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Byretten har idømt Glistrup
fængsel, fordi han har udtalt sig bramfrit om lslam på TV
Han kender formentlig mere til Islam end dommeren. Men hvad enten hans påstande om Islam er rigtige eller ej, ja så har staten altså på forhånd bestemt
på vores allesammens vegne, at han slet ikke må
fremsætte dem.
Han fik end ikke lov til at prøve at dokumentere
deres rigtighed for retten. De ligger simpelt hen uden
for, hvad vi efter loven overhovedet har lov til at
diskutere.

Så vi må nøjes med at håbe på, at der ikke er noget
om det, han siger.
Demokratiet adskiller sig fra totalitære ideologier
ved, at statsmagten ikke dømmer visse synspunkter ud
af banen på forhånd. Alt skal kunne drøftes frit. For
det /amne j o være rigtigt. - Også selv om nogen måske
synes, at det ikke er sundt for offentligheden at høre.
Dommen over Glistrup indebærer med andre ord
et angreb på selve demokratiets fundament.
Vi vil derfor med største opmærksomhed følge, hvad
der sker i landsretten, hvortil dommen nu er anket.

Læs videre side 3.

HIV som berigelse?

Invasion uden våben

Femte kolonne?

Over for de mange HIV/AIDSimportører fra især Afrika har dele
af behandler"eliten" opgivet enhver sund fornuft. Der opbygges
en ideologi, hvor hensynet ti l effektiv forebyggelse og bekæmpelse af sygdommen må vige for hensynet til berigeroes "kultur".
Side 6-7.

Den tyske "grønne" mangeårige
venstrefløjsaktivist Rolf Stolz har i
en ny bog advaret om islamiseringen af Europa og det politiske
etablissements blindhed og passivitet over for de farer, den indebærer for hele grundlaget for den
europæiske civilisation.
Side 8-9.

Det stigende antal fremmede
især muslimer i det danske militære forsvar volder bekymringer af
både praktisk og sikkerhedsmæss ig art blandt hærens befalingsmænd og i Forsvarets Efterretn ingstjeneste, men alligevel klemmer
man på for at få flere.
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Dobbelt grænseløst
Følgerne af den faktiske prisgivelse af
landegrænsen ses klart af den svulmende
strøm af illegale grænseoverløbere og papir- og hukommelsesløse indvandrere fra
alverdens lande, som i disse måneder på
ny vælter ind over, hvad der tidligere var
en fast bevogtet og forsvaret grænselinje.
Om årsagen ligger i EU, i Schengen-aftalen eller i vore egne foranstaltninger gøres
bevidst uklart i tåger af forvirrende snak.
Det er dog klart nok, at vor deltagelse i
den europæiske internationale udvikling
har medført en national indvikling i et net
af uoverskuelige bindinger og sammenhænge, som dag for dag fremskynder nedbrydningen af Danmark som et dansk
land for del danske folk. Og her optræder
EU uomtvisteligt som edderkoppen, der
spinder og vedligeholder nettet og lever af
byttet.
Hvordan er det kommet dertil? Det, vi
indtrådte i for 25 år siden, var jo ikke EU,
knap nok EF, men Fællesmarkedet, fik vi
at vide til vor opmuntring og beroligelse.
Hvem kunne dog have noget imo<l at være
med til en nedbrydning afde skranker, der
spærrede for samhandel og økonomisk
samarbejde og udvikling i den ftie del af
Europa? At vi samtidig kunne bidrage til
at dæmpe historiske modsætninger og
fjendskaber mellem tidligere krigende
stormagter i Europa, var jo kun en yderligere fordel. Vi gik også villigt med til den
styrkelse af dette samarbejde, som gennemførtes med npakken° om det indre
marked sidst i I980'erne. Utvivlsomt kun-

ne langt de fleste danskere godtage dette,
og mo<lstanden var nok mest at finde, jo
længere man kom til "venstre" i det politiske landskab.
Når en del danskere, der ikke befandt
sig der, alligevel fra første færd eller senere hen sagde nej, skyldtes det altså for
det meste nok noget andet, nemlig en bekymring for, at "Fællesmarkedet" kun var
begyndelsen og i virkeligheden midlet til
noget langt videregående, som på længere sigt kunne undergmve landets selvstændighed og folkets råderet. Den opfattelse byggede de navnlig på en bestemmelse i selve fællesskabets grundlov,
nemlig Rom-traktaten af 1957, der meget
klart sagde, at hele formålet med dette var
at tilstræbe en stadig snævrere sammenslutning af de deltagende lande, uden
at der satles nogen som helst grænse herfor.
Nu kunne man jo slå dene hen med - og
det er da også tit forsøgt - at det bare var
noget mundsvejr i sydeuropæisk bravadestil. Men sådan er det bare ikke. Skridt for
skridt har Rom-unionen faktisk udviklet
sig efter det mål, som var sat lige fra starten. Og den stadig snævrere sammenslutning er samtidig brugt til at udviske
grænserne

mellem

medlemslandene.

rrenune masseindstrømningen af ikke-europæere til Europa og nedgøre folkenes
modstand herimod ved at stemple den
som "racisme" og ufremmedhad".
På den måde blev der grænseløst både
her og der.
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1Mi l<ENDE.S
RIR RET...

vist, at I ikke er værdige til et fædreland, men kun kan klare sig ved at bosætte sig, hvor der er ordnede forhold

skabt af amlre mennesker, hvor I så
ved hjælp af delle lands overløbere
Årifiserer landets tvungne •,:ær,er."

(Holstebro Dagblad 14/4 l 997).
Det var en for skrap kop te for
en lokal overløber, som derfor
anmeldte Villadsen for racisme.
Politiet udfærdigede beredvilligt et anklageskrift i henhold
til den berygtede § 266 b, og Villadsen blev indvarslet til at møde i
retten i september 1997.
Men han var ikke sindet at
strække våben. Derfor krævede
han sagen udsat på nænnere unders.øgelser. Og politiet fik ikke lejlighed til at kede sig i
mellemtiden, for han havde
omvendt anmeldt den islamiske studenterformand
Jamahir Abdallah for i
Ekstra Bladet 5/4 1997
at have skrevet, at
danskerne er
"slaver af druk

og narko~·.
Derefter gik
han på biblioteket for
at skaffe sig mere faktaviden om tamiler.
Og han gik ikke forgæves. For i Salmonsens Konversationsleksikon kunne læses,
at tamiler er "afet livligt, religiøst 1emperamem, men dog med en vis træg ro i det
ydre, parret med mindre tiltalende moral- -~-..-.-,

Endelig har anklagemyndigheden nu måttet indrømme,
at racismeparagraffen 266 b
kun beskytter minoriteter,
altså de fremmede, men ikke
danskerne. Dem kan man straffrit tilsvine. Det kaldes også
anti-diskrimination!
Den berømte murer Kaj Villadsen i
Struer, de lokale myndigheders mareridt,
har slået til igen:
I foråret 1997 jammerklagede byens
tamiler i det lokale dagblad over mangler
ved kommunens undervisning i deres modersmål og i tamilsk kultur. Det bragte
Villadsen i harnisk, eJJer rettere blækhuset. Hvorfor skal disse arunassende folk
undervises i en kuln1r, som de selv hævder er så barbarisk, at de ligefi-em bar måttet flygte fra den?
I et ham1dirrende læserbrev skrev han
derfor, at 'Jeg vil gerne tilbyde vederlagsfrit at undervise jer i den tamilske histon·e.
der er en åreltmg række afnedslagtninger
afden singalesiske bejolk11i11g for at overtage deres retmæssige land Sri lankti, landet hvor tamilerne også begyndte at kom-

ske egenskaber (lognagtighed og usædelighed)."

Følgelig anmeldte Villadsen også leksikonet til politiet for racisme mod det tamilske folk.
Politiet tænkte herefter længe og intensivt over den uforudset indviklede sag.
Enden blev, at politiet ikke mente, at
leksikonet kunne anklages for dengang, da
man endnu ikke havde opfundet § 266 b,
at gengive, hvad opfattelsen var af tamiler,
inden de begyndte at flytte til Danmark.
Og Abdallah havde heller ikke gjort noget forkert. For efter Politiadvokamrens
fortolkning af§ 266 b er der ikke tale om
racisme, når det drejer sig om noget, som
et mindretal (altså muslimerne) har gjort
mod et flertal (altså danskerne). Derfor
måtte også Abdallah gå fri . Vicepolitimester Søren Staun i Holstebro forklarer det
på den måde, at ·J 266 b er e11
minorifelsbeskyttelse. Dan-

opfl,tte som en helhed". Ja, man kan fak-

tisk slet ikke være racist over for en majoritet, forklarede vicepolitimesteren (Ekstra Bladet l 1/9 1997).
Derefter bad Villadsen så om politiets
hjælp til at finde ud af, hvem der må have
lov til at være racislisk over for hvem og
hvornår uden at blive slæbt i retten. Har
f.eks. bosniere, som jo for tiden er færre
end tyrkerne her i landet, lov til at være ra·
cistiske over for disse? Og må somaliere
være racistiske over for bosniere? Og ville politiet være så venlig at holde Villadsen orienteret om, hvem der til enhver tid
i takt med tallenes forandring må have lov
til at være racistiske over for hvem?
På politigården var 01ao efterhånden
ved at ffi nok. Seneste nyt er, at ordensmab>ten nu har droppet anklagen mod Villadsen.

..-•

skerne som sådan er ikke

me som indvandrere, men nu vil overtage

en minoritet. Eiler ·en
gn(ppe afpersoner · som

som deres eget (hvad der heldigvis ikke
lykkes). I er et folk. som ve,/fejhed har be•

der står i§ 266 b. Danskerne må man vel nærmes1
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DET MENER VI:

Fred i vor tid
Sådan hedder det med lidt andre ord fra
forhandlerne ar den nordirske fredsaftale.
For flere hundrede år siden flygtede
massevis af engelske protestanter til Irland på grund af religiøs forfølgelse fra
katolikkerne hjemme. Uanset religionen
ændrede sig i England, blev de alligevel
i Irland. Da Irland endelig fik sin selvstændighed, var engelske protestanter i
massivt flertal i Nordirland, der derfor
forblev under engelsk herredømme.
Derfor stabiliseredes forholdene ikke.
I stedet kom det til borgerkrig og indbyrdes terror. De engelske protestanter og
de irske katolikker har aldrig kunnet finde ud af at leve side om side.
Nu har så nogle herrer i mørk habit,

som kommer fra saloner. hvorman snakker dannet med hinanden, mirakuløst
stiftet fred. Eller rettere fremtryllet en
ordning, som det er lykkedes at ffi medierne til at kalde for en fredsaftale. Det er

oven i købet også lykkedes at få nogen
fra hver ar de to stridende parter til at
skrive under på den.
Hvorledes deru1e såkaldte fredsaftale
løser det hidtil uløselige, grundliggende
problem, forlyder der ikke så meget om.
Så hvorvidt freden holder og løverne
altså pludselig er blevet til Jam, vil nok
først vise sig senere.
Hvem der har retten på sin side i den
uløselige nordirske konflikt, er ikke til at
sige. Katolikkerne har sådan set Lige så
meget ret som de oprindelige, etniske
danskere vil have i Danmark om hundrede år. Til gengæld har protestanterne den
ret, deres flertal af den samlede nordirske befolkning sikrer dem. Det kaldes
som bekendt demokratisk korrekt, når et
lands tilhør bestenunes affolkeflertallet.
Til gengæld varer protestanternes folkeflertalsbaserede ret næppe længe. Katolikkerne får nemlig flere børn og vil

derror om føje år være i flertal. Så vil de
ffi retten til landet - på sanune måde som
muslimerne har filet det f.eks. i det oprindeligt k1istne Libanon eller i Bosnien
eller i Kosovo.
Den eneste effektive måde at håndtere
den slags uløselige konflikter på er at
undgå, at de overhovedet opstår.

Denne elementære kendsgerning har
ingen af de gamle politiske partier herhjemme fattet. Derfor bruger de i stedet
vitaminerne på at skabe gmndlag for
langt værre og mere uløselige konflikter
herhjenune.
Deres eneste undskyldning er, at tåber
som bekendt ikke vil lære i andet end i
den pmktiske erfarings skole. - Uanset at
denne er dyrest af alle, og uanset man
altså i denne sag ku1me være blevet klog
blot ved at kigge over på den anden side
af Vesterhavet.

O.H.

Indsatser
Indsats for eller imod det ene eller det
andet er hvad danskerne fllr lovet eller
prædiket om i tide og utide. Snart er det
vore højeste politiske "tjenere", der højtideligt tilsiger os, at ou vil man sætte ind
mod vold og kriminalitet, nedbringe hospitalernes ventelister, sørge for børnepasning til alle, osv. osv. Snart plaprer
deres eftersnakkere nede ad rangstigen

videre med variationer over de samme
temaer. Alt såre politisk korrekt med fortielse af det vigtigste.
Forholdene på Københavns Kommunes nyeste hospital i Hvidovre er nu så
pressede, at overlæge og professor Peter
A. Krasilnikoff ved hospitalets børneafdeling i protest har opsagt sin stilling, for
"nu kan jeg altså ikke holde min mund

mere'\ siger han. Det kan deo ansvarlige
sw1dhedsborgmester Peter Martinussen
åbenbart heller ikke, for til "Ugeskrift
for Læger" siger han: "Vi kan ikke mere,
end der er penge til. Hvis sygehusvæsenet skal have flere ressourcer, skal der
udskrives højere skatter, eller også skal
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der prioriteres anderledes i forhold til an- Post. 26/3 98). Danske job, ja. De skal
dre samfundsopgaver." (JP København åbenbart gives til de fremmede i stedet
31/3 98). Ja, netop. Men naturligvis siges for til de mængder af danske unge, der
der ikke et ord om, at årsagen til skanda- enten går arbejdsløse eller er udrangeret
len er de utallige milliarder af kroner, der på udsigtsløse sidespor i offentlige job til
hældes i de fremmede i stedet fo r at kom- aktivering, arbejdsprøvning, eller hvad
me vore egne trængende eller nødliden- det nu forskønnende kaldes. De kan jo så
de til gode. Den "omprioritering" vil vore prøve, om kriminalitet også er deres muforræderis ke politikere ikke høre tale om. lighed for at få adgang til danske job i erSå hellere bruge endnu flere penge på hvervslivet.
indsats mod unge indvandreres forbryIndsats uden grænser kan der åbenbart
deriskhed. Det Kriminalpræventive Råd også blive brug for fra ordensmagtens sifremlægger snart en rapport, der til folde de for at forsvare de s idste rester afdansk
bekræfter den længe benægtede kends- ret i de fremmedbesatte dele af landet.
gerning, at deres kriminal itet er for- Det seneste skanunelige overfald på en
holdsvis st0rrc end jævnaldrende dan- dansk indvandringskritisk politiker og
skeres. Rådets formand, professor Eva fordrivelse af hende fra Nørrebros gader
Smith, taler om fordomme og tabuer, der siger alt om dagens tilstande. Vi er nået
har gjort det svært at tale højt herom, og dertil, at der på forhånd må aftales
at "vi med rapporten vil blive kritiseret væbnet politieskorte, hvis en forhadt
for at bidmge til en yderligere stempling dansksindet skal turde bevæge sig ind på
af unge indvandrere." Men det, Rådet vil de enemærker, som er erobret af de
sætte i værk, er en indsats over for "er- fremmede forbrydere og deres medløb af
hvervslivet for at få ændret indstillingen "dansk" landsforræder-krapyl!
til unge indvandrere i danske job." (Jyll.S.D.

Integration ...

endemål er en europæisk superstat med
fælles regering, parlament og domstol.
De forløbne å r siden Danmarks (>ptagelse i 1973 er samarbejdet blevet udvidet
ganske betydeligt, vi taler i dag om fælles
mønt, åbne grænser, politisamarbejde,
fælles udenrigspolitik, og ikke mindst
budgetkoordineling af statsbudgetterne,
alt sammen noget der i realiteten flytter
kompetencen over danske anliggender fra
Folketinget til Ministerrådet og Kommis-

Det er disse barske statsretslige kendsgerninger man skal huske på afstemningsdagen den 28. maj.
Amsterdamtraktaten er også en stram
føderal traktat med beslutning om bla.
flertalsafgørelser i Ministerrådet på langt
flere områderend i dag. Den er fra ende til
anden konciperet af centralistiske hjerner,
der er inspireret af Romcrreuen. Man kan
ro1igl sige at udvikJingcn i EU kan sammenlignes med det gamle Rom, hvor der
ifølge Lukasevangeliet udgik en befaling
fra kejser Augustus i Rom ti I landsbyen
Na2are1. I dag udgår der en befaling fra
Kommissionen i Bruxel les.
Det e r ikke værdigt for en selvstændig
nation som Danmark. Mange vil hævde:
"Vi har EF-parlamentet som demokratisk
kontrol". Det er et blålys. Nok har EFparlamentet magt til at afsætte Kommissionen eller nægte al g9dkende dens
budget, men i deue spil har Danmarks få
repræsentanter intet at skulle have s.1gt.
Det er og bliver de store europæiske
centralmagter der kører hele spillet uden
mindste hensyn til danske interesser.
Derfor håber jeg, at et flertal af danskerne stemmer nej den 28. maj. Det vil
betyde, at traktaten ikke bliver til noget,
da det v il kræve ruld tilslutning fra alle
medlemslande når man ændrer traktatgrundlaget. Det vil samtidig være et signal til andre medlemslande at udviklingen
skal vendes til et konfoderalt samarbejde,
der alene skal omfatte praktiske, tekniske,
og handelspolitiske områder blandt frie

sionen.

europæiske nationer.

Det hævdes fremdeles at vi selv afgør
hvad vi vil godtage fra EU. Det passer ikke.
Danmark har ganske vist indføjet det
såkaldte Luxembourgforlig i vor tiltrædelsestraktat. Dette giver os vetoret i Ministerrådet i sager, som v i selv afgør som
vitale for Danmark. Det skulle være en
sikring men i virkelighedens verden glider danske politikere af og benytter sig ikke af denne ret af angst for at støde stærke kræfter i EU-samarbejdet.
Resultatet er, at en lind strøm i titusindvis af forordninger og direktiver har passeret en dansk godkendelse. Det betyder
at ingen dansk lov, nuværende som kom•
mende kan være i modsnid med et d irektiv eller en forordning fra Kommissionen;
er det tilfældet, er det dansk lov der må vige for EU-retten. Den har som bekendt
ubetinget forrang frem for nationalretten.
Mange EF-tilhængere er klar over dene og
bruger det argument, at jo flere medlemslande der bliver jo mindre restriktivt vil
det blive. Det forholder sig omvendt. EFdomstolen har de seneste år klart demonstreret ved sine domsafsigelser at den ikke tåler nogen afvigelse fra traktatgrundlaget.

Det er netop de enkelte Folks frihed ti l
selv at leve eget liv på egne vilkår, der g ive fred imellem folkeslagene. Frie nationer med hver deres grænse er en forud·
sætning for ægte mellemfolkeligt samarbejde.
Lad os f5 norske tilstande i Danmark.

- Tror du, at der bliver noget til os?

Talerstolen
Poul Vinther Jensen
Murer, styrelses1nedl. i DDF

Norske tilstande
Den 28. maj skal det danske fol k ved en
vejledende folkeafstemn ing afgøre, om
Danmark skal tiltræde Amsterdamtraktaten som et bindende dokument for vort
medlemskab af EU.
For undertegnede, der siden 1969 har
været aktiv EF-modstander, er stillingen
helt klar: STEM NEJ•
Ledende politikere og rrcmtrædendc
erhvervsfolk har ganske vist de seneste 30
år forsikret os om, at EU kun er et samarbejde om praktiske gøremål indenfor en
lang række områder, der ikke vil fratage
os nogen selvbestemmelse af afgørende
omfang. Det passer ikke.

EU's fædre har fra starten af vedtagelsen af Romtraktaten klart og tydeligt tilkendegivet at De Europæiske Fælles·

skaber er en føderal sai-mnensluming, hvis

Poul Vi11rher Jense11
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Hiv som berigelse?

Multikulturel logik
Efter læsning af rapport om hiv-smittede udlændinge i Danmark må spørgsmålet
være: Kan vi overhovedet undvære disse menneskers berigelse af vores sundhedssystem?

Antropologen Sreffen ./iihnckes rapport
"Hvis kultur? Politik og praksis i indsatsen for hiv-smittede udlændinge i Danmark" ( 1995) lader til at være blevet det
ideologiske gnmdlag for behandlingen af
udlændinge med hiv e ller aids i Danmark.
Jobncke indleder med at oplyse, at

profe,%ionclle hiv/aids-hjælpere fremgår

22,6% af samtlige nykonstateredc hiv-

nogle af de problemer, som "vi" nu altså

smittede i Danmark 1990-94 var udlændinge, og 65% af disse kom fra Afrika syd
for Sahara. Tre år senere var udlændingeandelen steget ti l 31,3% (se Danskeren
1997 nr. 5 s. 8). I hvor høj grad den strøm
af afrikanere, som er kommet hertil i de
seneste år, burde noteres som bidragydere
til en yderligere fo røgelse af denne andel,
kan man dog kun gisne om, idet dansk
aids-politik jo bygger pli "frivillighed"
samt ''ønsket om at undgå enhver form for
diskrimination"
(folketingsbeslutning
31/3 87). Når samtidig udlændinge, der
har fået ophold her i landet, skal have
samme muligheder og rettigheder over for
sundhedsvæsenet som alle danskere, er
der jo her skabt en ny "genial" kilde til belastning af vor sundhedssektor. Ikke
mindst fordi de fremmede ofte behøver
tolk, ekstra tid osv. i behandlingen - og
Johncke foreslå r selvsagt, at brug af tolke
skul le være reglen og ikke kun t il særtilfælde. Desuden har Sundhedsstyrelsen,
Dansk Røde Kors m.fl. jo måttet udarbejde oplysningsmateriale (foldere, lydbånd,
videoer osv.) på alskens sprog for at forebygge hiv-spredning fra de fremmede
smittekilder i Danmark.
Som en hospitalsansat har udtrykt det i
Johnckcs interview-undersøgelse: "Først
var det bøsserne, der var den store udfordring til afdelingen - den næste store udfordring er indvandrerne." Iler er Johncke
straks inde med en "forklaring": Det er ikke indvandrerne selv, der er problemet,
meo indvandrernes problemer. der er udfordringen. Ja, problemerne i tropisk
Afrika skal tydeligvis som en selvfølgelighed gøres til et problem fo r den danske
sundhedssektor - som Ji.ihncke med et
strøg af indignation skriver, bærer det
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danske samfund "kun en forsvindende lille del a f de samlede byrder, som hiv/aids
har påfø11 verden."

Hvis kultur?

I rapportens citater fra interviews med
også står over for at skulle all1jælpe.
Bramfrit må en inte rviewet således udbryde: "Og så deres levevis. De har jo lov
til at bolle til højre og venstre og allevegne, også selvom de er gift". I et andet interview nævnes det, at folk fra nogle lande er "meget seksuelt udfarende" og heller ikke just tilbageholdende med a t tale
om sex: "De taler meget om sex blandt
kvinderne. Og de bruger et ret vulgært
sprog."
Mange af de professionelle mener, at
religionen får nogle af udlændingene til at

fralægge sig ansvaret for livet og hivsmitten: "Allah ... bestemmer ahing ...det
er meget svært at få en person til at forstå,
at vi tror mi ikke på, at Allah bestemmer
alting, og at der er nogle ting, vi også bestemmer selv". Og om "Gud vil.. .om
skæbnen vil...a t blive hiv-smittet, det har
noget med skæbnen at gøre."
Trods de åbenlyse problemer, man dermed står overfor med sådanne patienter,
retter antropologen i sin rapport på typisk
kulturrelativistisk vis s1raks skytset mod
de danske behandlere, idet det angiveligt
er deres forventninger om den "ideelle
bruger" af sundbedssystemet, altså deres
kulturelt betingede fordomme, som er uri-

melige og må erstattes af en mere "dyna~
misk" synsmåde, der tager udgangspunkt
i enhvers individuelle baggrund. At det
danske sundhedssystem af hensyn til indtrængende fra troperne så ikke mere ftmge-

- Hvordan pokker er du kommet ind, du er jo ikke flygtning?
- Nej, men min lægeerklæring siger, jeg har hiv.

rer på danske præmisser med deraf følgen•
de "globaliserings"•problemer, er åbenbart
irrelevant. Som Johncke konkluderer:
"Problemerne viser sig at være udslag af
dansk politik snarere end udslag af udlændinges kultur."
Kamp mod "diskrimination"
eller mod sygdom?
Og alt dette på trods af, at Johncke udmærket er klar over, at indsatsen inod
ndiskrimination" i hiv/aids~kampagnerne
i forvejen bar svækket sundheds-problematikken. Således citerer ba11 en vurdering af den danske oplysningsindsats:
"Forebyggelse af fjendtlighed og diskrimination af risikogrupper fik lige så meget omtale som fakta om smitteveje og beskynelse." Og han skriver, at hiv/aids-diskussionen på forhånd er konstrueret på en
sådan måde, ·•at man vanskeligt kan argumentere for særtiltag uden at blive tilskrevet diskrimi11atoriske synspunkter og fordomme, eller i hvert fald ma11glende hensyntagen til diskrimination." Som en læge
udtalte i Weekendavisen 3/2 95: "Vi læger
har ikke kuru1et lide at sige, at det her
stammer fra del sorte Afrika."
Dette har ført til, at afrikanernes andel
i hiv-smittens udbredelse forties, men
som journalisten Jens-Emil Nielsen har
påpeget i sin bog "Farligt begær. Om sex i
en AIDS-tid" (1994): " ..Det har ikke 110get med racediskrimination at gøre at
være særlig opmærksom på sikker sex
med afrikanere, der kommer fra lande syd
for Sahara ... Det er rationel tænkning."
Den dermed potentielt "diskriminerende"
holdning, som danskere derfor bør udvise
over for afrikanere, afviser Johncke imidlertid - i stedet ønsker han at målrette indsatsen mod dem, der smit1er: "Kun ved at
sikre, at alle hiv-smittede, uanset hudfarve og baggrund, reelt får adgang til den
støtte, behandling, omsorg og rådgivning,
som de har ret til og behov for> kan man
styrke deres deltagelse i indsatsen mod videre smitte."
Om viljen til denne "deltagelse" er
Johncke åbenbart ikke i lviv! på trods af
de kendte "k-ultur"-vidnesbyrd: Vanskelighederne i bekæmpelsen skyldes jo de
fordomsfulde holdninger i vores kultur!
Kontrol eller "berigelse"?
Uden nærmere dok'\1mentation hævder
.lohneke, at det i international sammenhæng i stigende grad er blevet erkendt, at
tvungen testning af udlændinge virker
imod hensigten. I begyndelsen af 1995
blev forslag om tvungen testning af asylsøgere rejst af forskellige folketingspolitikere, men det blev afvist rra flere sider.
Tilsyneladende er der ikke aktuelt flertal
for det i folketinget, tilføjer Johncke, men

"de-t viser dog, at tankegangen om, at 'hiv
er en trussel udefra', endnu ikke er over~
vundet - heller ikke i Danmark."
Nej, mærkeligt nok er logik og sund
fornuft endnu ikke helt udryddet herhjemme, trods ihærdig og offentlig støttet
indsats af Johncke og ligesindede. For
selvsagt ville der være langt mindre aidsbelastniog af sundhedssektoren herhjemme, hvis kun usmittede fik adgang til landet. Va11vittigt, at det overhovedet er nødvendigt at påpege den slags. Men Johncke
kører videre i sit eget spor: "Det må være
helt afgørende, at hiv-testning foregår
som et individuelt og frivilligt valg, hvor
den pågældende (.. ) selv ønsker at fil
kendskab til sin hiv-status. Ellers giver
testning overhovedet ingen mening."
Selvfølgelig giver den mening, hvis det
vel at mærke er de svage danskeres inter-

Det fremgår også af, at Johnckes anbefalinger munder ud i det sædvanlige råb på
flere ressourcer: Flere tolke, flere fremmedsprogede oplysningsmaterialer og offentlig støtte til interessegrupper for ud·
lændinge med hiv/aids - i stil med "Uganda
Women's Action Group" i Goteborg (!).
Man tror det ikke, men Johneke slutter
sin to11eangivende rapport med ordene:
"Det danske samfund bar hårdt brug fo r
hiv-sminede udlændinges resurser, erfaringer og input til planlægningen og gennemførelsen af aktiviteter og tilbud, så
indsatsen for dem1e gruppe medborgere
kan blive styrket til fælles bedste."
Ja, hvorfor egentlig ikke simpelthen
gøre det til et adgangskrav til Danmark, at
folk har hiy/aids; kan vi overhovedet undvære den berigelse, som disse mennesker
bringer med sig?

esse, man ønsker at varetage i dem1e sag.

Peter Neerup Buh!

Sådan bliver løgn til sandhed
Flere og flere Kommuner går nu ind for "etnisk" særbehandling for at øge ansættelse af fremmede også hos
sig selv. De fremmede skal gradvis udgøre samme andel
af de ansatte som af områdets befolkning - alt i samklang med regeringens bestræbelser for en faktisk
"positiv diskrimination". Man går heller ikke af vejen for
lidt letfærdig omgang med sandheden, hvis det kan
fremme den gode sag. Som følgende eksempel viser.
"Kommunalbladet" skrev: "I Ballerup
Kommtme har ma11 positiv særbeltandling, der betyde,: a1 såfremt man s1år med
to lige kvalificerede ansøgere, og de11 ene
er indva11drer eller jlyg111i11g, så er det
ham eller hende, der får s1illi11ge11 ..."
"Kommunalbladet" er ikke hvilket
som helst blad. Det er et blad, som studeres i mange kommuner. Bladet kan præge
kommunalpolitik og kommunal forv-alt·
ning. I dette tilfælde søger bladet at præge
ved at b1inge en fordrejning af udtalelser.
Endda efter den gamle metode, at en ofte
gentaget løgn efterhånden bliver sandhed.
"Kommwudbladet" har ikke refereret
korrekt", siger den ansvarlige kontorchef
i Ballerup Kornmune. "Der er ikke positiv særbeha11dling afnogle grupper i Ballerup Kommune".

Dertil nævner kommunens kontorchef,
at Ballerup Kommune naturligvis søger at
få en fordeling ved a11sættelse af kontorelever, som afspejler befolkningssammensætningen i kommunen. Det kan også
gå på både køn og geografisk spredning.
Stadig ikke "positiv særbehandling".

Hvorfor så meget om en så lille sag? Jo,
fordi "Kommunalblader"s skriverier er et
godt eksempel på misinformationen og
den konstante påvirkning, som alle er ud"
sat for: den ofte gentagne løg11, der så efterhånden er sandhed.
"Positiv særbehandling" går jo bare ikke. Heller ikke kommuner må diskriminere på grund af oprindelse. Heller ikke diskriminere, når det går ud over danskerne.
Endnu da.
Bliver man opmærkso01 på tilfælde i
egen kommune, så er det bare om at foretage en hurtig skriftlig henvendelse til
kommunen om at fil loven overholdt og få
fjernet "positiv særbehandling".
Faktisk også af hensyn til indvandrerne,
for ingen i øvrigt frisk og rask befolkningsgruppe vinder i egen og andres agtelse ved at blive opfattet som en handicap-gruppe med krav på særlige hensyn.
Man kan jo heller ikke være særlig
svag, når man har været i stand til at rejse
den halve jord rundt for at søge asyl i netop Danmark.

Erik Christiansen
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Selvmorderisk tolerance
Den tyske venstrefløjspolitiker Rolf Stolz kritiserer i sin nye væsentlige bog den
herskende europæiske accept af islams reaktionære totalitarisme.

:

For fil år siden passerede antallet af
m,cslimer i verden I milliard. År 2000
vil der være 1,5, år 2030 3 milliarder.
Imens vil antallet af europæiere være i
svag tilbagegang. H,•is muslimerne nu
blot kunne holde deres fonneringsvan·
vid hjemme hos sig selv, kum1e omverdenen forsåvidt være ligeglad, men de
vil jo åbenbart absolut "berige" os andre
med deres tilstedeværelse her, og vore
politikere lader dem gøre det. Jkke fordi der er nogetsomhelst nyttigt eller
"humanitært" ved det: Selv når Europa
tager imod 1,5 millioner muslimer
årligt, svarer det kun til fli dages fødsler
af rettroende. Og mens muslimske
'"gæstearbejdere" - under forskellige betegnelser - i årtier har vandret ti I Nordeunlpa for at forlænge køeme afarbejdsløse, vandrer kristne fra det centrale og
sydlige Afrika til Arabien for der at arbejde for lønninger på sulteniveau som en slags fo11sættelse af den angiveligt afskaffede arabiske slavehandel.

Islams f undamentale
urimeli gheder

Sådanne urimeligheder i lange baner beskriver en af gnmdlæggcme og tidligere
medlcder af miljøpartiet "De Grønne" i
Tyskland, Rol[Stolz, i sin fremragende bog
"Konunt der Islam? Die Fundamentalisten
vor den Toren Europas" (Forlaget Herbig,
1997. 368 sider). Han gør opmærksom på,
at den fundamentalistiske islam, som en
stor del af muslimerne i Europa allerede nu
eller potentielt støtter, er det i særdeleshed
tyskernes pligt at standse. Det er nemlig
fundamentalisterne (islamisterne), der
skånselsløst jager, myrder og fordriver
mennesker på samme måde, som nazismen
gjorde det - b lamismcn vil fuldende den
likvidering af bl.a. demokratiet ogjødeme,
som Hitler påbegyndte. Trods dette må
Stolz konstatere, at islams fremtrængen får
lov at for1sæt1e: ITyskland åbnes ei, ny moske hver uge, og angjveligt moderate muslimer taber mere og mere terræn.
Stolz opfatter sig selv som en moderne
venstreorienteret med international solida-

ritet, men dette forhindrer ham ikke i at erkende, at islam, der bl.a. helt mangler tanken om arvesynden og menneskets ufuldkommenhed, er så fuldstændig anderledes
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end kristendommen, at selv buddhismen
og marxismen-leninismen Jigger oænnere
denne. Som han ranunende skriver, hareuropæisk ~-ultur, verdenssyn, tro og livsfølelse rod i en anden undergrund og kan kun
eksistere i en helt anderledes atmosfære
end islam. Blot et sigende eksempel: I Birmingham er der ikke længere juleudsmyk.
ning af byen for ikke at støde muslimerne!
En heil anden indstilling til religiøse
minoriteter end sådan selvudslettelse finder man karakteristisk i islams hjemlande.
På den islamiske verdenskonference i Lahore 1984 blev det såledc.s officielt besluttet, at år 2000 skal alle kristne i Orienten
enten være fordrevet eller omvendt til
islam. Intet tyder på, at mt,slimer i Europa
vil forholde sig anderlcdc.s, når de filr magt.
Fx. viste spørgeundersøgelser fra 1996-97
(foretaget af begejstrede "multikulturalister"), at næsten 70"/o af de i Tyskland fødte unge tyrkere orientcr(,r sig i retning af
islam, hver tredie sympatiserer med den fanatiske organisation ''Milli G01iis0 , og mere end hver tredie erklærer sig villig til
voldsanvendelse for islam. Dette skyldes
vel at mærke ikke det tyske samfunds "'raci~iiske" marginaliseJing - næsten alle de
adspurgte unge måtte betragtes som socialt
vellykkede. Hertil kommenterer Stolz rammende: "Den islamiske opfanariserethed
og arrogance. der heråbenbarer sig. er den
følelsesmæssige basis, hvorpå masser lader sig forføre til had, vold og borgerkrig."
Det samme må siges om afghaneren Dr.
Ahmad Abdelrah.imsai, som den østrigske
stat har udnævnt til, som han selv udtrykker det, "Fører for de mere end 3()0.000
muslimer i Østrig", og som går ind for
dødsstraf mod Rushdie og stening som
straf for ægteskabsbn,d (kun mod kvinderne, selvfølgelig!).
Samme truende perspektiver ses i den
udbredte træning i kampsport af muslimske unge, hvor moskeerne spiller en nøglerolle. I Hamburg er der f.,. taekwondokurser i faktisk alle byens 19 moskeer. Sigende er også en beren1ing fra en kristen

præst, der i 80'ernes Berlin kører med en
muslimsk taxichauffør. Da denne erfarer
præstens hverv, siger han - på flydende
tysk ·, at præsten snarest bør konvertere til
islam, for "når vi endelig får noget at sige
her, begynder vi først ved jer" - samtidig
foretager han gravalvorlig en tydelig gestus med hånden foran halsen.

I denne forbindelse er det vigtigt at
erindre islams måske farligste takrik, takiya - den traditionelle religiøse dispensation, som muslimen har til at fornægte
sin tro og spille under fordækt maske, når
det er opportunt. Som Stolz kommenterer,
har en sådan religiøs rilladelse ja direkte fordring - katastrofale konsekvenser
for muligheden af at anse muslimer for
ærlige og beregnelige partnere. Så er mistro ikke kun forståelig, men uundgåelig.
De nyttige idioter

Nyttige idioter er der imidlertid nok af.
Ikke mindst omfatter disse de over I00.000
tyskere, som foreløbig er konverteret til
islam. Ofte drejer det sig om stofmisbrugere, der, som Stolz rammende skriver, har
erstattet en total afhængighed med en anden - og endog kalder denne sygdom for
medicin. (Ægte stotinisbrug sørger islam
dog også for - i ca. halvdelen a f alle større
hollandske moskeer kendes således narkohandel og pengehvidvaskning).
Næ.1en værre idioti end hos de "nye rettroende" ses i alle de europæiske paralleller
til "Flygminge ,rnder Jorden". Alene i Svejts
har gruppen "AaA" ("Aktion abgelehnte
Asylbewerber') hjulpet 30.000 personer ind
i landet. Åbent og offentligt erklærer Heidi
Zuber, gnmdlægger afAaA, at man forsyner
disse med falske papirer. Hertil kommenterer Stolz: "I en uretsstat ville dette faktisk
være en modig og storhjertet ting. r en retsstat er det en ganske almindelig kriminel
handling. En stat, som passivt betragter dette, har opgivet sig selv. Så meget desto mere, som det da direktøren for det svejtsiske
flygn1ingekontor trådte tilbage kom frem, at
han hørte til AaA's hemmelige støtter."
Den tyrkiske trussel

De farligste individer er dog de "ansvarlige" politikere; de egentlige quislinge og
alle deres "visioner". Overfor de fantastiske
planer, som ikke mindst ledende tyske politikere har om snarest at inddrage Tyrkiet i et
snævrere ew·opæisk samarbejde, beskriver
Stolz "udviklingen" i dette land, som i de
senere årtier mere og mere er faldet tilbage
i det gamle islamiske "demokratur". Allerede i 1970 fik religionstjenerne ved moskeerne ~1atus som embedsmænd, og et
"Ministerium for Religiøse Anliggender"
opstod - stik imod Kemal Atatiirks sekularisering. Aratiirk bliver i øvrigt til stadighed

tilsølet afde fremstormende islamister, som
med velberåd hu planlægger opførelsen af
en kæmpemoske klos op ad hans mausolæum. Selv i Tyrkiet er dog stadig sådanne
fundamentalistiske koranskoler forbudt,
som det vrimler med i Tysk.land!
Stolz ge1u1emgår også volden, lovløsbeden, undertrykkelsen og massakrerne i
Tyrkiet i de senere år - således er 25.000
dræbt i de sidste 13 år i massakrer mod kurdiske og kristne landsbyer. Han må konkludere, at alt viser, at iyrkiet eret halvasiatisk land, et orientalsk despoti, som intet
har at gøre i Europa. Imidlertid har USA af
strategiske grunde presset på for en optagelse i EU -og ikke mindst for tyrkisk emigration til Europa, der har ført til, at vor
verdensdel er blevet balvislamiserct i stedet for, at Tyrkiet er blevet europæiseret.
Generel islamisk intolerance
Overalt i den islamiske verden ses som

i Tyrkiet de reak'lionære træk, der slet ikke er begrænset til fitndamentalisterne,
men ligger i islam selv. Således var straffen for blasfemi i Pakistan i 1927 to år, siden 1986 ti år, senere livstidsfængsel, og
nu sluttelig dødsstraf. Sanune mentalitet
behersker den "vestvenlige" egyptiske regering, der som en selvfølgelighed regner
med at kunne afsætte sit enorme befolkningsoverskud til Europa. Selv de mindste
restaureringer af kristne koptiske kirker fx. fornyelse af et toilet - skal godkendes
personligt af præsident Mubarak !
Karakteristisk nok ,,ar de 34 stater, der ved
OL i Barcelona udelukkende havde mandlige sportsfolk, næsten alle islamiske. En del
af disse forbød endog, som det ellers var reglen, at en ung spanierinde gik foran truppen.
Enhver kritik af disse forttold blev af den
olympiske komite kaldt "rent politiske angreb mod en religion". Med tanke på den
mangeårige udelukkelse af Sydafrika fra OL
pga. "diskrimination" måtte den franske advokat Linda Wcil-Curiel herimod indvende:
"Når det ikke er ret at diskriminere mennesker på grund afderes hudfarve, kan det heller ikke være ret, at nationer diskriminerer
halvdelen af deres befolkning. Vi kræver, al
det olympiske charter accepteres."
Tolerancen overfor islams urimeligheder
fortsætter imidlertid, således også i relation
til den diskriminations-motiverede tilhylning af kvinder. Stolz bemærker træffende
hertil: "Hvem, der her er toleram, bør hævdede! som en umistelig menneskeret at marchere gennem gaderne iført SA-uniform og
hagekors-annbind.'' Og som en k'Urdisk
kvinde i lysk.land har skrevet om denne
misforståede tolerance: "Tyske domstole
har erklæret det foren 'kulturel egenart', når
vi slås og dræbes af vore mænd.. .. Er vi virkelig flygtet rusinder af kilometer for midt i
Europa a11cr at leve i ufrihed?"

Den fejlslagne integration

højreekstremismens ønske om total mili-

Trods alle de indsigtsløse men velmente forsøg fra de tyske myndigheder på at

tær-politisk afsondring fra omverdenen.

integrere muslimerne, er næsten intet Jyk•

kedes. Fra 1990 til 95 er antallet af tyrker
med tysk pas næsten tidoblet, og fra 1995
til 96 endnu engang fordoblet, og over
90% af tyrkerne i Tyskland vil forblive i
landet. Af de 21.000 tyrkiske studerende
ved tyske universiteter (den største etniske gruppe efter tyskerne selv) har imidlertid næsten ingen - allerhøjst 3% - en
tysk ven eller veninde. Selv blandt de højstuddannede udvides erobringsbrohovedet
altså ideligt ved import af ægtefæller m.m.
Talen om integration endsige assimilation er altså ganske uden hold i virkeligheden. Desuden påpeger Stolz med rette,
at de, der alligevel kræver, al udlændingene umiddelbart gøres til tyske borgere,
"væk.ker kun en forståelig angst· og afværgereaktion i den tyske befolkning,
samt skaber en følelse af, at her vil politikere danne et folk e fter eget billede- uden
national selvbevidsthed, opsplittet i talløse etuier og subkulrurer, som efter 'del
og hersk'-metoden er lette at manipulere

Over for disse to lidet attråværdige alternativer argumenterer Stolz for ''en bevidst, rationel-humanistisk selvforsvarspolitik og
demokratisk kontrolleret, ansvarlig tilvandring." Desuden taler han for international
solidaritet med nødlidende i nærområdeme
samt støtte uden krakilsk kritik til regeringer, der som fx. den algeriske kæmper mod
den islamiske "gudsstal~" fanatikere.
Den "grønne", mangeårige venstre.

fløjs-aktivist Stolz bliver imidlertid pga.
sine moderate forslag Uf. også hans tidligere bog "Die Mullahs am Rhein" m.m.)
i tyske medier udråbt som "højreekstremist", så håbet om at nå en modernt middelvej mellem den herskende politiske
korrekthed og dens spejlbillede på højrefløjen er ikke stort. Og det svinder for
hver eneste dag, hvor erkendelsen af "to-

lerancens" rådne frugter breder sig i de
voldtagne europæiske folk.
Peter Neen,p Buh/

og beherske."

Den totale selvopgivelse vil måske midlertidigt gavne politikerne, men for 90"/o af
europæerne vil den føre til en levestandard
på højde med kinesiske bønders eller brasiUanske slumbeboeres - "beriget

0

med konstant borgerkrig.
Kun alt for let vil
mange over for

dette perspektiv ty til
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Muslimer i forsvaret!
De "nye danskeres" stigende antal i vore væbnede styrker må give grund til betænkeligheder. Derfor har flere nuværende eller tidligere befalingsmænd leveret
oplysninger til det efterfølgende. Det kan næppe overraske, at de må være anonyme.
Ud fra en overordnet betragtning fungerer mange indvandrere godt i militæret.
Ambitionsniveauet er højt og en del avancerer til meniggruppefører i deres værnepligtslid. Men mange enkeltepisoder skæmmer, samtidig med at konfrontationen
imellem dansk og islamisk kultur har reduceret hærens kampkraft. El godt eksempel her på er ramadanen. Da kvinderne i sin tid gjorde deres indtog i forsvaret,
var der flere der rigtigt påpegede, at gravide kvinder ville være meget svære at

finde plads til. Det problem har vist at løse
sig ad naturlig vej, idet en udsivning af
kvinder fra hærens kamptropper, infanteriet og kampvognseskadronerne har ftmdet sted, således at hovedparten af forsvarets kvinder i dag forretter tjeneste i
forsynings- og telegrafregimenter, hvor en
graviditetsmæssig situation bedre kan
håndteres. Dette er imidlertid ikke tilfældet med indvandrere og deres rama·
dan. En månedlang faste vil betyde en
alvorlig svækkelse af forsvarets evne til
at løse dets opgave såvel i freds- som i
krigstid, hvis forsvaret i fremtiden vil bygge en større og større andel af sine værnepli1,>tige på 2. og 3. generations indvandrere. En anden sikkerhedsrisiko ligger i flere af de fremmedes trosretninger, der forbyder dem at benytte anden
hovedbeklædning end den, deres hellige skrifter dikterer. Dette krav har forsvaret allerede lavet halefald overfor,
således at der i dag er frit valg på alle
hattehylder til indvandrere, der kan dokwnentere af de tilhører visse trosreminger. Fremtidens "danske" soldater kan således nægte at gi\ med lrjelm. En ganske
uholdbar situation, idet hærens nyindkøbte kevlar hjelme beskytter imod 70 procent af alle granatsplinter, som igen er
skyld i 80 procent af alle lemlæstelser og
dødsfald i væbnede konflikter. Hertil
kommer, at en ensartethed i soldaternes
påklædning med et går fløjten, hvilket
igen kan føre til skudvekslinger danske
soldater imellem, hvis genkendelsen af
egne styrker svigter.
Særegne krav og hensyn

Indvandrernes krav og fordringer har
også båret frugt andetsteds i forsvaret.

1Q
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Hovedrystende tv-seere var sidste år vidne til hvordan en islamisk "dansk" soldat
i tv-avisen skilte en dansk feltration ad, så
han til sidst sad tilbage med en pakke tyg•
gegununi og en dåse rognguf, idet alle de
andre delikatesser var "inficeret" med
svinekød og dermed uspiselige for rettroende muslimer. Denne og andre situatio-

ner, hvor pressen har figureret som stik-irend-dreng for den sydlandske nyadel, bar
resulteret i, at forsvaret nu har iværksat
indkøb af feltrationer uden indhold af svinekød, samtidig med at "gamle" feltrationer fremover skal advarselsmærkes, så etniske minoriteter på øvelse sikres frisk
kost uden svinekød.
Angående indvandrernes engagement i
deres uddannelse indenfor forsvaret, er
meldingerne en del spredte. Som tidligere
nævnt fungerer nogle indvandrerværnepligtige godt i det militære miljø. Men en
del har ligesom ikke fundet "tonen", hverken socialt eller arbejdsmæssigt. Øjenvidneberetninger bekræfter blandt andet, uafhængige af hinanden, at indv-,rndrerværnepligtige er blevet grebet i en direkte sjofel behandling af forsvarets våben og materiel. Forholdene er blevet påtalt, men ikke indberettet. Denne slendrian kan mu·
ligvis være den indirekte årsag til, at en
dansk sergent for nylig efter den militære
straffelov blev idømt en bøde på I000 kr.,
fordi han et par gange under træning i
Danmark havde taget fat i kraven på to
værnepligtige 2. generations indvandrere
og kaldt dem ''.jallaer". Man løb imidlertid
ind i det problem, at sergenten ikke kunne
straffes efter "racismeparagraffen". Til alt
held lykkedes det dog fiffige auditører at
få sergenten dømt, via kreativ omformulering af den militære straffelovs bestemmelser om "pligtforsømmelser". Der blev
ved dette lagt vægt på, at sergenten var
indvandrernes foresatte, og at hans udtalelser havde "racistisk tilsnit".
Man må imidlertid undres. Er indvandrerungdommen i dagens Danmarks så
nærtagne, at man ikke kan klare, at der
bliver brngt mindre flatterende ord om en
i pressede situationer, eller er det hele et
udslag af nidkære ondskabsfoldbeder,
skabt af pres fra indvandrerforeninger og
deres danske "humanitære" støtter, som

bare skal have deres skålfulde frisk kød af
gode danske mænd og kvinder, der uforskyldt bliver hængt ud af pressen til spot
og skændsel'> Hvis dette er tilfældet vil det
på længere sigt betyde alvorlige proble•
mer for forsvaret, idet officerer og befalingsmænd hver eneste gang de henvender
sig til en indvandrersoldat, fremover skal
være mere opmærksom på deres formule-

ring af en eventuel ordre end på selve ordren. En uhørt luksus, der så sandelig aldrig har været danske soldater til del.
Danske soldater, der igennem tiderne har

været vant til at sige "javel", og ellers bare parere ordrer, og således indordne sig
under de retningslinier og krav, som for~varet har udslukket, uden smålig hcnsynstagen til om ordvalget overfordem altid har været korrekt.
En sikkerhedsrisiko?

l takt med at indvandrere rykker op i
det militære system og evt. bliver forfremmet til befalingsmænd og officerer,
desto større er chancen for at disse personer kan komme i besiddelse af fortrolige
dokumenter og beredskabsplaner som de
enten frivilligt eller af tvang lækker til
fremmede magter. I rapporten fra Forsvarets Efterretningstjeneste skrives der
klokkeklart, at udviklingen i Danmark i
retningen af multietnisk samfond giver en
vis risiko for at have folk i forsvaret, "der
afloyalitetsmæssige årsager eller begrundet i afhængighedsforhold vi l kunne agere for eller sympatisere med respektive
oprindelscslandes terrororganisationer og
i den forbindelse udføre efterretningsvirksomhed."
Det vides i den forbindelse, at i mindst
et tilfælde er en 2. generations indvandrer
blevet sendt retur frn en af landets sergentskoler, uden at færdiggøre sin uddannelse, idet hans fortid har skæmmet så
meget, at han ikke kunne blive sikkerhedsgodkendt.
Hvis man ser bort fra den rent sikkerhedsmæssige risiko i fredstid, presser et
spørgsmål sig på. Vil indvandrere i en
eventuel storkonflikt være loyale over for
Damnark, eller vil de vende våbnene
imod danske soldater? Situationen kan i et
sådant tilfælde blive uholdbar, hvis dan-

1

ske soldater skal dele skyttegrave med
indvandrere hvis loyalitet ikke kan fastsættes.

-.
'

Det er Ikke Rambo'er, vi har 1nug for i

Den Danske lnlernadonale Brigade...
Rambo'er er der ikke brug for...
... det g{Jr bedre med Sambo'er!

Internationalt
udsendelsesegnede?
Udsendelse af"danske" indv-andrersoldater til UN-kriseområder, hvor iiulvandreme selv kommer fra. kan yderligere
sætte tingene på spidsen, og dette endda
uden man behøver at presse sin fantasi. I
forvejen døjer danskerne en del med de
baltiske soldater, som man fra politisk side har besluttet at uddanne og udsende
sammen med danske soldater.
En intern skrivelse rra forsvaret dokumenterer, at baltiske soldater i slutningen
af deres uddannelsestid i Danmark døjede
så grelt med moral og almene soldatermæssige kundskaber, at det ville være
uforsvarligt at sende dem til UN-kriseområder sammen med danske soldater. De
pågældende danske uddannelsesofficerer
ville ikke give deres godkendelse og underskrift på, at de baltiske soldater var
klar Lil udsendelse. Alligevel blev soldaterne, grundet politisk pres, sendt til det
tidligere Jugoslavien, hvor de indgik i
danske kompagnier, med en del disciplinære problemer til følge. Hvis danske soldater yderligere skal presses ved at have
eventuelle illoyale indvandrersoldater fra
det oprindelsesland, man opererer i, som
våbenfæller, kan der let opstå uhensigts-

mæssige situationer, der kan være svære
at rede ud.
Danske liv og interesser på spil
Med disse oplysninger som grundlag
må det v11rderes, at der er risiko for at
hæren, specielt ved storkonflikter og ved
udsendelse Lil kriseområder, hvor indvandrerne kommer fra, eller føler sig nært
beslægtet med, udsætter danske soldater
for urimelige sikkerhedsmæssige vilkår
ved at rvinge dem til at være våbenfæller

med 2. og 3. generations indvandrere, hvis
loyalitet evt. kan drages i tvivl.
Samtidig må det konkluderes, at Forsvarets Efterretningstjeneste gjorde rigtigt ved at råbe vagt i geva:r overfor evt.
fremtidig spionage mod danske interesser, begået af indv-andrere. Desværre har
ikke alle offentlige instanser været lige så
forudseende og klarsynede. Porsvaret vil
i det lange løb tabe på at invitere indvandrere i større målestok indenfor i var-

Vil du tjene 25.000 kr. på at lede disse
mæna og kvinder 3 uger om året?

men.
Ligesom det omkringliggende samfund
fungerer bedst, hvis det består af en homogen masse med fælles fodslag, er det
også sådan med forsvaret, hvor man dog i
endnu h0jere grad har brug for fælles værdier, loyalitet og kærlighed og offervilje 'llii..
til Danmark.
~
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''Forsvaret frygter terror'' Før 28. maj
"Dtinsk forsvar udpeger nu unge med itu/va,ulrer-baggrimd. der gør tjeneste ;
.forsvaret, som en potenfiel risiko.for landets sikkerhed... Forsvarets Efierretni11gsljene.ste fastsltir således, at terrortruslen på sigt må påregnes ret/et mod Da1111u11*
og da11ske imeressei:"

Dette var overskriften og en del af indledningen i Morgenavisen Jyllands-Posten
tirsdag den 18. Marts 1997, hvor avisen citerede Forsvarets Efterretningstjeneste (FET)
for, at det kunne frygtes at unge 2. eller 3. generations indvandrere enten frivilligt eller aft,'ang udfører efterretningsvirksom.hed - såkaldt S. kolonne virksomhed - for
fremmede magter. Dette \'at baggrunden for at en håndfold officerer og befaliJ1gsmænd fra infanteriet og artilleriet i efteråret 1997 mødtes privat for at udfærdige en
rapport, der for det første ikke måtte anfæb'le deres loyalitet og tavshedspligt overfor
hæren, men samtidig skulle udmønte sig i en konklusion; er 2. og 3. generations indvandrere en latent sikkerhedsrisiko for hæren - og dem1ed det danske forsvar'/ Arbejdsgruppen nedfældede objektivt og fordomsfrit deres tanker og erfaringer omkring
dette emne. Herudover blev en del andre emner bragt til torvs og derved behandlet:
Generelle betragtninger om 2. og 3. generations indvandrere som værnepligtige i en
eventuel krigssituation; eller ind,'andrcmes loyalitet ved UN-udstationering i en
væbnet konflikt i deres hjemland - herunder den aktuelle Bosnien-konflikt.
l løbet af dagen kom det ikke til at skorte på mindre flatterende eksempler på ind\'andremes "loyalitets-begreber'', men ved dybtgående research til disse referencer
manglede en håndfast dokumentation, til trods for sandsynligheden for at de påståede
eksempler på_ illoyalitet med rette kunne siges at være forekommet. En grundig selektcnng I matenalet blev derfor foretaget, således at det beskrevne materiale hverken kunne bet,ovles eller anfægtes. Hvorfor så anonymitet når materialet kan holde ,,and? En
af hærens æreskodekser er, at man fægter med åben pande - står ved det man sigerskriver under på det man nykker. Ved en grundig afvejning for og imod blev gruppen
cmg om at forblive anonym. Tiden og de politiske forhold umuliggør stadig en fair og
sober debat. Overlast på familiemedlemmer og personlig chikane fra diverse tipsmiddelbetalte fraktioner vejer tungest. Ved navns nævnelse ville kampen få ulige vilkår.

"Den fladeste selvfølgelighed: at en europæisk nation ikke kan drage sig bort fra
Europas påvirkning, er blevet til frasen
om det 'lille land', der ikke tør 'lukke sig
ude' fra 'rigere' kultur. Frasen, stampet
som et dogme ind i almen bevidsthed, skal
holde folket nede, medens en udsøgt skare 1ider højt til hest på - 'verdenskultur'(!)
Det er intelligensens brøde, at den i ringe grad har turdet stole på dansk. Men intet er mere selvmodsigende, ulogisk, end
'intelligens', der ikke stoler på sig selv, sil
eget folk - og det er ondt for et lands kultur, når dens naturlige værnere løser sognebånd til stormagterne.
Så står de brede lag alene - og i fare for
at blive ledet ind i sammensmeltningsmckanikkens 'verdenskultur' som horder af
underklasse.
Her må vi hjælpes ad.
Hvis et truet folk ved sig værd.~at, og
åndelig støttet afligesindede, vil det finde
ny modstandskraft, og hver dets sejr er
sejr for den nationale ide. Thi underkuen
af een nation er trussel mod alle- ligesom
hævden af et eneste nationalt element er
en skanse imod det folkeudjævnende
princip. ( .. .)
Når vi tager hensyn til nationa1itctcr,
styrker vi vort eget nationale liv. Og vi kan

ikke frakende en ø med selvstændig kultur

og lige meget hvor få Mind indbyggere ret
til videst mulig selvstændighed, hvis virkelig selvstændighed kan sikres øen. (...)
Vi må hævde den nationale tanke til
dens yderste følger."

Mindeord om

Georg Schjørmann

Af Thorkild Gr.tvlund: "Dansk", i "Hovedstaden"

ll/1 1914.

En af iniliativtageme fil stiftelsen afDen Danske Forening fhv. overtolilvagtmester Georg Schiønna1111 er i febmar død 79 år gammel. Foreningens første farma,uljhv. overlæge. dr. med & h.c . .Johannes Clemmesen mindes afdøde med fi.,tge,ule onl:
·

For dem, der var med ved oprettelsen af Den Danske Forening, vil Georg Schjørmanns indsats altid stå som som et vigtigt udgangspunkt herfor.
Ud fra en samling indlæg i dagspressen om alvoren i indvandringsprocessen henvendte Schjørmann sig til dommer Ellen Larsen, sanm1en med hvem han indkaldte
et møde på Hotel Admiral. Her bidrog han til at fll så meget samling på interesserede personer, at man kunne mødes nogle gange i en mindre kreds og derefter forberede et egentligt stiftende møde.
D~tte møde i Virumhallen den 17. marts 1987 fotsøb>te urostiftere med voldelige
midler at ødelægge. Georg Schjørrnanns stilfærdige håndtering afsag fremfor personspørgsmål bidrog til etableringen af Den Danske Forening i den rette rolige nationale ånd med realiteten i centrum.
Hans død bør ikkemedføre, at hans stilfærdige, vitale initiativ til Den Danske Forening går i glemme.
Johannes Clemmesen
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