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Krigen i Kosovo har haft helt uoverskuelige konsekvenser for NATOs image og 
Godhedsindustriens magt. Vi bringer her et par eksempler og på s. 6 en kommentar. 

En fransk borgmesters spørgsmål om 
NATOs fremtidige rolle: 
I overskuelig fremtid vil afrikanerne være i flertal i Marseille, 
og de overvejer ikke at tilpasse sig vort land og opgive deres 
utidssvarende skikke. De vil kræve selvstyre, og når vi ikke 
giver dem det, hvad sker der så? Vil NATO så bombe os, lige
som de nu bomber serberne? 

Erhvervslivet i lommen 
på de humanitære: 

• 
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Rapport bekræfter 
advarsler 
Storrapport om indvandringens 
demografi og økonomi bekræfter 
det, Den Danske Forening de sidste 
tretten år er blevet skældt ud og ra
ciststemplet for at sige. 

Side 3. 

ISSN 0907·1636 

+ 
Dansk Røde Kors 

Når du prøver en af vores biler til 
Åbent Hus i weekenden 

Skandale for Århus
projekt 
Historien om, hvordan fremmed
hjælperprojektet Bazar Vest på 
grund af svindel og tab måtte gøres 
til et "revalideringsprojekt". Hvor
efter det hele kuldsej lede. 

Side 5. 

den s.-9. maj Id. 11.00-15.00 
giver vi 25 ler. til 

Dansk Røde Kors' arbejde.. 

• . 
Indvandringens unød
vendighed 
Tysk professor har dokumenteret, 
at indvandringen trods alle på
stande om det modsatte er en dårlig 
forretning. Så derfor forties han af 
medierne. 

Side 8. 
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Magtens tjenere 
En dominerende historie i pressen dette 
forår har handlet om en 18-årig ung 
mand. der i de sidste fire år har kostet 
skaneydeme 18 millioner kroner. Histo
rien har været på avisernes forsider, men 
kun i et lille læserindlæg af Fremskridts
partiets Kim Behnke i Jyllands-Posten 
(20. april) er det fremgået, at den »Om· 
sorgs.krævende« yngling er andengenera· 
tionsindvandrer. 

Historien er et eksempel på den stadigt 
mere udbredte tendens i medierne til at 
skjule, hvem der egentlig står bag meget 
af kriminaliteten og de alvorlige proble
mer i det danske samfund. I udenrigspoli• 
tikken står alle medierne derimod sam
men om at udpege syndebukke, som det 
blot gælder om at sønderbombe for at 
fjerne alle konflikter og skabe et harmo
nisk verdenssamfund. Men også denne 
udpegning forudsætter ensidighed og for· 
tielser i medierne. 

På stadig flere områder kan man kort 
sagt konstatere, at medierne, som altid 
burde sætte spørgsmålstegn ved magtha· 
verne, i dag fungerer kritikløst som propa
gandist for den politiske elites projekter. 
Den svenske journalist Maria-Pia Boe
thius' bog »De har vendt sig imod os - da 
medierne tog magten« (Fremads forlag 
1997) viser, hvordan alting i den stadig 
mere dominerende underholdningsjour
nalistik forskydes fra indhold til fonn, fra 
substans til person, mens en besættelses
magt, et internationalt fåtalsvælde i al 
stilhed er i færd med at påtvinge verden 
en ny ideologi og en ny verdensorden. 

Indholdsfortegnelse 
Erkendelsen breder sig ................ side 3 

Bazar Vest skandalen .................. side 5 
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"Nynazismen og dens 
modstandere i Danmark" ............ side 7 

"Indvandringens økonomiske 
nødvendighed" .. .......................... side 8 

Muslimske møer .......................... side 9 

Talerstolen .................................... side 9 
"Humanistisk" angreb på 
velfærdss1a1en ............................ side I 0 

Boe thi us konstaterer, at medierne i dag er 
blevet magtens forlængede arm: »Jeg tror 
aldrig, at de har været så ensrettede som 
nu - undtagen i diktaturer.« Hun beskriver 
som førstehåndsvidne. hvordan et ver
densomspændende imperium »uden an
sigt«, hvis mest effektive magtmiddel er 
pengene og propagandaen gennem medi
erne, er under opbygning. 

Vesteuropas nationalstater har med 
Boethius' o rd tragisk nok ligesom kom
munismen kapituleret over for den kolde 
krigs sejrherre; •nu forekommer det at 
være verdens eliter, som drømmer om at 
forvandle hele verden til et USA.« 

Ja. ligesom i USA driver vore medier 
nu primitive kampagner om de »gode« og 
de »onde« i verdenspolitikken samtidig 
med. at de af hensyn til »raceharmonien« 
i eget land må fortie og skønmale vigtige 
fakta i deres eget samfunds udvikling. 
Samtidig blæses en latterlig »nazisme« af 
samme medier i samarbejde med visse 
»forskere« (ses. 7) op til en trussel mod 
den nationale sikkerhed, skønt den mikro
skopiske nazibevægelse i Danmark med 
velberåd hu udelukkende er holdt kramp
agtigt i live som tal-tisk fjendebillede af 
medierne, stø ttet af politikerne med deres 
grænseløse utopi. 

Herfra lurer den virkelige fare om en 
gemagelse af J 930'mes begivenheder: 
Den behændige anvendelse af masseme
dier til skabelsen af kollektive psykoser 
og hysteri samt til marginalisering af sy
stemkritikere for mentalt at bane vejen for 
et nyt verdensherredønune. 

Fortsat islamisering af Danmark side 11 

Historien om jihad i Vesten ........ side 12 

Kommune- og kirkeskatter ...... .... side l5 
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Mentorprogrammet 
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Erkendelsen breder sig 
Det, Den Danske Forening har sagt i tretten år, er nu også ved at have slået rod i forskernes 
rækker. Det viser rapporten "Indvandringen til Danmark". 

I den store rapport » Indvandringen til 
Danmark«, som Rockwool Fondens 
forskningsenhed udgav på forlaget Spek
trum i april, bekræftes de fleste af de per -
spektiver. som Den Danske Forening har 
advaret om siden 1987. 

Oxford-demografen David Coleman 
fastslår i rapporten, at det fald i verdens 
befolkningsvækst, som optimister spår 
om, ikke vil have megen virkning på det 
store vandringspres mod Europa. Den ak
tuelle årlige stigning på 78 millioner men
nesker, der stadig forventes at være så bøj 
som 40 mio. selv i år 2050. er næsten ude
lukkende koncentreret i den tredje verden, 
dvs. i afsenderlandene. Betydningen 
heraf forøges for os ved. at Middelhavet 
er verdens største »demografiske brudli
nie«, et område med store kulturelle og 
demografiske forskelle. men små geogra
fiske afstande. Mens befolkningtallene i 
landene syd og øst for Middelhavet nu 
stort set er som Vesteuropas, forventes be
folkningen i de nævnte lande at være ca. 
60 pct. større end Vesteuropas om blot 25 
år (se grafen). I fx Tyrkiet bar der i de se
nere år været en årlig befolkningsvækst 
på omkring 900.000 - mere end hele Vest
europas tilsammen. 

Andre demografiske brudlinier af in
teresse for os er mod Kina. Centralasien 
og det sorte Afrika. Således skønnede de 
russiske imrnigrationsmyndigheder. at 
der i Rusland i 1994 var ca. 500.000 ille
gale indvandrere fra den tredje verden, 
inkl. Kina, og myndighederne i Hvide
rusland har skønnet, at mellem I 00.000 
og 400.000 var kommet ind i landet mel
lem 1993 og 1995. Disse mennesker. som 
kun er toppen af et mægtigt isbjerg, søger 
for flertallets vedkommende mod Vesteu
ropa. 

Særlig vil blot en lille del af udvan
dringspresset fra Kina ifølge Coleman få 
»store og uoverskuelige konsekvenser« 
for vandringen til Vesten. Og generelt må 
han advare om, at økonomisk vækst i 
fattige lande ikke synes at reducere van
dringerne. Når disse først er begyndt, 
fortsætter de uafhængigt af økonomiske 
forandringer. Indstrømningen af frem
mede til Vesten kan ifølge Coleman be
grænses mest ved at øge omkostningerne 
ved vandringsprocessen, hvilket sker ved 
effektivisering af grænsevagt og andre 
kontrolforanstaltninger. 

Fupflygtninge bliver indvandrere 
David Coleman skildrer. hvordan regi
streringen af vandringerne i de fleste 
lande er mangelfuld, og at den illegale 
indvandring til Europa i de seneste år er 
fordoblet. De fleste af de fem millioner, 
der i 1980-97 har søgt asyl i Europa, har 
fået afslag, men alligevel opholder 
størstedelen af dem sig stadig her. De Oe
ste ansøgere bliver uanset svaret på deres 
ansøgning simpelthen boende, og de bli
ver før eller siden anerkendt som indvan
drere. Det er kun omkring S pct. af de af
viste asylansøgere, som udvises, eller 
som man med bestemthed ved frivilligt 
forlader værtslandet. Et yderligere pro
blem er, at langt de fleste indvandrer-
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ene i Vesteuropa kunne antallet af perso
ner, som er født i udlandet, men er blevet 
naturaliseret inden for de sid~te ti år, øge 
det samlede antal »udlændinge« på 22,4 
mio. med mindst 3 millioner. 

Stigningen i antallet af asylansøgnin
ger synes ifølge Coleman »at afspejle den 
hastige spredning af information om, 
hvilke fordele der ligger i at søge asyl.« 
Med andre ord er der i vid udstrækning 
tale om bekvemmelighedsflygtninge. De 
enorme ressourcespild til denne proces 
fremgår af, at asylbehandlingssystemet i 
seks lande (ikke Tyskland) kostede 2,67 
milliarder dollars i 1994. hvilket svarer til 
9.500 dollars for hver ansøger i hele sy
stemet. 
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- Non:lafril,ta og Melliei111m6i1 - Vesteuropa 

Befolknings-fremskrivninger for Ves.teuropa og landene syd og øst for Middclh.:n'Ct I 99S - 2025 

befolkninger ifølge Coleman »endnu ikke 
fuldt ud har tilegnet sig de europæiske 
fødselsnormer. Nogle gør det måske al
drig.« 

Desuden giver de mange tildelinger af 
statsborgerskaber et misvisende billede af 
den reelle fremmedtilstedeværelse. I 
Frankrig er der således på årsbasis en del 
flere naturalisationer, end der reelt er nye 
indvandrere. Også i Holland er antallet af 
naturalisationer højere end antallet af ny
tilkomne udlændinge (83.000 i 1996 sva
rende til 11 pct. af de fremmede i landet). 
I Tyskland lå antallet af tildelte statsbor
gerskaber i 1996 på 303.000. Denne ten
dens kan med Colemans ord »give det 
mærkværdige og misvisende indtryk, at 
antallet af personer med udenlandsk op
rindelse i befolkningen er faldende.« Al-

Af rapponens kapitel om indvandrin
gens økonomiske effekter (s. 407-449, af 
dr. Eskil Wadensjo) fremgår desuden de 
entydigt negative effekter for Danmark af 
indvandring fra tredjeverdenslande. 

Godhedsindustri og censur 
Indstrømningen fremmes og vedligehol
des af selve tilstedeværelsen af mange 
indvandrere i modtagerlandene, nemlig 
via arrangerede ægteskaber og andre pro
cesser. Som et typisk eksempel nævner 
Coleman, at ægteskab uden for egne ræk
ker blandt unge tyrkere i Frankrig er et 
næsten ukendt fænomen. »Ægteskab sy
nes her at være under strengere kontrol 
end i de tyrkiske landdistrikter«. 

Colernan lægger desuden hvad opret- lill... 
holdeisen af indstrømningen angår vægt r 
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på »institutionaliseringen« af migratio
nen, der »afføder forskellige indvandrer
pressionsgrupper, mellemmænd og rådgi
vende organer, der alle søger enten at 
minimere virkningen af begrænsningerne 
af indvandringen eller ae komme uden om 
dem, bistået af 'humanitære-' og ' borger
rettighedsorganisationer' og andre grup
per.« Disse er en del af en »mangemilliard
industri«, forcsæuer Coleman, der også 
må advare om tendensen til, at »kritik af 
vandringsprocessens virkninger modvir
kes af censur, der pålægges og selv
pålægges af forlagene på grund af frygten 
for at overtræde racediskriminations-lov
givningen.« 

Information om indvandringens nega
tive følger kan undertrykkes, fx blev stati
stik over gadekriminalitet fordelt på race i 
Storbritannien kun offentliggjort af Lon
dons politi indtil 1988. »Vandringenstøt
tes også af kriminelle elementer i form af 
smuglere i en mangemilliard·pund men· 
neskesmuglingsiodustri, leverandører af 
falske dokumenter og falske asylhisto
rier«. En anden side af vandringsindu
strien er med Colemans ord repræsenteret 
af »en voksende gruppe af enkeltperso
ner, lobbyister og advokater, der er er
hvervsmæssigt afhængige af fortsættel
sen af og tilskyndelsen til vandring.« 

Dette referat af en på verdensplan le
dende forsker er ganske bemærkelsesvær
digt; hele vor godhedsindustri er endelig 
blevet afklædt og nådesløst afsløret af an
dre end os fordækte »højreekstreme• og 
»racister«. Måske også denne kategorise
ring en dag vil blive forladt, stemplingen 
ophævet og en seriøs dialog med debat
tens pionerer indledt? Næppe. Men man 
vil overtage vore synspunkter uden no
gensinde at indrømme det, og det er alt, 
hvad vi ønsker. 

»Humanitært« ressourcespild 
David Coleman beskriver også nådesløst 
den proportionsforvræng)ling, som det 
»humanitære« ressourcespild i forhold til 
verdens gigantiske problemer har drejet 
sig om: 

»! mange lande har man givet 'de fac
to' -flygtningestatus til personer, som 
ikke kan betegnes som ko11ve111ionsflygt
ni11ge, men som det af forskellige 'huma
nitære · årsager er vanskeligt at sende fil· 
bage til deres oprindelsesland. Det kan 
jeks. skyldes i,ro/igheder i /mulet, men 
ofte betyder det blot, at det er lykkedes 
ansøgeren at gifte sig eller på anden 
måde sid sig 11ed i modtagerlandet, og Il/ 
det ville være urimeligt at udvise 
ham/hende. Regeringer i de liberale de
nwkratier udsæ11er sig sjældent godvilligt 
for kritik.fordi man har afvist eller udvist 
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Rapporten »Indvandringen til Dan
mark« indeholder også (s. 285-406) 
en detaljeret gennemgang af 30 års 
avisdebat om de fremmede i landet. 
Et værdifuldt supplement tll bogen 
»Kam.pen mod græn.~erne« (Den 
Dan.~ke Forening 1998). Blot nogle få 
citater: 

» Udenlandsk arbejdskraft i større stil 
bør ikke indføres. før alle i11den/andske 
reserver er mobiliseret, bl.a. gennem 
rationt,lisering og større bevægelighed 
på arbejdsmarkedet. Sandheden er jo 
de14 at arbejdskraftmangel fremmer 
rationaliseringen, mens tilstrækkelig 
arbejdskraft udsætter den.« 

Leder i Aktuelt 26. juli 1965 

• Vi ka11 ikke ofre boliger pd frenmied 
arbejdskraft, og så må tøsninge11 vel 
blive e11 eller anden/om, for lejr.« 

LO-formand Frands Petersen 
ifølge Aktuelt 29.juli 1965 

»Der er ikke behov for fremmed ar
bejdskraft.« 

LO-sekretær Thomas Nielsen i 
Information 27. juli 1965 

»Det kan medføre, a1 da11ske arbejde
res beskæftigelse bliver trukke1 i bag
grwulen, og vi må sige.fra.« 

Specialarbejder-fonnand Viggo Wi
vels hovedargument mod import af 
fremmedarbejdere, ifølge Berl. Tid. 

7. september 1965 

en asyla,«øger. hvis videre skæbne deref 
ter ligger ude11for deres ko111rol eller vir
kefelt. Desude11 ønsker regeringeme hel
ler ikke at p!itage sig ansvaret for 
konsekve1«eme af en udvisning. der 
beror på en fejl, og har de,for en tendens 
til at være for forsig1ige. Inden for de se
nere år har lwvedparte11 af de 'heldige' 
ansøgere i Vesteuropa været sådanne 
tilfælde. l det store og hele er det dem, den 
løbende debM og de forskellige lovind
greb i Europa har dreje1 sig om« (s. 200). 

Men indvandringsfaren synes langt fra 
at være ovre. advarer Coleman, og det 
kører integrationsprocessen for de alle
rede ankomne i sænk. Hvad »integratio
nen« af vildt frem.mede angår, henleder 
Coleman opmærksomheden på de traditi
onelle metoder, der i dag udråbes som 
»diskriminerende« eller endog »racisti
ske«: Hvis indvandrerne ikke vil give af-

»Helt overordnet meflte et flertal pd 46 
per., at det ikke var ti/fordel, 34 pct. så 
det som e11 fordel, mens 20 pct. ikke 
havde taget stilling. Politisk var der 
lam bla,uit de konservative vælgere m 
oveniægt af positive holdninger, mens 
et flertal i alle a11dre partier var afvi
sende.« 

Resultatet af en Gallup-under
søgelse om danskernes holdning til 

frem.medarbejder-import, oktober 
1970 

»Joh11 Leo Tlwn«en, Jonna11d for Ar
bejdernes Fællesorganisation og DAS
F's (SiD's, red.) afdeli,ig fabrik oply
ser, at man har drøftet situationen. og 
Il/ man har den i11dstilling, af den da11-
ske arbejdskraft skal sikres beskæfti
gelse, så la11ge som overhovedet nu,
ligt. Det i1uiebære1; at de11 frenu11ede 
arbejdskmft under alle omstændighe
der må afskediges før tle11 danske. De 
af den4 som er amat pd tre-må11eders 
kontrakJ, nul evt. sendes hjem med be. 
tali11g for den periode. hvor de er lovet 
arbejde, siger Leo Thomse11«. 

Vestkysten I. december I 973 

»Det er vores pligt som mennesker i et 
hwna,u samfu11d at yde den s1øue, vi 
ka11. Gør vi ikke det, har kynismen sej
re/. Diskussio11e11 må ikke stra11de pd, 
om der i Danmark er plads til at bo
sæ/le n~dstedte flyg111i11geft1milier.« 

StatSrninister Poul Nyrup Rasmus
sen i nytårscale ifølge Politiken 

2. januar I 995 

kald på deres tidligere tilhørsforhold og 
sympatier, så bar dec altid været kutyme 
»at erindre om, ae det - til forskel fra den 
nationale befolkning - til enhver tid stod 
dem frit for at rejse tilbage til deres oprin
delige hjem.land.« 

I rapporten udpeges de »internationale 
forpligtelser« (menneskerettighederne) 
helt klart som den klods om benet, der 
hindrer en rationel minimering af indvan
dringen. De internationale menneskerets
organer »tjener overvejende indvandrer
nes interesser og indebærer store 
offentlige udgifter«, konstaterer Coleman 
tørt. 

Med rapporten »Indvandringen til 
Danmark« har Rockwool Fonden givet et 
af de hidtil vigtigste bidrag til en afideo
logisering - en ny pragmatisme og nøg
ternhed • i fremmeddebatten. 

Peter Neerup Buh/ 



Bazar Vest skandalen 
I december 1996 åbnedes Bazar Vest - et 
orientalsk marked - i en gammel fabriks
hal. Initiativet var taget af entreprenør 
Olaf de Linde, der ejer bygningen. 

Bazaren er placeret i Gellerup-områ
det, hvor størstedelen af kommunens 
mange flygtninge/indvandrere har til 
huse, primært forsørget ved overførsels
indkomster. Åbningen fandt Sled med fes
tivitas og adskillige millioner kr. i tilskud 
fra EU, Socialministeriet og kommunen. 

En 90 indvandrere etablerede sig på le
jede stadepladsarealer i den gamle fa
brikshal. Projektet blev rosende omtalt 
som virkeligt integrationsfremmende og 
en berigelse for vort samfund. Der kom 
delegationer fra nær og fjern for at beskue 
og tage denne Nordens største orientalsk 
efterlignede handelsplads i øjesyn. 

Danske kunder kom der imidlertid kun 
få af. 

Halvandet år efter var Bazar Vest alle
rede i svære økonomiske vanskeligheder. 
Der var kun godt 60 stadepladsholdere til
bage. Det kneb med at betale huslejen, og 
ejeren rettede en henvendelse til kommu
nen med oplysning om, at skulle dette 
enestående og næsten uundværlige inte
grationsprojekt ikke gå neden om og 
hjem, måtte kommunen påregne at skulle 
skyde 3 millioner kr. i projektet om året i 
en 3-årig periode. Det var et stort flertal i 
Århus Byråd, bestående af de socialisti
ske partier, også parate til med ganske få 
modifikationer. 

Men her kom en slæde på tværs. Kom
munalfuldmagten, som landets kommu
ner skal rette sig efter, tillader ikke, at der 

ydes kommunale midler til enkeltstående 
erhvervsdrivende. 

Sagen blev yderligere forværret, da 
Told & Skat, Miljømyndigheder, Lev
nedsmiddelkontrol og Politi en dag i efter
året 1998 foretog en uanmeldt razzia hos 
stadepladsholderne i Bazar Vest, der af
slørede, at 19 af de tilbageværende 41 
havde en gæld til det offentlige på 
864.000 kr., at der var rod i regnskaber og 
momsafregning. al punktafgifter på par
fumerivarer ikke var blevet berigtiget 
samt at der solgtes importerede konser
vesprodukter, der ikke var forsynet med 
dansk varedeklaration, som loven kræver. 
Skatteforvaltningens notat var yderligere 
forsynet med en oplysning om, at for at 
give det reelle billede af forholdene, 
måtte de restancer, som ville opstå i den 
resterende del af 1998, bl.a. som konse
kvens af aktionen, medregnes, og så stiger 

---11· ,-
restancedelen til mere end 50% af de in
volverede. 

Det oprindelig påtænkte støtteprojekt 
blev nu efter nogen debat i byrådet hurtigt 
taget af bordet, men kun for el kort stykke 
tid efter at være erstattet af et nyt, men 
helt anderledes konstrueret projekt. 

Nu var der ikke mere tale om at yde 
støtte til de eksisterende nødlidende stade
pladsholdere - i alt fald ikke officielt. Nej, 
nu hed det sig, at der var tale om et revali
deringsprojekt med iværksætterydelser, 
og ideen var, at Århus Kommune lejede en 
30 - 40 ledige stadepladser, hvor en 16 -20 
nye indvandrere så slrnlle sættes i gang 
med at drive forretninger fra. Socialmini
steriet blev anmodet om at give en dispen-

sation fra Aktivlovens bestemmelser om, 
at iværksætterydelse kun ydes til enkelt· 
personer, og kun såfremt det skønnes, at 
vedkommendes kvalifikationer er i orden, 
ligesom Indenrigsministeriet blev ansøgt 
om 575.000 kr. fra ministeriets forsøgs
pulje, med den begrundelse, at Århus 
Kommune havde ønsker om at forstærke 
integrationsindsatsen for målgruppen flygt
ninge og indvandrere. 

Men nu havde de borgerlige partier fået 
nok og sagde fra. Men de socialistiske 
partier og den Radikale havde flertal og 
annanunede sludderet som åndeligt poli
tisk manna og fik sagen vedtaget. 

Men det krævede jo den her dispensa
tion fra Socialministeriet, så sagen var 
ikke tabt endnu. 

Efter en god indsats fra Fremskridts
partiets byrådsmedlems side, med skrift
lige spørgsmål m.v. stod det efterhånden 
klart, at Socialafdelingen ikke havde en 
eneste indvandrer på kontanthjælp, der 
havde ytret ønske om at etablere sig som 
selvstændig erhvervsdrivende med iværk
sæuerydelse. 

Det var altså blot en »vare« som social
forvaltningen ønskede at have på bylden. 
Ja og så selvfølgelig betale lejen for de 30 
- 40 stadepladser, hvorved det oprindelige 
søsane Bazar Vest ville blive reddet øko
nomisk. 

Dertil kom, at en af revalideringspro
jektets præmisser påbød tvungent med
lemskab af en forening, der skulle oprettes 
i forbindelse med projektet. Delle strider 
mod FN's Verdenserklæring orn menne
skerettigheder fra 1948, hvor der i artikel 
20 stk. 2 kort og klart er anført, at ingen 
kan tvinges til at være medlem af en fore
ning. Og den har Danmark tilsluttet sig. 

Disse to ikke uvæsentlige forhold 
havde man selvfølgelig ikke orienteret 
Socialministeriet om. men her gjorde fol
ketingsmedlem l(jm Behnke (Z) et godt 
stykke arbejde med et par forespørgsler til 
Socialministeren. 

Slutresultatet på farcen blev et afslag 
på dispensationsansøgningen, og projek
tet er nu opgivet. 

Men et pudsigt efterspil har det med
ført. Nu kan ejeren af den gamle fabriks
hal, entreprenør Olaf de Linde, ifølge op
lysninger i dagspressen pludselig godt få 
det oprindelige Bazar Vest til at løbe øko
nomisk rundt. 

Moralen er, at når enden er god er al
ting godt. Lidt er jo trods alt også bedre 
end intet. 

Palle Krog 
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DET MENER VI: 

Hold hovedet kold.ti 
Serbcmc.s opførsel i Kosovo har givet de 
v,erste kræfter de bedste muligheder: 
Den vestlige elite har omskrevet folke
retten og kidnappet NATO for militæ,t at 
gennemdrive et "multitetnisk" samfund. 
Forehavendet har ganske vist afgivet alibi 
for de massakrer, luftangrebene tilsigtede 
at hindre. NATO-landene vil næppe heller 
invadere Kosovo og i al evighed holde 
tropper der, som kan hindre parterne i al 
slå hinanden ihjel. Men venstrefløjens 
gamle mål er nået: Tidligere NATO-til
hængere er nu i tvivl om deres sympatier. 
Og Amerika kan beskyldes for at ville 
skabe splid mellem mssere og vesteuro
pæere for at undgå et samlet Europa som 
konkurrent til USA. Når tømmennænd
ene til sin tid indfinder sig, kan ameri
kanerne omvendt skyde skylden på de 
"valne" europæere, hvorefter der er udsigt 

til, at NATO går i opløsning. • Uanset, at 
der nok bliver god brug for et NATO, når 
del nu står enhver bananstat frit for at 
bruge mindretalsproblemer i andre lande 
som påskud for overfald på dem. 

På vor hjemlige scene har Kosovo-kri
gen av Jet en massiv opinionsmanipulation 
i ''humanitetens" tjeneste og legitimeret 
import af antagelig titusinder af "nye dan
skere". Offentligheden er blevet tæppe
bombet med følelsespropaganda, som 
gennem fremvisning af ofrene fra blot 
den ene s ide får enhver. der tænker. inden 
han handler, til at fremstå som med
skyldig i mord. En stort set enig, ensidig 
presse ronnidler ikke fakta-infonnatio
ner, som gør det muligt for almindelige 
mennesker at se, hvad der <>verhovedet 
foregår. Godhedsindustrien kan derfor 
inddrive kæmpebeløb og i dec hele taget 

herse og regere, som den har lyse til. 
Det er i denne situation vigtigt at holde 

hovedet koldt. Ikke at lade sig forføre. 
Ikke lade sig rive med. At fastholde klar
hed i tanke (>g ræsonnement. At vurdere 
og omvurdere i henhold t il det. der kan 
ses, og ikke i henhold til sine følelser. 
Som tingene stiller sig. er det nærlig
gende at tilslutte sig en udtalelse fra de 
amerikanske republikanere: Vi støtter 
vore soldater i krig. Men vi støner ikke 
Clintons frivole brug af militær magt. Og 
vi støtter ikke hans bortøden af vore mili
tære res.~ourci!r. (Citeret efter en svensk. 
TV-station 7/5 99, naturligvis ikke refere
ret i dansk presse). 

Men DDF vil holde udviklingen under 
skarp observation. 

O.H. 

Diskrimination 
Danskerne besk-yldes ustandseligt for dis
krimination. Imod de fremmede i landet. 
Disse menne.~ker. der har trængt sig ind 
her under det ene eller det andet påslmd 
og underholdes af det danske samfund på 
vilkår, der i de fleste tilf'ælde giver dem en 
levestandard, der er langt højere end den, 
de kom fra. klager enten selv eller gen
nem deres »danske« fortalere over al
skens mangler i vor behandling af dem el
ler i danskernes væremåde imod dem. Der 
er alt muligt i vejen. Love og konventio
ner, som de og deres vellønnede hjælpere 
kender meget bedre end vi andre og for
står at udnytte til dec yderste, bruge.~ imod 
os og vendes og drejes t il deres fordel. 
Som om det ikke var nok. misbruges vore 
indretninger og sociale systemer helt 
imod deres forudsætninger, ånd og bog· 
stav. Medansvar og solidaritet er selvsagt 
byer i Rusland. Det gælder kun om at 
mele sin egen kage. De dumme danskere 
betaler jo. 

Og de får sandelig lov at betale. Især 
vore svageste får det at føle. Indskrænk-
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ninger, nedskæringer og svigtende hjælp 
er daglig kost på snart alle områder. hvor 
danskerne var vant til at regne med, at 
samfundet stod dem bi, når de havde be
hov for det, og med rette kunne regne med 
det som modstykke til de rekordbøje skat
ter og afgifter. de betaler til stat og kom
muner. Sundhcdsvæ~en, skolevæsen, 
småbørnspasning. hj ælp til udstødte og 
hjemløse, boligforsyning, trafikinveste
ringer osv. osv. knirker og stønner under 
bevillingsmangel. Kan det undre, når 
fremmedpolitikken efter alt at dømme 
sluger mellem 50og JOO milliarder kr. om 
året? Og trods dette vanvid skal vi altså 
finde os i at høre om utålelig diskrimina
tion fra danskernes side mod de frem
mede! 

Sandheden er jo, at der på adskillige 
felter diskrimineres imod damkeme til 
Jorde/far de fremmede . Hver dag bringer 
nye eksempler herpå. Samtidig tales der 
stadig mere åbent om, at der på det ene 
område efter det andet skal indføres »po
sitiv særbehandling<< af de fremmede, 

hvilket jo blot er et andet udtryk for det 
samme. 

Et dansk svar på al denne jammer må 
være, at vi da virkelig går ind for diskri
mination, nemlig til fordel for danskerne. 
Danniark er danskernes fædreland. Vi har 
ikke noget andet. Vi bliver ikke forkælet 
og forsørget i alle ender og kanter, hvis vi 
rejser til andre lande, og vi hverken for
venter eller forlanger det. Men vi har en 
naturlig ret til at forvente og forlange, at 
vi har en førs teret og en forret i vort 
fædreland Danmark til det nationale og 
sociale livsgrundlag. som vi selv og vore 
forfædre i utallige led har sk.abt for det 
danske folk. Allerede for over 200 år si
den, da danskheden fandt det nødvendigt 
at sikre danskes forret i Danmark, lov
fæstedes den grundregel, at »Billigheden 
selv vil, at landets børn skal nyde landets 
brød, og fordelene i staten falde i dens 
borgeres lod«. Det bør gælde i dag mere 
end nogensinde. 

S.D. 



»Nynazismen og dens mod
standere i Danmark<< 
- antiracistisk kultskrift eller nazipropaganda? 
Stablen af bøger om nynazisterne • som 
ifølge forfatteren kun tæUer ca. 100 aktive 
i Danmark (s. l62)- er forøget med endnu 
en: »Nynazismen og dens modstandere i 
Danmark«, (Rent Karpantschof, Sydjysk 
Universitetsforlag). 

Karpantschof koncentrerer sig om de 
aktiviteter, som han mener rummer ele
menter, der er relevante for en under
søgelse af nynazismen. Ud fra denne akti
vitetsflade identificerer han altså den 
»politiske bevægelse«. det vil jf. bogens 
titel sige den nynazistiske. 

De aktiviteter, forfatteren skænker sin 
opmærksomhed, begrænses imidlertid 
ikke til de erklæret (eller dokumenteret 
fordækte) nynazistiske. Han inddrager så
ledes med en flot håndbevægelse også an
dre »højrenationale« aktiviteter af for
skellig art. 

Det ville jo så være interessant at vide, 
hvad han lægger i dette begreb. Men det 
får man ikke. Forfatteren angiver, at han 
forstår det som »stærkt nationalistisk og 
fremmedfjendsk« (s. 28). Men det er jo 
heller ikke klart, hvad der ligger i disse 
ord - hvoraf det sidste oven i købet er be
vidst konstrueret i propagandaens tjeneste. 

Det er kort og godt temmelig skøns
mæssigt. hvad forfatteren inddrager under 
bogens titulatur. - De nævnte adjektiver 
kan endog påhæftes de nationale dele af 
modstandsbevægelsen fra 1940-45. 

Forfatteren er ikke ene om at sammen
smelte en »højrefløj« på denne måde. Det 
gør som bekendt også dels de venstreeks
treme »antiracister«, som har behov for at 
tegne billedet af en stor og truende »højre
fløj«. dels nynazisterne selv, som på den 
måde søger at udflade deres profil og få 
den til at omfatte al nationalt orienteret og 
indvandringskritisk aktivitet. Hvorfor 
sanunensmeltningen skulle være relevant 
i analysens tjeneste i et videnskabeligt 
værk, får vi ikke noget at vide om. Forfat
teren forøger tværtimod vanskeligheden 
ved at adskille skæg og snot, idet han også 
undlader at give læseren en oversigt over 
forskellene på den nynazistiske ideologi 
på den ene side og tankegangen hos de de
mokratiske, ikke-racistiske modstandere 

af den nuværende indvandringspolitik på 
den anden. 

Forundringen over disse metodiske de
fekter bliver ikke mindre ved læsningen 
af bogens lange ge1U1emgang afhændelser: 

Hovedparten af fremstillingen er såle
des optaget af en detaljeret. historisk 
fremstilling af begivenhedsforløb om
kring den udpegede nazistiske (og højre
nationale) bevægelse og deres »antiracis
tiske« modstandere. Men der medtages 
blandt modstanderne kun den yderste 
venstrefløj. De forsøg, der fra anden og 
mere moderat side er gjort på at modvirke 
nynazismens fremvækst, er kun stedmo
derligt eller s let ikke omtalt. 

Ydermere er bogens fremstilling af de 
faktiske hændelser i stor stil baseret på 
presseklip, til trods for at det er velkendt, 
at pressens fremstilling på dette område 
ge1U1emgående ikke er dækkende for vir
keligheden. Væsentlige dele af de senere 
års maleriske •>historier« er oven i købet 
skabt af nazisterne selv med svage jour
nalister som medspillere. A.lligevel disku
tcr<,r forfatteren ikke nævnte kilders 
værdi til belysning af faktum. Der er hel
ler ikke foretaget nogen kildekontrol i 
form af interviews med de berørte på de 
centrale punkter. Undertiden er det kilde
mæssige svigt rene ud katastrofalt - som 
når forfatteren f.eks. s. 33 lægger et »re
sponsum« udarbejdet af det venstreorien
terede »Demos« til grund som »udførlig 
dokumentation« af »danske højregrup
pers opståen og indbyrdes relationer«. -
Hver en stnmp af dette materiale er - hvil
ket Karpantsehof umuligt kan være ube
kendt med - underkendt af Højesteret som 
bevislighed netop til dokumentation af 
det, han tager det til indtægt for. Hvad den 
saglige begrundelse er for alligevel at 
bruge det, havde læseren dog gerne villet vide. 

På dette usolide grundlag udleder for
fatteren f.eks. et nklart samvirke på den 
såkaldte yderste højrefløj, hvor tilfældige 
og til dels blot påståede begivenheder kæ
des sammen til en helhed rummende 
»samarbejder« af forskellig art (eksem
pelvis s. 33 og s. 133). Ligeledes fremstil
les hændelser. som l-un på manipulativ vis 

har kunnet bringes til at fremstå som det, 
forf. viser (eksempler: S. 49, hvor be
grundelsen for diverse kroejeres udeluk
kelse af DDF ifølge Karpantschof var dis
ses ønske om at obstruere foreningen, 
medens den dokumenterbare begrundelse 
tværtimod var voldstrusler fra såkaldt an
tiracistisk side; eller s. 83, hvor man må 
forstå teksten således, at en - i øvrigt for 
DDFs ledelse ubekendt person - blev ind
valgt i et byråd for foreningen; ellers. 87, 
hvor et væbnet overfald på et forenings
møde sværmerisk fremstilles som et »re· 
gulært gadeslagsmål mellem grupper af 
antiracister og unge højrenationalister«). 

Ved at lægge mediefacaden til grund 
for beskrivelsen af faktum undgår forfat
teren i øvrigt helt at præsentere ny
nazisternes mediestrategi for læserne. S. 
77 fremstilles TV-udsendelsen »De 
skjulte bånd« endog som en nøglebegi
venhed i den aminazistiske kamp. - Del 
var i denne udsendelse, nynazisterne be
visligt blev »afsløret« med deres egen 
indforståelse. 

Bogen opfylder således ikke kravene til 
et videnskabeligt arbejde. I bedste fald må 
den anskues som blot endnu et led i den 
mængde af bøger og papirer, hvor »anti
r<1cistiske« venstrefløjspersoner frem
lægger den ikke-eksisterende virkelighed, 
som passer ind i deres egne tankebilleder, 
og som »dokumenteres« gennem antagel
ser. tolkninger og konstruktioner, der ud
veksles i disse kredse på samme måde, 
som filatelister bytter frimærker. 

Det er imidlertid vanskeligt at forstå, at 
en forfatter med universitetsmæssig bag
grund uforvarende kan have gjort sig 
skyldig i så afgørende svigt, som der her 
er tale om. I værste fald må mao derfor 
tolke forsøget på at sammenkæde ny
nazisterne med al virksomhed, der vender 
sig mod den forfejlede indvandringspoli
tik. og den proportionsløse opskruning af 
de 100 nynazistere.s betydning, som 
endnu et fordækt nynazistisk markeds
føringsfremstød i henhold til den akkvisi
tionsstrategi, disse kredse er slået ind på i 
90eme. 

OH 
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Myten om >>indvandringens 
økonomiske nødvendighed<< 
Omsider et kompetent dementi af en af tidens mest 
udbredte myter og medieløgne. 

»Indvandringen er en økonomisk nødven
dighed« ... En velkendt påstand, der i åre
vis er blevet fremført i Tyskland og 
Frankrig som et definitivt argument, hver 
gang nogen har dristet sig til at forsøge en 
debat om indvandringen og de fremmedes 
hærskarer, som fortsat strønuner ind over 
de vesteuropæiske lande. 

Da Italien for nylig udstedte opholdstil
ladelse til et halvt hundrede tusind ulov
ligt indvandrede udlændinge - og denned 
opfordrede andre tusinder af fremmede 
forbrydere til at følge efter -, blev den 
gamle myte atter velvilligt gentaget af de 
samme medier. som omhyggeligt har for
tiet den eneste kompetente, videnskabe· 
lige undersøgelse af indvandringens øko
nomiske betydning i Vesteuropa. 

Det gamle, ærværdige Institut for Ver
densøkonomi i Kiel. hvis konklusioner 
gennem hundrede år aldrig er blevet be
tvivlet eller dementeret, har forlængst 
fastslået, at påstanden om indvandringens 
såkaldte »nødvendighed« »ikke er et ar
gument«, men blot »en fej lagtig økono
misk analyse«. 

Det tyske institut er sikkert det eneste 
forskningscenter af sin art i Europa, som 
er totalt uafhængigt af statslige, politiske, 
religiøse, økonomiske og andre uved
kommende interesser. De frie forskere i 
Kiel har ikke andre hensyn end deres egen 
strenge objektivitet. når de studerer kon
tliktenmer som socialforsorg. undervis
ning, indvandring ... 

Politisk ukorrekt resultat 
For de store folkelige medier var det en 
dårlig nyhed, da instituttets leder, profes
sor Klaus Wemer Scltatz ville offentlig
gøre resultatet af en undersøgelse om ind
vandringen i Tyskland. 

Hvis professoren havde forelagt et 
modsat resultat, var han formodentlig ble
vet krydsforhørt og fotograferet af journa
listerne og kom.roet i avisen og på tv som 
dagens helt. Men da medierne ha,•de kon
stateret. at rapportens indhold og dens 
ubestridelige konklusion ikke behagede 
dem, skønnede de. at det ville være ufor
svarligt og »politisk ukorrekt«, om man 
kundgjorde den første og eneste viden
skabelige undersøgelse af et af tidens 
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mest betydelige samfundsproblemer. Pro
fessoren og hans arbejde var blevet tabu, 
og det var kun hans almindeligt aner
kendte og hidtil umistænkelige respekta
bilitet, der reddede ham fra at blive udråbt 
som »racist<.<. 

Rapporten om indvandringen er da for
blevet en slags hemmelighed. blot kendt 
af en lille kreds af forskere og politikere, 
som har haft lejlighed til at studere insti
tuttets dokumenter. 

I Frankrig havde politologen Guy 
Sonna,1 hørt om rapporten. Han gjorde 
rejsen til Kiel for at få nærmere kendskab 
til institutteL5 undersøgelse og har i sin 
bog En attendant les barbares' givet et re
ferat af sine samtaler med professor 
Schat2. 

Professoren erklærer, at de økonomi
ske argumenter for at legitimere indvan
dringen, i fortid og fremtid, har været og 
forbliver uacceplable. 

Tyskland havde ikke bmg for »gæste
arbejdere«, og ingen af de andre vesteuro
pæiske lande har været nødsaget til at im
portere arbejdskraft for at holde deres 
industri i gang. 

Man taler om, at erhvervslivet bar pro
fi teret af gæstearbejderne, som skulle 
kompensere et demografisk underskud og 
påtage sig dårligt betalte og ubehagelige 
opgaver, som den lokale arbejdskraft 
nægtede at udføre. Det er en almindelig 
og udbredt opfattelse, men det er et falsk 
argument!, siger professor Schatz. 

Det nationale alternativ 
Hvis Tyskland i stedet for at importere 
udenlandsk arbejdskraft havde investeret 
mere i den teknologiske udvikling. ville 
resultatet have været en betydeligt øget 
produktivitet, plus meget store sociale be
sparelser. samtidig med at teknikken 
havde overtaget det mindst tillokkende, 
ukvalificerede arbejde. 

Professoren bemærker i den forbi n
delse, at de fremmede ikke har »stjålet« 
arbejdet fra den lokale arbejdskraft; det 
drejer sig om simple fonner for arbejde. 
som forlængst ville være forsvundet -
sådan som det allerede er sket i Japan -, 
hvis gæstearbejderne ikke havde eksiste
ret. Da der i Japan blev mangel på ar-

bejdskraft, importerede man ikke uden
landske gæstearbejdere, men foretrak at 
sætte robotter til at udføre de mest simple 
job. Denne ikke-indvandring kan betrag
tes som en væsentlig årsag til den japan
ske industris længe ubestridte overlegen
hed i teknologi og produktivitet. 

Hvem har gavn af en tyrkisk gæstear
bejders tilstedeværelse i Tyskland? 
Gæstearbejderen, utvivlsomt! Men hver
ken Tyskland eller Tyrkiet. 

De eneste. der profiterer af indvandrin
gen. er indvandrerne selv. Der er ingen 
gevinst for det land. som modtager dem, 
og heller ikke for deres eget land, som bli
ver berøvet en del af sin bedste arbejds
kraft, der ellers kunne have bidraget til en 
hårdt tiltrængt udvikling af den hjemlige 
Økonomi. 

Altså, indvandringen er ikke, som del 
ofte bliver påstået med et andet falsk ar
gument, en hjælp til u-lande. 

Professor Schatz fremhæver, at det 
ville være en effektiv hjælp, hvis man 
sparede de sociale omkostninger ved ind
vandringen og anvendte de samme midler 
til investering i de fattige lande. I stedet 
for at imp0rtere et overflødigt personel. 
kunne man eksportere kapital til produk
tive formål og derefter impo11ere produk
terne i stedet for de personer, der fabrike
rer dem. 

Som et middel til at bremse indvan
dringen foreslår professor Schatz, at man 
ved en universel forhandling fastsætter 
den enkle betingelse for al tildeling af 
hjælp, at u-Iandenes regeringer forpligter 
sig til at følge en almindelig markedsøko
nomi og til at forhindre befolkningens ud
vandring samt tage ansvaret for hjemsen
delse fra de hjælpende lande, når deres 
undersåuers tilstedeværelse af økonomi
ske eller sociale grunde kan være uønsket. 

TL 

• En attendant les barbares = »mens vi 
venter på barbarente« (som om de ikke al
lerede er ankommet!). Guy Sorman har 
lånt titlen til sin bog fra en gammel histo
risk roman af Constantin Cavafy om ro
merrigets fald. og som epigraf bringer han 
et citat fra dette værk: 

- Hvt,d venter vi pt,, her på torvet? 
~ Man siger, at barbarerne kommer i 

dag. 
- Hvorfor sker der ikke noget i senatet? 

Hvorfor er senatorerne tavse. hvo,for er 
de ikke i gaJJg med at lovgive, som de ple
jer? 

- Fordi barbarenie kommer i dag. 
Hvad hjælper det at lovgive i dag? 
Snart er det barbarerne. som giver os 

deres love. 



Muslimske møer 
Afjoumalist Birte Frandsen 

Af en eller anden grund finder mange ind
fødte danskere det ikke naturligt at tale 
med udlændinge, som på den anden side 
heller ikke altid er åbne for kontakt. 

To tyrkiske piger, høflige, smilende og 
uden tørklæde kom på besøg for at St.ille 
spørgsmål om islam, som de på skolen 
skulle skrive opgave om. 

Pigernes medbragte spørgeskema var 
tydeligt ikke opstillet med henblik på 
danskere, idet de første spørgsmål gik på 
- hvor ofte der blev læst i Koranen, om 
moskeen besøgtes eller om der blev båret 
tørklæde. 

Med respekt fik pigerne venligt forkla
ret, at Koranen konsulteredes for informa
tion. at moskeerne besøgtes på turistrejse, 
og at tørklæde var erstattet af pelshue el
ler kasket. 

Et af spørgsmålene lød: Hvad synes du 
ikke om ved islam? 

Ærlige spørgsmål kræver ærlige svar, 
så pigerne fik at vide, at svareren ikke 
syntes om HalaJ-slagtninger og musli
mers generelle mangel på dyreomsorg. 
Samt betænkelighed ved, at muslimer i 
moskeer må høre på, at Vesten ikke er 
værd at samle på, og at der må være sam
menhold for at undgå påvirkning. 

Med på listen måtte også delle, at en re
ligiøs struktur misbruges til kvindeunder
trykkelse, bl.a. manifesteret ved påbud 
om tørklæder, som ikke er krævet i Kora
nen. Fundamentalisme var desuden fryg
tet. 

At de søde piger fik ukendte ting at 
børe var tydeligt; de virkede ret så overra
skede. Aftalen blev. at de skulle komme 
igen tre dage senere. Af en eller anden 
grund kom de ikke, måske har fædrene el
ler den imam, som de senere skulle be
søge, modsat sig af frygt for uønsket 
påvirkning. 

Et par dage efter pigernes besøg var to 
andre muslimske pi ger fr'• en arabisk 
skole på besøg i en københavnsk lokalra
dio. Her gav pigerne så udtryk for, at der 
var så mange gamle, sure mennesker, som 
ikke havde gidet sætte sig ind i deres kul
tur, samt at de ikke betragtede dansk som 
deres modersmål, selv om de begge var 
født her i landet. 

lettere ag,,,<>ressivt fortalte pigerne der
efter de forbløffede lyttere, at danskerne 
skulle være glade for, al deres arabiske fa
milier var kommet hertil for at opbygge 
lande~ som før deres ankomst havde 
været sønderbombet og så fattigt, at der 
end ikke var smør på bordet. 

Det er ligesom for nemt at hævde, at de 
muslimske piger i de arabiske skoler får 
mangelfold undervisning i dansk historie 
og kultur. Men den sørgelige kendsger
ning er jo, at danske børns viden om hi
storie heller ikke altid er noget at prale af. 

Eftersom selv ikke-praktiserende mus
limer bærer deres traditioner med sig, og 
andre tager Koranens ord helt bogstave
ligt, er det nødvendigt at skolerne begyn
der at være bevidste om deres pligt til at 
holde fast i det kristne kulturgrundlag og 
landecs baggrund og hele historie. 

I modsat fald vil bevidste, udefra kom
mende kulturer mere og mere bestemme, 
hvor skabet skal stå. Og ikke mindst, hvad 
det skal indeholde. 

Jeg, Louise Friis Jensen, som m.us
lintrk mø?! Nej, ellers tak! Sådan her 
vil jeg ikke gå klædt resten af livet. 

-Derfor står jeg nu frem som nyt sty
relsesmedlem i DDF 

Talerstolen 

Louise Friis 
Jensen 
Hvidovre 

Status og frem
tidsudsigter for 
DDF 
Louise Friis Jensen blev i marts 1999 
valgt til styrelsen i Den Danske Fore
ning, Louise er 23 år gammel og udlært 
tøjekspedient. Oprindelig fra Jylland 
men nu bosat på Sjælland i Hvidone, 
hvor hun bor sammen med mand, kat 
og bund, 

Her fortæller hun om sit syn på ind
vandringen samt sine visioner for ODF 
i de kommende år, 

Min holdning til den uhæmmede og for 
den danske nation meget farlige indvan
drerkolonisering er bestemt ikke opstået 
fra dag til dag. Langt snarere er det en 
proces, som har været undervejs i mange 
år, indtil jeg i I 996, via en person som står 
mig nær, blev opmærksom på Den Dan
ske Forening. Det resulterede i, at jeg 
samme år meldte mig ind i foreningen - et 
valg, jeg aldrig har fortrudt. 

Den Danske Forening har om nogen 
været fremsynet i alt, hvad der angår ind
vandringsproblematikken. Hvad DDF ad
varer om i dag, er virkelighed om JO år. 
Eksemplerne er utallige. Læs fx forsiden 
af det første nummer af Danskeren fra ~ 
maj 1987: »Man ,•il med en planlagt æn
dring af fremmedloven tillade en indvan-
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dring af 5000 personer om året; med fa. 
miliesammenføringer bliver der flere 
gange så mange. og efter de i øjeblikket 
foreliggende fødselstal kan det med 
grund befrygtes, at vi vil stå med ca. 
400.000 mennesker af vildt fremmed bag
grund om blot 13-14 år.« 

Sådan råben vagt i gevær (i for politi· 
kerne og meningsdannerne utide) bar 
selvfølgelig ikke været omkostningsfrit. 
På slagmarker i ældre tider slog man bud
bringeren ihjel, hvis han kom med dårligt 
nyt. I dag »nøjes« man med at hænge dem 
ud i pressen for at skade dem på deres le
vebrød og sociale status. Ingen • og jeg 
mener ingen • nederdrægtigheder er for 
lave eller for sjofle, når det gælder om at 
svine disse personer til. Citatfusk, styrede 
debatprogrammer og meningsforstyr
rende sætninger hevet ud af en teksthel
hed er blandt våbnene. Soldaterne er poli
tikernes stik-i-rend-drenge i form af en 
næsten ensidig presse. 

Dog er der noget, der tyder på, at vore 
politikere har forregnet sig. hvad angår 
deres undersåuers intelligens. Utallige 
»flygtningeoplysningskampagner« og 
folkeopdragelseseksperimenter har spillet 
fallit. I min omgangskreds, der vel at 
mærke dækker et bredt politisk spektrum, 
er der i de seneste 5-6 år ikke faldet en po
sitiv kommentar til den førte udlændinge
politik. Hvis dette »fænomen« blot er til
nænnelsesvis repræsentativt for den 
samlede befolkning, strammes løkken 
mere og mere om de politikere. der har 
gjort sig til fonalere for opløsningen af 
Danmark som nationalstat. Deres lands
skadelige bedrag er forlængst blevet af
dækket. Problematikken er blot, at de om
giver sig med betalte eftersnakkere, 
hvorfra man ikke kan forvente sig noget 
kvalificeret modspil. Del har forårsaget, 
at berøringsfladen med menigmand for
længst er gået fløjten. Tilbage har politi
kerne kun benægtelse af fakta, tilsvining 
af kritikere (såsom DDF), betalle hold
ningsundersøgelser samt deres evige fø
lelsesafpresningspolitik at læne sig op ad. 
Kortsigtede løsninger, der i længden ikke 
kan undgå at skabe problemer for den 
danske befolkning. 

Bortset fra politikernes stikken-hove
det-i-busken tendens ser j eg dog positivt 
på fremtiden hvad angår den nationale 
kamp. Jeg er vokset op i en tid, hvor det 
pr. definition var forbudt at være national
sindet pånær til fodboldlandskampe! l 
dag kan man godt tale om fædrelands
kærlighed uden at rødme • i hven fald 
mand og mand imellem. At størsteparten 
af den selvudnævute tænkende elite sta
dig får ordene galt i halsen, må stå for de
res egen regning. 
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Hvad angår mit kommende arbejde i 
foreningen, vil jeg fortsæue min arti
kelskrivning i Danskeren. Samtidig med 
at jeg • såvidt jeg formår · vil prøve at 
være kanalisator for, at stadig flere unge 
af høj lødighed vil finde vej til DDF's 
rækker. Dette bliver i sagens natur en 
større opgave, idet vort samfund af i dag 
brillerer med tusindvis af intetsigende 
forslag ti l, hvordan et ungt menneske kan 
spilde sin tid værst muligt. Et ungt men
neske anno J 999 har så mange fritids
valgmulighcder, at for hver gang han/hun 
vælger I ting til, vælger vedkommende 
JO ting fra. Der er simpelthen for mange 
tilbud og for lidt tid. Hertil kommer, at et 
mcdlemsskab af Den Danske Forening 
ikke er pakket ind i glittet og olieret papir, 
men langt snarere leverer en mere »kede
lig« vare end diverse spillemaskiner og 
diskoteksbesøg · nemlig virkeligheden! 
Desuden skal børn og teenagere af i dag 
igennem en sand skærsild af tv-præg
ningsfilm, »anti-racistiske« ungdoms
bøger, de allestedsnærværende indvan
drerfortalere og forvirrede pædagoger, 
der via uddannelsesinstitutionerne får 
indvandrerpropaganda filtret ind i under
visningen, idet karaktergivende stile og 
opgaver med hovedemner såsom »flygt
ninge« og »racediskrimination« er et 
kendt fænomen på folkeskoler og gymna
sier. Heldigvis kan den kvikke elev selv 
bestemme sin karak'ler, alt efter hvor poli
tisk korrekt ens konklusion er. 

Retfærdigvis skal det dog siges, at jeg 
oftere og oftere støder på mennesker af 
»den rette støbning,,, hvilket har resulte
ret i en håndfuld nye medlemmer til DDF. 

Jeg er tit blevet spurgt af familie og 
venner, om mit mcdlemsskab af Den 
Danske Forening ikke har ført til chikane, 
når man som jeg er temmelig åbenmundet 
om medlemsskabet. Henil bar jeg dog 
heldigvis kunnet svare, at der har været 
meget langt imellem de negative tilbage
meldinger. Derimod har jeg fået mange 
nysgerrige spørgsmål om, hvad »denne 
Danske Forening« egentlig er for en 
størrelse. 

Det skal da også være 1nin påstand, al 
det er blevet lettere at være DDF-medlem 
nu, da vores holdninger heldigvis for al
vor begynder at slå rod og forankre sig i 
det danske samfund. De hædersmænd, 
der stiftede foreningen, samt foreningens 
aktive medlemmer, har taget tomaterne 
og skældsordene for os andre i de svære 
år J 987 - I 992. Da det virkelig gjaldt, 
holdt de ryggen rank og debatten sober. 
Tilbage er det lange og seje træk for til en
hver tid at tilbagevise indvandrerlobbyens 
og politikernes løgne og tomme løfter om 
en »hård men menneskelig tlygtningepo
litik«. 

Alene her har Den Danske Forening sin 
berettigelse langt ind i del næste årtusind! 

Louise Friis Jensen 

>>Humanistisk<< angreb 
på velfærdsstaten 
En række »humanistiske«. - men overve
jende skattefi nansierede - organisationer 
har erklæret velfærdsstaten krig. 

De er blandt andet utilfredse med, at 
såkaldte flygtninge får udbetalt en inte
grationsydelse, som er lavere end den 
ydelse, som danske bistandsklienter kan 
oppebære. Organisationerne mener, at 
dette er udtryk for forskelsbehandling. De 
vil nu bevise, at flygtninge diskrimineres. 

Det får de svært ved. Eftersom flygt
ninge behandles ens, forskelsbehandles 
de naturligvis ikke. Men det, de »humani
stiske« foreninger mener er, at flygtninge 
ikke behandles som danskere. 

Nej. Naturligvis ikke! 
Finansminister Mogens Lykketoft har 

fuldstændig ret, når han udtaler, at dan
skernes betaling af skat er at betragte som 

betaling til en forsikringsordning. Det er 
naturligvis aldeles uholdbrut, at store ska
rer af mennesker, som aldrig har bidraget 
til forsikringsordningen, alligevel kan 
hæve ydelser fra ordningen. 

Re.sultatet ser vi idag, hvor mennesker, 
som igennem et langt arbejdsliv har ind
betalt til den store fælles forsikringskasse, 
ikke længere kan få hjemmehjælp. før
tidspension osv. 

l andre lande finansieres sociale forsik
ringer gennem private ordninger. Den of
fenllige hjælp til ikke-forsikrede ligger på 
et eksistensminimum. I disse lande tilde
les flygtninge et tilsvarende eksistensm.i
nimum. 

De »humanistiske« foreningers kr<iv 
indebærer, at den store fælles skattefinan
sierede forsikring må erstattes af private 



ordninger som i andre lande. 
Det eren udvikling, som allerede er på 

vej, takket være det store misbrug af den 
fælles ordning, som har fundet sted i de 
senere år. 

Forøvrigt: Skal man >'Urdere, om ud· 
lændinge diskrimineres i Danmark, 
skal man sammenligne med, hvordan 

danskere behandles der, hvor udlænd
ingene kommer fra. 

De »humanistiske«. foreninger er 
gamle kendinge fra indvandrings-indu
strien. Hule skaller uden folkelig opbak
ning: Mellemfolkeligt Samvirke, Amne
sty International. Dansk Flygtningehjælp, 
Dansk Socialrådgiverforening, Danske 

Kvinders Nationalråd, Dokumentations• 
og rådgivningscentret mod racediskrimi
nation, Fair Play, Demokratikonsulen
terne, FN-forbundet, IND-sam, Nævnet 
for Etnisk Ligestilling, Landsforeningen 
af Bøsser og Lesbiske, Socialpolitisk For
ening. 

(Kilde: Politiken 20/1 1999). 

Fortsat islamisering af Danmark 
Familiesammenføringer og tildeling af statsborgerskaber sætter ny rekord 

Af Harry Vinter 

Danmarks Statistik har offentliggjort be
folkningsstatistikken for 1998. 

Den I. januar 1999 boede der 
5.313.577 mennesker i Danmark. Heraf 
var 5.057.301 danske statsborgere, mens 
256.276 var udenlandske statSborgerc. 

På trods af. at danskerne har en meget 
lav fødselsrate, voksede antallet af danske 
statsborgere i løbet af 1998 med 12.069 
personer. Antallet af »danskere« i hen
hold til Danmarks Statistiks definition 
voksede med 2.4 18. Stigningen skyldes 
tildeling af dansk statsborgerskab til folk 
af fremmed herkomst. 

lait fik 30.884 udlændinge opholds
tilladelse i Danmark i 1998 mod 29.534 i 
1997. 

Medlemmer af regeringen påstår fra tid 

Befolkning ialt 
Heraf: 
Danske 
statsborgere 
Udenlandske 
statsborgere 
Heraf: 
Danske 
Indvandrere 
Efterkommere 

Fremmede ialt 
Heraf fra: 
'lyrkiet 
Jugoslavien 
Libanon 
Pakistan 
Iran 
Somalia 

1/11980 

5122065 

5022269 

99796 

4969107 
134705 

18253 

152958 

14086 
7452 

222 
7845 

241 
133 

til anden, at den store indvandring skyldes 
internationalisering, altså en voksende in
ternational samhandel. Det er på den bag. 
grund påfaldende. at indvandrerne for· 
trinsvis kommer fra lande, som Danmark 
næsten ingen samhandel har med. Næsten 
en fjerdedel af Danmarks udenrigshandel 
er med 'Jyskland. Men tyskerne er knap 
nok synlige i statistikkerne over udlænd· 
inge i Danmark. 

Det samlede antal statsborgere fra vore 
nabolande Tyskland, Norge, Sverige og 
Finland er mindre end antallet af tyrkere i 
Danmark! 

Rekord i tildeling af dansk stats
borgerskab og familiesammenfør
inger 
I 1998 fik 10.262 udlændinge tildelt 
dansk statsborgerskab. Det er det største 

1/11985 

5111108 

5003382 

107726 

4947174 
140566 
23368 

163934 

18992 
8159 

272 
9489 

984 
168 

1/11990 

5 135409 

4984765 

150644 

4920838 
181109 
33462 

214571 

29435 
10504 
7938 

12006 
8591 

531 

1/11995 

5215718 

50 19013 

196705 

4937259 
224995 

53464 

278459 

39222 
13534 
15110 
14692 
10763 
5280 

antal på en enkelt år nogensinde og er 
næsten det dobbelte af antallet i I 997. 
I tiåret 1989 til 1998 fik ialt 55.934 ud
lændinge tildelt dansk statsborgerskab. 
Hertil skal lægges disse personers børn. 

Der blev tildelt statsborgerskab til 
J.243 tyrkere, hvorimod der kun blev til• 
delt statsborgerskab til 173 personer fra 
vort store naboland Tyskland. 

Antallet af familiesammenføringer 
nåede i 1998 ligeledes det højeste antal 
nogensinde, . pil trods af påståede stram
ninger på dette omrlde. Antallet steg fra 
7.708 i 1997 til 9.740 i 1998. Næsten en 
tredjedel af de personer kom fra fjerne 
lande som Tyrkiet og Irak . Derimod kom 
der kun 130 fra vort store naboland Tysk
land. 

1/11997 

5275121 

5037426 

237695 

4944829 
265794 

64498 

330292 

43087 
35377 
16857 
15827 
11874 
9885 

1/11998 

5294860 

5045232 

249628 

4947737 
276871 
70252 

347123 

45008 
37418 
17634 
16353 
12264 
121 13 

1/11999 

5313577 

5057301 

256276 

4950155 
287681 

75741 

363422 

46994 
38588 
18368 
16969 
12712 
13535 

• 

Kilder: Danmarks Statistik. Statistiske Efterretninger, Befolkning og valg, nr. I og nr. 5 1999. 
Nyt fra Danmarks Statistik, nr. 54 1999 

DANSKEREN • NR. 3 • JUNI l999 11 


