære små chokoladestykker ikke sat s ig i11d i DOF's holdninger, men er blot sprunget med på vognen.
Vi må til enhver tid betragte kritik fra
en sådan kant som et ridderslag til os.
Imidlertid er det kedeligt at måne konstatere at imens disse dyt-båt-toner lyder
over det ganske land bliver vore folkekære
børnesange i det skjulte strøget af censuren. "Danskere11" kunne i 1996 berette om
at den glade sang "I niggerland" nu er
fjernet fra "De små synger", og søndag
9/2 97 var fjernsynsseerne vidne til at
,'stortalentet"

Jess

Ingerslev

i ung-

domsprogrammet "Gotha" gav den herli-
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ge sang "Jeg har set en rigtig negermand"
kniven for struben ved at udtale, efter at
have set musikvideoen, at sangen ikke var
andet end en blanding af børnemishandling og racisme.
Videofilm
Videobranchen er i rivende udvikling.
Aldrig før er der blevet langet så mange
film over disken som i disse år. Det bevirker selvfølgelig at lødigheden i filmenes
kvalitet er stærkt svingende. Men hvad
værre er: De senere års tunge dyne af"political correctness" har efterhånden fået
Hollywood til at kamme helt over i e11
"omvende racisme". Det er efterhånden mere regelen end undtagelse11 at se hvide blive både fysisk og psykisk forhånet og underkuet af etniske minoriteter af alle slags.
l dag er det sådan at hvis der både er
hvide og minoriteter i en Hollywood-fi lm
så er slyngelen, morderen, forbryderen
næsten altid hvid. Ud fra en vis betragtning kan man sige at videofilm-producenterne skamløst manipulerer unge amerikanere til at føle foragt og afsky for deres
egen oprindelse og kultur.
Da ca. 90% af alle film på det danske
videomarked kommer fra Hollywood er
der grund til alvorlig bekymring for at
denne effekt af filmenes omvendte racisme også vil vise sig herhjenune hvor vi
allerede i dag ser nogle unge danskere tage afstand fra deres egen kultur og historie. Film som "Moneytrain" med Westley
Snipes og "Waiting to exhale" med Whitncy Houston hører absolut til på hardcoreskalaen. I "Moneytrain" er Snipes' hvide
medspiller en klods om hans ben, og Snipes' sorte venner råder ham til, rent socialt, at skille sig af med ham da han ellers
i tid og evighed "vil hænge på det hvide
svin".
We.~tley har tilsyneladende også selv
fået racisme i den gale bals, idet han midt
i filmen slår en hvid til lirekassemand,
fordi han skulle have kaldt ham "nigger".
Jeg har set sekvensen omkring 20 gange,
og der bliver ikke sagt et eneste ord i den
retning. Det er ren og skær manipulation
fra filmselskabets side.
I "Waiting to exhale" er det bestemt ikke bedre. Her tror man først at filmen er
optaget i Afrika, idet de første 40 minutter ikke byder på en hvid skuespiller.
Imidlertid dukker der meget belejligt en
håndfuld op da den sorte direktør i filmen
har brng for nogle underdanige undersåtter der adlyder hans mindste vink. Selvsamme direktør bedrager i filmen sin sorte kone ved at iage en hvid elskerinde!!
Bemærk venligst at udråbstegnene ikke
er mine. De er hentet direkte ud fra anmeldelsen af filmen. Som om en hvid pige skulle være mindre værd end en mørk.

Dette er i hvert fald den røde tråd i filmen,
idet det forsmåede kvindemenneske ikke
forsømmer et øjeblik i filmen til at delagtiggøre andre og dermed også seerne i
hvad hun mener om hvide kvinder. Med
denne snigende form for "kulturel fornyelse" er der al mulig grund til at råbe vagt
i gevær, hvis man som forældre eller som
storesøskende skulle overraske de yngste
poder i færd med at spilde deres tid på et
sådant stykke indoktrinerende kunst.
Kort sagt: Tøv ikke med at gribe ind.
Vi kan være evigt forvisset om at hvis
vi ikke som familiemedlemmer gør noget
så står der et korps af velmenende pædagoger klar til at tude børnenes ører fulde
af de "rigtige" meninger.
Bøger og tidsskrifter
Hvis man før i tiden lånte en ungdomsbog på biblioteket var man næsten sikker
på at fil et produkt i hånden hvis indhold
ikke bevægede sig meget uden for rammen: Ungdom - usikkerhed - brydningstid - kærestesorger og bumsecreme. Denne udkogte suppehøne drev hovedparten
af landets ungdomsforfauere rovdrift på,
og så lige da ..... lige da der kun var en enkelt fjer tilbage på hønen pustede disse
underlige mennesker denne fjer op til fem
høns.
Fjeren hed "racisme'...
Et enkelt blik på ungdomshylden på det
lokale bibliotek eller hos boghandleren er
nok til at overbevise enhver om hvor galt
det står til. Med nidkær hånd har forfattere grebet om dette halmstrå og forvandlet
deres manuskripter til rene propagandahæfter for indvandringens herligheder.
Ungdomsbøger anno 1997 kører gerne efter recepten:
I} Dansk pige møder og forelsker sig hovedløs i maskulin og viril kulturberiger.
2) Dansk pige møder fordomme og skabsracisme hos sine venner og sin familie
der ikke ubetinget står på hovedet for
den glade mandsling.
3) Dansk pige og hendes oliesheik filr
overbevist familie og venner om at
hendes nye ven er fuldt på højde med
danske drenge - ja måske endda bedre
- og flove og brødebetyngede må hendes familie erkende at de tog fejl, hvorefter de tager Hassan til deres hjerter.

Bare synd at der aldrig kommer en
fortsættelse til bogen. En siidan ville, hvis
den skulle være realistisk, højst sandsynligt indeholde den danske piges tvangskonvertering til islam, hustruvold og ægtemandsdominans. Men den slags emner
ville jo selvfølgelig være for kontroversielle at tage op.

Meget bedre ser det ikke ud hvis man
med kritiske øjne ser ungdomsmagasiner
igennem.

I stor stil tilbydes landets folkeskoler
diverse klassesæt inden for kategorien
"antiracistiske nngdomsblade". Meningen er selvfølgelig så at skoleeleverne efter endt læsning skal spores ind i de rigtige meninger.
Absolut vederstyggeligt er det at læse
et blad som f.eks. "Zap" der er udgivet af
Mellemfolkeligt Samvirke. Magen til
statsbetalt meningsmanipulation skal man
lede længe efter. Bladene er fyldt med artikler hvor alle de beskrevne danske børn
har en masse plusoplevelser sammen med
deres nye interessante venner. En noget
glansbilledagtig omskrivning af det virkelige liv, tør det svagt antydes.
Krims-krams-småartikler så som: '7 årig

men dan jer jeres egen mening ud fra,
hvad I kan se.
Men husk, at selv i det, l tror at se med
egne øjne, kan forfalskningen være blevet
sneget ind. Husk at i det i dag herskende
informationsmiljø kan selv den groveste
løgn uden problemer præsenteres som
sandhed og sandheden som løgn. Når det

for at sætte igennem med magt, hvad de ikke magter at argumentere med forstanden.
Sut altså ikke på det, I får stukket ud,
førend I ved, hvad det er. Og vær ikke ydmyge over for autoriteterne, blot fordi de
puster sig op."
Selvsamme autoriteter håber nemlig på
at Danmarks ungdom anno 1997 er sløv
og uvirksom.
De tror på at et sen-ungdomsoprør, hvis
dønninger vil vælte deres spinkle folketingstaburetter, er lige så sandsynligt som
at finde et nununer af"Danskeren" i Gellerupparkens Bibliotek.
Lad deres forhåbninger blive gjort til

drejer sjg om at nedgøre og sværte "frem-

medfjender", er nazistiske propagandametoder stuerene - ja endda "smart" og
"engageret" journalistik.
Husk også, at demokratiet er jer, og at
der ingen skarn er i at bruge det, selv om det
søges monopoliseret af politikere og mediefolk, der mener sig klogere end alle andre,
og som ikke skyer noget som helst middel

skamme!

Louise Bach

verdensmester i koranlæsning'', "Glatbarberede muslimer" og "Seksualundervisning på arabisk" skal nok få de små po-

der til at strække hals.
Men klassens Spørge-Jørgen skal nok
for sin egen skyld holde spørgsmål som:
Hvad så med halalslagtning, "æresdrab"
og pigeomskæring, tæt til kroppen. Den
slags er ikke velset.
Hvis alt dette ikke er nok til at holde
interessen fanget kan man i bladene deltage i alskens multikulturelle konkurrencer

Talerstolen
Jan Mølgaard
Mørk.øv

hvor hovedpræmien er et kilo antir&ciS•

tiske bolsjer!! (Gad vide hvilken farve de
har).
I et andet blad under temaet "Koranens
børn" kan man bl.a. læse: "Der er mange
myter og fordomme om muslimer og om
islam i Damnark. Nogle danskere mener,
at muslimerne er vores nye fjender.
Muslimerne er usle og forfærdelige ter-

ternationale politiske og økonomiske sce-

ne - hvorfor der også godt kunne være en
vis mening i at erstatte Kronen med den
nye D-Mark, vistnok kaldet EURO - må
vi selvfølgelig stå fast på retten til selv at
bestemme vore indre anliggender. Det
gælder bl.a. fordelingspolitikken, som jo
indgår i næsten al lovgivning.
Vi har ikke brug for at samle Europa
indadtil, men udadtil. Ikke et EU for at
livet fra Sicilien til upland,
.., standardisere
for det kan naturligvis ikke lade sig gøre,

__

uanset

hvor mange

direktiver

der

produceres, men et nyt Europa som et
stabiliserende element i en stadig mere
usikker og uoverskuelig verden. Lad os

rorister, der bringer andre menneskers liv

i fare ved bombesprængninger. Muslimerne er gale fundamentalister allesammen. Men virkeligheden er anderledes.
Flertallet af den muslimske befolkning i
verden lever lige så fredeligt og roligt,
som danskerne gør det i parcelhusforstædeme i Silkeborg, Albertslund eller Gud-

bare kalde det en stormagt, som kunne til-

hjem.''

Uheldigvis må vi dog konstatere at de
såkaldte "fordomme", vi angiveligt skulle
have over for vore nye landsmænd, sørger
disse ustandseligt for at gøre fuldt berettigede.
Med disse eksempler in mente er der al
mulig grund til at advare den unge generation mod at forholde sig passiv og ukritisk til disse vitterlig store problemer.
Bedst af alt kan det siges med de velvalgte ord Ole Hasselbalch bruger i sin

minutter der går rra det øjeblik, tyskerne
justerer deres rente, og til vi må gøre det
samme ved vores.
Men selv om Danmark ganske rigtigt er
henvist til en rolle som statist på den in-

Nationalt
og internationalt
Når det hævdes, at medlemskabet af
EU koster suverænitet, lyder svaret fra de
ivrigste tilhængere som regel, at de små

bog "Svig":

lande alligevel logen reel suverænitet be-

"Tro ikke, kære unge venner, på det,
man forsøger at proppe i halsen på jer,

sidder - efterfulgt af historien om, at vor
(illusoriske) selvstændighed består i de 13

byde forskellige former for assistance
overalt, hvor problemerne opstår. Hvordan skal det f. eks. gå i det tidligere Sovjetunionen, og hvilke konsekvenser får
det for os?
Det er ikke kolonitidens verdensorden,
der skal genetableres, men vi må se i øjnene, at der ikke findes ressourcer til al alle
på denne klode får mulighed for at leve
den tilværelse de ønsker sig, og at der ej
heller findes en holdbar løsning på dette
stærkt voksende problem, kun en slags
overlevelsesstrategi. For alle parter.
Den kunne EU i høj grad bidrage til
gennem en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den er ikke så skræmmende, som
mange af al magt vil gøre den til. Vil vi
bevare Dann1ark og den kulturkreds vi nu
engang tilhører, må vi være realistiske ...
nok til at indse, at der må løftes i flok.
~
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Men det har formentlig lange udsigter
- jfr. krigen på Balkan, hvor det påny var
USA, som måtte gribe ind. Dertil kommer, at en bred folkelig og politisk tilslutning med rette forudsætter, at der holdes
igen med integrationen på områder, hvor
den er overflødig, umulig eller direkte
skadelig. Det cent.raJe bureaukrati måbegrænses. Det gavner ikke de i forvejen
mangelfulde demokratiske systemer at
flytte beslutninger om nationale forhold
endnu længere væk fra de mennesker de
berører, og det forøger ikke mulighederne
for at tage fat på de livsnødvendige internationale opgaver.
Jan Mølgaard

Fra brevkassen
En læser fra Københavns omegn argumenterer for, at Danmark bør give udenlandske kriminelle mulighed for at afsone
i hjemlandene:
"1 december blev en vist tyrkisk eller
pakistansk statsborger her i landet idømt
en meget lang fængselsstraf for drab med permanent udvisning efter afsoningen.
Som lettere rystet skatteborger spørger
jeg derfor Justitsministeriet, hvorfor vedkommende dog ikke kan afsone i sit hjemland - hvor man kan tage hensyn til hans
biltur, og som han alligevel senere skal
hjemsendes til.
Der er jo ingen mening i at Danmark
skal bruge noget på resocialisering m.m.
afvedkonunende ... der vist havde opholdt
sig i over 20 år i Danmark, og som all igevel måtte bruge tolk i retten.
Det er helt rørende, at Justitsministeriet virkelig har set grundigt på sagen. Nok
også meget fornuftigt, da halvdelen af de
indsane i danske fængsler er udlændinge.
Justitsministeriet oplyser, at:
Danmark har underskrevet en konvention med Europarådet gensidigt gældende
de underskrivende stater. I henhold til
"Lov om international fuldbyrdelse af
straf": Belgien, Cypern, Finland, Frankrig,
Grækenland, Holland, llalien, Luxemburg,
Malta, Schweiz, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyrkiet, Tyskland, Østrig, USA
og Canada.
Demie konvention siger på dårligt
dansk, "at udlændinge, som berøves friheden som følge af. at de har begåe, en
forbrydelse, bør have mulighedfor at ud-
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stel reisfølgerne i dere., eget sa,11fiJ11d, og
som i betragtning af. at deue mål bedst
kan opniis ved at overføre disse 1i/ deres
hjemlande"...

3) Og at Danmark med henvisning til den

særlige nordiske konvention sikke,t
også ret problemfrit kan gennemføre
tvangsmæssig udlevering også til de
underskrivende stater, da det jo dybest
set er af hensyn til afsoneren.
Jeg hører fra personale ved fængslerne,
at den store udenlandske gruppe er meget
problematisk. Der skal tages grænseløse
hensyn til religion, spisevaner, temperament og helligdage osv. Til beroligelse af
gruppen lover man ofte permanent opholdstilladelse efter afsoningen (og helt
sikken f§r ganske mange en sådan tilladelse plus en førtidspension).
Og gruppen koster en frygtelig masse
penge, som er helt spildt. Ganske mange
af de udenlandske mordere og narkohandlere skal jo udvises efter afsoningen - S<'i
hvorfor ikke hjem til afsoning under
hjemlige vilkår med det samme? Konventionen taler endda om en hjemsendelsesgrænse for stralTe over 6 måneder.
Man sløser altså en masse skatteyderkroner bon ved ikke at gøre noget ved dette. Foruden at vi er til grin ude i verden
ved at tildele folk nogle af verdens mildeste straffe - der endda afsones under hotellignende vilkår... med påfølgende opholdstilladelse!

Men i anikel 3d står, at den dømte selv
kan bestemme om han/hun skal afsone i
hjemlandet.

D

Nordiske statsborgere diskrimineres dag

groft, fordi den særlige nordiske konvention skånselsløst udleverer f. eks. filliler
lh Danmark ti l finsk tvangsarbejde og
svenskere til øl-fri triste svenske fængsler
osv.
Man kan altså godt afvige fra Europarådets konvention (når det drejer sig om
øvrige Norden), uden at jorden går under
af den grund.
Tilbage bliver, at:
i) Danmark helt problemløs! kan lade
udenlandske kriminelle afsone i deres
hjemlande, hvis landene ikke er medunderskrivere på konventionen, f. eks.
alle lande i Østeuropa, Latinamerika,
Asien, Mellemøsten og Afrika.
Det er nok meget billigere at lade f.eks.
nigerianere afsone i Nigeria end i Danmark - selv om Danmark skal betale deres fængselsophold i Nigeria. Og så kan
der blive taget hensyn til nigerianernes
kultur og de vil ha' lettere ved at vende
tilbage til deres eget samfund.
2) Og at Danmark derfor udmærket kan

arrangere sig med landene i disse områder om tvangsrnæssig udlevering uden
at få konflikt med Europarådets konvention.

Fremmedes
mængde
"Bernhard Nielsen efterlyser (JP 7/4)
tal for, hvor mange indvandrere/flygtninge Damnark har modtaget inden for de seneste IO år.
lndenrigsministe1iet udsendte sidste år
en rapport med titlen "Statistik om udlændinge". Pr. 1/1 1995 var der i Danmark
197.000 = 3.8 pet. udlændinge. Folk med
udenlandsk baggrund, der har f§et dansk
statsborgerskab inden for de seneste IO år,
udgjorde 284.000 = 5.5 pct. Krigsflygtninge fra Eksjugoslavien I7.000 = 0.5 pct.
I all 498.000 = 9.8 pct.
I mellemtiden har inderigsministeren
lempet reglerne for familiesammenføring, hvilket har medført en indvandrerstigning på 38 pct., nemlig fra 6327 i 1995
til 8727 i I996.
Yderligere har indenrigsministeren besluttet, at Danmark skal modtage indvandrere fra Somalia, og der er foreløbig
kommet ca. I0.000 fra dette fjerne land."
e.,a Boserup, Klampenborg,, i Jyll..Post 19/4 97.

I Fra andre lande
Sverige

på at føre inteme tyrkiske ktige på tysk
jord."
(Kilde: Oic Well 3111096).

Kosovo-albanere hjem

Lars Otto Kristensen

Sverige og Jugoslavien (Serbien-Montenegro) vil indgå en aftale om hjemvenden af de Kosovo-albanere, som opholder
sig i Sverige, hvis de ikke allerede har fået
bevilget asyl. Det drejer sig om ca. 2.300
personer, som Jugoslavien hidtil har nægtet at tage tilbage. Sverige skal levere navnelister over de tilbagesendte, så de j ugoslaviske myndigheder kan kontrollere, at
de hører hjemme i Kosovo.
Kosovo-albanere, der fremtidig søger
til Sverige, vil straks blive hjemsendt.
Antallet af Kosovo-albanere, der kommer til Sverige er i den senere tid øget. Det
skyldes, at Tysk land nylig har indgået en
lignende aftale med Jugoslavien. Det vil
medføre, at 135.000 Kosovo-albanere i de
næste tre år udvises fra Tyskland. En del
af dem søger derfor nu nordpå.
Som bekendt er der også et stort antal
Kosovo-albanere i Danmark. Der foreligger imidlertid ikke noget om en danskjugoslavisk hjcmscndelsesaftale,
Også den forestående tyske hjemsendelse af flygtninge fra Bosnien ventes at
medføre en øget strøm til Danmark o<6
Sverige af bosniere fra Tyskland. Der har
allerede kunnet konstateres en stigende
trafik af bosniske illegale indtrængere
over den dansk-tyske grænse.
(Kilde: Sydsvenska Dagbladet 3/4 97).

S.D.

Tyskland
Tyrkerbeklagelser
En læser skriver i "Die Well" efter at en
i Tyskland boende tyrkisk statsborger bar
beklaget sig over at bl ive betegnet som
"udlrending0 : ''Hvad er det, der er så negativt ved at blive betegnet som udlænding? Det er De jo. De ønsker resten aflivet at beholde Deres nationalitet og livsform. Kun ønsker De også automatisk og
billigt at blive ''tysk". Forudsætningen for
at blive borger i Tyskland er dog at lære
tysk sprog og historie og overtage tysk
kultur og samfundsform. Ellers består der
betydelig fare for. at der bygges en trojansk hest, - ,; har allerede set eksempler
nok. Man behØ\'et' bare at nævne alle de
kurdiske opwjer. der er et åbenlyst forsøg

Færre sager
Øverste tyske appelinstans i asylsager
er Bundesverwaltungsgerieht i Berlin.
Domstolen fik i l 996 ialt 4.100 sager forelagt, hvoraf asylsager udgjorde 846 og
var langt det største sagsområde. De 846
var en tilbagegang på 20% i forhold til
året før. Hvor mange sager~ der er "på vej"
til Berlin er vanskeligt at overskue. Der
ligger flere hundrede tusinde ved de lokale forvaltningsdomstole og l 5.000 ved
overforvaltningsdomstolene.
(Kilde: Die Welt 2012 97).

Lars 0110 Kristensen

Frankrig
Falske argumenter
for indvandring
Et af Frankrigs største landsdækkende
dagblade "Le Figaro" bragte l 2/3 97 et
indlæg af en økonom og statistiker Patrice Gros-Suaudeau under overskriften
"Indvandring: De falske argumenter", der
stadig hamres ind i hovedet på folk og derfor til sidst tros som sandheder.
Han gennemgår dem et for cl og gendriver dem.
I. Frankrig har Ju,ft 30 strålende år med
s1ærk økonomisk vækst indtil 1974 på
grnnd afindvandringen.

Han påviser herove1for, at væksten i arbejdsstyrken på de voksende industrieUe
områder i overvejende grad skyldes to inceme franske udviklinger, nem1ig vandrin·
gen fra land til by og den store tilgang af
kvinder til arbejdsmarkedet. I forhold dertil udgør ikke-europæiske indvandrere i
den nævnte periode kun en meget lille del
af væksten i arbejdsstyrken. Man havde
endda sagtens kuru1et undvære dem ved i
stedet at modernisere produktionsapparatet mere. Men arbejdsgiverne havde interesse i tilvandringen af lavtlønnede fremmede for i en periode med høj beskæftigelse at kunne trykke de franske arbejderes
lø1minger. Det er dermed paradoksalt at
kunne konstatere, at det nuværende franske
venstre ved at forsvare indvandringen i virkeligheden forsvarer arbejdsgivernes interesser imod de franske arbejdere.

2. Sammenligning med arbejdsløsheden i
Tyskland.
Formanden for SOS-Racisme i Frankrig har i "Le Figaro" 28/9 95 påstået, at
der aldrig videnskabeligt er bevist nogen
sanunenbæng mellem størrelsen af arbejdsløshed og mængden af indvandrere,
og henvist til, at Tyskland har forholdsvis
flere indvandrere end FrankJig, men en lavere arbejdsløshed.
Sammenligningen afvises, fordi de to
lande opgør antallet af fremmede efter
helt for~kclligc principper. Tyskland anvender "blodets ret" som grundlag for nationaliteten, så f.eks. en 3. generations
tyrk stadig regnes for indvandrer. I Frankrig derimod hersker en langt større løshed
m.h.t. naturalisation, hvorfor antallet af
indvandrere er st.-erkt undervurderet sammenlignet med Tyskland.
Dertil kommer, at indvandringen til
Tyskland nu langt overvejende består af
europæere fra Central- eller Østeuropa,
hvilket ikke er tilfældet i Frankrig.
3. Frankrig har altid være/ et i.11dva!ldri.11gsland, og indvandringen har swrf set altid ha/i forholdsvis samme størrelse.

Befolkningen i Frankrig har fra det
gamle Galliens dage og til midten af det
19. århundrede eller i mere end 2000 år
været keltisk og germansk med nogle iberere i sydvest. De senest tilkomne var normannerne i det 11. årh. Først i det 19. årh.
kom en indvandring af belgiere og italienere. Derefter kom der i det 20. årh. polakker, spaniere, portugisere og nogle russere og tyskere. Indtil I950'erne var den
franske befolkning næsten fuldstændig
europæisk. Den ikke-europæiske og ikkekristne indvandring er således noget meget nyt i fransk historie og uden sanunenhæng med den tidligere tilvandring.
Den seneste mode er at tale om 12 millioner franske, som skulle have en fremmed forfader. Men denne viser sig ofte at
have været i Frankrig allerede før 2. verdenskrig, og man blander alle nationaliteter sammen.
Når man taler om 6,5% indvandrere i
dag og også 6,5% i 1931, tilslører man alle disse grundlæggende forskelle og overser de talrige naturalisationer, som Statistisk skjuler den sociale og sociologiske
virkelighed.
S.D.

Frihed i flammer
Aosigt til ansigt med Front Nationals
fremgang angriber de herskende partier
nu nærmest panisk alle tendenser, der truer deres hidtidige meningsmonopol. Således er kampen mod Le Pen endog optaget
på såvel borgerlige som venstreorientere- 11...
de partiers programmer.
,..
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Efter denne "krigserklæring" gælder
tilsyneladende alle midler. Senest viste
dette sig på bogmessen i Paris, hvor ca.
150 personer under råb som "dræb fascisterne" og )'ti1intetgør deres bøger" stormede en bogstand, der tilhørte det tæt på
front National stående bladforlag Natio1,a/ hebdo. Standen blev totalt ødelagt,
plyndret, og en del bøger gik op i flammer,
hvilket minder om tidligere epoker i Europas historie. Jean Claude Varanne, chefredaktør for National hebdo, hans medarbejder saml en journalist blev såret ved
voldsgemingen, der endnu engang viser,
at den virkelige frihedstrussel stadig kommer fra venstre. Bogmessens sikkerhedspersonale forduftede. da det trak op til
uro.
Politikere og "kunstnere" fyrer op under det antidemokratiske bål. "Jeg hader
Le Pen", bekendtgjorde for nylig Pierre
Mazeau, præsident for Nationalforsamlingens Jovkommission. Skuespilleren
Michel Piccoli erklærede front National
"kamp til døden"; en anden skuespiller
drømmer om at "stikke Le Pens andet øje
ud" (han har allerede fllet sparket det ene
ud under en demonstrntion). Rap-gruppen
Nique Ta Mere ("Knep din mor") synger:
"Jeg ønsker at se ham død, chefen for partiet af svin".
Sandheden såvel som lødigheden er
såvist helt på de nationale kræfters side.
(Kilde: Junge Freiheil 2813 97).

P.N.B.

Fremmede stemmer på
"fremmedhadere"
Vælgere afnordafrikansk herkomst bliver stadig vigtigere for from National. Til
dels særlig gode er partiets forbindelser
med de 200.000 - 250.000 "harkis", dvs.
de algeriere, der i 1960'erne med store ofre kæmpede mod Algeriets løsrivelse fra
Frankrig. front National går stærkt ind
for, at disse mennesker, som efter deres
ankomst i Sydfrnnkrig blev bosat i trøstesløse betonforstæder, bliver belønnet for
deres indsats.
Der har altid været højtrangerende
"hark:is" i Le Pens parti. Således er $id
Ahmed Yahiaoui, der er medlem af regionalrådet i Ile-de-France, repræsentant for
denne gruppe af "franskmænd med muslimsk tro". Uproblematisk er dette samarbejde dog ikke. Da en del af Yahiaouis
partifæller sid.~te år demonstrerede mod
bygningen af en moske i det østlige Paris,
talte han offentligt imod demonstrationen.
Front National søger nu også at hverve
i Frankrig bosiddende muslimer, der ikke
er "bark:is". Således har partiet ved valg
uddelt flyveblade på arabisk, der under-
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streger Le Pens gode forhold til Marokkos
konge og til Saddam Hussein. Om denne
propaganda har virket, vides ikke. Dog
bekendte en del unge arabere, at de ved
det nylige valg i Vitrollcs havde stemt på
Front Nationals vindende borgmesterkandidat. Deres begrundelse var, at 1-.-un dette
parti havde foreslået virkningsfulde midler mod den megen kriminalitet i byen.
(Kilde: Junge frcihc1t 4/4 97).

ge, som endnu befinder sig i Østrig, hvis
de forlader landet. Deres antal bar været
oppe på 90.000, nu ligger det på 11.000.
Her har Østrig altså mildt sagt ført en heldigere politik end Danmark.
(Kilde: Kris1eligt Dagblad 713 97).

P.N.B.

Egypten

P.N.B.

Østrig
Fremmedkurs under pres
Den stedfortrædende regeringschef i
Jorg Haiders østrigske frihedsparti i forbundslandet Kiirnten ud.~tcdte for nylig en
ordre om, at firmaer kun måtte komme i
betragtning for offentligt byggeri, hvis de
udelukkende beskæftiger indenlandsk arbejdskraft. Efter en heftig offentlig debat
måtte han imidlertid trække ordren tilbage efter krav fra de øvrige partier.
Under pres fra Frihedspartiet, der hævder en klar forbindelse mellem Østrigs
8,8% arbejdsløse og de knap 300.000 udlændinge, som kan fll beskæftigelse i landet, har den østrigske regering dog slået
bremserne i med hensyn til nytilvandring.
Det gælder først og fremmest med hensyn
til kvoten for familiesammenføring. Ad
denne vej er der i de sidste år kommet
I0.000 nye udlændinge ind hvert år. Regeringen er endnu ikke kommet til indbyrdes enighed om, hvor langt man vil gå
ned. Del borgerlige folkeparti foreslår
2.500, Socialdemokratiet vil have et højere tal.
Desuden har regeringen udarbejdet et
forslag om udbetaling af en præmie på
20.000-25.000 schilling (ca. 10.80013.500 kr.) til de bosniske krigsflygtnin-

Drabskampagne
mod koptere
fra midten af februar til midten af marts
er det begået ialt 21 drab på egyptiske kop·
tere af islamiske fundamentalister, hvilket
har ført til løfter om beskyttelse af kopterne fra den egyptiske regering. Men løfterne har ikke reduceret den voksende frygt
blandt Egyptens seks millioner kristne om,
at militante muslimers kampagne mod regeringen har taget en blodig vending.
"Drabene har sat frygt i alks hjerter
her", siger fader Tadros Adli fra Jomfru
Maria Kirke i Bahgoura, en by 480 km
syd for Kairo. "Mit folk lever i frygt og
usikkerhed", siger Adi i, der var præst for
de seneste ofre.
"En massakre mere og vi risikerer at stå
med en borgerkrig mellem muslimer og
kristne", siger Milad Hanna, kopter og
tidligere medlem af Egyptens lovgivende
forsamling. Og Anba Korolus, biskop i
Nag Hamadi nær det sted, hvor kristne
blev dræbt midt i marts, siger, at udbredelsen af muslimsk fundamentalisme. og
regeringens reaktion på den - fllr kopterne
til at føle sig som borgere, der er udenfor.
"Regeringens politik over for kopterne leder muslimer til at tro, at vi både er ubetydelige og ligegyldige. Det opmuntrer til
disse angreb'', siger han.
(Kilde: Kristeligt Dagbla<J 2S/3 97).

PN.B.

I Bøger og tidsskrifter I
Nyt modstandsblad
Runestenen.
(Dansk Forum, 1996-.
24 sider. 15 kr.).
Efter ti års ensom nattevagt har "Danskeren" fllct selskab af et beslægtet blad,
tlRunestenen'', organ for organisationen
Dansk Forum. Dette blad har samme format som Danskeren og kommer ligesom

det i 6 numre til I 00 kr. pr. år (giro I 654
6186, tlf. 97 42 I 5 54). Bladets profil er
noget mere aktivistisk end Danskerens, og
mange vil måske også finde dets tone lettere. Da der har været - noget modstridende- kritik af Danskerens stil, vil det jo
kun være godt, om de to blade således vil
kunne supplere hinanden.
Runestenen skrives af yngre mennesker, men bladet rummer ud over vejledning for unge aktivister om medlemshvervning, oplevelser på gaden med de autono-

me o.lign. også indsigtsfulde artikler om
fx. EU og udlændingepolitikken, historiske artikler om bl.a. Sønderjylland, filmanmeldelser, læserbreve, interviews m.m.

Trods alsidigheden og kvaliteten heri
frygter Danskeren ikke konkurrencen,
men byder Runestenen velkommen, da
såvel den p0tentielle læserskare som stofmængden er af et sådant omfang, at markedet nemt kan rumme to blade mod indvandringen - og flere endnu.

Kun synes det på sin plads at advare
mod en tendens til at være negativt afhængig af de venstreekstreme aktivister.
Disse bør kun beskæftige lødige sind, oår
det lykkes dem at trække toneangivende
kræfter rundt ved næsen- lad dem i øvrigt
passe sig selv i al deres ynkelighed i rendestenen og brug de gode kræfter på mere væsentlige sager.
Peter Neemp Buh/

Den største dansker
Frank Birkebæk, Tom Christensen og Inge Skovgaard-Petersen
(red.):
Absalon - fædrelandets fader.
(Roskilde Museums Forlag,
1996. 241 sider. 110 kr.).
"Den største dansker, som har levet!"
Sådan kaldte Hans Olrik Absalon, da han
i begyndelsen af dette århundrede skrev
en biografi om ham. Absalon havde bragt
fædrelandet på fode efter borgerkrigenes
splittelse, efter at det havde ligget forsvarsløst, prisgivet byttelysnie vendere, og cf.
ter at det havde været nær ved at blive opslugt af det tyske kejserrige, foren del ved
dets kongers egen skyld. "På et tidspunkt,
hvor Sønderjylland endnu var i prøjsernes
vold, måne Absalons indsats stå som et
strålende højdepunkt og eksempel i vor
historie", skriver lektor Nicis Lund fra
Københavns Universitet i forbindelse hermed i nærværende bog, og ban tilføjer:
"Nu om dage svinger vi os sjældent så
højt op."
Nej, dem1e bog rununer en række bidrag om den nuværende viden om Absalon, med udgangspunkt bl.a. i de senere
års arkæologiske fund,men der dannes ikke heraf noget samlet billede; de tilfældige, spredte kendsgerninger bringer ikke
Absalon til live for læserens blik:
"Slig op afGraven, du Slægt, som døde!
Forkynd dit Fald og afmal din Brøde!
Advar os for Udslettelsens Dom,
Og viis os hvorfra din Frelse kom!

Hvad Danmark var. kan det aller blive:
E,ulnu er Fædrenes Aa11d i live"

Således skrev Ingemann i "Waldemar
den Store og hans Mænd", men spørgsmålet i dag er, om fædrenes ånd stadig er
i live. En værdifold historisk skildring består dels af kendsgerningerne, dels af en
ide; en bærende, indre tanke, der binder
det hele sammen. Det var denne, som
Vilh. la Cour fremhævede som essensen i
Saxos Danmarkshistorie: "Vi kan korrigere en lang Række Fejl i hans Fremstilling, vi kan skinlle noget af det, han har
udeladt, og fortone adskilligt af det, han
har fremhævet, vi kan efter bedste Evne
rense hans Tekst og søge hans Kilder og
tolke hans Gaader - men vi kommer aldrig uden om hans Sans for Mænd og
Mænds Værd, hans Fryd over Daaden,
hans Kærlighed til Helten og til Fædrelandet. I vort som i hans Sind vil alle Dage Absalons Stjerne tindre."
Den nye bog om Absalon kan dog ikke
undgå at skildre træk, der viser hans forbilledlige værdi også i dag. De styrendes
svig er ikke noget nyt fænomen. Danske
konger og tronprætendenter har i umindelige tider søgt den tyske kejsers støtte
overfor rivaler hjemme på trods af den
deraf følgende fare for landets uafhængighed. Allerede i 815 havde Harald Klak
søgt kejser Ludvig den Frommes hjælp til
at blive konge i Danmark, mod at anerkende kejseren som sin herre. Senere i
samme århundrede tilbyder de to konger
Halfdan og Sigfred også at blive kejserens
mænd. Under borgerkrigene efter drabet
på Knud Lavard havde både Svend Eriksøn Grathe og Knud Magnussøn søgt støtte hos kejseren og lovet at blive hans
mand, hvis de med hans hjælp kunne opnå kronen i Danmark.
I 1162 havde Valdemar den Store måttet aflægge troskabsed til Frederik Barbarossa, skønt han ikke havde tænkt sig at
opgive nogen selvstændighed derved.
Overfor Valdemars efterfølger Knud 6.
krævede kejseren også lensed, hvorfor
han sendte grev Sigfred af Orlamiinde til
Danmark. Her udrrykte Absalon i stærke
vendinger, at Valdemar ingen glæde havde haft af den lensed, ban havde aflagt til
kejseren, og Knud skulle ikke gøre noget,
som skadede hans egen ære. "Tag hjem og
sig til kejseren, at Danernes konge ikke i
mindste måde agter at være ham hørig og
lydig", meddelte Absalon.
Absalons aktive politiske rolle sluttede
omkring 1190, da ingen ydre farer truede
Danmark længere. Dem havde Absalon
som hærfører afværget, ligesom han ved
sin forsonende rolle i forhold til skåningerne konsoliderede Danmarks samling
til en nationalstat. At han i bogtitlen kaldes "fædrelandets fader" er forsåvidt rammende og en bemærkelsesværdig indrømmelse med tanke på, hvordan den moder-

ne "nationalismeforskning" er uvillig til
al indrømme det nationales ælde. Men det
må også bemærkes, at selv Absalon ikke
kunne have samlet, hvad der ikke allerede
forelå i svøb.
Med sin lidt distancerende-skeptiske
anitude står nærværende bog i gæld til
Erik Arups dom over Absalon, hvis gerninger skildret af Saxo ifølge Arup havde
''været en fundgrube for al den danske nationalfølelse, der særlig er bestemt ved
uviljen mod andre folk, først Tyskerne,
men dernæst Nordmænd og Svenskerne."
Disse folk truede dog dengang Danmarks
eksistens, hvilket gør uviljen velbegrundet, og hvilket gør Absalons holdning aktuel igen i dag, hvor andre folkeslag truer
landets beståen.
Peter Neerup Sult/

Den "danske"
dagligdag
Morten Ejrnæs
og Uzeyir Tireli:
Etniske minoriteter
og hverdagslivet.
(Nævnet for Etnisk Ligestilling,
1997. 123 sider. 110 kr.).
Ud af 192 kommuner, der har svaret på
spørgeskemaer i denne undersøgelse, mener 22%, ar forholdet mellem danskere og
etniske minoriteter er præget af "venskab", S 1% at det er præget af"forståelse". Kun 2% betegner forholdet med
"fjendtlighed" og l % med "konfrontation". Dette bekræflcr,at danskerne erettolerant folkefærd, der ikke har opdragende
"racismekampagner" behov.
Dette modsiges ikke af, at det er relativt
få kommuner, der har forsøgt at give de etniske minoriteter en mere formel indflydelse på konunuoens politik. Det er således k,m 9% af alle ko1nrnuner, der tilkendegiver, at de har oprettet et flygtningeindvandrerudvalg, og I I% har ydet økonomisk støtte til lokale etniske minoritetsforeninger. Kun 1% af kommunerne har
taget særlige initiativer til at bekæmpe etnisk diskrimination på lokale arbejdspladser.
Danskerne behandler meunesker anstændigt, så længe de er her, men de nægter tydeligvis at skabe det multictniskc
særbehandlingssamfund. Hvis dette skal
skabes, må et stadig stærkere pres oppefra
tvinge græsrødderne til at makke ret. I den
kommunale administration og i fagforeningers lokalafdelinger kommer lands· •
mænds interesser ofte i første række, hvilket Ej rna'S og Tireli, der i dette ser "man
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gel på solidaritet", vil haveændret. Særlig
er arbejdsløshed et problem for de fremmede - men det er det jo også for danskerne, og solidariteten gælder selvsagt
først disse. Imod dette skriver Ejmæs og
Tireli, at arbejdsgiverne "bør påvirkes" til
større åbenhed overfor etniske minoriteter, samt at det offentlige "bør gå foran
med henblik på at erklære arbejdspladserne som multietniske og skabe de nødvendige forudsætninger for dette."
Ud over de sædvanlige ønsker om at fil
flere penge til dette og hint, ønsker Ejrnæs
og Tireli kurser i "antiracistisk pædagogik" for børnehavepersonale: "Ved sådanne kurser kan der hos personalet skabes en
større bevidsthed om, hvordan man modarbejder den diskrimination, børn fra en
minoritetskultur altid risikerer at blive udsat for." Hjernev-a skenafbørnene bør ifølge forfatterne blive mere direkte i skolerne, der ikke bør tolerere "forekomsten af
mobning og drilleri, der baseres på etniske forskelle. Skolens antiracistiske indsti Iling tydeliggøres med jævne mellemrum over for forældrene og børnene. Be-

kæmpelsen af diskriminationen programsættes, og der kan på skift udpeges elever
og lærere, der skal forhindre provokationer, d rillerier og mobninger, der baseres
pil etniciteten. Skolen erklæres 'anti racistisk skole'. Eleverne inddrages i planlægningen af aktiviteter og arbejdsmetoder,
det hat til formål at udbygge dialogen
mellem de tosprogede og danske elever."
I rapporten gøres der meget ud af nogle danskeres angivelige "uvidenhed, fordomme og intolerance'\ som visse politikere samt medier siges at være skyldige i.
Det bevises ikke, at disse "fordomme"
mm. ikke skyldes realiteter. Tværtimod
taler en passus som den følgende om daginstitutionerne for det modsatte: "Pædagogerne oplever, at gamle og velkendte
pædagogiske metoder og redskaber ikke
kan bruges i forhold til de etniske minoritetsbørn. I udviklingen af nye metoder er
øget samarbejde med både skolerne i distriktet og fo rældrene vigtigt."
Forholdet til de etniske minoritetsforældre er imidlertid ifølge rapporten også
problemacisk, idet disse ikke har noget til
fælles med de danske forældre. Alligevel
skal de fremmede altså mases på plads i
Danmark og sætte danskernes ufattelige
langmodighcd og gæstfrihed på prøve.
Alle forslag i denne rapport kræver "ressourcer", der som regel betyder, at disse
går en dansker forbi. Kort sagt endnu en
rapport fra Nævnet for Etnisk Ligestil-

ling, der går ud på, at danskernes gæstfrihed skal belønnes med, at gæsterne slår
sig ned i værternes hus og tager for sig af
retterne.

Peter Neen,p Buh/
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I Foreningsnyt
Politisk banketik?
Ifølge vedholdende forlydender i pressen har BG-Bank i april meddelt, at banken af etiske grunde vil "smide Den Danske Forening ud" som kunde, idet man ik0

ke mere vil have rabiate" kunder. Den
Danske Banks ledelse har - igen ifølge
pressen - uagtet de tid~opsugende etiske
og retlige problemer i kølvandet på foretagendets involvering i Hafnia-affæren
fundet stunder til at erklære sin st.øtte til
fremgangsmåden.
Den Danske Forening har imidlertid intet ltørt fra BO-Bank om sagen, som derfor givetvis må betragtes som en såkaldt
presse0 and0 •
På det principielle plan er DDF imidlertid af den opfattelse, at det ikke er

bankvæsenets opgave under etikkens maske at blande sig i folks politiske holdninger. Det er i sig selv ganske uklart, hvilke
forhold der på "etisk" grundlag kan begrunde udelukkelse som bankkunde.
Allehånde løsagtige ry&'1er om en person
eller organisation vil sådan set kunne
bringe en i farezonen. Ydermere vil nye
politiske bevægelser jo som regel fra starten være uønskede hos etablerede politiske kredse og derfor kontroversielle eller
''uetiskc". Hvis politisk ukorrekthed på
dette grundlag var nok til at berøve dem
muligheden for at virke på nonnal milde
på det finansielle plan, ville det begrænse
de muligheder for politiske nyudviklinger,
som det netop er et af den demokratiske
Styrefonns vigtigste formål at sikre.
Derfor!
OH.

Sådan kan
det gå...

Gladsaxe Bladet beklager!
Efter at have indgået et forlig med Den Danske Forening,
s kal vi meddele at Gladsaxe Bladet beklager at have bragt
omhandlende læserindlæQ
Den

14.

maj

1996 bragte

Glad'i.axe Bladet c1 læseriodlæg fra en ukendt. der beskylder Den Danske Forening for
a1 lave racis1.iske klistermær-

ker. at ,.nære storforkærlighed
for nazistemes rJ.ceLc..'()ricr''

samt at nære voldelige hensigter overtOr sine modstandere.
Alt deue er ondartcc opdig1.
Den omstændighed. at foreningens klistennærker er ubekvemme for dem, der holder
iDdvandringen i gang~ gør ikke
mærkerne ,,racistiske".

Foreningen nærer heller ikke
nogen som helst fo1·kærtighed
for nazismens raceteorier.

Den har tværtimod også medborgere af andet 5åkaldt ..race·· som medlemmel'.
Foreningen ble,• i sin cid
skabt bl.a. af folk med en for-

1id som dehag:cn:; i Danmarks

Frihedskamp l 940- 1945. En
af dem er Sune Oalgård. der i

dag har ansvaret for de på.,;;tAc-

de ..racistiske" publikacioner.
Al frcm.stil1e disse som racistiske er derfor ikke blot meningsløst. det er ondskabs-

fulde.

Dc:1 var almindelig nazistisk
teknik at svæne sine mod.~tandere cil med l~)gnchistorier i

lillid til. at nogec CJ'OOs alt ville
blive hængende ved detn.
Samme fre1ngangsmådc anvendes af nutidens ..amira-

cister• ... i håb om enten at
lukke munden på dem. der
ønsker en mere ansvarlig ind...
vandringspolitik. eUet dog at

forviJTe offentlig:ht:dens opfat•
telse af. hvad de står for.

Nogle medlemmer i det sydlige .Jylland vil holde diskussionsmøder i Veerst ved Vejen
en mandag kl. 19,30 efter hver udsendelse af "Danskeren".
Ring til: Peter Schmidt Poulsen, tlf. 75 55 51 97 eller Jens Willemscn tlf. 75 58 51 60
om nærmere oplysninger og tilmelding.

LANDSMØDE 1997

Møder
Grundlovsmøder 5. juni 1997
Vejle

Sted: Jerlev Kro,
Vilstrupvej 4, Jerlcv, 7 100 Vejle.
Tid: Kl. 14.00.
Talere: Ungdomsskoleforstander Thorkil
Sohn og Cand.jur. Knud Eriksen.

Hillerød
Sted: Kulsvierskolen, Jespcrvcj 148. Bus
fra Hillerød St.: 305,306. 701,736.
Tid: Kl. 14.00.
Talere: Murer Poul Vinther Jensen. folketingskandidat for Z Jørn Herkild.
skovfoged Henrik Søndergård.
Mødet varer ca. 1.5 urne. og kræver ikke
tilmelding. Entre 20 lT.

Efter mødet fejrer,; grundlovsdag et fredeligt sted. f01'St f'ar ,; en kop kaffe, og
går evt. en rur , Gribsko\: Senere laver vi
aftensmad på grillen. Denne del af arrangementet koster 30 kr. og kræver tilmelding på 45 85 3- 95 eller 31 22 86 47.

DDFs landsmøde holdes i år lørdag den 21. juni - årets længste dag - på
Jerlev Kro, Vilstrupvej 4, Jerlev, 7100 Vejle.
Der er busforbindelse fra Vejle Station. Kroen ligger i naturskønne omgivelser 7 km
sydvest for Vejle nær ved Jelling og Billund (Legoland).
Bømefamilier er meget velkomne. Der vil blive sørget for pasning/aktivering under
landsmødet.

Program
09.30 Velkomst
og morgensang
09.45 Formandens beretning
10.15 Gæstetaler fra Frankrig
11.00 Diskussion om
foreningens fremtid
12.00 Frokost
13.00 Diskussion om foreningens fremtid
14.00 Opsunune,ing
og vedtagelser
14.45 Kaffepause
15.15 Tryllekunstner Heinz Saxburger
fortæller om sine erfaringer med
fremmede kulturer

DANSKEREN

udgives af Den D3n;;<e Foo:ning, hvis formål er på folkestyrets grund,
uatbængigt af KOQOmt...le og politiske interes.ser at sikre dansk kultur,
sprog og 1t\n'1S i en ~eroen. der c.rues af kaos) overbefolkning, vold og
fanatisme.
foreningens ~<emme! modtager bladet for dcre$ medlemskontingent.
Ikke-medlemmer l;;m abo<tnere på bladet for 125 kr. om åre~ Indmeldclses• og besti ,ngs\'.DpOD se nedenfor.
Eftertryk 1illed:. med ~delig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det)
og foreningens 2:lC.""e tryksager må ikke omdele& privat sammen med
1rykmaterialo fra a,iden kilde eller med påfø,1 cekst, logo cl.lign.

16.30 Bustur til Jelling
18.30 Middag
20.00 Dans, underholdning og hyggeligt

samvær.
Der er mulighed for overnaming på kroen.
Enkeltværelse incl. morgenmad.... kr. 200
Dobbeltværelse incl. morgenmad,
uden bad.......................................... kr. 300
Dobbeltværelse incl. morgenmad,
med bad...... ..................................... kr. 450
Foretag selv evt. værelsesbestilling på
tlf. 75 86 52 18.
Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage
i landsmødet.

Foreningens adresse: Postboks 4l 1, 8 100 Århus C .

Telefonsekretariat. Tlf. og telefax: 86 13 24 OJ. Giro: 4S4-7551
E-mail: Dru1Skeren@Danskcron.dk
internet: http:\\www.dendnnskerorening.dk
Redaktion:

Dr. phil. Sune Dalgru-d (ansv. red" styrclscsroedl.), tlf. og fax 31 55 IS 02
Mødekonsulent: Murer Poul Vinther Jensen (sryr.medl.), tlf. 75 610849
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.med!.), tlf. 33 15 19 92,
telefax 33 15 5196

L-Okale kontaktpersoner:

København: Cand. mag. Peter Neerup Buhl (styr. medl.), tlf. 315977 40.
Nordsjælland: r>rof.,jm. dr. Ole Hassclbalch (fonn.), 1tf. 49 19 15 54,
Henrik Søndergaard. tlf. 48 24 25 88.
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (na:stfonnand), tlf. 46 78 75 93
Sydsjælland: L.ærerYemer Ho~n. tlf. 53 73 19 13
DANMAAKSFONDEII
Lolland-Fa.Ister: Tømre.r Jan Simo!lsen, tlf. 53&7 80 32
AF S. MAJ 1995
Den Danske Forenings styrelse administrerer
Fyn: Fhv. politi~istent Erik Oagø. l1f. 62 22 56 58
l)anmorksfonden af5. maj /995. der eren k•rop- Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen E"~rs (styr.medt.),
fond. hvis midler anvendes i overensstemmelse
tlf. 74 43 51 57, Kai Pedersen, tlf. 75 44 50 27
med Den Danske Forenings fonnålsbestcmmclsc
SydostJylland: Fhv. overlærer Ingrid Mathornc, tlf. 75 61 47 76
ål at sikre daoskernes ret ti] en tilværelse på egne
Østjylland : Herbert Nielsen, tlf. 86 l7 46 69.
præmisser ber i landet Fonden er opbygget på
v.,.tjylland: Sygeplejerske Kirsten Fog,, tlf. 97 42 91 31
grundlag af tesrrunentariskc og andre gaver.
:0.ordv.,.tjylland: HF-studerende Ronald Hansen, 1lf. 97 74 05 66
Bidrag kan indsættes på foreni ngens girokonto.
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bcring, tlf. 98 14 71 12
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, men kan formidle konltlkt til den.

Indmeldelses- og bestillingskupon
Navn:
Jeg indmelder mig herved i Den Daoske Forening

og indbetaler mit kontingent (mindst I00 kr. ru-ligt). der

Gade, vej m.m.:

inkluderer tilsendelse af Danskeren. tH foreningens
adresse eller på dens pootgirokonto 454 -7551.

Postnr. og -distrikt: - -- - - - -- - - -- - - - -

Jeg ønsker mere jn(onnation om Den Danske Forening.

Evt. telefon nr.: - - - - - - - -- - -- - - - --

Jeg ønsker som ikke·medlein at abonnere særskilt p~

Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING, Postl>oks 411, 8100 Århus C.

bladet Danskeren (125 kr. årligt).
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Den politiske forbruger
er på ingen måde et nyt fænomen
Her ses f.eks. et par politi- ·
ske forbrugere fra l 930'ernes Tyskland, som opfordrer til boykot af datidens
politisk ukorrekte.

Den politiske kapitalist
som (mis)bruger sin økonomiske magt i politisk øjemed, er ej heller nogen nyskabelse. F.eks. nød de to
kumpaner ovenfor stor sympati i mange direktionslokaler.

Fra BG Banks hovedsæde
dikteres der nu boykot mod
nutidens politisk ukorrekte.
Formodentlig kan BG Bank herefter undgå at få ruderne smadret, næste gang nutidens
modstykke til ovennævnte herrer marcherer gennem byen.
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