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Rent flag 
For første gang har de fremmede 

- med EU i ryggen - forsøgt et at
tentat på en af vore grundlæggende 
demokratiske institutioner. Presse
friheden måtte stå for skud. Gen
nem Journalistforbundet blev der 
arrangeret en konference på Chri
stiansborg med det formål at få me
dierne til at yde indvandrere og 
flygtninge positiv særbehandling. 
Selv den yderst beherskede dæk
ning, pressen hidtil har givet de 
enonne problemer på dette område, 
har altså været en for stor belast
ning. 

Arrangementets forløb viste, at 
de "nye danskeres" repræsentanter 
intet som helst har forstået af det de
mokrati, de hævdes at være kommet 
for at ville leve i. For hvad er posi
tiv (presse )særbehandling? Det er 
fortielse af medaljens bagside. Men 
hvis pressen ikke mere må fortælle 
vælgerne om både for- og bagsiden, 
bliver folkestyret uden mening. For 
så er vælgerne jo ude af stand til at 
orientere sig og dermed afskåret fra 
at træffe en virkelighedsbaseret be
slutning, når de sætter deres kryds. 

Vore gæsters optræden i denne 
sag viser, hvad vi kan vente os den 
dag, de bliver stærke nok. Men det 
er egentlig ikke en holdning, der 
kan overraske. Hvorfor skulle de 
fremmede respektere noget, der ilc
ke tjener deres egne formål? De har 
jo hverken folkelige eller kulturelle 
rødder her. De har heller ingen na-

turlig følelse af forpligtelse over for 
vort fællesskab. Og de har aldrig 
sagt, at de er kommet for at værne 
om vore værdier. De er tværtimod 
kommet med det klart tilkendegiv
ne formål at få del i de danske 
velfærdsgoder og i øvrigt leve på 
egne præmisser hos os. Så enkelt er 
det. Så når pressefriheden står i ve
jen, er det naturligt, at de bare for
langer denne frihed beskåret. 

Man skulle tro, at når der nu er to
net så rent tlag, ville de af vore eg
ne besinde sig, der hidtil er gået in
gressoremes ærinde. Men nej. Det 
var ikke svært at finde danske jour
nalister til statistens rolle i det ulæk
re skuespil på Christiansborg. Og 
der var også rigelig bistand at hente 
hos danske politikere og såkaldte 
eksperter til at lægge det slør af 
"menneskerettigheder" og "antira
cisme" ud over konferencen, som 
var nødvendigt for at hindre et ra
maskrig i at rejse sig fra kælder til 
kvist. 

Angrebet på pressefriheden mis
lykkedes i denne omgang. Herom 
kan der læses inde i bladet. Men der 
vi l komme nye omgange. Og hvor
dan de falder ud, er ikke godt at vi
de. 

Det afhænger af, hvor mange de 
fremmede bliver. 

Og det afhænger af, hvor mange 
af vore egne der fortsat er villige til 
at forråde vore frihedsrettigheder. 



Fascismens disciple 
Den I 9. marts vedtog EU's justits- og indenrigsministre en 

"fælles aktion mod racisme og fremmedhad", som forpligter 
medlemslandene til "at sikre et effektivt retligt samarbejde" in
den for fem områder: 
- Offentlig opfordring til diskrimination, vold og "racehad". 
- Offentligt forsvar af "forbrydelser mod menneskeheden". 
- Offentlig benægtelse af de forbrydelser, 'Tyskland begik under 

2. verdenskrig. 
- Offentlig udbredelse og udsendelse af materiale, som indehol

der "racistiske" eller "fremmedfjendske" tilkendegivelser. 
- Samt deltagelse i virksomhed, der udfoldes af grupper eller or

ganisationer, som indebærer "diskrimination, racistisk eller et
nisk had". 
Enhver advarsel mod sider af fremmede kulturer og disses 

indtrængen kan som bekendt blive- og bliver også- udlagt som 
opfordring til "etnisk had", så den almægtige, "tolerante" Euro
pa-$tat har nu i realiteten af medlemmerne enstemmigt fået fri
kort til at slå til mod enhver, som overskrider dens "tolerance" -
tærskel. 

EU's fælles aktion slår desuden fast, at alle medlemslande bl.a. 
skal beslaglægge skrifter og andet materiale, som indeholder ra
cistiske eller fremmedfjendske tilkendegivelser, når de er blevet 
udsendt til offentligheden. "Dette betyder, at et medlemsland 
skal beslaglægge skriftligt materiale, der er beregnet på distribu
tion i et andet medlemsland", forklarede den italienske justitsmi
nister og EU-formand Vincenzo Caianiello, der er en værdig arv
tager til sin landsmand Benito Mussolini. 

Ja, fascismens totalitære trussel - "alt i staten, intet udenfor 
staten, intet imod staten" - stammer i dag såvist ikke fra såkald
te "racister", der blot fredeligt benytter sig af deres ytringsfrihed, 
men derimod fra dem, der bag "godhedens" og "tolerancens" 
maske tilsyneladende står som fascismens direkte modstandere. 

Blot en løgn er fræk og stor nok, vil folk tro på den, skrev en 
anden af d'herrer og damer justits- og indenrigsministres lære
mestre i sin bog "Mein Kampf". Det lader desværre til, at han 
havde ret. 

Ikke noget valg 
Der føres i disse dage en mere og mere åbenlys politik fra re

geringens side for at få ændret de danske EU-forbehold, som blev 
resultatet af folkeafstemningerne i 1992 og 1993. Ikke mindst ta
ler både finansministeren og økonomiministeren om de fordele, 
Danmark vil gå glip af ved at stå uden for ØMU'eo og den fæUes 
valuta Euroen. 

Men der er jo altså bare det med folkeafstemningerne, der gav 
et beskedent flertal imod, og meningsmålinger, der antyder en 
stærkere folkelig modstand. 

Finansminister Mogens Lykketoft lægger ikke skjul på, at 
Danmark kommer til at betale en pris for at stå uden for ØMU'en. 
"Men når befolkningen entydigt er imod, har vi ikke noget va.lg," 
siger han og understreger, at der i øjeblikket ikke er noget grund
lag for en ny folkeafstemning om de danske undtagelser (Jyl
lands-Posten 12/4 96). 

Det Jyder jo meget smukt med denne dybe =pekt for folke
viljen som fremgået af folkeafstemninger. 

Men hvordan forholder denne respekt s ig til samme regerings 
holdning til folkeviljen i det for nationen langt vigtigere spørgs• 
mål om frenunedinvasionen i Danmark og den danske national
stats hastige omdannelse til et multietnisk samfund? 
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Har den ene meningsmåling efter den anden gennem en snart 
ganske lang årrække ikke til stadighed og til overflod vist, at et 
stort flertal af danskerne tager afstand fra denne politik og ønsker 
den omgjort? Et det ofte gentagne krav om en folkeafstemning 
om også dette nationale livssporgsmål ikke konstant blevet over
hørt eller afvist af fremmedpolitikerne, netop fordi de udmærket 
ved, at "befolkningen entydigt er imod" fremmedpolitikken? 

Når det gælder ØMU'en er der altså "ikke noget valg". Men når 
det gælder, at folket gradvis berøves sit danske fædreland, giver 
politikerne det "ikke noget valg". 

Så stor er deres respekt for folkeviljen! 

"Landsskadelig 
virksomhed"? 

Det nærmer sig "landsskadelig virksomhed", når regeringen 
vil lave en ny særlov, som sikrer asyl til et par tusinde Kosovo-al
banere, der har faet deres asylansøgninger afvist af Flygtninge
nævnet. Karakteristikken kommer fra Venstres indvandringspo
litiske ordfører Birthe Rønn-Hornbech i en pressemeddelelse 
10/4 96. 

Man må vel derfor vente, at Venstre stopper dette landsskade
lige regerings-initiativ. For det er jo ganske nemt at få forslaget 
kørt i grøften: Venstre kan bare lcræve lovforslaget ud til folkeaf
stemning. Så falder det med et brag. 

Underligt nok har vi imidlertid ikke hørt noget om, at Venstre 
forlanger en sådan folkeafstemning. 

Derfor må man gå ud fra, at meningen med Venstres karakte
ristik af den nye særlov aldeles ikke er at forhindre den. Menin
gen er derimod at opsamle stemmer fra vælgere, som gennem 
den bastante Venstre-udtalelse kan bringes til at tro, at Venstre og 
Rønn-Hornbech vil gøre noget ved sagen. 

Det oærtner sig "landsskadelig virksomhed", når Venstre siger 
et og gør noget andet og derved opsuger stemmer, der rettelig til
kommer et ægte indvandringsmodstanderparti! 

Indvandrerhjælp 
»Staten har et tilbud til alle virksomheder med under 250 an

satte. Ansæt en indvandrer med akademisk uddannelse i seks 
måneder og få 66.000 kroner i tilskud til lønnen«, meddeler Ber
lingske Tidende 9/5 96. Folketingets finansudvalg har nemlig 
netop øremærket IO mio. kr. til akademikere født uden for EU, 
USA og Canada eller deres børn. Danske skatteydere- også dem, 
der aldrig fik chance for at få en uddannelse, høj eller lav - skal 
altså på ny punge ud for at skaffe fremmede de gode stillinger, 
landets egne børn burde have haft. 

Samtidig går staten selv i spidsen med at ansætte fremmede i 
stedet for danskere - endog i Udlændingestyrelsen. Denne søger 
snarest muligt sagsbehandlere til »konkret sagsbehandling ved
rørende asyl og opholds- og arbejdstilladelse her i landet« og 
proklamerer: »Styrelsen ønsker at fremme etnisk ligestilling. 
Derfor opfordres både personer med dansk baggrund og perso
ner med indvandrer-/flygtningebaggrund til at søge.« Så nu skal 
de fremmede altså arbejde med på at skaffe flere fremmede til 
Danmark! (Berl. Tid. 5/5 96). 

Jo, landsforræderbanden på Christiansborg helmer sandelig 
ikke. 



Formanden for Danske Dagblades Forening: 

Ingen avispropaganda 
for etniske minoriteter 
Af Alice Furnival 

Indvandringsindustriens medie-ræve
kage, Christiansborg-konferencen 
"Racisme og Ytringsfrihed", endte 
med at blive en ordentlig ørefigen til 
indvandringsindustrien selv. Efter at 
en endeløs række af repræsentanter 
for etniske minoriteter havde jamret 
over, hvor forfærdelige Danmark og 
danskerne er mod dem, var der lagt 
op til, at 11u skulle der strammes op, så 
danske aviser holdt op med at skrive 
alt det grimme om dem. Og fhv. stats
minister Anker Jørgensen havde jo 
allerede lovet dem både det ene og det 
andet. Til almindelig overraskelse 
blandt de godt 200 deltagere tog såvel 
formanden for Danske Dagblades 
Forening som formanden for Medie
udvalget bladet fra munden og lod 
rævekagen brænde uhjælpeligt på. 

- Danske aviser og elektroniske medier 
skal aldrig nogensinde blive propaganda
maskiner for etniske minoriteter. En fri 
presse må i det hele taget w1dgå at give 
positiv særbehandling til enkelte grupper 
i samfundet. 

Formanden for Danske Dagblades For
ening, chefredaktør Torben Dalby Larsen, 
var sidste mand på talerlisten ved den stort 
anlagte Christiansborg-konference "Ra
cisme og Ytringsfrihed", arrangeret af 
Dansk Journalistforbund. Og som for
manden for Medieudvalget, redaktør Tor
ben Krogh, umiddelbart forinden havde 
gjort det, skabte chefredaktøren vild for
virring blandt konferencedeltagerne. Tor
ben Dalby Larsens budskab var videre: 

- Danske politikere begik en brøler ved 
ikke i tide at tage den politiske, afgørende 
debat om flygtninge og indvandrere. Det 
skabte et vældigt pres fra højre; et pres, 
som rakte langt ind i de politiske partier. 
Jeg erklærer mig enig med Arne Notkin, 
som i Weekendavisen har skrevet: "God
hjertede mennesker mener, at pressen skal 
opdrage befolkningen, men dette er ufor
eneligt med en fri presse i et demokrati." 

- Journalistforbundet havde til denne 
konference sluttet med spørgsmålet 

"Hvad kan vi gøre i Danmark", fortsatte 
Torben Dalby Larsen. Dette antyder, at 
der nødvendigvis skal gøres noget, og det 
er jeg ikke enig i. EU har i sinde at lave en 
adfærdskodeks for journalister, ligesom 
man fra EU planlægger en overvågnings
central. Jeg tager afstand fra begge dele. 
Mit budskab til konferencen er altså: ja til 
større faglig kompetence i medierne, nej 
til særbehandling i pressen af etniske mino
riteter. 

Formanden for Medieudvalget, redak
tør Torben Krogh, sagde bl.a.: 

- Vi skal ikke have en skærpet lovgiv
ning på dette felt. Den, vi har nu, racis
meparagraff en 266b, er i forvejen betæn
kelig. Medierne kan selv lægge guideli
nes, det skal ikke ske ved lovgivning. 

To repræsentanter for de frenunede, 
Ferruh Yilmaz og Mustafa Hussain, ilede 
oven på disse meninger rystede på taler
stolen og tordnede: 

Mustafa Hussain: - Torben Dalby Lar
sen har ikke lyttet til os i dag! 

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

Udviklingen på konferencen var da og
så overraskende. Ikke mindst set i lyset af 
det, der var gået forud: I fire stive klokke
timer havde deltagerne - pressefolk og 
politikere - ellers været ved at gabe 
kæberne afled. Først var det socialdemo
kraten Anker Jørgensen, som i sin åbning 
slog fast, hvor absolut nødvendigt det var, 
at racismen nu med næb og kløer blev be
kæmpet - inden han nåede over til at pra
le af, hvor meget han selv havde gjort i 
den anledning. Det var dog ingen i tvivl 
om - det er frem for nogen netop Anker 
Jørgensen, som for tiden er primusmotor i 
EUs overvågningscenter-planer. 

Og så gik det ellers slag i slag med en 
række fremmede på talerstolen: Stud. 
mag. Ediz Yildiz, billedjoumalistelev li.. 
Ahmed Reza, studerende Birgiil Ergin, ,.. 

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

Fol<US på de 
fremmede 
i medierne 

Giver de danske medier flygtninge og indvandrere en 
fair behandling? 
Og hvordan afbalancerer medierne ytringsfriheden 
med hensynet til den enkelte flygtning/indvandrer? 
Og hvordan bærer andre landes medier sig ad med 
at håndtere omtalen af de fremmede? 
Og hvad skal danske medier selv gore i fremtiden? 

Det er emnerne for en mediekonference, arrangeret 
af Oansk Journalistforbund 

torsdag den 21. marts kl. 9.30-17.00 

som også er Europarådets dag til markering af medi
emes dækning at racisme og etniske minoriteter. 

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

billigste. offenUlge transportmiddel. 

Konfereoceo holdes I 
Landstingssalen på Christiansborg 

Foreløbigt ser programmet sådan ud: 
09.00-09.30: Ankomst og morgenkaffe i Landstings

salen, Christiansborg 

09.30-09.45: Åbning 
09.45-11.00: Etniske minoriteter og medierne -

præsentation af personlige erfaringer 
og debat. Oplæg ved stud.mag. Ediz 
Yildiz, billedjournalistelev Ahmed 
Reza. studerende BirgUI Ergin og 
pædagog Galawiesh Abeid. 

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

etniske minoriteter. Oplæg ved journa· 
list og studerende i film· og medievi
denskab Ferruh Yilmaz. 

12.00-13.00: Frokost i Snapstinget (NB: Tilmeld ing 
hertil nødvendig) 

13.00-14.30: Har journalister ansvar to< andet end 
ytringsfriheden? Oplæg ved redakti
onschef Bella Katrine Rein, TV Lony, 
journalist Jens Olaf Jersild, DA, lek
tor og menneskeretsekspert Lars 
Adam Aehof, Københavns Universi· 
teL 

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

16.00-16.15: Kaffepause 
16.15-17.00: Hvad kan vi gøre i Danmark? Oplæg 

ved formand for Medieudvalget, 
redaktør Torben Krogh, formand for 
Danske Dagblades Forening, chefre~ 
daktør Torben Dalby Larsen og for
mand for Dansk Journalistforbund, 
Journalist Lars Poulsen. 
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Oversættelse til klart sprog: 

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

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

torsdag den 21. marts kl. 9.30 - 17.00 

Som også er EurOl)arådets dag til markering af medier
nes dækning af invasionen og de europæiske stambe
folkningers kamp for at modstå den. 

OBS. Vi ve<:I godt. at det er svært at få nogen til at 
deltage i sådan en gang pløre. Dertor er dellagelsen i 

konferencen gratis, og Journalistforbundet betæet oven 
i købet 1ransportudgi'fteme for dem. der gider møde op. 

Konferencen holdes i 
Landstlngssaten på Christiansborg 

(Stedet, som DDF ikke må låne) 

Foreløbig ser programmet sådan ud: 
09.00-09.30 Ankomst og morgenkaffe i Landstingssa. 

len, ChriStiansborg, hvor man kan møde 
alle de rigtige mennesker. 

09.30-09.45 Åbning 

09.45-11.00 Etniske minoriteter og medletne - anspo
rende jammertaler fra diverse fremmede 
og påfølgende S1yret debat. 

11 .00-11. 1 s Kaffe sammen med de rigtige menne$ker 

11 .15-12.00 Eksempler på, hvordan medierne har of· 
fenliiggjort uheldige sandheder om de 
fremmede. Oplæg ved en af disse selv. 

12.00·13.00 Frokost i Snapsetinget sammen med alle 
de riglige mennesker. (NB: TIimeiding 
nødvendig) 

13.00-14.30 Er der vlgligere hensyn al lage end hen
synet til ytringsfriheden? Oplæg ved no
gen af dem, der har haft held til at ned· 
kule ytringsfriheden uden at blive op,
dagat - støttet at en menneskerets· 
ekspert. 

14.30· 16.00 Hvad har andre europæiske lande gjort 
for at omgå ytringsfriheden? Oplæg fra 
succesrige udenlandske fremmed• 
propagandister. 

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

16.15-17.00 Hvad kan\'i gøre i Danmark. Oplæg ved 
indflydelsesrige personer, som for" 
hAbentlig på dette tidspunkt har fattet, 
hvad de skal sige. 



pædagog Galawlcsh Abeid og journalist 
og studerende i film- og medievidenskab 
Ferruh Yilmaz. Hver og en jamrede over, 
hvor forfærdeligt Danmark og danskerne 
behandler de fremmede her til lands. Og 
det kom de så med en række eksempler 
på. 

Pædagog Galawlesh Abeid mente, at 
alle fra Mellemøsten bliver betegnet som 
islamiske ekstremister, og at danske avi
ser hele tiden giver et negativt billede af 
indvandrerne. Galawlesh mente i øvrigt, 
at medierne har en vejviser-rolle, og slut
tede af med at undre sig over, at når dan
skerne " ... kan acceptere bøsse-ægteska
ber, hvorfor kan de så ikke tolerere alle 
slags livsformer ... ". Kun enkelte på kon
ferencen blev dog ganske klar over, hvad 
Galawlesh Abeid egentlig mente med at 
stille dette spørgsmål. 

Godt vrede var de allesammen. Dog in
gen tilnærmelsesvis så arrig-eller må.ske 
så ærlig - som billedjournalistelev 
Ahmed Reza. Billedjournalisteleven for
melig spruttede af galde, da han snerrede: 

- Jeg har i grunden aldrig brudt mig om 
danskere eller om Darunark, og ved først 
givne lejlighed rejser jeg ... 

- Del er lykkedes Danmark og dansker
ne at ødelægge vores selvværd. Det, som 
kolonimagterne ikke kunne klare på man
ge hundrede år, har Danmark klaret på fa 
år ... 

Ahmed Reza var også, sagde han, af 
den opfattelse, at ingen indvandrere be· 
høver at finde sig i overskrifter som "Vi er 
racister. og det er vi stolte af" i aviserne. 

- Hvordan mon den slags virker på an
den-generations-indvandrere, spurgte bil
ledjournalisteleven, og undlod behændigt 
at give svaret. 

- Pressen har et ansvar - så pas på, hvil
ke signaler I sender ud! 

Eftenn iddagen var til dels helliget en, 
fra BBC indforskrevet, racist-ekspert, ud
dannelseskoordinator Mr. Europe Singh. 
Singh fortalte stolt om, hvordan det briti
ske TV- og Radio-selskab nu for al vor 
havde fået ryddet op og sørget for, at en 
masse fremmede ansigter kom til at lyse 
op på skærmen. Også derovre havde man 
netop haft en lignende konference som 
den, Dansk Journalistforbund nu arrange
rede, fortal te Europe Singh. "How Far Ha
ve We Got?" hed det britiske modstykke. 

- Vi bestemte på et tidspunkt, at BBC 
har et specielt ansvar for at repræsentere 
og tjene Storbritanniens etniske minorite
ter, som Mr. Singh udtrykte det. 

- Det er en langsigtet kamp frem mod 
en forandring, som vi reelt har arbejdet 
med siden 60'eme, men problemerne er 
der fortsat, advarede han pegefinger-ag
tigt og lagde ansigtet i sørgmodige folder. 

Men det er bestemt Mr. Europe Singhs 
opfattelse, at man alligevel var nået virke
lig langt. For lissom at demonstrere hvor 
langt havde Singh medtaget en video, som 
viste FØR og EFTER! Dervar 10 år mel
lem de viste indslag af to forskellige etni
ske bølleoptøjer, hvor pøbelen satte ild til 
biler og plyndrede butikker. Og der var vit
terlig stor forskel på BBC's dækning. For 
en helt udenforstående og meget naiv som 
nærværende referent så det grangiveligt 
ud, som om BBC for IO år siden satte bal
lademagerne under anklage, mens nuti
dens BBC sætter politifolk under anklage. 

Dengang viste BBC billeder af en ræk
ke etniske terrorgrupper, som hærgende, 
plyndrende og skrigende løb gennem ga
derne, inden de begyndte at kaste brosten 
efter de politifolk, som frustreret og med 
fare for liv og førlighed prøvede at sørge 
for lov og orden. Nu kastede BBC-journa
listerne sig derimod omgående over che
fen for politikorpset, som fik stukket mi
krofonen i snotten med spørgsmål, som 
essentielt drejede s ig om, hvorvidt politi
et nu ikke egentlig var ansv-drlig for alt det 
her ... 

Så vidt er man altså nået i England, ef
ter at BBC for 10 år siden besluttede, at nu 
skulle der ryddes op, for nu skulle racis
men afskaffes. 

Ikke mange af de tilstedeværende dan
ske pressefolk virkede, som om de helt 
fattede de af Mr. Singh fremviste forbed
ringer. Fhv. statsminister Anker Jørgensen 
havde det lettest, for han hørte slet ikke 
noget af det, Mr. Singh sagde, da han fle
re t.imer forinden var gået fra konferencen 
- sikkert travlt beskæftiget med at arbejde 
videre med EU's tankepoliti-overvåg
ningscentral. 

Lektor og menneskerettighedsforkæm
per Lars Adam Rehof, Københavns Uni
versitet, havde inden Mr. Singhs meget si
gende foredr&g været på talerstolen og 

Journalisten J1ejvises til sin vejviser-rolle? 

havde stillet en række muligheder Op for, 
hvad der kunne gøres ... 

- Be' Pressenævnet om at stramme op! 
Be' Forbrugerombudsmanden om at 
stramme op, var Rehofs forslag, inden han 
drømmende sukkede: 

- Bare det af og til at kunne se en sort 
speaker i fjernsynet ville afgjort hjælpe! 

Men så blev det altSå tid til de, med 
spænding ventede, afsluttende bemærk
ninger - dels fra Dansk Journalistfor
bunds formand Lars Poulsen, dels fra for
manden for Medieudvalget, Torben 
Krogh, og dels fra fonnanden for Danske 
Dagblades Forening, Torben Dalby Lar
sen, som på hver sin måde tog afstand fra 
flere stramninger. 

Lars Poulsen udtrykte det ved sin af
sluttende bemærkning således: 

- Mediernes opgave er ikke at behage, 
men at være samfundets salt i såret. 

Bor der fremmede 
i Indenrigsministeriet? 

Ved gennemgang af deltagerlisten i 
forbindelse med konferencen på 
Christiansborg kunne det konstateres, 
at en række deltagere, specielt af dem, 
som smykker sig med eksotisk klin
gende navne, åbenbart har gjort In
denrigsministeriet til permanent bo
pæl. Alle deltagere var på forhånd 
blevet anmodet om at angive privat
adresse, og den fashionable adresse 
"Christiansborg Slotsplads I, 1218 
København K" blev opgivet af bl.a. 
Hamid El Mousti, Ilyas Cavdar, Jan
nis Gavalias, Wallait Khan og Zeki 
Kocer. Mon Birte Weiss ved, hvad der 
foregår i ministeriet, når hun smutter 
hjem om aftenen??? 
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Taler
stolen 

Anette Ladefoged 
Stud. scient. pol. 

København 

En smuk tanke 
I Danmark er jeg født... 
Desværre i en tid, hvor det ikke længe

re er tilstrækkeligt at være dansker. Jeg til
hører nutidens ungdom, en generation 
som er opflasket med, at vi skal lære fra 
andre kulturer og være åbne overfor det 
fremmede. Tidligere tiders krigsførelse 
og masseudryddeiser burde udbedres ved 
at gøre Danmark såvel som andre vestlige 
nationer til multietniske samfund. 

Vi lærte om vigtigheden af at bevare 
stolte, gamle kulturer. Dette gjaldt dog ik
ke den vestlige kultur, da denne er de
struktiv. Derimod gjaldt det de kulturer, vi 
for år tilbage havde forsøgt at udrydde så 
som indianerne, the aborigioes og eski
moerne. Vi lærte, at Uuited Colours of 
Benneton var virkelighed og vejen til en 
fredeligere og bedre verden og at Dan
mark burde danne forbillede ved at åbne 
sine grænser og indlemme flygtninge og 
indvandrere i vores samfund. 

Et møde med virkeligheden 
Med denne solide lærdom i rygsækken 

drog jeg ud for at se den store verden og 
lære om andre kulturer som så mange an-
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dre af mine jævnaldrende. Målet var Au
stralien. Jeg forelskede mig hovedkulds i 
dette fascinerende land. Det havde så 
mange muligheder og ekstremer i mod
sætning til det lille, kedelige Danmark 
med den forudsigelige vejrudsigt og ufor
anderlige »andegårds«-palaver på Christi
ansborg. 

Jeg besluttede mig for at blive boende i 
Australien. Ifølge min barnelære burde 
det ikke være noget problem at omstille 
sig til et andet lands traditioner og normer, 
og Australien var ofte blevet fremført som 
et pragteksempel på det multikulturelle 
samfund. 

Jeg boede i Australien i et par år, hvor 
jeg langsomt blev overbevist om, at ideen 
om det multikulturelle samfund er en illu
sion og en uhyre farlig ideologi at forsøge 
at indføre - specielt i så lille et land som 
Danmark. 

Australien er et land med mennesker 
fra mange forskellige kulturer, men det. er 
bestemt ikke multi-kulturelt. De menne
sker, som dannede det nye Australien 
stammer hovedsageligt fra vesten. Det var 
disse mennesker, som dannede hvad vi i 
dag kender som australsk kultur. Det ske
te ikke ved, at de kommunikerede og dan
nede fælles forståelse de forskellige kul
turer imellem, men fordi det var tvingen
de nødvendigt at sameksistere for overho
vedet at kunne overleve. De var fælles om 
en vilje til at få et bedre liv samt en vilje 
til at starte forfra. 

Samtidig havde de en fælles fjende: 
The Aborigines. De to kulturers verdens
billeder var så vidt forskell ige, at de umu
ligt kunne forenes men nødvendigvis måt
te være hinandens fjender. Dengang løste 
man konflikten ved at bekæmpe hinanden 
med vold, og det er bl.a disse gerninger, 
som ligger til grund for nutidens skyldfø-

Anelle Ladefoged. 

lelse og multi-kulturelle forskrifter. Men 
problemet er der stadig. Efter 300 års sam
eksistens har man endnu ikke fundet no
gen holdbar løsning. Regeringen forsøger 
at udskyde den åbne konflikt ved at over
lade reservater til The Aborigines. Men 
befolkningstilvæksten stiger stadig - og 
hvor skal man så gøre af dem? 

Ude godt. .. 
Efter at have tilbragt et par år i Austra

lien tog jeg hjem. Jeg måtte erkende, at jeg 
ikke uden videre kunne glemme mine rød
der og mit fædreland. Danmark er dejligt 
- selv om politikerne gør hv-ad de kan for 
at ændre dette ved at gøre landet multi
kulturelt. Muslimernes verdensbillede er 
lige så fjernt og uforeneligt med vores 
som Tbe Aborigines' er med australier
nes. Denne gang er situationen dog ander
ledes, for nu er vi de svage. Vi har ikke -
som muslimerne - nogen endegyldig 
sandhed, som vi er parate til at kæmpe og 
dø for. Vi danskere er - set på verdensplan 
. et meget lille mindretal med en smuk, 
gammel kulturarv som er værd at bevare. 
Derfor må vi stoppe indvandringen nu, for 
bomben tikker . . . 

Hermed siger jeg tak for ordet. 
Anetle Ladefoged 

" 
Danskerne ser sløvt til, hvad der i grun

den sker i vore storbyers slumkvarterer. 
Etniske minoriteter etablerer sig i nogle 
netværk for at klare sig og beholde den 
identitet, der er helt fremmed for os dan
skere. Disse netværk kan hurtigt blive 
magtfaktorer, der kommer til at ligge uden 
for vore naive politikeres indflydelse. Når 
selv samfundsafvigende danskere i sin tid 
kunne etablere sig i et uafhængigt Christi
ania, hvad kan det så ikke ende med, når 
virkeligt fremmede kulturer i humanis
mens navn begynder at erobre Danmark 
indefra og nedefra. 

Der er tilsyneladende langt ti I de vel -
etablerede danskeres kvarterer. Så langt, 
så det er nok så uinteressant og dermed li
gegyldigt for deres behagelige fritidssys
ler i nette omgivelser på den jord og det 
vand, der er en del af Danmark. 

Støtte uden særl ige forpligtelser får de 
kulturelle udenforstående i rigeligt mål 
fra vort samfund. Hvilke bånd og løfter 
har de fremmede med hjemmefra? 

De kloge snyder de mindre kloge, og på 
den måde overlever de bedst egnede. 
Hvem de er, kan så stå ben som et ikke 
særlig stort spørgsmålstegn. Men vi har 
mange svage grupper blandt vore egne!" 

fogcoior Per Koch. Nakskov. i Jyllands·Postco 
15/12 1995. 



Når retfærdigheden sker fyldest 
I foråret 1995 varslede de autonome 

uroligheder omkring Den Danske Fore
nings sommerstævne på Restaurant Skov
huset i Korsør. Samtidig gik den sæd
vanlige aktion i gang for at inddrage med
løberiske fagforeninger. Bestræbelsen 
kronedes med held, da det lykkedes at hid
se Restaurations- og Bryggeriarbejderfor
bundet (RBF) op til at mene., at foreningen 
er så "racistisk", at forbundet ikke kunne 
forsvare at lade sine medlemmer servere 
for den. Derfor skrev forbundet i sit blad, 
at man ville trække medlemmerne ud fra 
Skovhuset under mødet og erstatte deres 
løntab. Som sommermødedeltagerne ved, 
var der da heller ikke noget personale på 
stedet under mødet, hvor serveringen der
for blev afviklet som selvbetjening. 

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

ingen Lov. Men. ingen .lov er jævngotf 
a.t følge som Sanalieif.en, men fivor man 
er i 'Iviv[ om, fivaa aer er Sanaktf, aer 
s~ .loven. vise Sanaktfen. 

Vi aftrykker Hornslets afgørelse og for
bundets blokademeddelelse, så at vore 
medlemmer kan overveje, hvori tvivlen 
om forbundets hensigter mon består. 

'Jlar aer ingen .lov i .lantfet, tfa liav
tfe tfen =t, som Kjlnne tilegne sig~. 
'Deifor s{gl.lovengøres efter alles Tarv, 
at retsintfige og fredsommelige og sages
løse {g,t ngae tferes ;Fretf, og untfæraige 
og ontfe {gn rætftfes for aet, aer er sÆ:Je
vet i .loven, og aeifor iZKJ tør Jufa6yr
tfe aen. Ona.si(.@, som ae liariSinae. 'lJet 
er ogsaa rigtigt, tfersom nogen i{~ af 
frygt for (jua og 'l(ærfigfietf til !l(gtten 
{gn wk,k,es ti[ aet (jotfe, at ;Frygten for 
Øvrigfieaen og .lantfets Straffewv tfa 
{gn fii,u/re tfem i at gøre iftfe og straffe 
tfem, fivis ae gør aet. 

Samtidig aftrykker vi indledningen til 
Jyske Lov, hvori de retsprincipper er ned
fældet, som hidtil har været fundamentet 
for højesteretsdommernes virksomhed. 

Nu er forholdet imidlertid det, at Skov
huset har kollektiv overenskomst med 
RBF. Og så længe en sådan overenskomst 
løber, må forbundet efter gældende regler 
ikke lave blokade mod arbejdsgiveren el
ler på anden måde bryde arbejdsfreden. 
Da forbundet oven i købet fremturede ef
ter landsmødet og annoncerede, at man 
ville handle ligeså i fremtiden, gik Skov
huset derfor til Arbejdsretten. 

Her beklædte højesteretsdommer Mo
gens Hornslet - kendt fra tamilsagen -
dommersædet. Til alt held for forbundet 
kunne han ikke få øje på, at der havde 
været nogen blokade. Derfor ville han ik
ke pålægge forbundet nogen bod, men 

5!1..f :fortalen ti{ 
Jysks- Lov 

.loven sk,ai være ærlig og retfærrlig, 
taafefig, efter .lantfets Sætfvane, pas
sentfe og nyttig og tytfef19, saa a.t a[[e 

/(.an vitle og f orstaa, livatf Loven siger. 
.loven sk,ai i.1(./iJgøres e([er sRfaues ti[ rw
gen Mands særC,ge ;Fortfe[, =n efter af. 
fe tferes 'Iarv, som 6or i .lanaet. :J{e[fer 
i/(.fiJ s~ nogen tfø= motf tfen. .lov, 
som 'l(ongen giver og Lantfet vetftager; 
men efter tfen Lov sl(.al aer tfømmes og 
styres .. . 

kunne tvinges til at få krænket 
sin ære og velCærd ved at servere 
for eller servicere racister og 
fremmedfjendske personer, 
grupper eller foreninger." 

- Den er vi klar til at efterleve, 
hvis det bUver nødvendigt, siger 
Anders Nielsen fra fæ lJesafdelin· 
gen. og understreger. at opfor• 
dringen til at benytte sig af hand· 
Jingsplanens vedtagelse på områ+ 
det også gælder RBFere på de 
virksomheder i Korser og oin• 
egn, hvor mødedeltagerne skal 
overnatte. 

VIL TRÆKKE MEDLEMMER UD 
formanden for RBFs indvandrer
politiske udvalg. forbundsfor· 
mand Ma}Brin Bidstrup, swner 
VestsjælJand i bestræbelserne på 
at leve op til handtingsplanen. 

Mea .lov sk,ai .lantf 6ygges, =n vil
ae en/iver nøjes =tf sit eget og faae an
tfre nytfe samme !l(gt, tfa 6eliøvetfe man 

- Er der RBF'ere i de virksom
heder Den Danske Forenmg 
kommer I kontakt med 1 (orbm· 
delse med deres møde. trækker 
vi dem ud OR dækker deres løn· 
tab. Får vi efterfølgende en fag. 
lig sag, f.eks. forudtblive)se. er 
vi klar til at tage den. 

1jenera.fdelingen der har til· 
træ<ielse med Hotel Skovhuset, 
vil nu i samarbejde med fæ JJes
afdelingen arbejde på at få ord
nede forhold på virksomheden. 

Hotel Skovhuset, der best!r af 
otte--10 værelser, et spiselokale 
og en mødesal med plads til 
mere end 100 mennesker, be
skrives lokalt som en slags pen
sionat 

FYSISK BLOKADE 
Virksomhedens ejer. Mc1.ja 

Parterne anmodede retstorma!\den om at komne med en tilkend•· 
givels.e, om sagens at9ørelse, herunder ve,d.r0rende spørg~m!lct 
om bod. Det var deres hensigt herefter at forlige s49en i 

overensste~melse med retsfor~ndens tilkendegivelse . 
Etter vidneudsagn fra forbundsformand Maj-Britt 9id~trup, 
Restaurati<ins · og 8ryggeriub$jder Forbundet og afduccende 
b,c.~rkningcr fra advokat tolmer ~in~cl og kons~lent Al\e K. 
Lorentzen, Land~organisa~ionen i Da~~ark tilk4ndes~v rets· 

for~anden, at de fra forbundet5 ~ide frcms4tte vdt~lelser 

kunne frem}(~lde nogen. tvivl on bensic;cen, r.,en :it klageren 
efter h4n~ opf~tt•lae ikke havde f~rt et til~tr~kkeli9t be · 
vis for, at forbundet i arbejdsrctlig forstand havd• ivæ~k· 
sat en blok~ds over for reseau:~nt Skovhuset . 
Han hsn~till•de overfor forhu:ldet 1 tremtidcn ~t beetrlthe 
sig for ~t ur.dgå situationer, hvor der pA til~v~rende ll'.åde 
kunne rej~e~ tvivl om. forbundet& hen81$~er. Han henstillede 
=:imtidig til klageren i ovcrcnsstenmelse ~ tilkendegivel
sen ~t have sagen tor Arbej dsretten. 
torbundet tog retsformandens henstilling til efterretning og 

klageren hævede sagen. 

Sagen sluttet ved Arbejdsretten. 
Retten hævet . 

Hornslet / Søren ae.se 
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Birte Weiss begår grundlovsbrud 
Ifølge Grundlovens § 46, stk. 2, må 

"ingen .. udgift afholdes uden hjemmel i 
den af Folketinge1 ved/agne jinanslov eller 
i en af Folkelinget vedtage/ 1illægsbevil
lingslov eller midlertidig bevillingslov. " 

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

Sådan som Grundloven bestemmer, må 
det altså nødvendigvis være, hvis der skal 
være mening i det hele. 

Men denne grundlovsregel overholdes 
ikke mere af flygtningeminister Birte 
Weiss. 

Ministeren bar svært ved at få 
asylbeviUinger 

Årsagen er hendes vanskeligheder med 

at skaffe de milliarder, der er nødvendige 
for at holde det danske asylcirkus i gang. 

Det er således ikke mere så let at få be
vill inger til asylansøgere igennem Folke
tinget. Bl.a. medfører den slags bevil
lingssager jo som regel en stor og politisk 
ubekvem, offentlig debat om, hvad der 
kommer ud af de penge. 

Så asylmillionerne 
hentes i miljøkassen 

Dette problem har ministeren nu fundet 
en løsning på: Hun henter bare pengene 
fra konti, der er bevilget af Folketinget til 
andre formål! 

Det er gået ud over kontoen for den 
danske miljøindsats i u-landene. Som be
kendt e( en af flygtningestrømmens årsa
ger sammenbruddet på miljøområdet ude 
i verden. Det er bl.a. derfor, FN taler om 
"miljøflygtninge". 

I I 993 vedtog Folketinget derfor at af
sætte et årligt beløb til afhjælpning af de 
enorme miljøproblemer i den 3. verden og 
til ekstraordinær katastrofeindsats der. 
For 1996 er der bevilget I ,8 milliarder til 
formålet. 

De naive danskere 
"Man skal anstrenge sig for ikke at be

tragte indvandrerne som en belastning for 
det danske samfund", fastslår Øystein 
Gaasholt og Lise Togeby med rette i deres 
meget omtalte bog "I syv sind. Dansker
nes holdninger til flygtninge og indvan
drere", der udkom sidste år på forlaget Po
litiea. På trods af deres konstatering af 
indvandringens problemer udtrykker 
Gaasholt og Togeby alligevel det håb, at 
deres resultater kan bruges til at "kontrol
lere og reducere" modviljen og intoleran
cen over for de fremmede, idet disse hold
ninger - ikke de fremmede selv - skulle 
udgøre problemet. 

Alligevel rummer deres grundige sam
fundsundersøgelse interessante resultater. 
Kun et lille mindretal af danskerne giver i 
spørgeundersøgelser direkte racistiske 
begrundelser for at ville begrænse ind
vandringen, mens fx. 76% mener, at den 
er med til at øge Danmarks økonomiske 
problemer. Ud fra undersøgelsen konklu-
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deres det, at der for mange danskere er ta
le om en meget diffus oplevelse af probie
rneme omkring de fremmedes tilstede
værelse. "Forbløff'ende få henviser til me
re konkrete, negative konsekvenser afind
vandringen." Og kun 4% henviser fx. til, 
at det er bedre at hjælpe i nærområdeme. 
Det lader faktisk til, at der er brug forme
re oplysning om emnet, men næppe af den 
art som Gaasholt og Togeby har i tanker
ne. Fx. bemærker de: "Det er påfaldende, 
at der er så mange, der mener, at der ikke 
er tale om rigtige flygtninge" - på trods af 
eksperters generelle erkendelse af, at 
måske 95% søger asyl af økonomiske 
o.lign. årsager. 

På baggrund af deres analyser af be
folkningsgrupper konkluderer Gaasholt 
og Togeby, "at mere uddannelse må være 
løsningen, hvis man vil fremme den etni
ske tolerance i Danmark." Den massive 
indoktrinering, som det nuværende ud
dannelsessystem rummer, forklarer vel ti I 

Ministeren har så snuppet 900 millio
ner fra denne kasse til at betale for asyl
ansøgere i Danmark! 

Hvordan dette vil afhjælpe miljøpro
blemerne ude i den store verden, forlyder 
der intet om. 

Hokus-pokus ingen udgift 
Men alt er jo en definitionssag: Når re

geringen skal bryste sig af Danmarks sto
reindsat.Si Den 3. Verden, kan den henvi
se til den store miljø- og katastrofehjælp, 
der er bevilget. Og når regeringen skal 
forklare, at det hele asylcirkus ikke koster 
noget af betydning, kan den henvise til, 
hvor lidt der er bevilget til flygtninge i 
Danmark. 

Hokus-pokus! Bare lidt behændighed
så er den hjemme. 

Hvad har pressen fortalt offentligheden 
om denne rævestreg? 

Så vidt vides intet. 
Det er åbenbart ikke det, pressefrihe

den menes at skulle bruges til. 

D 

dels dette, mens det i bogen generelt bl.a. 
hedder, at "på det intellektuelle område 
øger uddannelse individets forsvar over 
for urovækkende budskaber", hvilket vel 
næppe kan anses for hensigtsmæssigt - at 
være urolig over urovækkende budskaber 
synes at være den klogeste holdning. Des
uden støttes i bogen den velkendte 
påstand, at indvandringspositive personer 
er "overskuds'.,-mennesker: "I stedet for at 
reagere med angst og afvisning evner man 
at reagere med tolerance." At give efter 
for krav kan dog næppe siges at være ud
tryk for styrke, hvilket derimod kræves af 
den, der siger stop og trækker grænser. 

Interessant er det, at allerede i 1970 
mente over halvdelen af befolkningen, at 
Danmark slet ikke skulle modtage uden
landsk arbejdskraft - den kom altså ikke 
på "vores" invitation. Siden da har dan
skernes grundholdning til de fremmede 
været nogenlunde ens; svingninger skyl
des døgnet.S spørgsmål, der ikke har haft 
konsekvenser på længere sigt. Et vigtigt 
resultat er således Gaasholts og Togebys 
afvisning af, at der har fundet et hold
ningsskred sted i retning af"racisme" i de 



senere år. Et andet hovedpunkt er hævdel
sen af, at befolkningen er mere "tolerant", 
end politikerne tror, og at det er politiker
nes egne forsøg på at tilfredsstille den ind
bildt "intolerante" befolknings krav, der 
styrker intolerancen. 

Endelig konkluderes det i bogen, "at de 
grupper i den danske befolkning, som er 
negativt indstillet over for flygtninge og 
indvandrere, har vundet kampen om både 

pladsen i medierne og om præsentationen 
af spørgsmålet i medierne." Hvis det vir
kelig var tilfældet, ville danskerne nok 
være mere "intolerante", end undersøgel
sen viser, hvis dens antagelser om me
ningsdannelsen i samfundet holder stik. 
P.g.a. forholdene er befolkningens hold
ning imidlertid vaklende og selvmodsi
gende, hvilket skyldes den beviseligt sto
re uvidenhed om emnet. Man må give 

Universitetsrapport ødelægger teorierne: 

Indvandringsmodstan
dere er ikke dumme! 
Af Alice Furnival 

En gruppe studerende på den sam
fundsvidenskabelige basisuddannelse ved 
Aalborg Universitet afleverede lige efter 
nytår en større rapport: ''De veluddanne
de medlemmer i Den Danske Forening''. 
De studerendes interessante hovedpro
blem beskrives i rapportens problemfor
mulering: "Vi undres over, hvad det er for 
faktorer, der gør, at nogle personer kan 
gennemgå en længerevarende uddannel
se, som ... fremmer tolerance overfor 
fremmede, og alligevel blive medlem af 
Den Danske Forening." 

De publicerede undersøgelser, der kun
ne henvises til som hjemmel for påstan
den om den tolerancefremmende længe
revarende uddannelse, og som alle kom
mer til det velkendte resultat, at indvan
dringsmodstandere er regulært dumme, er 
mange: Peter Gundelachs "Danskernes 
intolerance", Anders Todal Jennsen og H. 
Engesbaks "The Many Faces of Educati
on: Why are People With Lower Educati
on More Hostile Towards Immigrants?", 
Jacques Blums "Splinten i øjet", Eszter 
Kormendis "Os og de andre" - osv. osv. 
Og hver og en af disse grundige studier 
havde jo vist, at det forholder sig sådan: 
"Viden og kundskaber fremmer værdier, 
som betinger positive holdninger til ind
vandrere." (Øystein Gaasholt og Lise To
geby, "Modviljen mod fremmede"). 

I overensstemmelse med denne her
skende akadernikerånd udtrykker de sam
fundsvidenskabelige studerende en række 
betænkeligheder i deres rapp0rt: 

"Det er i høj grad et problem for de 
fremmede i Danmark, at nogle af med· 

lemmerne i DDF er veluddannede, da det 
er de veluddannede, som har evnerne til at 
mobilisere de eksisterende etnocentriske, 
autoritære og konservative værdier, og 
dermed danne grundlag for modstand 
mod indvandrergrupper." 

··Ntrr ve/uddannede folk, som sandsyn
ligvis er/bliver de kommende ledere af 
landet, bliver mere intolerante, er der 
grund til at reagere." 

"Den Danske Forening består bl.a. af 
veluddannede mennesker. Det er derfor 
interessant at tænke på, hvad der kan ske, 
hvis disse far indflydelse på partipolitik
ken, eksempelvis gennem lobbyisme og 
ved at sætte dagsordenen i medierne. De
res overbevisning og veltalenhed har en 
tendens til at gribe fat i masserne. El ek
sempel er deres medlemsblad, "Danske
ren", som er et meget velskrevet blad." 

Undersøgelsen. og konklusionen 
Og så komn1er formålet med rapporten: 

"At finde årsagerne til, at nogle veluddan
nede personer bliver så intolerante at de 
går hen og melder sig ind i DDF." 

Gennem P.H. Bering, Den Danske For· 
ening, blev 200 spørgeskemaer sendt ud 
til et tilfældigt udsnit af DDF's medlem
mer. P.H. Bering sørgede herefter for, at 
de studerende modtog svarene anonymt. 
Der kom 134 svar retur, hvilket gruppen 
erklærede sig tilfreds med for at kunne la
ve sin undersøgelse og sin konklusion, 
som kort lyder: 

"Vores undren er blevet modereret af, at 
størstedelen af respondenterne har en 
hård uddannelse. Dette betyder nemlig, at 

Gaasholt og Togeby ret i, at mere oplys
ning er fornøden, men hvis denne holder 
sig til sandheden, vil den med sikkerhed 
ikke føre til mere ''tolerance". De alt for 
mange uvidende, godhjertede og naive 
danskere vil lå øjnene op for, at de er ble
vet holdt grundigt for nar, og det - des
værre - udeblevne, men hårdt tiltrængte 
"holdningsskred" vil virkelig indtræffe. 

Peter Neerup Buh/ 

deres uddannelse ikke har fremmet tole
rancen overfor frenunede i samme grad 
som en blød uddannelse kunne have 
gjort." (Beklageligvis siger rapporten ik
ke, hvad der skal forstås ved "hård" og 
"blød" uddannelse. Måske er "hård" lig 
med praktisk eller kortere uddannelse, 
"blød" med boglig og længerevarende? I 
universitetsjargonen er en ''hård" uddan· 
nelse vistnok en naturvidenskabelig, en 
"blød" en humanistisk). 

"Vi kan på baggrund af vor under
søgelse konkludere, at de højtuddannede 
medlemmer af DDF ikke har ekstreme 
holdninger, men derimod demonstrerer 
deres store utilfredshed med den førte ud
lændingepolitik." 

"De højtuddannede har bl.a. meldt sig 
ind i DDF, som i bund og grund er en na
tionalistisk forening, fordi de søger de 
trygge rammer, nationalitetsfølelsen gi
ver." 

"Vi kan konkludere, at de veluddanne
de bl.a. har meldt sig ind i DDF, fordi de 
har behov for orden og klare grænser." 

"Vi kan også konk.ludere, at mange af 
de veluddannede har meldt sig ind p.g.a. 
autoritær personlighed eller populisme. 
For disse medlemmer har enten den auto
ritære personlighed eller populismen altså 
vægtet højere end uddannelsesniveauet." 

Tjah, det kan være vanskeligt efter rap
portens konklusion stadig at fl hoved og 
hale i sagen; og mon ikke også de selv sta
dig undrer sig en del på Aalborg Univer
sitet, hvor der givet vil blive arbejdet vi
dere med sagen for dog i del mindste at 
finde en slags forklaring på dette væsent
lige spørgsmål. Vi følger fortsat udviklin
gen men imødeser ikke med optimisme 
fremtidige resultater: Det er karakteri
stisk, at det altid er "nationalistiske" eller 
andre "reaktionære" personer, som i disse 
år udvælges som undersøgelsesobjekter 
på universiteterne. Hvornår bliver det 
mon godtaget som akademisk projekt at 
undersøge, hvilke abnormaliteter i per
sonligheden der flr folk til at blive f.eks. 
kommunister, autonome eller "flygtnin
gevenner"? ... 

D 
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Racismens fader 
-og antiracismens 
Der er flere ligheder end forskelle mellem raceideologiens 
grundlægger og de moderne "antiracister". 

Af Peter Neerup Buh! 

Franskmanden Arthur de Gobineau 
( I 816-82) regnes abnindeligvis som op
havsmanden til de raceteorier, som kulmi
nerede med nazismen, og som nu angive
ligt igen vinder frem. Spørgsmålet er 
imidlertid, hvem der står nærmest Gobi· 
neaus mentalitet - nutidens "racister" el
ler deres modstandere? 

I Gobineaus raceteoretiske hovedværk 
på fire bind udgivet i årene I 853-55, "Es
sai sur I' I negalite des Races Humaines" 
(essay om menneskeracemes ulighed), 
fremstilles verdenshistoriens store civili
sationer (ti ialt) som værende resultater af 
den hvide, ariske races skaberkraft og 
overlegenhed i forhold til de sorte og gule: 
"Hvis disse tre store typer var forblevet 
strengt adskilt, ville overherredømmet 
uden tvivl være blevet i hænderne på den 
fineste af de hvide racer, og de gule og sor
te varieteter ville for evigt have kravlet for 
fødderne af den laveste af de hvide." 

Gobineaus pointe er imidlertid, at den 
hvide race kun får de nødvendige skaben
de evner, når den blandes med fremmed 
blod: "Kunstnerisk geni, som er lige frem
med for alle de tre store typer, fremstod 
tørst efter blandingen af hvid og sort." I 
dene forhold lå ifølge Gobineau dog ikke 
kun nøglen til civilisationers storhed, men 
også til deres fald-blodblanding er u-und
værlig som livgiver, men er samtidig 
dødbringende på længere sigt: "Kunstens 
og den store litteraturs verden, som kom
mer fra blandingen af blod, forbedringen 
og forædlingen aflavere racer- alt dene er 
undere, for hvilke vi må være taknemme
lige. De små er blevet hævet. Uheldigvis er 
de store blevet sænket ved den samme pro
ces, og dette er et onde, som intet kan op
veje eller reparere." 

De ideligt gentagne raceblandinger og 
særlig blandinger af de deraf følgende 
"urene" typer ville iflg. Gobineau føre til 
en stadig større ensartethed og mid
delmådighed, og desuden mente han at 
kunne påvise, at "en bivirkning af uaf
brudt raceblanding er en fremadskridende 
reduktion i folkemængde." I løbet af fi1 tu
sinde år ville der derfor kun være nogle få 
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ynkværdige bastarder tilbage på kloden, 
profeterede Gobineau, og snart ville men
neskearten være helt uddød. Intet kunne 
efter hans mening standse dette forløb. 

Gobineau 

Afslørende paralleller 
Hvad der umiddelbart falder i øjnene 

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

kraft til at rejse deres hoveder, når plagen 
er overstået, så har vi det sublime skue af 
en nation i dødskamp. Hvis den går under, 
er det fordi, den ikke længere har den 
samme livskraft, som den havde førhen i 
kampen mod livets farer; med eet ord, for
di den er degenereret." Disse ord er ikke 
Klaus Rifbjergs (eller Arne Melchiors), 
men Gobineaus. "Lad falde hvad ej kan 
stå"-mentaliteten, defaitismen ("udvik
lingens nødvendighed") og begrebsverde
nen er imidlertid den samme. 

Gobineau afveg altså fra nazismen og 
mange andre former for racisme ved ikke 
ubetinget at afvise raceblandingers gavn
lighed. Desuden fraskrev han ikke selv de 
'"

1Javeste'"' racer den esscntieJle menneske
lighed ( de er ikke nærmere aberne), og han 
lancerede ikke udryddelsesprogrammer. 

Tværtimod foreslog han, at kendemær
ket ved en civilisation er, at den argumen
terer med hovedet, ikke med næverne, og 
at fremmede civilisationer ikke nødven
digvis er underlegne: "Fordi deres civili
sation i det ydre adskiller sig fra de tilsva
rende dele i vor egen, er vi ofte tilbøjelige 
til hastigt at s lutte, at de enten er barbari
ske eller mindre værd end os selv. Intet 
kunne være mere overfladisk, eller mere 
tvivlsomt, end en konklusion draget ud fra 
sådanne præmisser." 

Videnskab el.ler åndens frihed? 
Gobineau er således ligesom vor tids 

multi-kulturalister ganske "human", men 
som hos dem er det selve hans udgangs
punkt, der vildleder. For, som han skriver, 
"på det niveau, jeg har indtaget, er jeg op
taget hverken af nationalitetens tilfældig
heder eller end ikke af mangfoldigheden 
af racer, samfund og civilisationer." Det er 
dog in1idlertid netop national-staten, der 
er den afgørende enhed i vor kulturkreds 
med det deraf følgende åndsfællesskab 
landsmænd imellem uanset "race". Man
ge af negrene på de vestindiske øer græd 
af sorg, da Danmark solgte dem til USA i 
191 7. "Samfundet'' som begreb er også et 
farligt udgangspunkt - udviklingen mod 
det ensartede, grænseløse "internationale 
samfund" er uundgåelig både for Gobi
neau og "antiracisteme". 

En yderligere lighed mellem Gobineau 
og de moderne ideologer er hans kollekti
vistiske tankegang, .idet individet helt for
svinder i systemet til fordel for gruppen. 
"Jeg vil ikke diskutere den moralske og 
intellektuelle værdi af individer taget eet 
for eet", skriver han direkte. Også de mul
ti-etniske teoretikere ser det "farverige 
fællesskab" som bestående væsentligst af 
grupper, der som sådanne skal integreres 
i form af hele samfund i samfundet, skønt 
det enkelte individs åndsforhold dog bur
de være det altafgørende. 



At individets ansvar og valg således 
forsvinder i gruppen og denned i sociolo
giens og biologiens årsag-virknings love, 
viser sig også i konsekvensen af Gobi
neaus teorier på statsniveau, for idet "den 
indre værdi af en nation udspringer af 
dens oprindelse", kan en stor nation ikke 
blive prist, en ond ikke dadles. Racelæren 
kender ligesom psykologien og sociologi
en kun logiske love, intet ansvar for hand
linger. En given races despoti, en andens 
udslettelse kan ligesom fundamentalis
mens fremvækst og indvandrerungdom
mens vold altid "forklares" ved naturkon
stanter og denned tolereres. 

Videnskabens slaveri 
Svaret på teorier som Gobineaus og 

"antiracismens" er selvsagt ikke at gå ind 
for racerenhed eller at påstå - som forske
re ved UNESCO gjorde i 1967 - at men
neskeracerne er biologisk ens (andre for
skere hævder det modsatte). Alt dette vil 
blot erstatte eet totalitært slaveri med et 
andet. Derimod bør svaret være at trodse 
enhver form for wnyndiggørende "viden
skabelighed" og stå fast på individets an
svarlighed. Det nationale er ikke et "sær
præg", der nedarves genetisk, men et 
åndsforhold, der overtages under ansvar 
af hvert enkelt individ. Denne betragt
ningsmåde er det eneste værn mod slave
binding af alskens videnskabelige teorier 
- den eneste garant for friheden. 

Peter Neerup Bult/ 

Tabu-problemet 
Finansministeriet fremlagde i maj bud

getredegøreisen for det kommende år, og 
finansminister Mogens Lykketoft knytte
de over for medierne sine på en gang be
roligende og advarende kommentarer til 
den uden klart at sige, hvor vi står, og 
hvad der kræves for at bevare det hellige, 
men åbenbart noget truede velfærdssam
fund. 

Den politiske kommentator Ralf Pittel
kow - statsministerens tidligere politiske 
tænketanker - skar det klarere ud i pap ved 
at pege på de "politiske signaler" mellem 
linjerne i analysen, spør~målstegnene 
ved de opsvulmede overførselsindkom
ster til dagpenge, bistandshjælp, førtids
pension, orlovsydelse, efterløn og den al
mindelige folkepension til det efter årtu
sindskiftet stærkt stigende antal ældre. 
"På budgetredegørelsens overflade er alt 
roligt. Det drejer sig blot om at give en 
analyse og pædagogisk fremstilling, som 
gør det muligt for befolkningen at tage 
stilling til problemerne. Under overfladen 
sender budgetredegøreisen en række sig
naler, som flytter rammerne for den poli
tiske diskussion og åbner for senere poli
tiske beslutninger." (Jyllands-Posten 15/5 
96). 

Vurderingen forekommer velbetænkt, 
og flere af de berørte udgiftsområder kan 
antagelig med god grund give anledning 
til alvorlige og måske smertelige overve
jelser af mulighederne for overhovedet at 

opretholde de tyngende byrder i et fremti
digt ''velfærdssamfund" på en stadig min
dre, arbejdende og producerende befolk
ningsandel. 

Men et falder unægtelig i øjnene i hele 
denne fremlæggelse og debat: Hverken på 
eller under budgetredegørelsens overflade 
synes man overhovedet at turde udpege en 
af de allerstørste kilder til trusselen mod 
det danske velfærdssamfund, nemlig den 
kolossale belastning af samfundet, som 
hele fremmedpolitikken medfører. 

Som her flere gange tidligere påpeget 
har vore myndigheder aldrig været til at 
drive til at udarbejde en opgørelse over de 
samlede udgifter, som denne politik ko
ster os. En udenforstående sagkyndig op
gørelse tyder på, at disse udgifter nu er 
steget til et kæmpebeløb på mellem 50 og 
I 00 milliarder kr. om året. Under alle om
stændigheder har de nu en størrelse, som 
gør dem til en af de allerstørste trusler 
mod det danske velfærdssamfund og til 
hovedforklaringen på, at det bliver mere 
og mere nødvendigt at skære ned på om
sorgen for danske børn og gamle, boliger 
til danske unge, hjælp til vore egne syge 
og særligt trængende osv., osv. 

Flere og flere "almindelige" mennesker 
kan se det. Men vore frernn1edpolitikere 
lukker øjnene for problemet og søger at 
fortie det og gøre det til et tabu i den of
fentlige debat. 

S.D. 

Ny voldsbølge 
på vej? 
Af Martin Kasler 

I det sidste stykke tid har Danmark i det 
store og hele været fri for den politiske 
vold, vi har været vidne til i de sidste man
ge år. Vi er sikkert mange som så småt er 
begyndt at håbe på, at den gode danske 
tradition for fri meningsudveksling i gen
sidig respekt nu også har vundet indpas 
blandt de multikulturelle. Er det at være 
for optimistisk? Måske. 

Lørdag den 16. marts 1996 blev der på 
de autonomes højborg, "Blågården" på 
Nørrebro i København, stiftet en organi
sation ved navn ''Netværk mod Or<Janise
ret racisme og nazisme'\ 

Når man kradser lidt i overfladen og 
ser, hvem der gemmer sig bag den anony
me betegnelse "netværk", kan man ikke 
undgå at føle et vis bekymring for den 
fremtidige fred og ro i Danmark: Blandt 
netværkets politiske bagmænd finder vi 
den i bombesammenhæng så kendte frak
tion af de autonome, "Internationale So
cial ister", hvis erklærede mål er opløsnin
gen af nationalstaten Danmark. En anden 
gammel kending er Per Gudmundsen; en 
mand, der gennem længere tid har ført sig 
frem i Århus og omegn, som det multi
kulturelle samfunds selvbestaltede vogter. 

Det bør måske overraske at finde et 
parlamentarisk parti som "Enhedslisten" 
spundet ind i samme netværk af repræsen
tanter for gadens parlament, men her kan 
man blot huske på, at bag deres uskyldigt 
klingende navn, gemmer der sig en række 
gamle maoostiske partier, som det ad den 
vej er lykkedes at blive valgt til Danmarks 
lovgivende forsamling. 

Med denne nye viden er det mindre 
overraskende, at netværkets formål er at 
organisere "moddemonstration, hver gang 
Den Danske Forening holder møde" og 
organisere "andre aktiviteter, som alle kan 
være med til". Det sidste lyder i betænke
lig grad som en gentagelse af de auto
nomes sædvanlige strategi: ''.Alle deltager. 
Ingen er ansvarlig". 

Lad os fastholde vores optimisme og 
håbe, at de strategiske hjerner bag net
værket har lagt voldsromantikken bag sig. 
Lad os håbe, at også marxister og multi
kulturelle i dag mener, at alle bør stå åbent 
frem med deres holdninger, at knytnæven 
bør erstattes af dialogen og at, frem for alt, 
alle danskere bør behandles med værdig
hed og respekt i deres eget land. 
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Fra brevkassen 
Frank Madsen fra Aabenraa har ind

sendt følgende indlæg: 
Endelig er der kommet rigtig gang i 

flygtningedebatten og ikke alene her i 
Sønderjylland, men ifølge mine oplysnin
ger er der reaktioner fra hele landet. 

Ganske vist er initiativtageren ikke 
medlem af "Den Danske Forening" eller 
på anden måde tilknyttet denne, men ini
tiativet viser, hvor nødvendigt det er at 
gøre modstanden mod fremmedinvasio
nen synlig, hvorfor jeg her vil opfordre 

medlemmer af DDF i Sønderjylland til at 
sende deres støtte til denne lokalforening 
under henvisning til hosstående annonce, 
der arbejder for det samme mål, som vi i 
DDFhar. 

Jeg ser gerne, at også medlemmer fra 
andre dele af vort land yder deres støtte. 

Annoncen fra 
Jyske Vestkysten 

2413-96 

Vågn op danske kvinder og niænd 

DANMARK 
~~I illt- \'ltft .:1 muJ1iNni,.k, :ita111f1.1m.L 0,: ~ t 
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<:,~fonde:( h l t>yrdc. ·"1;itti;t mu.lift ~ tijc11\ 
i~ . 
Vi " 11,;J;« ;,l b,;~;11 c ,\.-,, d:,11).\C' ku11ut ug diet 
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O.:.k• 11111d:c1 vi «i J('fl~grlhctkle ~ndri».g 
i,C den -,k,t. fly~ninge-• og imfqndttrpalititr:. 

Vi ~il p111te~lttt n~ de potldi-kt ('actkfl' 
nuint~ 'ftl,t tik, eme til• $loppe ,.ler 
Oygtniuf("•";wwiJ , der bllt (Ut1de1 $.1eJ tcnnc," 
de sid:11c ""'~e tlr. 
lnilcll..; bliY« ~bet O"'ff ende, (>J inde<n del 
blr.-er fo1 ~,:nt. Til \'i gerne appellere lit dtn 
di111sl:e bdoll:11i1t1 ,vn ae rcJ~uJg i p,Off'.<1 n,:,d 
de potlti~ p.art!trj 1na11g.k11dc 'lilje til :it 1)11C 
lil den ldmindcli,c ~ k.e bcfotl:11111g. 
Ocrfur SlllllCf vi <'li bcv1q;.elllc. De, des Ønd-tt 
;,I v:c1e med, , kul J.Cnde I~ kr, pi ti glroimJ· 
bcullrtSfl:Ol'l lil: 
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Og hu.1k al skrive navn OJ tdr<:$k (OC' il'ldbcca· 

"'· Si 5tancr ,•i e n lu~endc bl'llpag111t. ug 
for~gcr lll clbt d~ an~vatli~ putitilme op. og 
$;1m1}1hj gøtt <kt k.fort roe den danske berna. 
nin.,_ 1't t111 er del ddstc udkald, h'<'U vi skil 
be'faK det lluukc sumfuod, 
Vi flot, bmp•snc- f\\r den ..,,M'1ige-virkning. 
Sk\lllle ~t ll:ke ! i\-e ckø fotYCntcdc bo&dninf..3· 
æ-ndring bc)$ politjkcmc. kan tr1 ,i&le-oilYCj 
vitrt"· dan,ntlse at ri n)1 ~ I $1 uJd:. •il vi 
benYcnok ~ lil « ~. ckc hu ll'lll(ICI 
tljtnnitr.,-nd,e\·ies.cl~n. Mnn ineldn' sig 311st 
ikb ind i el polldak parti • m11n ,1nttcr en 
bevqelt.c. IRrf()r Cf' medlemmer 1f polJtl~ 
PJ!ltier <>F:'• nicgfl \'Clk.o1noe. Navn og Mlrcs,;c 
,·il bli"' bch.:illdl« foru<>lig1. 

Ot1 er n.aturtig,·is mulig1, M $Cllde el Sl~e 
b<IØb, 

Lars Rydhard 
0,;:t.cr Hmel Jl, IAJI KJl"k.tby 

,200 Aabtø.na 

Denne annonce er sponsoreret af en kreds at sympatisører 

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

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

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

"Til hver enkelt, der har støttet mig, 
vil jeg gerne hermed sige hjertelig tak. 
Det varmer utrolig meget." 

Sven Guldborgfra Odense sender også 
en hilsen gennem Danskeren. Den er til en 
''kær ubekendt": 

"Den 19.4.96 modtog min hustru, Ga
briele Guldborg, et brev uden afsender. 
Normalt åbner vi ikke breve uden afsen
der, men arkiverer dem lodret. Da navn og 
adresse var skrevet med nydelig slsrift og 
indholdet ikke var så fyldigt, at vi mente, 
det indeholdt sprængstof eller andre farli
ge ting, åbnede vi det alligevel. Indholdet 
var materiale fra Den Danske Forening, 
formodentligt sendt som reaktion på et af 
de mange flygtningekritiske læserbreve, 
vi plejer at sende til Fyens Stiftstidende. 

Jeg er medlem af DDF og lægger abso
lut ikke skjul herpå. Jeg sender selv en del 
materiale til læserbrevsskrihenter, men 
sætter altid afsender på mine breve. Des
værre er der mange, som har tungtvejen
de grunde til ikke at vedkende sig deres 
tilhørsforhold til DDR Da vi i vor fore
ning ikke har mulighed for at kende andre 
medlemmer, bortset fra dem, vi ser og 
træffer ved sammenkomster, er det jo 
svært at vide, hvem - ja, måske vor nabo -
der er medlem; derfor må vi gøre noget for 
at lære hinanden nærmere at kende. Har 
nogle af jer her i Odense en god ide, så lad 
os tale om det." 

En brevskriver fra Frederiksberg er in
de på samme tankegang: 

"Jeg synes, vi mangler et fælles (in
ternt) identifikationssignal og vil her op 
til påske foreslå, at vi som jøderne i Egyp
ten markerer vort tilhørsforhold, når dø
dens engel går forbi, ved at sætte (gerne 
bare et lille-bitte) Dannebrog på vores 
dørkarm. Det vil jo også i et vist omfang 
fungere som en (godt nok passiv, men al
ligevel) folkelig tilkendegivelse." 

Dansk kultur bliver i disse år udryddet 
efter salami-metoden. Først forsvandt svi
nekød fra skolebespisningen, dernæst 
blev alle tvangsindlagt til at spise halal
slagtet fjerkræ. Nu tilsidesættes de danske 
højtider. En læser fra Københavnskriver: 

"På Vesterbro har en skole udskudt fa. 
stelavn i en uge af hensyn til de islamiske 
indvandrere. Hvorfor kunne de ikke holde 
Ramadan en uge før???" 

Et godt spørgsmål. Hvad bliver den 
næste selvydmygelse? 
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