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Forsørgerbyrden 
I 1990 forudså Danmarks Statistik, 

at landets befolkning frem til år 2025 
vil falde til ca. 4,9 millioner. I novem
ber 1996 forudså prognosen derimod, 
at befolkningen vil stige til 5,5 mio. 
Årsagen er naturligvis den stigende 
indvandring og den (tildels deraf føl
gende) større mængde fødsler. 

Antagelsen om en fortsat høj ind
vandring de næste 30 år betegnes i Ar
bejdsministeriet som "meget sandsyn
lig": "Hvis et samfund har for få men
nesker 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 ind
vandring på 11.000 årligt stiger arbejds
styrken 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 frem
medfamilier 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 herop
mennesker, der pga. sprog- og kultur
forskelle er ganske ude af stand til at 
klare sig selv, og som derfor øger for
sørgerbyrden 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 let
te "forsørgerbyrden", som vort ar-

bejdsministerium stadig anbefaler. 
Australiens Nationale Befolkningsråd 
konkluderede i 1991 klogt: "Forøget 
migration for at hjælpe til med at redu
cere omkostninger i forbindelse med 
en stadig ældre befolkning ses ikke 
som en stærk logisk begrundelse for 
indvandring ... En stor fordel i alders
sammensætning ville kræve niveauer 
eller sammensætning af migration, der 
ville kompromittere andre mål." 

Kort sagt ville byrderne ved et multi
kulturelt samfunds "velsignelser" 
langt overstige "gevinsten" ved at im
portere en arbejdsstyrke. Hvis Dan
mark endelig vil således importere sig 
ud aflcrisen, kan vi her lære af musli
merne, som i deres lande har fået store 
arbejdsstyrker udstationeret fra i-lande 
- uden at arbejdskraftens hele pukkel
rykkede familie er kommet med på 
slæb. Og tro ikke, at den udenlandske 
arbejdskraft får lov til at være i Arabi
en 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 le
dige ind på de angiveligt tomme ar
bejdspladser. Hvorfor det meget vrøvl 
om en "nødvendig" indvandring de 
næste tredive år, når man her og nu har 
den firedobbelte mængde ledige hæn
der 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 konse
kvens får en stærkt øget "forsørgerbyr
de" på foreløbig et tocifret milliardbe-
løb årligt. · 



Politiet og multietnikken 
Politiet har været udsat for et stadigt tryk for at optage perso

ner med anden uetnisk baggrund" i korps-et. 
Det synes imidlertid ikke at være så let. Af de i alt 128 aspi

ranter, 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 døre
ne med henblik på at sikre sig et "publikumsorienteret image". 

Politiskolen står ellers på hovedet for at få fremmede ind. Kur
ser, 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 in
teressere sig for en karriere i korpset. Ca. 300 lykkedes det se
nest 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 po
litifolkene 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 statsbor
gere over 65 år, i 1995 7700. 

I de store kommuner er der derfor nogle steder sat gang i ef
teruddannelsen af hjemmehjælpere, der kommer i områder med 
mange indvandrere. og tolkeservicen er øget i København. 

Fra Kommunernes Landsforenings kontor for social- og sund
hed meldes der imidlertid, at mange af konunuuerne ikke er ru
stet 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 dan
skerne. 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 Lands
foreningen ifølge Kristeligt Dagblad 7/3 97. 

I samme avis I0/3 belærer den jødisk-amerikanske kulturso
ciolog Myra Lewinter, der bl.a. har lavet en undersøgelse om so
cial- 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 mu
lighed for at arbejde på alle niveauer i vores samfund. Etniske sy
geplejersker 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. "Inte
grationsudvalget'' under Indenrigsministeriet anbefaler således 
på ældreområdet bl.a.: 
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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, frokost
klubber, etniske afdelinger på plejehjem eller andre aktiviteter 
for denne gruppe ældre. 

At undersøge om der er barrierer, der afholder unge fra etni
ske minoriteter fra at søge ind på social- og sundbedsuddannel
ser, og at man forsøger at fjerne eventuelle barrierer. 

At der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på, om der kan etab
leres en særlig støtte til ældre fra de etniske minoriteter, der øn
sker at vende hjem til deres hjemland. 

Kun det sidste forslag lyder fornuftigt og burde fli højeste pri
oritet. Det må være en forfærdelig alderdom at sidde, måske en
som, langt botte fra sit hjemland. Når de gamle fremmede såle
des bør dø i deres rede, skal de selvfølgelig følges af deres fami
lie 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 m læserind

læg 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 ge
neration, der ville påvirke samfundet med sine egne "progressi
ve" 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 medi
emagthaverne. Det må kanøfles. I DR PI 's blad "Emil", der ud
sendes med Weekendavisen, skrev lederen af "Radioens Doku
mentargruppe" i april om "Net-racisme'' og jamrede over, at de 
mest åbne "racistiske udskejelser finder som så mange andre ud
skejelser sted på Internettet." Det insinueredes, at også DDF hav
de del i dette. Et modindlæg til Weekendavisen blev afvist. I PI 's 
ugentlige mediemagasin "Mediehavet" kunne "dokumentar''Je
deren derimod kæmpe videre mod "udskejelserne". 

Dette viser blot, hvor meget vore mediepaver frygter konkur
rencen 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 In
ternettet eller benytter det på linie med de ældre trykte eller elek
troniske medier. Men det er dog et hastigt stigende antal og et me
die i stadig udvikling. 

ODF har sin egen Internet "hjenuneside", der også optager af
viste 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. 

.. 
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IND-sam er også til al tage og tøle på. 

Det er Indvandrerforeningernes Sammen
slutning. Paraplyorganisation for de fore
ninger, der organiserer dem, der vil have 
plads i Danma,j(. Men vanskelig at place
re sig i for daøskere, der gerne vil profile
re 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 ka
nalisere et ''bredere ll!)tiracistisk arbejde", 
efter at Folkebcv~elsel!.,[UOd Nazisme 
(FM;N) var blevet ubrugelig til dette for
Jl)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...,~var ikke udefl.a-videre--indstillet"'på'-aH5e
)<l!!mpe andet end nazismen. Nogen gigant 
er FAIR I?J,AY aldrig blevet til. Ca. 70 
medlemmer kan foretagendet i dag møn
stre. 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', vi-

E dd k - • a~ t karbureau'direktør JensSejersener dog af er O:Ppe~ln e 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. 

I kinesisk;.,-æskesystemer bag politikerattraktive facader og (og nu afdøde) direktør Arne Lund ... 
pæne ~ne kan der gemme sig mangt og meget. - Måske ide- Men hvem, alverden er POEM? 

alisme og god vilje, måske verdensrevolution eller pengeind- Værten, der ikke kender gæsterne 
samling til dunkle formål. Et~gerrigt melllleske ringer til Det 

H b d k d å d · 1d k d Radikale Venstres partisekretariat. Det er 
,. er erettes om e seneste s u p en VI t vo sen e stamme jo der, man skal tilmelde sig Christians-
af "antiracistiske" foretagender. borg-konferencen om de etniske mindre

tal, står der i annoncen. 

Af Ole 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 lil
le del af de velkonstruerede sandheder. 

Samlet udgør disse mennesker, der har 
den nyuige evne at kunne glemme at tæn
ke, 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 em
net er "Etniske mindretal - Imegratio11s-

politik, job og uddannelse, bolig og so
cialpolitik". 

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 ger
ne se alsidigt ud. 

Arrangementet annonceres i Politiken 
26/10. Forhåndstilmelding til Det Radika
le Venstres sekretariat. tak! 

Hvem sidder på bukken? 
Foruden Det Radikale Venstre angives 

IND-sam, FAIRPLAY og POEM som ar
rangører 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. 

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 a11-
\.~ numre?f', spørger opringcrcn forun
'llret. 

"Jame,v det er mest 1ilmeldi1tger, vi ta
ger~s af herinde··, lyder svaret. 

"Nli'J, men ved I ikke, hvem der står 
som arrangører, når I tager imod tilmel
dinger?" 

"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 af de første. Efter noge°'ringen rundt ~ 
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! Etnisk;
0;c;~dretal 

' 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~lng 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 
De~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 spørgs
mål. 

Idyl-konferencen 
Konferencen blev holdt - med alle de 

rigtige menneskers deltagelse. Jammer
klagerne kunne høres milevidt: Der er be
hov for en særlig indsats for de etniske 
mindretal, som nemlig føler sig svigtet. 
Kvaliteten i indvandrernes "boligkoncen
trationer" må forbedres. O.s. v., o.s.v. Plid
der-pladderet kan læses i det officielle 
skrift Nyhedsbrev om Danmarks Udlænd
inge nr. 65, november 1996. 

POEM er også med i front andre steder. 
Foretagendet har således deltaget i "Anti
racistisk Udvalg" samt i ! .maj-aktiviteter 
sammen med andre "antiracistiske og so· 
lit/ariske bevægelser'·. Og POEM delta
ger da for øvrigt også i det kontaktudvalg 
vedr. "racisme ogfremmedhad" i Europa, 
som er oprettet med initiativ af Anker Jør
gensen for at understøtte EU's mange ini
tiativer til bekæmpelse af den slags. I 
Samspil ur. 7, november 1996 kan endvi-
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dere læses, hvordan "de etniske 111i11dre
taL, paraplyorga11isatio11 POEM" i 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 virke
lig tjent med at have jlere forskellige or
ganisationer som paraply? For de penge, 
POEM fllr, kan IND-sam naturligvis ikke 
også fil? Vel'! 

En tur på Nørrebro 
Vi skal nu en rur ud på Nørrebro i 

København. Nærmere bestemt til Med
borgerhuset på Nørre Alle ur. 7. Bestyre
ren her er en vis Peller Sommerfeldl. 

Peffer er ud af go<l familie, nemlig dy
nastiet Louis Poulsen - dem med lampe
koncernen. Hvad der for øvrigt i sin tid 
sikrede den håbefulde unge mand passen
de sommerferiejob. Siden har han forladt 
erhvervslivet. Han deltog således i 60'er
nes Vietnamkomiteer, i hvis såkaldte do
kumentationsgrupper han f.eks. gennem
gravede Rust11i11gs- og Krigsforsk11i11ge11 i 
Danmark (bog fra det venstreorienterede 
forlag DEMOS, 1973). På denne måde 
lagdes sten i vejen for Danmarks deltagel
se i det vestlige forsvarssamarbejde. Det 
vakte naturligvis bifald på den anden side 
Jerntæppet. Så beredvillig hjælp til arbej
det i Vietnamkomiteerne leveredes bl.a. af 
den (nu) identificerede østtyske STASl
agent 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 ameri
kanske "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 "samarbej
de", han ser på den "yderste højrefløj" -
som naturligvis efter hans mening omfat
ter både nazister, Den Danske Forening og 
andet ikke-venstrerevolutionært (se her
om f.eks. månedsbladet PRESS, nr. I 07, 
oktober 1994). 

I Petters medborgerhus har derfor ikke 
overraskende DEMOS fået tildelt en plat
form - foretagendet lever neml ig endnu 
og har ligesom de øvrige "antiimperiali
ster" fra dengang slået sig på racismejagt. 
Så sent som 9/ 11 96 holdt DEM OS "cm
tiracistisk drsfest" i lokalerne. 

Ligeledes f.\r FAIR PLAY husly hos 
Peiter. De, der ikke blev trætte af DEM
OS-racismeorgiet i november, kunne 

f.eks. 12/1 1 komme til FAIRPLAY-møde 
i hans hus om "racisme i det danske sam
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 medlem
mer. Til gengæld genfinder man blandt 
disse Jens Sejerse11, og han tæller som be
kendt for adskillige. 

Medborgerhuset formidlede også en 
del af den statsbetalte Global Generation
kampagnes antiracistiske hjernevaskpro
gram. Til huset, altså Peffer, kunne man 
således som led i kampagnen indsende 
forslag til antiracistiske slogans, "mini
raps .. - hvad det nu end er - kommenta
rer og citater. 

Man bliver faktisk næsten helt stakån
det og mat bare ved at tænke på alle de go
de 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 Pei
ter er en fremtrædende støtte for POEM. Så 
i Medborgerhuset har også POEM til huse. 

Paraplyorganisationen for 
de Etniske Mindretal 



Det POEM, 
Det Radikale Venstre ikke kender 

POEM annoncerer sig som "Paraply
Organisationen for de Elniske Mindre/al". 
Organisationen klamrer sig til de sædvan
lige, uimodsigeligt gode hensigter: Under
støttelse af Grundlovens bestenunelser om 
mindretallenes stilling, støtte til FN's men
neskerettighedserklæring, sikring af de et
niske 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, fremmed
hjælpende 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 over
belastet den københavnske hotelkapacitet 
- at JensSejersener en god ''ven", der kan 
bruge flere måneder på forarbejde i for
bindelse 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 for
bundsformand i Restaurations- og Bryg
ge,iarbejderforbundet, racisme-tamper, 

Om 
at lave organisationer 
"Udadtil er det vigtigt, at man væl

ger sit navn rigtigt. Det skal være et 
navn, som kan retfærdiggøre ens aJ.1i
vilerer. legitimere og gøre usårlig .... 
Organisationen må ligne de systemer, 
som man ønsker at bekæmpe eller ud
nytte. Den må gerne have et officielt. 
instilUtionaliseret præg, der giver ud
tryk 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 aktivi
tete,: 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 anti

mcistiske 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 af fremmedhad. 
Det oplyser e11 af s1ifterne, Jens Sejersen, der repræsenterer Folkebevægel.,en mod 
Nazisme. - Vi har fået 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 iværpo
li1isk 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" fore
tagender. 

I dette perspektiv er det for øvrigt ikke underligt, ar Fair Play støtter EF's 77-
punktprogram 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 "fremmedha
det og racismen" i Europa. Og "det er ikke parlamentets medlemmer, men en ræk
ke 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 dan
ske bidragydere af oplysninger til udvalget er - Je11s Sejerse11. Se i øvrigt om pro
grammet 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 ". 

brugt af de autonome mod DDF's som
merstævne 1995, se Danskeren nr. 4/1995 
og 2/1997. 

ANDERS GADEGAARD, præst; gjorde 
sig i 1984 bemærket ved at støtte præste
kollegaen Birte Andersen, der holdt 
"fredsgudtjenes1e" med tilhørende de
monstration i sin kirke (Aktuelt 12/1 1984 
og Berlingeren 11/1 1984) samt det, Er
hard Jakobsen kaldte et "rent VS-bud
skab" (Berlingeren 30/12 1983). Senere 
fortaler for et asylcenter for 750 jugosla
ver på Østerbro, som Gadegaard nemlig 
ikke mente havde særlig mange indvan
drere og udlændinge; han tilbød i den an
ledning bl.a. at bruge menighedshuset 
med tilhørende teaterscene til fom,ålet. 
Den håbefulde præstemand var for øvrigt 
også virksom omkring den palæstinensi
ske besættelse af Blågårds Kirke. 

SØREN 8. HENRIKSEN, advokat. Støt
tede i B.T. 11/ 12 1982 de maskerede un
ge, der under navner "Teatergn,ppen Sol
vog11en " havde stormet et supern1arked 
og plyndret det for varer. Solvognen har 
en farverig fortid: I 1973 var gruppen ak
tør i en med STASl-bidrag betalt aktion 
mod NATO (af de øsuyske ophavsmænd 
kaldet operation "Mummenschantz'"). 

OH 

ERIK JENSEN, "historiker", "journalist" 
m.v. og ikke mindst fast inventar på den 
såkaldt revolutionære venstrefløj, anker
mand i foreningen DEMOS (se særskilt 
rubrik). 

HANS MOGENSEN, Ålborg, en eks
tremt "antinazh,iisk0 og idealistisk, men 
dog ikke gratis arbejdende genganger-ad
vokat f.eks. i de antiracistiske mammut• 
injuriesager (se særskilt rubrik). 

BJARNE OVERMARK, der i POEM
sammenhæng præsenteres som "lokalpo-

ERIKJENSEN 
ogDEMOS 

Erik Jensen er en velkendt figur i 
det venstreekstreme miljø - herunder 
DEMOS, som han ifølge VS's parti
blad Solidaritet (1991) karakteriserer 
som et led i den "revolutionære" ven
strefløj. 

Herom henvises til Danskeren nr. 6 
1992, særnummer af Danskeren, Med 
lov skal land bygges ... , april 1993, li.. 
samt Danskeren nr. 2 1997. OH I" 
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itiker". Han er næstformand og sagsbe
handler i Lejernes-LO, Randers, og initia
tivtager til "Rddgivningen for Udlæ11di11-
ge" i byen. Sidstnævnte bar for øvrigt 
ifølge den lokale vej viser adresse sam
menfaldende med bl.a. Tyrkisk Kultur- og 
Undervisningscenter og RØD UNGDOM 
(som er en revolutionær samlingsorgani
sation til venstre for SF). Overmark mar
kedsfører bl.a. den grundopfattelse, at 
myndighederne begår "systemvold" og 

HANS MOGENSEN 

Hans Mogensen er advokat i 
Ålborg med en enorm appetit på "an
tiracisme" og "antinazisme,,. 

Han er især kendt for en ekstremt 
nidkær indsats i injuriesager for "an
tiracistiske" klienter, hvis ære nogen 
er gået for nær. Og det sker efter an
tallet af sådanne sager at dømme ofte. 
F.eks. er Hans Mogensen injurieadvo
kat for Jens Sejersen og Frede Far
mand, 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. ny
nazistisk virksomhed sammen med 
Jens Sejersen. Erik Jensen og Povl 
Nørager (sidstnævnte frigjorde sig 
dog frn omklamringen). Senere er ad
vokaten 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 "antira
cistiske" kredse. Han har f.eks. holdt 
foredrag om "sine sager mod P.H. Be
ri11g og nazisterne" I om "hw,d de for
skellige højrefløjspanier står for'' for 
"Stop Racismen". Ålborg, som vist 
nok V'.lr et dække for det venstrerevo
lutionære 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 "fremmedhetzer
nes" ideer i strid med internationale kon
ventioner og dansk lovgivning (Politiken 
28/8 1991). 

VILLO SIGURDSSON, tidligere VS
borgmester i København, formand for 
"Dansk Kurdisk Venskabsfore11i11g·· (Jyl
lands-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 invol
veret i "frcds"kampagnerne mod NATO. 
Modtog da også i 1981 en pris fra Dan
nwrk.s Kommunistiske Parti som anerken
delse af digteriske produkter, der var nært 
knyttet til hans arbejde for "fred og soli
daritet". Sad i præsidiet for landsforenin
gen Danmark/Sovjetunionen. 

KNUD VILBY, Mellemfolkeligt Samvir
ke. Tilhører den sædvanlige garde - var 
således inviteret til det top-venstrefløjs
møde i l 977 på Esplanaden, hvor gen
nemførelsen af et "demokratisk, sociali
stisk samfimd" skulle planlægges (Jyl
lands-Posten 24/ 10 1977). 

Hertil kommer i øvrigt en del andre 
hjertevarme mennesker med rigtige me
ninger. F.eks. MORTEN KJÆRUM fra 
Menneskerettighedscenteret (tidligere an
sat i Dansk Fl;,gtningehjælp) og KLAUS 
ROTHSTEfN (nu ansat i Dansk Flygtnin
gehjælp). Foruden naturligvis det sædvan
lige nyttige skubbegods: BJØRN ELM
QVlST, ANKER JØRGENSEN, SU
ZANNE 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 ''.(olkeva11dri11-
gens 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 la
det 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 talmemmeli
ge for at få gæster". 

Og sådan går det derudaf 
med POEM ... 

Pudsigt nok er der ingen indvandrer
navne i POEMS "initiativgruppe". Åben
bart 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 menne
sker p.g.a. race, religion eller politisk 
overbevisning", "oplyse om nazis~ 
mens og rt1cismens ugerninger", 
"standse nazismens og racismens ud
bredelse i Danmork" m.v. 

Foretagendet er angivelig skabt for 
at markere en tværpolitisk profil, idet 
de "antiracistiske" kredse erkendte, at 
de hidtidige "antiracistiske" forenin
ger i langt overvejende grad er ven
streorienterede, hvilket fonnodcdes at 
st.øde mange potentielle medlemmer 
væk. Det har ikke de.~to mindre været 
svært for FACTS at skaffe sig tilslut
ning: I sine første I I levemåneder lyk
kedes det kun at fll 80 medlemmer. Se
nere er medlemstallet endog sunket. 

FACTS har taget forbillede i DDF's 
organisatoriske koncept og udgiver et 
blad, der i nogen grad kopierer Dan
skerens opsætning. Dette er blevet ud· 
sendt til bl.a. skoleledelser, praktise
rende læger, præster, samfundsfags
lærere og andre formodede sympati
sører. Organet savner imidlertid ånde
ligt løft, så anstrengelserne gav kun en 
··meget lille umiddelbar reaktion·· 
(Facts nr. 1/1993). Herudover har 
FACTS holdt nogle møder om be
kæmpelse af "racisme", om Islani, om 
flygtninges vilkår 01. v. I denne forbin
delse er JENS SEJERSEN blevet 
brugt som ordstyrer. Organisationen 
formidler også foredragsholdere til 
skoler m.v., ligesom man har organi
seret en særlig og nu tilsyneladende 
nærmest skindød gruppe til skrive 
læserbreve. 

Se i øvrigt om FACTS Danskeren 
nr. 4 1993. 
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POEMs "paraply" tilsvarende idealistiske 
organisationer - f.eks. FAIR PLAY og 
FACTS. 

POEM har naturligvis fået placeret sig 
de rette steder. Som allerede nævnt optræ
der POEM f.eks. i Anker Jørgensens ar
bejdsgruppe til "bekæmpelse af racisme 
og racediskrimination,.. Sanunen med 
f.eks. Erik Jensen fra DEMOS, FAIR 
PLAY, Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk 
Flygtningehjælp, Dokumentations- og 
Rådgivningscenteret om Racediskrimina
tion og alle de andre. 

POEM er lige så lidt som disse 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 ind
retning 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 ··rød front". 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. sorte Jes11Wersy11spw1kte1; 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 kriste11-
dommen i vort land og hele det kulturelle fundament. som De og Jeg har tilfælles 
..... jeg som andre sande borgerretsforkæmpere af da11sk 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 "anti
racistiske" 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 I 992, samt Danskeren nr. 3 1990). 

I sæmummeret af Danskeren "Med lov skal land bygges ... ", 1993, er Jens Sejer
sens 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). 

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

SOEM 
Men der er lagt op til mere end det: 

Med særlig støne fra Jens Sejersen har 
POEM oprettet en selvstændig indsam
lingsorganisation. Den hedder SOEM, 
hvilket står for ''StøueOrganisationen for 
de Etniske Mindretaf'. Jens Sejersen sid
der personligt i bestyrelsen for SOEM 

Derfor hader de DDF: 
"Omkring indvandrerpolitikken er 

det fantastisk, hvt,d Den Danske For
ening har afstedkommet i det parla
me111ariske, politiske højrespekJer: 
Ven.sire og Fremskridtspartiet". 

Petter Sommerfeldt, Press nr. I 07, ok
tober 1994. 
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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 for
pligtet til at søge politigodkendelse af en 
offentlig indsamling og deraf følgende 
besværligheder ved regnskabsaflæggel
sen. - Og så rvinger man jo da nok så be
lej 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, 
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 - og
så meget praktisk - at være afliængig af at 
skulle overbevise privatpersoner om det 
fornuftige i at tage pungen 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 

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 udvik
ling ogforbedring af POEMs arbejde". 

Delllle ekspertise kan i princippet være 
af meget varierende art. Når POEMs for
mål 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 eks
pertadvokat Hans Moge11se11 fra POEMs 
ninitiativgruppen. - Selv 0 nazijægeren'' 
Frede F(lrmands udfoldelser vil - i teori
en 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 person
galleri 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 fonn51 c: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 minodteuait,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: bdØb (08 gerne $i ørn) 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 
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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 aktiviteter for og om indvandrere ogjlygininge ··. Herfra fik Pet
ter Somme,feldt45 .000 kr. 16/4 1996 til en "sigeu11e1festival ··,samtidig med at hans 
medborgerhus, att. ham seh, fik I 50.000 kr. til et "etnisk videoværksted''. Den 13/8 
96 fik FAIRPLAY, POEM, IND-sam og Det Radikale Venstre 14.690 kr. til afhol
delse 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 konferen
ce om uddannelse og arbejde samt en kulturfest. Og samme dag fik DEMOS løfte 
om 31.805 kr. til sit arrangement "Krys1alnatte11 - imernarional antiracistisk mær
kedag 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 in
teresser 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 organisa
tioner for de etniske minoriteter, 3,2 millioner til oplysning om flygtninge og ind
vandrere 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 ned
brydning 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 stil
le 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 vederlagsfri t gennem frankeringsmaskinen, stiller kontorhold til rådighed 
0 .S. V., 0 .$. V. 

det ikke er til at finde ud af, hvem der er 
hvad og hvornår. Derfor har hverken de 
almindelige medlemmer på "gulvet", bi
dragyderne, de mange "anbefalere" med 
nyttige navne eller læserne af denne arti
kel nogen realistisk chance for at følge 
med i, hvad der egentlig foregår. 

På den måde kan der imidlertid place
res pålidelige folk på de afgørende poster, 
medens "nyttige idioter" (Lenins udtryk) 
tegner facaden udadtil. 

Samtidig kompenserer systemet natur
ligvis for det handicap, der ligger i, at folk 
i almindelighed er aldeles uinteresserede i 

"En flok venstrerabiate fordrev deres 
nazi-brune åndsfr-ænder fra K værs. 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 "antiracisti
ske" organisationer, grupper, komiteer 
o.s. v. kan de til rådighed stående hoveder 
nemlig genbruges flere gange og med
lemstallet derved "geares" op. 

Men der er naturligvis også en mulig
hed for, at der bag det hele sidder ideali
stiske folk, som blot søger at være effek
tive i en god sags tjeneste. 

Ikke saudt? 

Ole Hasselbalch 

Det er uværdigt og i det lange løb kata
strofalt. 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 hel
vede 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 stand
punl..1er afl1ænger af den information, vi 
får, men ofte lader vi os ganske enkelt ik
ke 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 bety
delig" 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 des
uden tage stilling til argumenter vedrøren
de henholdsvis EU- og flygtningepolitik. 

Dernæst blev hver deltager i under
søgelsen bedt om at svare på, hvordan det 
ville påvirke vedkommende, såfremt de 
argumenter, vedkommende stolede på, vi
ste sig at være usande. F.eks. hvis risiko
en for sabotage mod atomkraftanlæg viste 
sig at være lig nul. 

Den største uvilje mod at ændre stand
punkt fandt Per Lindstrom på venstre
fløjen. Især atomkraftmodstandere, EU
modstandere 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 ska
la en person befandt sig, des mere villig 
var den til at skifte holdning, hvis argu
menterne bag et standpunkt faldt bort. 

I en tredje undersøgelse sanunenligne
de Per Lindstrom deltagernes forklaringer 
på, hvorfor de skiltede standpunkt, eller 
hvilke forudsætninger der ville kræves for 
en fremtidig ændring af standpunkt. "Dra
matiske hændelser i omverdenen° var den 
forudsætning, som oAest blev nævnt som 
baggrund for en mulig fremtidig hold
ningsæodring. 

(Kilde: SV<loska Dagbladet 4/l 1997). 



Den nye tyskerkurs 
I tiden 1864-1945 levede Danmarlci skyg

gen af det mægtige Tyskland i stadig frygt 
for at blive helt udslettet som selvstændig 
stat af den overmodige og aggressive na
bo. 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 po
litik, som er blevet kaldt: Tyskerkursen. 

Frigjort fra tyskerkursen 
Først med Tysklands fuldstændige ne

derlag i 1945 og sejrherrernes halvthun
dredårige besættelse af det hævedes den
ne 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 gam
le 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 stats
borger 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 fin
de genklang og delvis opfølgning her
hjemme, 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 lig

ge bag det seneste og mest omstridte ud
slag af den nye tyskerkurs, den såkaldte 
Euroregion Schleswig/Slesvig, der har vakt 
så megen opstandelse især i danske kred
se 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 er
faringer og synspunkter på fælles proble
mer." 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 formali
seret samarbejde". Men det var man bare 
ikke hos den tyske modpart, idet "der of
te fra tysk side har været fremført ønske 
om en fastere struktur og en mere over
ordnet målsætning for samarbejdet, sva
rende til de samarbejdsstrukturer, der ken
des andre steder i Europa." 

Lokkende EU-millioner 
Og her havde tyskerne det mægtige EU 

og deres egen magtstilling i euro-maski
neriet bag sig. EU sidder jo på milliarder
ne - 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 frem
elskning af grænsenedbrydende regioner, 
som man kan støtte ved klækkelige bevil
linger fra sine svulmende struktur• eller 
regionalfonde. 

For at få del i EU-millionerne var Søn
derjyllands amtsråd og landsregeringen 
for hele Schleswig-Holstein allerede fra 
1988 efter anvisning fra Europa-kommis
sionen 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 samar
bejde i det, som også skulle have det bomba
stiske og tyskklingende navn: Euroregion 
ScblCS\vig/Slesvig, Om det danske Sønder
jylland var der åbenbart ingen, der talte. Der 
skulle vedtages en alenlang aftale med op
regning af alle samarbejdsornråder, forud
sætninger og fomlål. Blandt disse var ikke 
overraskende også "støtte til ideen om euro
pæisk enhed og international forståelse." T~ 
at styre det hele skulle der nedsættes et regi
onaJråd 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 sto

re 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 præsentationsmø
de (JP 19/2 97), og det har mange sønder
jyder nok forstået, hvilket måske er en ho
vedårsag til den heftige modstand, planen 
straks vakte i amtsborgmesterens bagland 
med krav om en folkeafstemning om sa
gen i forbindelse med amtsrådsvalget til 
efteråret - en tanke, han dog bestemt ikke 
havde noget tilovers for. 

Det forstår man måske godt på bag
grund af de mange rasende protester og af 
meningsmålinger, der viser et flertal imod 
Euroregionen blandt de sønderjyske væl
gere 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 der
på 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 øn
sker, skønt man hævder selv at have andre 
synspunkter og ønsker. En af de bedste 
iagttagere af grænselandets forhold igen
nem 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 den
ne 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 bøje
de sig. 

Det var tyskerne, somkom med navnet
Og 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 politi
ske 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 holdnin
ger, og det er der vel så bare ikke meget 
at gøre ved. Men Dielewicz's forklaring 
om sit baggrundssyn er belysende. Han si
ger, 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 syns
punkt ikke svært at forstå, at vi ønsker bå
de vor danske nationalstat s ikret og en ty
delig grænse bevaret netop til dens s ik
ring, 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 natio
nale værn og vil bn1ge vore egne millio
ner til det. Og selv med vished for, at vor 
danske holdning udskriges som "natio
nalistisk fundamentalisme" og "tysker
had". 

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 "antiracisme
år" mod alle europæere, der vil bevare de
res 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 masseindvan
dring fra især Afrika og de samfundspro
blemer og politiske konflikter, den volder, 
tog Frankrig nogle moderate afværgefor
holdsregler. Det behagede ikke mnltietni
kerne i raeeri-parlamentet, så de vedtog 
en fordømmelse af den franske lov. Fran
krigs 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 malke
maskineri. De vil sandelig "have lov til at 
blande sig i medlemslandenes indre poli
tiske anliggender og at komme med kritik, 
hvis det er nødvendigt. Ingen skal kunne 
lukke munden på parlamentarikerne", 
hedder det i EUs dansksprogede propa
gandaorgan "Europa" (marts 1997 s. 12). 

Og man skal ikke tro, at det blot er nog
le flomme-europæere fra de m~1 EU-be
gejstrede lande, der præker dette storheds
vanvid. Vore egne konservative og Ven
stre-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-parla
mentet ved de franske atomprøvespræng
ninger. 

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 stats
overhoved. 

Men det er da sandelig værd at mærke 
sig, at denne multietniske forsamling me
ner at have ret til at fordømme lovlige for
anstaltninger, de nationale regeringer og 
lovgivende forsamlinger i de enkelte na
tionalstater finder nødvendige for deres 
nationale overlevelse. Og at danske med
lemmer bakker helt op om det. Det er 
måske ikke så overraskende med Venstre
manden Haarder - trods hans nationale 
højskolebaggrund. Poul Schluter derin1od 
søgte vist i EU-valgkampen at skabe bil
ledet af sig selv som en moderat EU-til
hænger, 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 folkevan
dring 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. 

Af Harry 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 integra
tionsperiode" hedder det i et nyt notat om 
DFs informationssttategi. 

Notatet nævner 3 eksempler på emner, 
som rollejusteringen, som det hedder, kun
ne give DF anledning til at blande sig i: 
/ . En mere aktiv forholden sig til større 

problemstillinger, der er oppe i sam
fundsdebatten. Eksempler: Unge ind
vandrere og flygtninge; somalidiskus
sionen 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 flygt
ningepolitik; kvinder og asyl. 

3. Et aktivt arbejde sammen med andre 
for at finde vinkler, der kan introduce
re positive syn,bolord i flygtningede
batten eller positiv opmærksomhed om
kring flygtningesagen. 
DF forestiller sig en bredspektret ind

sats 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 samfundsde
batten til prioriteret indsats. 

4. folketingsvalg senest i 98. 

Pressepolitik 
DFs pressepolitik har som målsætning 

"at fastholde og udbygge en folkelig op
bakning bag en national og international 
indsats over for flygtninge baseret på hu
manitære principper og menneskerettig-

hederne". 
Med udgangspunkt i Lise Togebys un

dersøgelse af danskernes holdning til ind
vandrere og flygtninge (anmeldt i Dan
skeren 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 mind
retal 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 an
stændigt, tolerant og betænksomt i mødet 
med de fremmede. 

Det er denne store midtergruppe af 
tvivlere, som er målgruppe for DFs pres
sepolitik. 

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 le
vere fakta om flygtningeforhold, og at DF 
ikke fremstår som "frelst" og "fastlåst". 

"Det betyder også, at DF så vidt muligt 
undgår deltagelse i arrangementer, pro
grammer og debatter, der lægger op til en 
u_'\aglig konfrontation mellem DF og re
præsentanter fra organisationer med eks
tremt 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 Hassel
balchs 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 fonnan
den, generalsekretæren og vicegeneralse
kretæren kan udtale sig på organisatio
nens 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, "overfod
ring" o.l. i forhold til den løbende delta
gelse 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 foresat-
te". 

Endvidere opfordres DFs medarbej
dere til al deltage i debatten som privat
personer med en "saglig, vidensbaseret 
og ikke-polemisk tilgang". "Det vil ofte 
være en god ide at tale med eller oriente
re sin foresatte, når man overvejer eller er 
i gang med at gå ud i den offentlige de
bat». 

Kolonisering efter humanitære 
principper - eller på nysprog 

Dansk Flygtningehjælp er en milliard
koncern, som har gjort det til et levebrød 
at overlade danske børns arv til fremmede 
folkeslag. Koncernen arbejder derfor be
vidst med sin markedsføring. Når man ser 
et indlæg fra Dansk Flygtningehjælp i me
dierne, 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 gernin
ger. 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 "kulturmø
de". Overgangsfasen til islams magtover
tagelse benævnes "multietnisk samfund", 
landsforræderi erstattes med ord som "in
ternationale 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 be
tænksomme 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 ga
ger, som vi via skatterne betaler til DFs 
godhedsapostle, ikke kunne anvendes på 
mere værdige formål. 

Harry Vinter 

Genmæle 
I Danskeren I 997 nr. 2 s. 7 aftryktes et 

indlæg "Paranoia" af Bent Jacobsen. der 
polemiserede mod en publikation Vestlig 
Samisdat. Fra udgiverne af denne har re
daktionen 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 fortæl

ler DDF, hvordan dens modstandere for
søger at lægge foreningen for bad ved at 
beskylde den for nazisme og karakterise
re dens materiale som løgne, myter, for
domme o.s.v. 

På den baggrund er det besynderligt, at 
"Danskeren" i nr. 2 1997 under overskrif
ten "Paranoia" perfidt antyder, at VEST
LIG SAMISDAT er fuld af løgne og my
ter, 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 nød
vendigvis selvbestaltet) og et etpartisy
stem. Det kan jo (for "eliten") lydesmukt; 
men da magt korrumperer, og total magt 
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korrumperer totalt, er demokrati i al sin 
ufuldkommcnhed til enhver tid at fore
trække. Men en forudsætning for demo
krati er fuld ytringsfrihed. Det ved DDF jo 
godt. 

Alligevel generer det ikke Alice Furni
val i nr. 4 95, at ytringsfriheden begræn
ses i Tyskland, Frankrig og Østrig, fordi 
hun "personligt'' tror på den foreskrevne 
"sandhed". Hvorved adskiller dette sig fra 
nazismen med dens forbud mod afvigen
de meninger og "entartet kunst"? 

For Sune Dalgaard er der tilsyneladen
de ikke forskel på "tysk" og "nazistisk", 
så han pudser stædigt sin modstandsglo
rie. Det store dyr i åbenbaringen er og bli
ver arvefjenden i syd. Napoleons storheds
vanvid og Englands arrogante og næve
nyttige 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 reage
rede imod. 

De nævnte grundprincipper er kernen i 
den loyalitet, som binder "de fleste jøder'' 
sammen med "de fremfusende kosmopo
litiske jøder, der synes at ville gøre dan
skerne 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" jø
der. Det var en hvepserede. 

Marianne Herlufsdatter 

P.S.: 
Danskeren nr. I 97 citerer Koranen: 

"Allah vil aldrig tillade at de vantro får au
toritet over de troende." Jamen jøderne er 
meget mere direkte. Shah ak* 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 ik
ke glemt, at det er forbudt at rose ikke-jø
der; men her er en speciel grund til min 
ros: De gav prisen til en jøde." 

Ifølge Maimonides (Bent Melchiors 
yndlingsfilosot) skal ikke-jøder kun tole
reres så længe de har mere magt. "Når jø
derne får mere magt, skal det være for
budt at have afgudsdyrkere imellem os". 

Hvorfor må Foreningens medlemmer 
ikke fll kendskab til dette? 

• Hcnvisninge-n må vrere til Is.raeJ Shahak: Jcwish 
His<ory. Jewish Religion (London, 1994) (Red.). 

Kriminalitet? 
Ingen årsag! 

En socialt indigneret læserbrevsskri
bent er ved retten i Sønderborg blevet 
idømt en bøde på 1000 kr. for at have be
klaget s ig over unge voldelige indv-dndre
re og den manglende retssikkerhed. Man
den blev dømt for at have skrevet: "Den 
kultur disse unge kommer med er efter
hånden tyveri og drab, når de ikke kan få 
deres vilje, eller voldtægt." 

Der er efterhånden flere undersøgelser, 
der bekræfter, at indvandrere er flere gan
ge mere kriminelle end danskere. Læs her
om i Danskeren 1995 nr. 6. Så sent som d. 
8/5 oplyste Jyllands-Posten, at Det Krimi
nalpræventive Råd ser sig nødsaget til at 
"gøre kriminaliteten blandt unge indvan
drere 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 fast
slået, at det ikke er på grund af deres kul
tur, 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 
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