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Danmark er vort
Midt i oktober fandt Danmarksstaisoverhoved (Margrethe
Il) det passende i et dagblad at fremsæue noglespidse bemærkninger om det danske folks holdninger til den multiemiske
udvikling.
Jeg skal ikke bruge megen plads på Dronningen, blot
finder jeg det mere end »dumsman«, at en begavet monark
tillader sig at opdele sine egne landsmænd i anstændige og
uanstændige udgaver.
Men det må vi leve med.
Vi, der er medlemmer af Den Danske Forening, og som
linder den kollektive indvandring til Danmark opløsende og
farlig for den folkelige og oationalesamhørighed, kan vel med
rimelig sikkerhed henregne os til »de uanstændige«.
Det er et udmærket udgangspunkt for det videre arbejde.
Sådan har det været for. Læser man besæ11elseshis1orie, møder mansuibevis aflighedspunkter mellem perioden 1940-43
og den, vi oplever i disse år.
Alt, hvad der kan krybe og gå af offentlig anstændighed,
står i kø for at udstille deres »solidaritet« med den herskende
mening.
Det falder blot ikke i tråd med, hvad et overvejende flertal
af det menige Danmark mener.
Det vil afgøre sagen.
Ingen, absolut ingen er i stand til at bremse den folkemagt,
som vil træde frem, når politikerne tilstrækkeligt længe har
svigter deres ansvar for Danmark.
Det vil ske med eller uden Den Danske Forenings tilstedeværelse - men vi kan ved en aktiv tilstedeværelse fremme
sagen.
Det skylder vi vores fælles historie og fædreland at gøre.
Danmark er ikke noget indvandrerland, og vi bør derfor
undlade at gå i debat med nogen som helst om, hvorvidt
Danmark skal åbne sine grænser for kollektiv indvandring
eller ej.

Det spørgsmål er ikke til debat -og kan ikke komme det. Vi
bør derimod bruge vore kræfter på at organisere flest mulig
danskere i kampen mod den falske internationalisme.
Det er derfor glædeligt, at Den Danske Forenings eksistens
nuer kendt i brede kredse. Hvis vi arbejder målrettet det næste
års tid, har vi alle muligheder for at komme til at præge det
politiske liv op til det kommende amts- og kommunalvalg.
Vi er landsdækkende med lokalkomiteer. Vi har en enig
styrelse, der arbejder godt og gnidningsløst sammen.
Derudover råder Den Danske Forening over en bred vifte
af begavedeeksperter på snan sagt alleområder, samt et blad
og ikke mindst en sund organisationsøkonomi.
Alt i alt noget, der kan vende vinden. Det kræver blot, at vi
der arbejder med sagen, ikke lader os gå på af modstand eller
uforstandige dronningeord, men dagligt sætter denne opgave
øverst på dagsordenen.
Der er ingen opgave, der er vigtigere end at forsvare det
land, man holder af og hører til. Det har forfatteren Harald
Nielsen udtrykt på en god og for mig alt sigende måde med
følgende:
»En nation forsvarer sig ikke efter nøjere overvejelse. Den
forsvarer sig, fordi den eren nation, og er en nation, fordi den
forsvarer sig. Dens selvhævdelse kan lige så lidt som individets
være a!bængig af nogen begrundelse. Individet spørger ikke
først, om det kan få sikret sig en så også lang levetid, inden det
overhovedet giver sig til at leve. Det lever og hævder sig, som
om det gjaldt at leve evigt. Det »Danmark«, der er tilbage,
efter at tanken om at forsvare det er opgivet, er jo i virkeligheden et herreløst gods, og hvem tør sige, hvorledes det vil blive
forvaltet, indtil det på ny får en vilje over sig«.
Nej, Danmark er ikke noget herrelØ<St gods. Det er det
danske folks.

Poul Vinther Jensen
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Dronningeord
Dronningen sagde fornylig i et interview, at vi skal være
åbne og imødekommende over for fremmede, der har en
anden måde at leve på, og at hun ikke billiger den »aggressive
reaktion«, som ofte opstår hos danskere, der konfronteres
med denne levevis.
I sig selv er det vanskeligt at være uenig i disse udtalelser.
Når de alligevel har vakt så megen debat, er det naturligvis,
fordi de opfattes som en stillingtagen imod dem, der er bekymrede for indvandringens konsekvenser og omfang.
Man kan nu engang meget vel nære denne bekymring,
uden at dette er udtryk for aggressivitet over for fremmede.
Det er heller ikke udtryk for aggressivitet, at man undersøger
indvandringens konsekvenser og advarer imod samme.
Derfor vil mange naturligt opfatte Dronningens ord som
urimelige og upassende. Det gælder ikke mindst i en situation,
hvor den misforståelse, de tjener til at underbygge, anvendes
som våben mod dem, der forsøger at skaffe klarhed i spørgsmål, som jo trods alt angår folkets eksistens.

Statsanerkendt ulovlighed
»Samspil - et tidsskrift om og for indvandrere« finansieres i
hovedsagen med danske offentlige midler, og i dets bestyrelse
og redaktionspanel sidder en række embedsmænd fra flere
ministerier bl.a. Justitsministeriet, der som bekendt skulle
vogte lov og ret her i landet.
I 1987 meddelte bladet, at en komite for »Flygtninge under
jorden« arbejder på at hjælpe flygtninge, der bar fået afslået
deres asylansøgning, til alligevel at blive i landet. Samtidigga"
bladet sine læsere oplysning om komiteens telefonnummer
m.m.
Komiteen mod Flygtningeloven anmeldte i den anledning
bladet for medvirken til lovbrud. Det er nemlig efter udlændingelovens§ 59 strafbart at yde bistand til at opholde sig her
ulovligt.
Efter at være standset af rigsadvokaten var sagen oppe at
vende i Justitsministeriet, der som nævnt gennem sine embedsmænd i bladets ledelse selv er stærkt impliceret i sagen.
Her fandt man det imidlertid tvivlsomt, om der vil kunne føres
det for en domfældelse nødvendige bevis for, at bladet havde
forsæt ti.I forsøg på at overtræde udlændingeloven. Derfor
blev der ikke mere ud af den sag.
Man spekulerer på, hvad bladets hensigt så egentlig var
med at offentliggøre lovbrydernes telefonnummer?
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Folk og modstand
Fra en aktiv yngre delta.ger i den nye danske modsta.11dskamp mod fremmed overtagelse afDanmark og for bevaring
af vort land som dansk nationalstat har bladet modtaget
følgende bekymrede ord med udgangspunkt i en sammenligning afAnden bag modsta.ndskampen under den tyske besætte/se med den nuværende tidsånd.
Den Danske Forening har i sin korte levetid været under
hårdt pres. Dette har omfattet alle tænkelige midler plus en
del, som man normalt ville mene var utænkelige i et folkestyre.
I denne situation har nogle af de nu aldrende modstandsfolk fra krigens tid udgjort et vigtigt både praktisk og moralsk
rygstød for vort arbejdes fortsættelse.
Det var f.eks. veteranen fra den norske Hjemmefront Jan
Høeg, der ved sin personlige indsats på et kritisk tidspunkt
sikrede fortsættelsen af vore møder. Og tilstedeværelsen af
Jens Toldstrup, en af Danmarks mest betydelige modstandsledere nogen sinde, i vor kreds umuliggør i sig selv de påstande
om, at vi er racister og nazister, som bruges i kampen imod os.

Den rankhed, disse og andre af deres generation bar præsteret, er en afgørende forudsætning for rejsning af folkelig
modstand imod urimelige og kortsynede politiske beslutninger. Tidens ånd er imidlertid ikke fremmende for ranke holdninger. Tidsånden fremroer snarere holdninger bygget på
modeord.
Hvordan vil det gå, når ordene, tankeløsheden og holdningsløsheden engang får endnu friere spillerum, fordi de
gamle kæmper ikke er mere?

Jemtanterne
Et af de stærkeste elementer i foreningens kamp imod
mødeterroren i København har været de såkaldte »jerntanter«.

Begrebet er blevet lidt af en myte.
Jemtanteme er aldeles ikke stramtandede damer, som
mange tror. De er folk i alle aldre og af begge køn, som blot
udmærker sig ved, at de ikke vil finde sig i, at tilfældige
varetagere af den offentlige interesse skal bestemme, hvad de
må se og børe. Det gør de på den måde, at de simpelthen bliver til møderne uanset hvad der sker.
Jemtanteme er derved ved at blive et helt ubåndterligt
problem for både politikere og politi. Hvad i alverden gør
man ved pæne mennesker, som hverken Oytter sig for bønner
eller trusler eller det, der er værre, bliver og bare bliver ved
med at opføre sig pænt?
Det er ogsåjemtanteroe, der løber trappe op og trappe ned
med materiale, og som går alle rettroende på nerverne, fordi
personer af den type normalt ikke løber rundt og sætter
klistersedler og plakater op og lægger sære løbesedler på sære
steder.
Vi skylder alle jerntanterne meget.

Fortielsens kunst
Afprofessor, jur. dr. Ole Hasselbalch
Hvis et menneske bringes til at tro, at
tingene forholder sig på en bestemt måde,ja,
så forholder de sig, hvad ham angår, på
denne måde. Hvis det sikres, at der er visse
ting, han ikke får kendskab ti~ja, så eksiste·
rer disse ting, hvad ham angår, ikke. Hvis
mange mennesker således flr tilføn en anden opfattelse, end der er grundlag for i den
ydre virkelighed, kan man få dem til at
handle på en helt anden måde, end denne
virkelighed tilsiger. Disse konstllteringer er
grundlag for al propaganda.
Et af de vigtigste propagandavåben er
ikke usandheden, men fortielsen. Når kun
de informationer bliver synlige for publikum, som støtter propagandistens opfattelse,

er der gode chancer for, at publikum vil
acceptere denne opfanelse.
Den gamle dommer glæder sig. Redaktionen for det store, kulturelle københavnske dagblad har • omsider · bedt om en
kronik om hendes hjenesag · nemlig indvandringsmodstllndemes grunde. Hun skriver dem. Den trykkes. Derefter trykkes en
lang serie modindlæg · herunder med grove
krænkelser, injurier og forkerte oplysninger
om de faktiske forhold. Hun beder to gange
(3/5 og 18/5) om at få spalteplads for et
svar, men afvises på grund af»pladsmangel«
(breve 16/ 5 og 30/5). Læserne må tro, at
hun er forkert på den. Det hele har tydeligvis været et nummer: Ved at trykke kronik-

Injuriesager
Foreningen har i øjeblikket flere injuriesager i gang. Mod Land og Folk er der taget
forberedende retsSkridt for at have kaldt os
racister og nazister. Og mod bestyreren af
Brønshøj Medborgerhus, Bent Hansen, er
der udtllget stævning i anledning af udtalelser til pressen. Det samme gælder over for
Information og Povl Bendix Knudsen, som
heller ikke har kunnet nære sig for at hæfte
betegnelsen racistisk på os.
Over for Information har Jens Toldstrup
caget sine egne forholdsregler. I en opfordring til redaktionen skriver han således
bl.a.:
"···Jeger blevet kaldt mange stygge ting
med »Morder« som højdepunkt og har
modtaget talrige trusselsbreve, ifølge hvilke
jeg skulle have været myrdet mange gange.
Men jeg undrer mig over, at netop »Information« kalder mig racist fordi bladets
grundlæggere ligesom jeg satte Livet på spil i
kampen mod fascisme, nazisme og racisme
under besættelsen.
Jeg er medlem af den lille gruppe. der
kalder sig Komiteen mod lnd,andrerpoli-

tikken, og som ser det som en opgave at
arbejde for, at Danmark fører en afbalanceret indvandrerpolitik, der tager et rimeligt
og fornuftigt hensyn til såvel indvandrere
som danske borgere.
I denne komite sidder bl.a. to, hvis forældre var nogle af mine nære medarbejdere
under besættelsen, altså menn~er der som
jeg kæmpede mod racismen. De har næppe
opdraget deres afkom til at blive racister.
Jeg tror, at" nogle af »Information<<S
medarbejdere og en del vildføne unge (hvis
vildførelse »Information« har medansvar
for) ikke har læst Hitlers »Mein Kampf«.
Jeg opfordrer redaktionen at pålægge de
medarbejdere, der kalder landsmænd racister at læse dette værk.
Bladet kunne jo også slå til lyd for, at
unge terrorister, der forhindrer borgere i at
benytte sig af den grundlovssikrede ret til
forsamlingsfrihed, studerede Hitler.
Jeg bærer ikke nag, men som det er sagt
for om uvidende, siger jeg om Information
og terroristerne: tilgiv dem, thi de ved ikke
hvad de gør«.

ken skal læserne bringes til at tro, at avisen
er alsidig; ved ikke at trykke hendes svar
fremstår hun som en forstokket gamling;
ved at f1 hende til at fremstå som forbenet
får man også Den danske Forening, hvis
ledelse hun deltager i, til at se forbenet ud.
Nogle af modindlæggene er interessante.
Den 12. maj 1988 fortæller Flygtningehjælpens generalsekretær f.eks,, at han vil
afsløre falske myter i debatten. Med dette
formål for øje oplyser han, at herværende
udlændinge ikke er mere kriminelle end
danskerne selv, og henviser i denne forbindelse til en videnskabelig undersøgelse (J uhler og Schwart2). Ud fra en opgørelse fra
Justitsministeriet over de indsatte i vore
fængsler (breve af3/2 og 29/5 88) må man
imidlertid slutte, at disse udlændinge er ca. 3
gange så kriminelle som danskere. Og en
nærlæsning af den omtalte undersøgelse f<1>rer til samme konklusion (Danskeren
3/ 1988 s. 15). Deue fortier generalsekretæren. I sin oplysningsiver fortæller han i
øvrigt også, at indvandrere og flygtninge
udgør I'/ 2%afbefolkningen. Tallet for herværende udlændinge er ifølge seneste officielle statistik knap 3%, og indvandringen
fra den 3. verden er eksplosivt stigende. På
Nørrebro og Vesterbro er andelen a( indvandrerbørn nu visse steder 35-40%. Dette
forties.
Et andet modindlæg er fra Bernhard
Baunsgaard (3/5). Heri fortælles, at Danmark i 1987 modtog 2800 asylsøgere. Tallet
svarer til, hvad der normalt oplyses. Det
bruges som dokumentlltion for, at ansøgernes antlll er faldet dramatisk, siden den nye
udlændingelov trådte i kraft i 1986. Baunsgaard fortier imidlertid, at de asylsøgere,
som henvender sig på danske ambassader i
udlandet, er holdt udenfor. Ifølge JyllandsPosten 23/7 1988 er der f.eks. mindst 150
daglige henvendelser på ambassaden i Beiruth.
Bernhard Baunsgaards opfattelse af, hvad
information er, og hvornår der er brug for
den, er i øvrigt tankevækkende. Til trods for
at han både offentlig (Jyll.-Post. 16/ 5) og
privat (brev af 7/6) er blevet spurgt om,
hvilke prognoser over befolkningsudviklingen, samt hvilke udgiftsberegninger han har
bygget sin politiske stillingtagen på, og om
han vil støne oprettelsen af et uvildigt undersøgelses· og informationsudvalg, tier han
stadig herom,
Flygtningehjælpens informationschef har
vanskeligere ved at lade være med at informere, Han hævder da også. at hans organisation er meget interesseret i at bringe alle de
oplysninger frem, som er forudsætningen
for, at debatten kan foregå på et »reelt
grundlag« (JP 16/6).
Ifølge samme indlæg rækker viljen dog
ikke til at lade et uvildigt udvalgskaffedette
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reelle grundlag. Flygtningehjælpen vil hellere selv være herre over, hvad befolkningen
får at vide.
Man kunne naturligvis tro, at et sådant
udvalg er overflødigt, fordi regeringen ved
besked. Hvis den gør det, forstår den imidlertid også at tie. Den danske Forening har i
en serie breve (i alt 28) stillet de mest trykkende spørgsmål (Danskeren, særnummer
april 1988). Men der er - bortset fra en
bekræftelse af omtalte kriminalitetsstatistik
- stort set kun kommet utilstrækkelige eller
intetsigende svar.
De fleste spørgsmål er slet ikke besvaret.
Et enkelt af svarene er illustrerende. Det
angives at være udfærdiget af Flygtningehjælpen, hvilket ministeriet ,,kan henholde sig til« (brev fra Socialministeriet
16/3). Flygtningehjælpen står med andre
ord også for regeringens information. En
undersøgelse ved en uafhængig socialrådgiver har vist, at det af Flygtningehjælpen
udarbejdede svar glemmer væsentlige oplysninger. Desværre lader sådanne socialrådgivere sig imidlertid vanskeligt bringe
frem i lyset, således at disinformationen kan
anholdes i en offentlig meningsudveksling.
Trods socialministerens løfte om anonymitetog trods loven -blev en bankfunktionær, der
anmeldte en flygtnings mulige socialbedrageri, sidste efterår trukket frem for den
blodhungrende presse (jfr. JP 6/10, 9/10
og 10/10 87). Herefter har privatpersoner,
der ved noget, lært at tie.
Ninn Hansen, til hvem hovedparten af
forespørgslerne blev stillet, har i øvrigt trods
en rykker (27/6) heller ikke meldt nogen
interesse i et uvildigt undersøgelsesudvalg.
I mangel af officielle svar på de til regeringen stilledespørsmål har Den danske Forening dernæst spurgt Flygtningehjælpen,
om denne da har svarene. Den 5/7 88 skriver organisationen tilbage, at den »sætter
alle mulige kendsgerninger til offentlighedens kendskab«. Den mener imidlertid at
måtte afholde sig fra a[ »korrekse ministerierne ved at udbyggede ministerielle svar«.
I det klima af vilde gætterier, følelsesbegrundede formodninger og almindelig forvirring om, hvad det overhovedet er væsentligt at vide, som informationsfattigdommen
har skabt, køre-r herefter en livlig disinformationsvirksomhed.
Igen og igen fortæller Flygtningehjælpen
f.eks., at udgifterne til flygtninge og asylsøgere i 86-87 var ca. 2 milliarder (f.eks. JP 1/8
og 17/8). Derimod fortæller man ikke,
hvem der skal betale det, der ligger herudover, og hvor stort dette beløb er. Det er
groft illoyalt at informere på denne måde.
Det beløb, der oplyses - de 2 milliarder - vil
jo nemlig af mange blive opfattet som dækkende hele regningen. Og størrelsen af den-
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ne er der ingen, som kender, eftersom tallene er gemt bort i budgetterne. Selv socialministeren ved ikke, hvad gildet koster
(brev til DDF Il/ li 87).
Overvældet af nysgerrige læsere har
Flygtningehjælpen herefter besluttet, at den
fremtidig kun vil svare privat på indlæg af et
indhold, der gør, at svaret »ikke kan rumme
noget nyt« (JP 17/8 88). Forhåbningen er
formentlig, at læserne efterhånden vil blive
så trætte af at høre spørgsmålene, at de
glemmer, der aldrig blev givet noget svar.
Teknikken indebærer naturligvis også den
fordel, at udenforstående vil kunne bibringes det indtryk, at der er svaret fyldestgørende ad privat vej.
Det er muligt denne form for debat,
borgmester Thorkild Simonsen (formand
for Kommunernes Landsforening) bar i
tankerne. I foråret 1988 blev han af Den
danske Forenings Århus-kreds inviteret til
at deltage i et arrangement om indvandrerlovgivningens kommunalpolitiske konsekvenser. Ifølge hans svar (20/ 6) havde han
imidlertid »hverken tid eller lyst« til at deltage i et sådant arrangement. »Den debat
føres efter min opfattelse bedre i dagspressen«, skrev han tilbage. Her er hans lyst til al
sige noget dog ikke meget større. Gentagne
spørgsmål til ham om, hvad den nuværende
lovgivning koster Aarhus kommune(Århus
Stiftstidende 27/ 6, I0/7 og igen I0/8), er
stadig ubesvarede.
Det kan i øvrigt ikke undre, at Thorkild
Simonsen salSCde på at f! ubehagelighederne begravet i dagspressen. I en lang periode
var det blandt de landsdækkende medier
kun JP, der ydede begge debatpartier lige og
fair vilkår. I de øvrige aviser tryktes i det
væsentlige kun det, der var nødvendigt for at
få læserne til at tro, at bladet var alsidigt. Når
indvandringsmodstanderne kom til orde,
tilrettelagdes det også helstsåledes, at de tog
sig fjogedtl,e)ler ekstremistiske ud. Besynderlige mæng!j'er af tekniske og redaktionelle
fejl, »overvældende tilgang af stof«, som
desværre umuliggjorde en trykning, og
ondsindet farvelægning af dem. der stiller sig
tvivlende an ril de~ der foregår. var almindeligt brugte midler. Set, den hæderkronede
og for sin indsats under krigen højt dekorerede Jens Toldstrup blev i kraft af sin placering i Komiteen mod Indvandringspolitikken forbundet med racisme. Det virkeligt
interessante for disse avisers abonnenter var
ikke det de fik ae vide, men derimod det, de
ikke fik ae ,ide. Sådan er det desværre flere
steder endnu. I Danmarks Radio og TV er
det helt galt. Til trods for, at der sendes hele
dagen, ties der.
Heller ikke i de politiske partier er lysten
til at få oplysning frem stor. Mange vil f.eks.
huske, hvorledes Socialdemokratiet i l 987
fyrede lederen af sit indvandringspolitiske

udvalg, fordi denne havde udført sit arbejde
så grundigt, at der kom ting frem, som partiet ikke ønskede at se (se f.eks. Aktuelt
15110 87).
De nævnte eksempler - og talløse andre
-viser, at befolkningen manipuleres gennem
filtrering af informacionsstrømmen. For at
sige det provokerende brutalt: På centrale
punkter er oplysningsniveauet på området
ikke væsendig højere end det, befolkningen
havde i 30'ernes Tyskland. Det er blot fortegnet, der er det modsatte.
Uhyggeligt nok er dele af den teknik,som
er anvendt for at hidføre dette resultat, også
identisk med den, nazisterne benyttede. Undertrykkelsen er så massiv, at vi end ikke
ved, hvilke skader der er påført vor land.
De, der har skabt udviklingen, er nemlig
også stærke nok til at sikre, at offentligheden
ikke får klarhed over dens konsekvenser.
Ingen kan altså sige,om pessimisterne- bl.a.
repræsenteret af Den danske Forening - vil
få ret i deres dystre forudsigelser. Så meget
kan imidlertid siges, at hvis det er rigtigt, at
Den danske Forenings argumenter er løs
snak, så er det komplet uforståeligt, at der
gøres så meget for at undgå en uvildig undersøgelses- og informationsvirksomhed.
Ingen moralsk argumentation kan retfærdiggøre, al befolkningen berøves mulighederne for at bedømme egen fremtid. De
mulige skader er efter deres natur uoprettelige. De kan i sidste ende føre til nedbrydning af det danske samfunds mest centrale
værdier. Det er uværdigt, at der i et frit land
manipuleres med informationer af en sådan
betydningsfuldhed.
Det er derfor en borgerpligt for enhver,
der mener, at beslutninger bør bygges på
oplysning fremfor på illusionskunst og propaganda, at medvirke til at fjerne det røgslør, som i øjeblikket er lagt ud på indvandringspolitikkens område.
Ole Hasselbalch

Skal alle fremmede ud?
Et tilbagevendende spørgsmål til foreningen er, om foreningen vil havealle fremmede
fra de såkaldte 3. lande ud - altså f.eks. også
dem, der har fået statsborgerskab.
Foreningen mener ikke på nuværende
tidspunkt at kunne give løfter om at bevare
bestemte kategorier af disse indvandrere i
laodeL Et sådant løfte ville binde langt ud i
fremtiden. Og hvad nu hvis politikerne først
vågner op så sent, at der er kommet så store
mængder hertil, at den danske befolkningsdel
simpelthen ikke vil kunne leve med det?

..

Terror - endnu engang!
Ved Den Danske Forenings møde foran
Østerbro-Huset i Århusgade den 26/9 så
man endnu engang gadepøbelen i aktion.
Del ulovlige overgreb mod ytringsfriheden
var som sædvanligt organiseret afde to obskure organisationer »Fællesinitiativet mod
Racisme« og »Anli-Fascistisk Aktion,,.
Også personalet i Østerbro-Huset deltog i
knægtelsen af ytringsfriheden, idet personalet ved trusler om strejke fik udelukket
Den Danske Forenings medlemmer fra et
lovligt lejet lokale: personalets kollaboration med pøbelen kan ikke undre nogen,
når man betænker at Østerbro-Huset
administreres af KUC (Københavns Ungdoms Centre), og at denne organisation
trods den stadige chikane mod Den Danske
Forening i organisationens medborgerhuse
aldrig for alvor bar forsøgt at kalde sine
ansatte til orden.
Programmel for det planlagte møde i
Østerbro-Huset var et foredrag af professor,
jur. dr. Ole Hasselbalch, og foredragetsemne var ytringsfriheden. Udelukket fra det
lejede lokale måtle aftenens taler og Den
Danske Forenings medlemmer opleve den
ejendommelige situation, at en tale om
)'lringsfriheden blev forsøgt hindretgennem
et angreb på netop deooe grundlæggende
frihedsrettighed.
Den tilkaldte pøbel forsinkede foredragets afholdelse med to timer ved et hysterisk
talekor, der overdøvede all andel. Først da
bagmændene for denne udemokratiske
»demonstration« selv samlede tropperne og
drog af, kunne Ole Hasselbalch holde sil
foredrag. Det er vel efterhånden overflødigt
at nævne de ubehagelige tildragelser, der gik
for sig, før pøbelen drog bon. Truster på
livet, kasten med maling og anden ufor-

skammet opførsel er jo i den grad knytlel til
de 10 organisationer, der stod som arrangører for aftenens udskejelser, at del næppe
kan overraske nogen mere.
Det er desværre også blevet sædvane, at
politiet forholder sig nærmest passivt overfor krænkelser af ytringsfriheden. Vel har
politiet skredet ind ved andre lignende hændelser, men både ved disse og ved ØsterbroHuset er denne indskriden sket alt for sent
og derfor med mindre virkning. Politiledelsens ulyst til at tage de nødvendige initiativer til den demokratiske ordens opretholdelse er tydelig; man synes rent ud at se bort
fra de ulovlige aktioner mod Den Danske
Forening, blot fordi man ikke sympatiserer
med foreningens synspunkter. Hvordan skal
man ellers forslå politiets passivitet overfor
m0de1erroren og det forhold, at myndighederne ikke på eget initiativ rejser tiltale mod
de personer, som selv i dagspressen erkender
at være bagmændene for de kriminelle aktioner?
Flere af disse bagmænd sås foran Østerbro-Huset i færd med at ophidse deres medløbere med infantile paroler, hvis omtrenlli-

ge indhold vist var, at Den Danske Forenings medlemmer burde myrdes.
At aftenens taler skulle skydes, måjo i en
sådan sammenhæng forekomme heil natur·
ligt, og det stod da også på flere vægge.
Hvordan kommunelærer Mikkelsen og
konsorter kan deltage i så barnlige udgydelser er uforståeligt; har disse såkaldte antiracister overhovedet ingen selvkritik eller
værdighed som voksne mennesker? At flere
indvandrere deltog i overgrebet på danskeres ytringsfrihed er el trist vidnesbyrd om,
at taknemmelighed mod værterne ikke indgår i den karakterudvikling, som de danske
myndigheders integrationskurser forsøger al
gennemføre. Man kunne måske også forvente, al indvandrerne selv medbragte det
minimum af sans for del passende, der af sig
selv forbyder enhver krænkelse af de mennesker, som føder og klæder dem?
I modsætning til denne dårlige opførsel
fra »demonstranternes« side kan man kun
udtale sin anerkendelse til Den Danske Forenings medlemmer, som hele aftenen iagttog den rolige og værdige adfærd, der er
blevet karakteristisk for foreningens med-
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Alienens taler afventer ørenlyd.
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lemmer, når de udsætles for provokationer
og voldelige overgreb. Denne gode opførsel
er nu en del af foreningens image, og for
enhver uvildig iagttager må kontrasten mellem Den Danske Forenings medlemmer og
de såkaldte aoti-racister være tankevækkende. Kan man forsvare en god sag, når
man samtidigt fører sig frem som bølle? Er
det ikke sådan, at menneskers adfærd er en
konsekvens af deres holdninger eller anskuelser? Del er på tide. al anti-racisterne besinder sig og bringer deres adfærd i overensstemmelse med dansk politisk tradition. At
kaste med maling og komme med trusler er
ikke alene umoralsk, men del er også en
fuldstændig udansk opførsel.
Kaj Vilhe/msen
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Om fup-ægteskaber
Alle, der har set lidt på den fortsat vældige indvandring af vildt fremmede mennesker fra fjerne lande og på de omgåelser af
det påståede indvandringsstop, der i mange
tilfælde ligger bag, har lagt mærke til brugen
af proforma-ægteskaber til at skaffe sig varigt ophold her i landet. Hidtil har det dog
været, som om hovedparten af pressen var
blind for fænomenet. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at "Det fri Aktuelt« ved
journalist Henrik Dørge nu har værdiget det
en artikel (5/11). Og ikke mindre interessant, at artiklen fremkaldte et indlæg fra en
anonym dansk kvinde, som har været part i
et sådant fup-ægteskab (13/11).
Myndighederne ret magtesløse
Det overrasker ikke, at avisen kan oplyse,
at politiet og udlændingedirektoratet ofte er
magtesløse over for fup-ægteskaberne, selv
om de er ganske klareover, at udlændingene
ikke sjældent betaler store pengebeløb til
fup-ægtefællen, ofte mere end 25.000 kr. Da
samlivet normalt skal vare i to år for at give
permanent opholdstilladelse, afdrages betalingen i nogle tilfælde månedsvis i den periode. Oftest er det en dansk kvinde, der
gifter sig med en udenlandsk mand.

tænkningstid inden a,-g1eskabe1 på mindst et
halvt år, hvor udlændingen skulle forlade
landet. Det ville give den danske part tid til
at betænke sig og slippe for »det enorme
pres, der udøves om at skulle »hjælpe«
ham/hende til at blive i landet«. Eller som i
USA begrænse turistvisa til udlændinge, der
kan bevise at have noget at vende hjem
til, eller helt lade være med at give visum til
folk fra lande, hvor en stor del af »turisterne« vides at komme hertil med permanent
bosæ1telse for øje.
Det danske ,•idne slutter sine betragtninger således: »Som situationen er, har lovgiverne ladet en mulighed for indvandring stå
åben; den er uden begrænsning, indebærer
mulighed for udnyttelse af godtroende
danskereeller økonomisk, seksuel udnytlelse af udlændinge, der vil betale hvad som
helst for en opholdstilladelse i Danmark, er

ukontrollerbar for politi og myndigheder,
samtidig med al den er i strid med det store
befolkningstals ønske. -Derfor mener jeg, at
det er på høje tid, at reglerne laves om og om
nødvendigt med tilbagevirkende kraft... «.
Henvendelse til justitsministeren
Den Danske Forening har straks i brev til
justitsministeren den 22. november henledt
hans opmærksomhed på denne fremstilling
af spelrnlationen i proforma-ægteskaber for
at opnå opholdstilladelse i Danmark efter
den gældende toårs regel og spurgt ministeren, om han har i sinde at tage skridt til at
ændre reglen.
Vi får så se, om denne henvendelse får en
bedre skæbne end de mange tidligere til en
række ministerier, hvorom der berettedes i
det særnummer af )>Danskeren,t, som
udsendtes i april 1988.
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EF og den vulgære racisme-snak

5.000 fået opholdstilladelse
Nogle har spurgt, hvad Den Danske Fo- ves i Danmark af Europa-Parlamentets inDet oplyses af avisen, at indtil oktober renings holdning til EF er. Vi har både mod- formations- og pressetjeneste, fremgår det
1988 har ca. 5.000 udlændinge fået forlæn- standere og tilhængere af Danmarks med- således, at Europa-Parlamentet har holdt et
get deres opholdstilladelse på grund af ægte- lemskab af EF blandt vore medlemmer og seminar i København om »arbejdet forstørskab eller fast sarnlivsforhold. Kun 258 har tager som forening ikke stilling generelt til re folkelig forståelse« ud fra den påstand, at
"racisme er et problem i langt de fleste af
fået afslag, undertiden fordi pro forma-ka- EF.
rakteren var for tydelig.
Men det forhindrer naturligvis ikke, at vi medlemslandene i EF«, hvilket åbenbart
Den anonyme kvinde, der giftede sig med kan tage stilling til, hvad EF foretager sig også hævdedes af de forskellige talere ved
seminaret under udfoldelse af diverse velen vestafrikaner, bekræfter stort set oplys- specielt på fremmedpolitikkens område.
ningerne, selv om der i hendes tilfælde ikke
Man skulle tro, at de Europæiske Fælles- kendte fraser.
Derimod ses der intet om, at nogen af
skal have foreligget betaling. Men hun var skaber i særlig grad ville værne om mednok klar over, »at min mands væsentligste lemslandenes europæiske karakter og se et deltagerne eller EF som institution har fonmotiv måske var, at to års ægteskab var hans væsentligt problem i den overvældende ind- det det umagen værd at definere, hvad de
adgangsbillet til overflodssamfundet Dan- strømning af fremmede fra andre verdensde- forstår ved begrebet ..,acisme«, så debalten
mark«. Han ophævede da også ægteskabet, le og kulturer, som i disse år truer så at sige måske derved kunne ha ve fået nogen meda opholdstilladelsen var i hus, ligesom til- alle medlemslandenes fortsalte europæiske ning.
Det er vel også karakteristisk, at Dansk
fældet var i tre andre samtidig indgåede karakter. Det er imidlertid vanskeligt at finvestafrikansk-danske ægteskaber. Hun er de udtryk for en sådan holdning fra EF-or- Flygtningehjælp var indbudt til at føre sine
synspunkter frem, men ikke Den Danske
ikke i tvifvl om, at indgåelse af ægteskab er ganernes side.
den mest almindelige måde al skaffe sig
Man må desværre tværtimod konstatere, Forening eller andre modstandere af indat de i flere tilfælde nærmest synes at have vandringspolitikken.
opholdstilladelse på.
Hvis EF vil opfattes som seriøs deltager i
indtaget den modsatte holdning bl.a. ved at
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Europas fremtid truet
af befolkningsudviklingen
.•

•t

Efterhånden tvinger udviklingen flere og
flere af Europas tænkende yngre til at lukke
øjnene op for virkeligheden og lægge den
ønsketænkning og tomme idealisme på bylden, som blev så dominerende blandt Ve,.
stens intellektuelle fra 1950'eme til 1970'·
erne.

I en artikel i tidsskriftet »Newsweek« 31.
oktober 1988 gør franskmanden Pierre Lellouche, der er vicedirektør for Institut Fran~ais des Relations Internationales i Paris, op
med væsentlige punkter af denne villede
blindhed og dens tabuer.
Dyrkelsen af den 3. verden
Han tager sit udgangspunkt i den vestlige
efterkrigsgenerations dyrkelse af den 3. verden og idealisering af dens udvikling i modsætning til de kapitalistiske industrialiserede
lande. Og i den nødigt erkendte desillusion,
som burde følge af de undertrykkende regimer, umenneskeligheder, borgerkrige og
økonomisk og social nød og opl05ning, der
snarere end den ventede frihed og blom·
string blev virkeligheden de fleste steder i
den afkoloniserede 3. verden.
Et iøjnefaldende eksempel - især fra et
fransk synspunkt· på både denne skuffende
udvikling og på de vestlige intellektuelles
uvilje til at erkende den er de nylige begivenheder i Atgeriet. Der havde den nationale
befrielsesfront efter løsgørelsen fra Frankrig
systematisk nedgjort al opposition mod et
diktatorisk etpartisystem. Da olieindtægternes tombola-rigdom ikke længere kunne
dække over en udpint økonom~ kom det til
u.roligheder, hvor store skarer af unge demonstrerede mod regimet for større frihed
og bedre levevilkår. Men de nationale befriere vendte våbnene mod deres egne børn
og unge, som i hundredevis blev mejet ned i
gaderne eller i tusindvis såret af det militær.
der hensynsl05t kvalte urolighederne.
Nogle drab værre end andre
Begivenheden i sig selv kunne ikkeoverraske. Den svarede jo til mange tidligere
erfaringer fra de nye »frie« lande. Det be·
tegnende var mere reaktionen blandt vestlige intellektuelle og i deres medier, især i
Frankrig. I mange måneder havde opinionsdannere og medier svælget i fordømmelser af Israels hårde forholdsregler mod
de unge araberes opstand i de besatte områder af Palæstina, og dødsofrene var blevet

summeret op dag for dag. Nu derimod gik
der en hel uge, før den franske regering og
den.s venstredrejede intellektuelle bagland
fik taget sig sammen til en meget afdæmpet
afstandtagen fra myrderierne og undertrykke.Isen i Algeriet.
Europa må tænke nyt for at overleve
Men, betoner Lellouche, dilemmaet er
ikke bare et moralsk · eller dobbeltmoralsk·
som afsløret af disse forskellige reaktioner
på samme realiteter. Det er i høj grad et
praktisk dilemma for alle europæere, der
tænker over fremtiden for deres verdensdel.
Befolkningsudviklingen vil nemlig helt ændre de omgivelser, som europæerne skal Je,.
ve i, og hvis de vil klare sig under denne
ændring, må de ændre den måde, de har
vænnet sig til at betragte disse problemer på.
Af f.eks. Algeriets befolkning er 2/3 under
25 år, og landet har dobbelt så mange fødsler som Frankrig. Hele Nordafrika har
hvert år I million flere fødsler end EF's 12
medlemslande. Omkring år 2025 ventes
Nordafrika at være nogenlundejævnbyrdigt
med Europa i folketal, men med en ung
befolkning modsat Europas gamle. Dertil
kommer landene i Mellemøsten, hvor alene
Ægypten, Ty.rkiet og Iran hver vil have omkring 100 millioner. Demografer regner
derfor med, at Europa omkring 2025 vil
have mellem 25 og 65 millioner arabiske
indvandrere, idet deres egne lande vil være
ude af stand til at forsørge dem.

overvejelse. Trægheden skyldes for en del de
tabuer, som er arvet fra J960'emes tanke,.
gang, og som gør det umuligt at drøfte disse
problemer uden straks at blive beskyldt for
»racisme«. Desuden er der simpelthen ingen
umiddelbart indlysende løsninger. USA's
rolle som svamp for bølger af indvandrere
rinder ud. Hvis turen nu kommer til Europa,
hvordan vil dets nationer da klare en flodbølge af indvandrere? Teoretisk vil en aldrende befolkning af europæere ganske vist
give mulighed for mange arbejdspladser til
immigranter. Men hvad med kultursammenstødene og den indgroede europæiske
fordom mod indvandrere fra den 3. verden.

Militær trussel?
Og endelig kan trusselen let ændre sig til
at blive direkte militær og ikke blot befolkningsmæssig. Når befolkningseksplosionen
uden for Europa kombineres med den ud·
bredelse, der sandsynligvis vil ske også til
den 3. verdens lande af raketvåben, kemiske
våben og andre ultramoderne ødelæggelsesmidler, kan det blive nødvendigt for europæerne helt at ændre deres vurdering af
trusseJens art.
Drømmene fra J960'erne må afl05es af
en barsk opvågnen til erkendelse af en dramatisk ændring af den verden, Vesteuropa
er en lille del af. Ændringen kan f1 den mest
indgribende betydning for europæernes daglige liv. Hellere end at narre os selv med
meningsl05t moralistisk tankespind, bør vi
derfor
efter Lellouches mening både i EuroRacisme-snak lammer nytænkningen
pa
og
i
den 3. ve.rden søge at finde veje til at
De sociale, p<>litiske og strategiske følger
klare de vanskelige økonomiske og sociale
af denne udvikling er, understreger Lellou- tilpasninger, vi er nødt til at foretage.
che, først nu langsomt ved at komme under
S.D.

Flygtningebørn i vuggestuen
Under denne overskrift refererer »Vendsyssel Tidende« 4. august 1988 et af de
talrige eksempler. der forekommer over hele landet. på særbehandling i luksusklasse af
vore kolonister.
I en vuggestue i Brønderslev oprettes en
gruppe for fem flygtningebørn, og til formålet ansættes en fuldtids pædagog og en fuldtids pædagogmedhjælper.
Brønderslev byråd bevilgede de nødvendige midler, hvad del kunne gøre så meget
mere ubesværet. som kommunen de første

6 1 / 2 år får fuld statsrefusion af udgiften.
For staten betyder det foreløbig en udgift
på 340.000 kr. om året.
»Økonomiudvalget anbefalede, selv om
nogle af os nok synes, at der er tale om en
voldsom stor personalenormering<,, var
borgmesterens kommentar til denne form
for økonomi.
En af de mange bække små, der bidrager
til, al vore udgifter til de fremmede nu må
tælles i tocifrede milliardbeløb.
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Farveblinde nazijægere
AfSune Dalgård
17. maj trykte Jyllands-Posten et Midtpunkt om »Rødnazister« skrevet af Sune
DalgArd. Det aftryktes i Danskeren 1988/3
s. /0-1 I. 1 september se11dte ban en anden
kro11ikartikel til Jyllands-Posten om den
»folkebevæge/se« mod nynazismen, som
undrer mange pJ grund af dens tilsyneladende blindhed for dagens realiteter. Bladet
afviste imidlenid uden begrundelse at optage den. For ikke ae lade muligheden uforsøgt sendte han den derpA cif Politiken. lkke
uventet kom den tilbage, dog med følgende
lærerige begrunde/se: »Deres kronikfors/ag
indeholder en så kraftig sammenblanding af
begreber, at det ikke kan bringes som kronik
i Politiken. Anli-nazister identificeres med
de såkaldte rød-na.ziStiske grupper, venstreorienterede socialdemokrater med bz'ere, danske oppositionsgruppe, med udenlandske terrorgrupper. Alt lig med røJnaziscer. Det er ikke, fordi Politikens kronik kun
vil præsentere meninger, der falder i tråd
med bladets egne. Eksemplerne pA det modsalle er talrige. Men der mA være en større
logik og konsekvens, end tilfældet er her«.
Som man ser, er kronikken det rene miskmask sat sammen afet forvirret hoved. Det
er følgelig med megen becænkeligbed, vi
optager den her. Men en af vore væsentlige
opgaver er netop ae Jade vore læsere fA adgang til lidt afdet meget, som de score blade
udelukker, så de selv kan dømme. Derfor.

Rødnazistisk terror
I foråret pegede jeg i Oere indlæg i dagspressen på venstreekstremistiske kredses
brug af nazimetoder til at knægte danske
borgeres forsamlings- og ytringsfrihed. Desværre kunne jeg også påvise en offentlig
myndigheds knæfald for nødnazisteroe ,ed
at lade deres terror og hærværk gå ud o,·er
deres fredelige og lovlydige ofre.
Samtidig oplevede vi i hovedstaden
hærgninger og gadekampe, hvor maskerede
rødnazister nærmest frit og ustraffet kunne
føre krig mod samfundet og terrorisere enhver, der af en eller anden grund - eller helt
uden grund - pådrog sig deres mishag.
Feltfoget mod nynazisterne
Midt i dette rødnazistiske voldsorgie var
det forbløffende,ja næsten tragikomisk at se
en række samfundsspidser drage i felten
mod de i medierne meget omtalte, men for
de fleste ret usynlige »nynazister«.
På selve Danmarks befrielsesdag for den
tysk-nazistiske besættelse 5. maj rykkede
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styrken frem med annoncer i pressen. Til
felttoget havde man sikret sig sagkyndig bistand fra flere generaler og andre højere
officerer. (Et par biskopper kunne måske
tjene som feltpræster). Tropperne omfattede
bl.a. en meget fredsbevægelig tidligere
statsminister og »en bred kreds af folk fra
erhvervs- og kulturlivet samt tværp01itiske
kredse«, derunder selvsagt den obligate kødrand af skuespillere og kulturpinger af den
rette observans.
Stabsplanlægningen lå i professionelle
hænder, nemlig det fremgangsrige og organisationsvante firma Sejersen Vikar ved dets
administrerende direktør, kaptajn Jens Sejersen.

Smart taktik og strategi
Og staben forstod sig øjensynlig på både
taktik og strategi. Endog på at iværksætte
flere samtidige offensiver og at lade den ene
støtte den anden til fjendens men og egen
fordel. Medens »Stop nazismen«-annoncen
meddelte offentligheden, at »hovedparten af
denne informationskampagne er finansieret
afSejersen Vikar,~ løb en reklamekampagne for firmaet på HT-busseme i København.
På den næste store nationale festdag,
grundlovsdag 5. juni, havde ,,det største
danske vikarbureau« helsidesannoncer i
dagspressen, hvor firmasymbolet »Den lille
Hornblæser« trompeterer angrebssignalet til
de danske tropper under et kampforrevet
Dannebrog. Sejersen Vikar havde nemlig i
den gode sags tjeneste genoptrykt H. P.
Holsts nationalt opbyggelige børnebog om
hornblæseren. Enhver kunne få et eksemplar for 20 kr. og med forsikringen om, at
»overskuddet fra denne annonce går ubeskåret til folkebevægelsen mod Nazisme«.
Er det ikke lærerigt at se. hvordan de
varme foleiser for det truede fædreland og
reklamens sans for ,oCOO! casb« her kan gå
bånd i hånd~
Stærke allierede - penge og generaler
Eller hvordan staben bar formået at sikre
sig allierede i de1 mægtige LO med dets
rodne1 og kapitalkraft. Spendable regeringsvælter Hardy Hansen fra det største
danske fagforbund er jo blandt stifterne. Ligeså viceborgmester Frank Iversen fra Ålborg, ham, der optræder arm i arm med den
kommunistiske frontorganisation Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed, når
det gælder om at genere et allieret amerikansk orlogsfanøj, der er indbudt som led i

årets Rebild-fest. Og alle LO's amtskonsulenter og lokal.afdelinger vil være sponsorer
for bevægelsen.
Kom så ikke og fortæl os, at alle danske
erhvervsledere er så sløve og ineffektive,
som de gode LO-bosser undeniden vil ha ve
os til at tro. Under samme bat at forene
Hardy Hansen og Frank Iversen med de
herrer generaler og oberster er da ganske
pænt skuldret!
Sansen for at udnytte de nationale mærkedage svigtede heller ikke tredje gang, da
bevægelsen 15. juni, Valdemarsdagen,
Dannebroges dag, boldt sit første offentlige
møde i Ålborg. Her var ingen voldelige rødnazister mødt op for at hindre mødets afholdelse, blot en halv snes af dem med hagekors
og røde slips, og de luskede åbenban af uden
at lave spektakler (J-P 17/6).
Midlerne - demokratiets dilemma
Med hvilke midler vil den nye folkebevægelse så bekæmpe nazismen?
Stabschefen, kaptajn Sejersen gør ikke
nogen hemmelighed af sine krigsmål: ,,Personligt mener jeg, at nazisme skal forbydes
som parti i Danmark, men det er et spørgsmål ledelsen i den nye folkebevægelse skal
diskutere«. Indtil videre vil han ladesig nøje
med at oplyse nazismen ihjel og brugestraffeloven imod den hver gang det er muligt
(J-P 6/5).
Forbud mod nazismen som politisk parti.
Ja, det var da et probat middel! Ikke engang
i de ophedede tider efter afslutningen af de
»fem forbandede år«, hvor danske nazister
havdeallieret sig med en fremmed angriber
og besættelsesmagt, skred man til et forbud
mod nazistisk panidannelse. Men nu, 4 3 år
efter, var tiden måske moden. Andre, bedre
kendte opinioosskabere havde jo allerede
været fremme med ideen.
Eo af fremmedlobbyens mest energiske
talsmænd, lærer Bent Østergaard havde
hændervridende på den ene side talt om, al
»vi skal ikke i panik gribe til foranstaltninger, der er i eklatant modstrid med vor demokratiske arv«, men i næste åndedrag erklæret, at »over for det onde kan man ikke
undgå før eller siden - og helst før -at skulle
sætte en grænse«. Og den satte han åben ban
ved nazisterne: »Deres synspunkter, udtalelser og handlinger er af en sådan art, at det
uden videre ud fra straffelovens bestemmelser og§ 78 i grundloven i det mindsteskulle
være muligt at forbyde dem at opstille ved
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kommende kommune- og folketingsvalg«
(Berl.Tid.29/2). Der røg altså den demokratiske arv.
Fremmedlobbyistens opvisning i politisk
personlighedsspaltning var dog nok til mindre inspiration for forbudskoketteriet end
den ledende CD-politikers, folketingsmedlem og tidligere minister Arne Melchiors
herresving på samme skøjtebane. Han bad
simpelthen sin tidligere kollega justitsministeren om en politiunderwgelse med henblik på al fil den danske nationalsocialistiske
bevægelse opløst (J-P 24/2).
Hverken justitsministeren eller Folketinget lod sig dog lokke ud på Melchiors glatis.
Da han optrådte som taler ved den nye
folkebevægelses møde i Ålborg var han da
åbenbart også kommet på andre tanker. Her
var ikke tale om hverken forbud eller opl0Sning af nynazisternes bevægelse, nej »vi vil
bekæmpe dem ved at fryse dem ud«, sagde
Melchior under stort bifald (J-P 17/ 6).
Stakkels kaptajn Sejersen. Det må virke·
lig være svært for stabschefen at lægge en
slagplan, når de politiske generaler har så
vanskeligt ved at blive enige med sig selv
om, hvad de egentlig vtl.

Bllleder fra baglandet
Hvordan gik det så i nazibekæmpernes
bagland, efter at de i det skønne forårsgrønne optimisme forberedte deres korstog? I
efterårets svindende lys står tingene jo ofte i
mørkere farver • navnlig hvis man er farveblind eller glemmer at tage solbrillerne af.
Forårsmånederne var fyldt med rødnazistisk vold og terror. Ud,•iklingen siden er
endnu mere skræmmende. Blot et par eksempler vil vise del.
Første billede: Modstanderne af den
danske fremmedpolitik med dens masseindvandring af vildt fremmedeelementer fra
fjerne lande har længe advaret om de samfundsopl0$ende virkninger heraf, i sidste ende borgerkrigsagtige tilstande. Politikerflertallet og fremmedlobbyen har afvist det som
fantasterier, racisme o ..s.v., villigt bistået af
en næsten ensrettet medieverden. Hvad ser
vi så nu?
En sommer med voldsomme og blodige
sammenstød mellem fremmede og danske
ungdomsgrupper i fabjerg og Holstebro og
måske flere steder. Horder af knivsvingende »flygtninges« jagt på hinanden i gadekampe gennem Ålborgs centrum den ene
gang efter den anden.
Midt i august kunne mao læse, at flere
hundrede unge indvandrere og »flygtninge« i hovedstadsområdet har dannet en
bande, >>Warriors« eller »Krigerne«. Sva-

rende til navnet er bandiuerne bevæbnet
med knive, køller og pistoler. »Og som rigtige krigere må de aldrig stikke af fra et slagsmål«. Slagsmål med unge danskere, de betragter som racister, er nemlig, hvad de er

ude på. »Hver fredagaften samles alle afdelingerne på Strøget i København, hvor de
kontrollerer området fra Burger-King på
Rådhuspladsen til Storkespringvandet« (Ekstra Bladet 14/8).
Kun naive overraskes derfor over, hvor-

dan en 22-årig mand en aften i august ved
Storkespringvandel blev omringet af 15-20
udlændinge i 15-20 års alderen, der fratog
ham hans tegnebog med 1800 kr. og kvitterede med øretæver (Aktuelt 18/8). Eller
hvordan alene weekenden 3.-4. september
medførte 3-4 natlige overfald på og røverier
fra danske i Københavns gågadekvarter af
»sydlandsk udseende mænd«. (Berl. Tid.
6/8). Eller hvordan to unge i Køge blev
overfaldet og mishandlet af indvandrerbanden (E. 8. 26/8). Eller hvordan bandens
pakistanske bagmandsleder, der betegner
sig selv som en mafia-type, vil beskytte indvandrerbutikker (E. 8. 15/8). Jo, vi kender
nok mafiaens kæmpeindtægter i afpressede
beskyttelsespenge. Sandelig herlige frem•
tidsudsigter som resultat af vore tåbelige
politikeres forræderi mod deres eget folk.

Den 7. september var der lejet lokale i
Gentofte Hovedbibliotek til møde med en
norsk modstandsmand, der under besættelsen satte sit liv på spil i kampen mod nat.isme og racisme i Norge. Gentofte Kommune brød aftalen, så han måtte stå i det fri
foran et lukket og slukket bibliotek og tale
til danske tilhørere om fremmedinvasionen i
Norge nu, angrebet af den samme bærme,
som havde sprængt mødet ugen forinden,
overdænget med spytklatter og skældsord
som »nazist« og »racist(<.

Frejdige mødeterrorister
Den 26. september skulle der være møde
i Østerbro medborgerhus med foredrag af
professor,jur. dr. Ole Hasselbalch om »indvandringspolitikken og ytringsfriheden«.
Allerede 12. september proklamerede fire
talsmænd for »Fællesinitiativet mod Racisme« i Ekstra Bladet: »Vi nærer ingen fine
følelser for de grundlovssikrede frihedsrettigheder<,. De vedgik åbenlyst at stå bag
sprængningen af mødet i Brønshøj, og at de
også ville søge at hindre mødet på Østerbro.
Det lykkedes da også mødeterroristerne at
få en svag ledelse af medborgerhusene til at
Voldelige midler
Andel billede: »Det danske samfund vil bryde lejemålet, så mødet måtte boldes på
blive udsat for militante aktioner udført af gaden. En valen politiindsats tillod i to timer
revolutionære grupper med kontakter i BZ- grundlovsforbrydernes opløb at belejre møbevægelsen og udenlandske terrororganisa- dedeltagerne, overdænge dem med injurier
t.ioner<c, oplyser en venstreekstremistisk og malingsbomber og overdøve al tale.
gruppe »Autonome Revolutionære« Den Først da de blev trætte og sivede bort, kunne
kalder hele venstrefløjen til »enhed i kam- foredragsholderen komme til orde om
pen mod svinene«. Og kampen er voldelig. ytringsfriheden.
Så meget er grundlov og straffelov værd i
Man praler af al have udført sabotageaktioner mod Shell og adskillige andre virksom- dagens Danmark, når rødna.zisterne går i
heder og militære anlæg. Ikke alene Køben- aktion.
havns politidirektør, men også justitsministeren erkender nu, at der er forbindelse Den virkelige nazitrussel
Sandelig er der da brug for at bekæmpe
mellem danske og udenlandske terrorister
nazisme.
Deri kan man dårlig blive uenig
(J-P 28/8).
med de ivrige nazijægere i den nye folkebeRødnazistisk mødeterror
vægelse. Og da slet ikke, hvis man som jeg er
Tredje billede: Terroren mod Den Dan- så gammel, al man har oplevet den rigtige
ske Forenings møder i 1987 og foråret nazisme og måske givet sit lille bidrag til at
1988 optrappes til efterårets mødesæson. bekæmpe den dengang, da det kunne koste
Den I. september skulle en af foreningens noget.
lokalkredse i København holde et møde i et
Men, må man nok spørge: Er det kun genmedborgerhus i Brønshøj, hvor lokale var færdene af den brune og sorte nazisme, dem,
lejet og alle aftaler truffet. Kort inden mø· de selv betegner som »et ynkværdigt samdets begyndelse myldrede et halvt hundrede menrend af nogle få fantaster«, de vil bemødeterrorister ind i huset og sørgede - kæmpe? Eller er det også den røde nazisme,
åbenbart i samvirke med en del af persona- den, der i dag med sine velorganiserede
let og bestyreren · for at spærre adgangen til storrnafdclinger og overfaldskommandoer
mødelokalet, blokerede telefonerne, så poli- terroriserer sine modstandere og hele samti ikke kunne tilkaldes, spyttede efter møde- fundet, og som huser den vaskeægte, hæmdeltagerne, maltrakterede en af arrangører- ningsl0Se Hitler-yngel?
nes bil, frarøvede en anden hans personlige
Mon ikke mange danskere gerne vil vide
ejendele o.s.v. Henvendelse til politiet på lidt om det, inden de strømmer ind i en
Bellahøj var nytteløs. Del ville ikke engang »folkebevægelse« under parolen »Stop nazioptage rapport om det grundlovs- ogstraffe- sment<?
lovsstridige angreb på borgernes forsamlingsfrihed, endsige fjerne lovbryderne og
skaffe mødedeltagerne adgang til mødestedet.
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Islamiske leveregler for
vordende brude
AfHans Lund, Vey7e
Da der ikke findes relevante oplysninger,
der dækker vore unge døtres situation ved
giftermål med en flygtning/indvandrer, eller om brudens stilling efter indførelse i
brudgommens hjem, har jeg, til brug for
giftelystne, via Koranen og anden lekture
om Islam, nedfældet lidt om sæd og skik,
gældende leveregler og en del private detaljer, der måske ikke er den vordende brud
bekendt.
Med den, i toneangivende kredse, stærke
interesse for kanalisering af fremmede folkeslag til vore breddegrader, bliver det rimeligvis, om føje år, en pligt for danskere al
skabe grobund i deres sind for den islamiske
religionsopfattelse: Forståelse og indleven i
netop denne livsform, der nu har mere end
en syvendedel afjordens befolkning som absolutte tilhængere - en tro, præget af Islam,
der har bestemt, hvad religion er, og hvilke
områder af dagliglivet den omfatter.

ringer i Koranen, der rummer all, hvad en
muslim har anvendelse for i sin tilværelse,
og det må her være på sin plads at opridse en
del af de vigtigste leveregler, unge danske
brude får behov for, enten bopælen fortsætter med at være i Danmark, eller bruden
ønsker at følge sin ægtemand til hans hjemland.
Hvad der sikkert ikke er almindeligt be·
kendt, men bør publiceres til vore danske
døtre er, al der findes 2 former for islamisk
ægteskab.
Lidt sproglig misforståelse kan let placere
bruden det ikke ønskede sted. Derfor lidt
udførligt om begge former for ægteskab.

Ægteskab I:
En mandlig muslim kan frit gifte sig med
en muslimsk kvinde, en jødinde eller en
kristen, men ikke med en hedning, en afgudsdyrker eller ateist. (Jøder og kristne
betragtes som kættere, men jøder og kristne
En påtrængende religion
skal behandles med større respekt end egentI islamiske lande har religionen i omfat- lige hedninge, der stadig befinder sig i uvidtende grad formet det sociale og kulturelle enhed).
liv. Troen griber dybt ind i befolkningens
Denne respekt er tillempet af Mohamhverdag, på en helt anden måde end religio- mad, der i sine åbenbaringer har plukket af
nen i de vestlige lande. Også i Europa findes og stønet sig til disse religioner. Marias Jomder nu betydelige muslimske minoriteter. l frufødsel bliver i Koranen stærkt understrenogle lande, eksempelvis England, drejer get i modsætning til »jødernes bagtalelser«,
det sig om et så stort antal, at der nu opføres men for muslimer er Jesus en almindelig
skoler og m06keer i stor stil.
d0delig, og Koranen går i relte med de krist Mængden af muslimer bevirker, at der ne, fordi de kalder ham Guds søn. Hans død
stilles krav om særlovgivning, så det mu- på korset opfattes som en falsk hi.s!orie.
slimske fællesskab kan udgøre en egen korEn muslimsk kvinde kan derimod kun
poration. En stat i staten, med krav om egne gifte sig med en muslim.
Hvis en mand om vender sig til Islam, og
love m.h.t. ægteskab, skolegang, arv m.v.
Islam er en påtrængende religion, dens hans hustru er j0disk eller kristen og hun
tilhængere aggressive. På samme måde som ikke ønsker at følge hans eksempel, er ægte·
vore korsfarere der med sværd drog til skabetstadig gyldigt. Men hvis han hører til
Østen for at påføre jøder og hedninge den en af de grupper, som en muslim ikke kan
rigtige tro. En væsensforskel er der dog på tage sig en ægtefælle fra, og han holder fast
Jesus, der forlanger, man skal vende den ved sin måde at leve på, er ægteskabet ugylanden kind til, og på Mohammad, krigeren digt.
og stridsmanden, der med våben i hånd
Hvis en gift kvinde omvender sig til Islam,
forkynder Allahs viije:
og hendes mand ikke er omvendt, så ophøDem, der overgiver sig til Islam, må der rer ægteskabet med det samme.
ikke ske overgreb mod, men der gives i
Koranen befaling til kamp mod dem, der Sløret og kodet
Alle religiøse lovkomplekser i verden
ikke vil udtale bekendelsen: Gud er størst
- og Mohammad er hans profet.
hævder, at hor og ægteskabsbrud er en forSom vi i den kristne kirke har vore le,•e- brydelse. Her går Islam videre med at foreregler, har Mohammad samlet sine åbenba- slå metoder. der kan formindske de kødelige

10

DANSKEREN • NR. 4 • DECEMBER 19"8

fristelser. Koranen tilråder kvinden til enhver tid at skjule sine mest forførende legemsdele i mænds nærværelse, undtagen
over for sin mand.
Kvindens tilsløring har en religiøs betydning. Den gifte kvinde er den, der bærer
stammens rene blod, derfor skal hendes ansigt og hele person være dækket. Ved hjælp
af denne symbolik afskærer hun sig selv fra
andre mænd, som kunne bringe urent blod
ind i klanen.
Kvinder bør i øvrigt altid klæde sig på en
passende måde. De skal i deres klædedragt,
deres parfume og ved deres frisure undgå at
være en fristelse for mændene.
Når de går ind i en m06ke, skal de tildække hovedet. Mohammad befalede kvinderne at gå med bukser, og det gør de stadigvæk
i moskeerne, når de gør knæfald. Den ydre
beklædning skal gå mindst til knæene.
Det store og det lille bad
Når man forbereder sig til giftermål, skal
man være rituelt ren, og det opnår man ved
2 slags badning:
Det store bad (afvaskning af de synder,
der betragtes som mere alvorlige) og det
mindre bad til mindre synder.
Vor unge danske brud bør kende reglerne
nøje for de to former for bade, hvorfor her
nedfældes de nøjagtige forordninger.

Det mindste bad:
a) Forvis dig om, at vandet er rent - i
overensstemmelse med forskrifterne
(at vandet ikke er alkalisk eller tilsat
andre stoffer).
b) Formuler viljen til afvaskning med
henblik på at bede.
c) Fremsig formlen: I Guds, den nådiges
,1avn.
d) Vask hænderne til håndleddene med
fleuede fingre 3 gange - og gentag hver
gang den hellige formel.
e) Rens munden med fingrene og gurgl
hals 3 gange.
f) Rens næsebor 3 gange.
g) Vask ansigtet fra panden til hagen og
fra det ene øre til det andet 3 gange.
h) Vask underarmene, først den højre, så
den venstre op til albuerne 3 gange.
i) Gnid dig med fugtige hænder i hele
hovedet.

j) Rens øregangen med fingerspidserne,
hele øret med tommelfingrene og
halsen med håndfladerne.
k) Vask fødderne op til anklen. Først
den højre, derpå den venstre. Og:;å
hælene - og gør det 3 gange.

•

Det Store bad:
a) Vask dig omhyggeligt over hele
kroppen og i ansigtet. Vask hår.
b) Rens dig for alle naturens urenheder
(sekreter, menstruationsblod, o.s.v.).
c) Vask alle budfolder. især der, hvor
man sveder.
d) Hæld en masse vand over hovedet.
e) Skil hårene på hovedet, så hvert hår
er skilt fra de andre.
t) Begynd med højre side.
g) Gnid dig over hele kroppen.
h) Gentag processen 3 gange.

Ægteskab 2:
Dette ægteskab kaldes Mut'a: nydelsesægteskab. Det eksisterer i Islam side om side
med det lovformelige ægteskab.
Mut'a-ægteskabet er tidsbegrænse~ indgået for en bestemt periode, og medfører, at
kvinden ved dets ophør skal have udbetalt
en fastsat sum. Der findes belæg i Koranen
for denne særegne form for at skaffe sig
tillægshustruer (sura 4,28).
På trods af en del moralsk filosofiske skolers protester accepteres disse forhold i
Islam.
Følgende forordning er udstedt af profe,.
ten:

Du kan gifte dig med to, tre eller fire
kvinder, som du elsker, men er du bange for
ikke at kunne være rimelig, så gift dig kun
med en, eller ty til dine slavepiger.
Godt nok for en kvinde

..

4·
•

~

Om behandling af kvinder har Mobammad udtalt: Det rimelige er det bedste.
Man må ud derfra konkludere, at vurderingen af det rimelige påhviler huset~ herre,
der efter temperament fastsætter rammerne
for også en dansk bruds tilværelse.
Profeten Mohammad fik, ved guddommeligsærbevilling, et harem på IO ægtehusLruer samt et par slavinder.

Til oplysning tjener, at en a.lmindelig muslim (kun) må have 4 koner.
Er råd til vore danske døtre:Tallet 3 har
stor betydning i den islamiske verden. Læs
derfor denne orientering 3 gange.

•

Hellig krig
via emigranter
Hvorvidt fondens midler bliver anvendt
I maj 1980 bifaldt 300 delegerede på den
muslimske konference-i Islamabad i Paki- på den ene eller den anden måde er og bliver
stan en erklæring om »Hellig krig«. Erklæ- et overfladisk fortolkningsspørgsmål. Enringen var blevet afgivet forinden af hver rettroende muslim er bekendt med
Ayatollah Khomeini i en tale den 22. no- grundsætningen i Jihad, en parole der blev
vember 1979, der blev transmitteret af Ra- vedtaget på muslimernes fjerde kongres i
dio Teheran. Og Khomeinis ord var da også 1968, og hvori det hedder: »Den hellige
en direkte krigserklæring mellem muslimer Krig er foreskrevet til udbredelse af troen.
Den, der ikke er muslim, har kun valget
og .»vantro«.
»Muslimerne må rejse sig i denne kamp, mellem at antage islam frivilligt eller lade sig
som mere er en kamp melllem islam og de tvinge dertil gennem den hellige krig. At
vantros verden end mellem Iran og USA. afstå fra Den hellige Krig er en krænkelse af
Muslimerne vil sejre i denne kamp«, sagde Allahs love. Fredsslutninger er kun tilladelige for i svaghedsperioder atter at samle
han blandt andet.
Ayatollahens krigserklæring var en vide- kræfter til kommende konflikter. Den hellireførelse af det budskab, hvormed Kbomei- ge Krig må være grundlaget for forholdet
ni tidligere havde varslet fremtiden: »Hellig mellem muslimer og ikke-muslimer. Mukrig, der vil betyde erobring af lande, som slimer står det frit for at bryde en hvilken
som helst indgået aftale med ikke-musliendnu ikke beherskes af islam«.
Khomeinis ord vakte jubel i store dele af mer«.
den muslimske verden, og på den efterføl·
Den hellige Krig betyder ikke ubetinget
gende konference i Islamabad fortalte talri- et væbnet opgør: »Den kan føres under helt
ge delegerede, som for størstedelens ved- andre former. Vigtigt er det alene, at den
kommende var ministre, officerer, højt- aldrig får ende. Den vil vare ved til den
stående embedsmænd og islamiske teologer, yderste dommens dag«.
hvad Vesten kunne vente sig.
I bogen »Den islamiske udfordring«, der
Kærnesætningen i konferencens program
var, at »det er bydende nødvendigt at vide- er skrevet af den vesttyske TV- og radioreporter Gerhard Konzelmann, og fra bvis
reudbringe islam over hele verden«, og parolen lød:: »alle mennesker må gøres fortro- bog ovennævnte citater er hentet, kan man
lige med profeten Muhammeds uforgænge- til fulde få indtryk af, hvad den åndelige krig
mellem den muslimske og »den vantro«
lige lære«.
På samme konference vedtog man at op- verden betyder. (Dansk oversættelse: Gads
rette en Jihad-fond (Fonden for hellig krig), Forlag, 1982).
som 42 islamiske stater støtter.
Der er ingen grund til at antage, at udtaHvor der var bred enighed om hellig krig
lelserne
om hellig krig er fremsat for sjov
mod den »vantro(( verden, var der delte
eller
i
et
forsøgpåat
få Vesten til at skælve af
meninger om, hvordan denne krig skulle
frygt.
Og
man
kan
da
også undre sig over,
føres. De fundamentalistiske stater ønskede
hvad
der
fra
de
fundamentalistiske
staters
pengemidlerne anvendt til en omvendelse af
de vantro, hvorimod de mere moderate side er blevet gjort for at føre den åndelige
islamiske stater ønskede midlerne anvendt krig, der skal tvinge os i knæ for at modtage
til at støtte de muslimer, der boede i kristne profetens budskab?
Ved at sammenholde nogle af de iagttalande.
For eksempel udtalte konferencens gene- gelser som forfatteren V. $. Naipaul har
ralsekretær, a.-gypteren Sheik Hassan Mu- gjort i sin bog »Blandt de rettroende« med
hammed al-Tuhami blandt andet: »Vi sør- Konzelmanns opremsning af kendsgerninger for, at der opstår islam-centrer i alle de ger, tegner der sig et interessant billede, som
lande i verden. hvori der lever et islamisk tyder på, at de muslimske stater ikke har
mindretal. Vi understøner oprettelsen af teo- ligget på den lade side.
V. S. Naipaul beskriver, hvordan han i
logiske institutter i disse lande. Vi vil i store
antal uddanne mænd, som ejer evnerne til at Pakistan mødte en mand fra Ahmadi-bevævidereudbrede vor tro. Disse mænd må sen- gelsen. Han var »en høj mand klædt i hvidt,
som var kommet tilbage efter missionsvirkdes ud i verden ... ((.
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somhed i Danmark«. Til Naipaul fortalte
denne mand, at »skandinaverne søgte efter
en ny tro, og at han havde opbygget en god,
lille menighed i Danmark«.
I henhold til Naipaul virker det, som om
de fundamentalistiske stater jævnligt modtager glade budskaber. Naipaul fortæller:
»Vissesteder i Malaysia hed det sig, at Europa hastigt var i færd med at gå over til
islam. Skandinavien, der altid var liberalt og
klogt, var allerede faldet, Frankrig var halvt
muslimsk, og i England om vendtes dagligt
hundreder!«.
Det er naturligvis nærliggende at spørge
sig selv om, hvordan disse mange muslimske missionærer bærer sig ad med at komme
iod i et Europa, der siden midten af halvfjerdserne har haft indvandrerstop.
Men også dette spørgsmål besvarer V. S.
Naipaul. I sin bog beskriver han de såkaldte
»manpower-export«-orgaoisationer, hvor:

»sagkyndige, ganske som revisorer studerer
skattelove, studerede immigrationslovene i
alverdens stater og spillede hasard med deres emigrantbataljoner i skarp indbyrdes
konkurrence: besøgsvisa og muligheden af
forlængelse og omgåelse, muligheden for at
efte-rsende pårørende, studentervisa, der
kunne konverteres til arbejdstilladelse, muligheden for politisk asyl og lande uden
visumtvang«.
De muslimer, der blev sendt ud fra »de
troendes lande«, var også velforberedte, når
de nåede frem til deres bestemmelsessteder.
Naipaul fastslår. »I udlandet søgteemigranterne tilflugt bos borgerretsorganisationer.
De søgte beskyttelse under lovene i de lande, flyenehavde bragt dem til. De eller deres
repræsentanter sagde de rigtige ting om forskellen mellem fattige og rige lande. Syd og
nord. De talte om racediskriminationens
forbrydelse og menneskenes broderskab.
De appellerede til de fremmede civilisatione,s idealer, som de fornægtede derhjemme«.

På denne måde blev for eksempel 30.000
pakistanere af »manpowerexport« sendt til
Vestberlin for at gøre krav på det politiske
asyl, der var beregnet for Østtysklands
mennesker«.
Der er ikke noget at tage fejl af i den
islamiske krigserklæring, som blev fremsat
for otte år siden.
Allerede to år efter erklæringen om hellig
krig fulgte Gerhard Konzelmann og V. S.
Naipaul den islamiske udfordring op og informerede om, hvad den hellige krig betød
for Vesten.
Siden da er der blevet talt og skrevet
meget om islams hensigter. Men det er først
nu, at en del intellektuelle i en række vestlige
lande er begyndt aat give udtryk for deres
bekymring.
EAH
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En fremmed
om de fremmede
Den verdensberømte forfatter V. S. Naipaul, der er af indisk afstamning, men opvokset på Trinidad og uddannet i Vesten,
udgav i begyndelsen af I980'erne bogen
»Blandt de rettroende« om sine iagttagelser
og vurderinger på rejser i de fundamentalistiske muslimskestater i Asien, nemlig Iran,
Pakistan, Malajsia og Indonesien.
Det digre værk indeholder - som det antydes i Elsebeth Halckendorffa her aftrykte
artikel om »Hellig krig« - mange tankevækkende og skræmmende reportager af hans
oplevelser i disse urolige lande.
I forbindelse med udsendelse af en dansk
oversættelse af bogen var Naipaul i slutningen af 1982 i Danmark og fremsatte da i et
interview til »Politiken« nogle udtalelserogså om europæernes og danskernes forhold
til den muslimske fremtræogen. Der er stadig meget aktuelt og interessant i hans synspunkter, som er fri for de sædvanlige bagvendte, sentimentale og selvanklagende
holdninger, der i umindelige tider har behersket hovedparten af den vestlige intelligentsia i densstillingtagen til forholdene i 3. verdens landene.
Naipaul gør sig ingen illusioner om muligheden af en fornuftig dialog mellem de
vestlige lande og de fundamentalistiske muslimske samfund. »Jeg tror ikke på, at en
debat overhovedet er mulig. De er ikke interesseret i en debat. Fundamentalismens
essens er jo netop, at der kun er en sandhed.
Der er ingen filosofi bag fundamentalismen.
Kun lydighed tæller, og vil man ikke være
lydig, bør man holde sig væk«.
Han finder heller ikke, at Vesten går glip
af noget ved den manglende dialog. »Vi kan
sagtens klare os uden dem. DL~5e lande er
parasitter på den højere civilisation. Deres
folk har intet at tilbyde, bortset fra deres
arbejdskraft, deres antal og deres ballade«.
Og til påstanden om, at de vestlige lande i

opgangstider har lukreret af deres arbejdskraft, siger han. •Ja, men emigrationen har
ikke gavnet de lande, der sender deres arbejdskraft af sted. At sende folk ud af landet
helbreder ikkesygdommen. Det kan muligvLs være godt for en eller to af dem, der tager
ud og vil tilegne sig den kultur, de kommer
til, men for de andre betyder det intet. Det er
fundame-ntet for menneskelig nedværdigelse. De kommer til at optræde som en konstant påmindelse for os om menneskelig
nedværdigelse. Det tjener intet formål at
lade dem blive her. Intet, og da særlig ikke,
når der ikke er noget arbejde til dem nu. I
øvrigt må jeg sige, at jeg finder det forbløffende, at Danmark fandt det nødvendigt at
importere arbejdskraft med denne lille befolkning og meget lille økonomi. Men hvad
skete der egentlig i Danmark, som I ikke i
forvejen kunne have sagt jer selv?
Vidste I ikke i midten af tresserne, at
immigranterne ville blive hadet, isoleret og
afskyet af den danske befolkning, og at de
ville blive beskyldt for at tage arbejdet fra
jer? I troede, at race og kultur ingen rolle
spillede for jer, I troede på jeres egen retorik,
men selvfølgelig sker den slags, fordi der nu
engang er forskellige racer og kulturer. I
udnyttes af dem. Der er visse lande, hvor
udvandringen er organiseret, legalt eller illegalt. Det forekommer mig at være en udnyttelse. Disse kulturer ønsker at beskytte deres
egne religiøse systemer, som sigter mod at
skabe restriktive samfund med begrænset
økonomisk vækst, forenklet lovgivning og
begrænset intellektuelt liv. Samtidig ønsker
de at drage nytte af den økonomiske vækst,
lovgivning og teknologi i de lande, som de
sender deres folk til. Det er uærligt, og det er
parasit-virksomhed. De lande har interne
problemer, og det nytter ikke at eksportere
problemerne til andre«.
S.D.

'

•

Udlændinges kriminalitet
Et foreningsmedlem har stillet yderligere
spørgsmål Lil politiet om udlændinges kriminalitet Anledningen er, al en repræsentant for Flygtningehjælpen har undskyldt
det høje antal udlændinge, der fremstilles i
dommervagten i København, med, at det
drejer sig om indrejsende i Kastrup lufthavn.
som ikke har haft orden i papirerne.
Politiet oplyser 12/7 88 som svar. at der i

perioden januar til april blev fremstillet ialt

665 personer, heraf 322 udenlandske statsborgere. Afdisse blev de 219 fremstillet med
sigtelser for regulære strafbare forhold.
Undskyldningen holder således ikke. Af
de fremstillede udlændinge er to ud af tre
egentlige kriminelle, og de udgør omkring
en tredjedel af alle fremstillede.

•

Fra andre lande
Norge

••

Modstanden i Norge mod den eksplosivt
voksende fremmedgørelse af landet har ført
til oprettelsen af flere modstanderorganisationer der end her i landet. En af dem er
»Folkebevegelsen mot Ionvandring«. Af
dens ledere kendes i Danmark navnlig Jan
Høeg. En anden af lederne Gunnart Øi udgiver for den et blad »Stopp lnnvandringen<~ der vanligvis udkommer i AS-format
med 12 sider pr. nummer, men senest er
udsendt som et flyveblad i A4-format. Vi
gengiver i det følgende indholdet af dette
flyveblad om den skræmmende udvikling
specielt i Oslo.
Nå må du våkne, Ola Nordmann !
Som alle vet overtrer regjeringen Brundtland bevisst den lovlig vedtatte innvandringsstopp. Importen av fremmede til Norge har aldri vært større enn etter vedtaket
om innvandringsstoppen !
I denne sammenheng får Oslo langt det
største innvandringspress. Både på kort og
lang sikt.
Pr. idag er cirka I0% av Oslo's befolkning
utenlandske stacsborgere. Hver ijerde førsteklassing i Oslo-skolen er en utlendiog.
Med den nåværende innvandringstakt vil
den norske befolkning i Oslo komme i mindretal! om ganske få år.
Den store asylsøker-strøm skaper følgende situasjon:
- Enorme utgifter til det offentlige.
- Akutl boligmangel og sterk vekst i boutgifter.
...... Voldsom økning i kriminalitet.
- Utrygge og skremmende forhold, som
fører til uttlyuing og forslumming i sentrate
bydele,.
Mottaket av asylsøkere og andre potensie.Ue innvandrere til Norge var i 1987 høyere enn i noe annet land, regnet ut fra folketallet. Dene inntrykket bar bare forsterket seg
hittil i år.
Narkotika-misbruk blir stadig mer utbredt og politiecs rapporter viser at udlendingerstår for det ah vesemligeav import og
omsetning.
Tidligere var Oslo en trygg og velordnet
by. Det er den ikke lenger. Overfall og veskenapping er daglige foreteelser. I sentrale
strøk er knivstikking, bandeoppgjør, voldtekt og terror ikke lenger noen sjeldenhet.
Boliger og arbeidsplasser blir snappet
vekk foran nesen på norske borgere. Arbe-

idsløsheten stiger sterkt i Oslo. En hær av
fremmede lever på sociale ytelser. Sykehus,
aldershjem, barnehager og alle andre offentlige institusjoner lider under håpløs ressursmangel.
Dette er en ubønnhørlig konsekvens av
det vanvittige pengesøl innvandrerne forårsaker på den offentlige sektor.
Oslo er Norges hovedstad. Er det et slikt
ansikt vår nasjon ønsker å vise utad?
Vi retter en innstendig oppfordring til
Oslo's befolkning:
Hjelp oss å stoppe den ulovlige innvandringen !
Den vil nemlig på sikt fullstendig fremmedgjøre vår by !

Sverige
Det dårlige forbillede
Sverige bar som bekendt også i fremmedpolitikken givet tonen an i Norden.
Fremmedarbejdervæsenet og indvandringen blev først sat i system der. Dette dårlige
eksempel blev som så meget andet svensk
efterabet i Danmark, og ofte ser vi fra
fremmedlobbyens side Sverige fremstillet
som det nordiske forbillede, vi også i denne
henseende bør følge.
Også modstanden mod fremmedgørelsen
fandt naturligt nok mæle i Sverige tidligere
end i Danmark og Norge. Forskellige grupper, sammenslutninger eller partidannelser
har søgt at bekæmpe det officielle Sveriges
stædige fastholdelse af fremmedkursen. Fra
en dansk tilskuerplads har det været svært
eller umuligt at danne sig et klart billede af,
hvad der egentlig rørte sig i nabolandet, eller
hvilke af modstandergrupperingerne der
bevægedes af rent svenske nationale interesser, og hvilke der måske havde anstrøg af
den racisme, fascisme eller nazisme, som
fremmedlobbyen jo overalt søger at tillægge
sine modstandere, selv når det er fuldstændig grundløst. Vi har derfor været meget
tilbageholdende med at knytte svenske forbindelser, men håber i kommende numre af
»Danskeren« at kunne bringe fyldigere og
mere indtrængende information om udviklingen i Sverige.
Sjobo
Den seneste tids hændelser i Sverige på
dette felt har i medierne været helt domineret af folkeafstemningen i Sjobo - og vist
med god grund. En beskeden kommune i
Skåne· dristede sig til at sætte sig op imod

hele kleresiet i Stockholm og lade det menige folk komme til orde om detsegne livsanliggender. folkestyre? Nej, skandale, tordnede den forargede svenske indvandrerminister, og betegnede selvsagt straks kommunens beslutning som udtryk for uhæmmet
egoisme og fjendtlighed over for fremmede.
Bedre blev det ikke, da det, de politiske
ledereåbenbart må have forudset og frygtet,
viste sig at slå ti~ nemlig at et stort flertal af
vælgerne i Sjobo, mere end 2/3,sagde neJ bl
at modtage et antal »flygtninge« og dermed
sagde nej til den svenske fremmedpolitik.
Nej-procenten er bemærkelsesværdig, også
fordi den svarer ret godt til udfaldet af meningsmålinger i Danmark og Norge om den
folkelige holdning til fremmedpolitikken .
Den slags folkelige nykker må naturligvis
straffes eksemplarisk til skræk og advarsel for
andre. Det, at lederen af folkeoprøret i Sjobo, Centerpartimanden Sven-Olle Olsson
havde skaffet sit parti en fremgang i byrådet
fra 15 til 23 pladser, hjalp ham ikke. Ledelsen af Centerpartiet besluttede i begyndelsen af oktober at smide ham og to andre af
lederne i Sjobo ud af partiet.
Så meget gælder altså vælgernes dom for
borgerlige politiske ledere i Sverige. Efter
dette forstår man måske bedre, hvorfor de
klarer sig så dårligt ved valgene.

Vesttyskland
4,5 million udlændinge
Den vesttyske forbundsrepublik er ligesom de fleste andre lande i Vesteuropa udsat
for store fremmedproblemer. Under den
kraftige økonomiske ekspansion fra 1950'eme til krisen i 1973 kom der meget store
kontingenter af fremmedarbejdere, især fra
Tyrkiet, til den tyske industri, som jo med de
store krigstab af yngre mænd kæmpede med
særlige arbejdskraftproblemer. 1 de senere
år er dertil kommet en stigende flodbølge af
»flygtninge« af alle arter, der søger til forbundsrepublikken ved at udnytte det forhold, at den i sin forfatning udtrykkeligt har
optaget en bestemmelse om, at politiske
flygtninge skal have asyl.
I alt er der nu 4,5 millioner udlændinge i
forbundsrepublikken eller ca. 7 ,5% af befolkningen. En tredjedel af dem er født i
Vesttyskland.
Zimmermanns lovforslag
Tidligere på året forelagde den vesttyske
indenrigsminister Zimmermann fra det store regeringsparti CDU to lovforslag, som
skulle bringe bedre orden i de til dels kaotiske forhold ved at standse eller begrænse
tilstrømningen af nye indvandrere og sætle
regler for, hvordan de allerede indstrømmede kunne integreres i samfundet. Det udtalte
formål var bl.a. at sikre bevarelsen af den
egne nationale karakter.
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Forslagenestødte imidlertid på modstand
Her vælter afrikanske »flygtninge«, speikke alene fra oppositionspartierne, men og- cielt fra Zaire (tidligere Belgisk Congo) ind i
så fra det lille liberale parti POP i regerings- Vesttyskland fra Belgien og udfører det, de
koalitionen og har endnu ikke kunnet gen- tyske politifolk har døbt »Congo-tricket«.
nemføres.
Ankommet til lufthavnen i Bryssel på
turstvisum modtages og instrueres de af proNy asylstorm
fessionelle agenter, der bistår dem for 300
Ideseneste måneder er situationen blevet DM pro persona. Straks eller måske efter
skærpet ved en ny voldsom indstrømning af nogle dage i Belgien, hvor de skaffer sig en
asylsøgere fra alverdens lande. I løbet af de adresse og socialhjælp, går turen videre til
første 9 måneder af 1988 har 68.000 perso- Vesttyskland, mest Aachen, hvor de melder
ner søgt politisk asyl i Vestcyskland. Det er sig som asylsøgere og får udbetalt små 1.000
næsten dobbelt så mange som i samme tids- DM i offentlig hjælp. Derfra kan turen gå
rum af 1987. Alene i september kom der videre til andre tyske byer, hvor tricket gen13.000 eller 60% flere end i august. En tred- tages under andre og falske navne og evt.
jedel af asylsøgerne kommer fra Østeuropa. bistået af »lejede« koner og børn, så udbetaBlandt de øvrige fører tyrker, iranere, liba- lingerne bliver større. Nogle opretter banknesere og tamiler fra Sri Lanka.
konti til de månedlige bistandsbeløb, som de
Dette har ført til fornyede krav fra føren- så via mellemmænd kan trække på efter at
de regeringspolitikere om at ændre forfat- være rejst tilbage til Belgien.
ningsbestemmelsen om asylret, mens andre
er fortalere for at fremskynde behandlingen
af asylansøgninger, så afviste ansøgere hurtigt kan sendes bort igen. Indenrigsminister
Zimmermann har som sin holdning fastslået: »Forbundsrepublikken er ikke noget
indvandringsland«.

Denne trafik har taget et vældigt opsving i
de seneste måneder. Fra januar til maj i år
søgte IS zairereasyl i Aachen. !begyndelsen
af august var lallet steget til 449 og i løbet af
efteråret til over 700.
De tyske myndigheder søger nu ved straffesager og udvisninger at stoppe eller begrænse trafikken. Med et vist held, idet en
del af de afrikanske socialbedragere så foretrækker at forsøge sig andetsteds. På den
hollandske grænsestation lige ved Aachen
steg antallet af iairiske asylsøgere dramatisk, da de tyskeforsvarsforanstaltninger satte ind.
Det allermest barokke ved affæren er
måske, at en hel del af de falske zairiske
»flygtninge«, tyskerne arreSterede, viste sig
at være Statsansatte fra Zaire, der bl.a. var
sendt til udlandet i uddannelsesøjemed!
(Der Spiegel 41/ 1988).
S. D.

Bøger og tidsskrifter

Økonomiske flygtninge

Fortalerne for en skærpet kurs argumenterer med, at langt de fleste asylsøgere ikke
er politiske flygtninge, men søger til forbundsrepublikken af økonomiske grunde.
Det viser sig da også, at de myndigheder, der
bedømmer asylansøgningerne, i 1988 kun
har anerkendt 8,9% af asylsøgerne som forfulgte af politiske, religiøse eller racemæssige grunde.

Tyskere fra Østeuropa
Et særligt sprængstof ved invasionen af
fremmede fra hele verden ligger i, at Vesttyskland samtidig har store praktiske problemer med at optage tyskere eller folk af
tysk afstamning fra ØSteuropa. Indtil udgangen af 1988 ventes der at være kommet
200.000 sådanne tyske fra Sovjetunionen,
Polen, Tjekkoslovakiet og Balkan. De fleste
vesttyskere finder det nok naturligere at
modtage disse stammefrænder end vildt
fremmede folkeslag. Den ledende socialdemokmtiske politiker Oskar. l..afontaine
har dog offentligt spurgt, hvorfor forfulgte
afrikanere skal behandles strengere end 4.
eller S. generations tyskere fra Øs.teuropa.
(Der Spiegel 16/1988 og DPA Uberseedienst 128/88).
Congo-tricket
Lafontaines menneskekærlige holdning
til de forfulgte afrikanere får sin særlige belysning af begivenheder, der for tiden florerer nær hans politiske bastion i Saar-landet,
nemlig ved grænsen mellem Belgien og
Vesuyskland.
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»Befolkningsudviklingen«

Når disse oplysninger, som ikke er populære i den officielle, offentlige meningsdannelse, medtages alligevel, styrker det naturligvis troen på de øvrigeoplysningersvederhæftighed. Det er åbenlyst, at vi her står
over for en forfatter, der ikke lader sig påvirke af, hvad det »dannede« publikum accepterer som sandhed, men som fremlægger
tingene, som de faktisk er.
Bogen er beregnet som læremiddel og er
derfor let læselig. Den kan anbefales alle,
der interesserer sig for disse forhold. Forfatterens soberhcd i fremstillingen får også
bogen til at virke som anbefaling for de
øvrige værker i hans forfatterskab.

er titlen på en lille bog, som netop er udkommet. Den er skrevet af professor Poul
Christian Matthiessen, der er en højt anskrevet ekspert på befolkningslærens (»demografiens«) område. Bogens 65 sider
rummer afsnit om befolkning og samfund,
om familien, ældrebefolkningen, indvandringen og fremtidens befolkningsudvikling.
Især afsnittet om indvandringen er interessant. I den rolige, saglige form, som vi så
længe har savnet, når der tales om disse ting,
redegøres således for indvandringens talmæssige udvikling, herunder med særligt
henblik på gæstearbejder- og flygtningeområdet. Der afslunes med nogle bemærkninTidsskriftet ,,Tidehverv« er udkommet
ger om indvandringens økonomiske og sosiden 1926. I de senere år har det været
ciale konsekvenser.
Fremstillingen er overbevisende bl.a. for- redigeret af Søren Krarup. Fra maj 1988
di forfatteren har taget de oplysninger med, udsendes det i udvidet form og i ny typograsom ellers ofte er taget ud af de officielle fisk skikkelse med et indhold, der skulle
redegørelser. Det nævnes f.eks., hvorledes kunne appellere til videre kredse end hidtil.
andelen af indvandrerbørn på Vesterbro og Det er da også allerede lykkedes at forøge
Østerbro visse steder allerede er oppe på antallet af abonnenter meget betydeligt.
35-40%. Det nævnes også, at den officielle
Et gennemgående tema i tidsskriftet er
udlændingestatistik ikke medtager en række indvandringsp0litikken og dens skæbneudlændinge · således dem, der har fået svangre følger for den danske nationalstat
dansk statSborgcrskab. Også den stærke og dansk folkelig enhed. Adskillige større og
stigning i antallet af indvandrere på gæste- mindre artikler og kommentarer har bearbejderområdet omtales - herunder især handlet disse forhold.
stigningen i antallet af tyrker.
Det sker på baggrund af tidsskriftets al-

»Tidehverv« i
ny skikkelse

•

mene pos iti ve holdning for bevarelse af den
danske arv på et folkeligt-nationalt og krislent kulturgrundlag og i skarp modstilling
til de kulturradikale og anlinationalestrømninger, der har haft så scærk indflydelse i de
seneste årtier, navnlig gennem en ensidig og
dominerende mediepåvirkning.
»Tidehverv« udkommer med 10 numre
årlig. Årsabonnement for 1989 koster 250
kr. Måske en julegaveide?

»Danmark i spejlet«
Forlaget Kontrast har fra maj 1988 begyndt udgivelsen af et nyt »Tidsskrift for
kultur, historie og policik,< under titelen:
»Danmark i spejlec«.

Det redigeres af den uden for de mediedominerende kulturradikale kredse opmærksommede og anerkendte kriciker Nina
Bjørneboe. Det opcager dels tidligere trykte
kritiske artikler inden for det i titelen angivne brede emneområde, dels nye bidrag.
Tidsskrifcec, hvis videre udvikling det
synes for tidligt at dømme om, udgør en
bemærkelsesværdig nydannelse i dansk
kulturdebat. Det er derfor nok værd at følge
det på dets vej. Det vences af udkomme tre
gange om året. Abonnementsprisen er 170
kr. om året inkl. p<>rlo.
En udførlig omtale af tidsskriftet og dets
redaktør er givet af Jesper Langballe i
»Tidehverv« nr. 7, sepcember 1988, s. 115116.

Foreningsnyt

offentlig uddeling. Det er enkeltblade i A4format med tryk på begge sider.
Det første af disse blade indeholdt en
fremstilling ved cand. oecon. Ebbe Vig, Århus, om udgifterne ved fremmedpolitikken
under overskriften: »De fremmede koster
mindst 12-15 milliarder om året - foreløbig«. Hele oplaget af dette blad er allerede
fordele.
Der er nu fremscillec to nye informationsblade i væsentlig scørre oplag og under fællesmærket: Danmark er von. Blad nr. 2
indeholder en arcikel af professor Ole Hasselbalch: »De fremmede og os•< om befolkningseksplosionen i den 3. verden og folkevandringen mod Vesten. Nr. 3 er en ny og
ændret udgave af Ebbe Vigs fremstilling.
Der er nu også indarbejde! et afsnit i den om
de skræmmende udsigter for befolkningsudviklingen i Danmark, især beregninger
om væksten i kolonistbefolkningen, og
hvornår de fremmede vil være i flertal.
Enkelle eksemplarer af de nye informationsblade udsendes til medlemmerne
sammen med dette nummer af »Danskeren«.

Ole Hasselbalchs
foredrag
Ved det møde, som raceristerne med deres rødnazisciske voldsmetoder havde held til
at få forvist fra Østerbro Medborgerhus, så
dec i stedet målte foregå i det fri uden for
huset, skulle professor Ole Hasselbalch tale
om - hvilken udspekulerec skæbnens ironi!
-»lndvandringspolicikken og ytringsfriheden«. Med et par timers forsinkelse lykkedes
det ham faktisk i gadelygtens skær at skaffe
sig ørenlyd til sic foredrag for den lille stædige skare, som havde Crodset grundlovskrænkeroes forsøg på at undertrykke netop
}1rings- og forsamlingsfriheden.
Vi havde gerne afcrykt foredragec her, da
det behandler en af de alvorligste sider af
den nuværende udvikling. Imidlertid har vi
valgt at bruge vor beskedne spalteplads cil
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andet, da det omfauende foredrag allerede
er aftrykt i cidsskriftet »Tidehverv« ur. 9,
november 1988 s. 143-146 og I58. Vi henviser derfor vore læsere til at købe eller låne
dette nummer af tidsskriftet for at gøre sig
bekendt med Hasselbalchs tankevækkende
oplysninger og vurderinger.
Desuden er foredraget nu indcalt på kassettebånd og med supplerende bemærkninger. Dee har i denne form været udsende
over en københavnsk lokalradio, hvor dec
vakte megen interesse.
Interesserede kan låne båndet på sekretariatet. Det er velegnet som grundlag for dagligstuemøder. Det består af 3 kassetier på
hver 30 minuuer.

Nye informationsblade
Foreningen udsendce i okcober en ny cype
oplysnings- og hvervemaccrialc beregnet Lil
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udgives af Den Danske Forening, der blev stiftet 18. marts 1987
med det formål at bekæmpe fremmedgørelsen af Danmark.
Bladet er Jigesom foreningen uden politisk tilknytning af nogen art

og har som opgave ai sprede opl)~ning om fremmedsporgsmål og

være bindelcddel mellem medlem.mane.

Eftertrykt tilladt med tydelig kildeanghelse.. Bladet (og eR kopier
deraf) må ikke omdeles privac sammea med tf) kmaceriale fra anden
kilde.
Indmeldelseskupon: se næste side.

Alle opfordres til at rekvirere scørre antal
af informationsbladene fra sekretariatec og
sørge for at uddele så mange som muligt.

Brug
lokalrepræsentanterne
Flere lokalrepræsentanter har udtrykt
beklagelse af, at medlemmerne i deres
områder ikke koncakler dem. Vi opfordrer
derfor medlemmerne til at sæue sig i
forbindelse med deres lokalrepræsentanter,
når de har oplysninger eller ønsker til
foreningen.
En fortegnelse over lokalrepræsentanterne med adresser og telefonnumrcer trykt
i »Danskeren« 1988/3, sept. 1988 s. 14.
Oplysningerom evt. nytilkomnelokalrepr~
sentanter eller fratrådcc kan fås fra
sekretariatet.

Foreningens styrelse:
Læge Bengt Ande~n
Dr. phil. Sune DalgArd, formand
(ansvarlig over for presseloven) tlf. 01551802
Murer Poul Vinther .Jensen, tlf. 06151036
Fhv. dommer Ellen Larsen
Fhv. overtoldvagtmester G. Schjormann, tlf. 02405740
Mag. art. Kaj Vilhelmsen
Foreningens adresse~
Postboks 862. 2840 Holte

Sekretariat: Tove Ande~n. tlf. 02425782
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Seminar i Snoghøj
15.-16. oktober
Efter det vellykkede landsmøde i Fredericia 4.juni, hvortil alle lokalrepræsentanterne var indbudt og mange mødt frem,
fandt styrelsen det ønskeligt allerede til efterårsferien at indbyde til et nyt arrangement for hele landet.
Det blev til et weekend-seminar, som afholdtes 15.-16. oktober i Snoghøj. Indbudt
var på ny lokalrepræsentanterne og særlig
aktive eller interesserede medlemmer. Der
deltog i alt ca. 40 personer nogenlunde
ligeligt fordelt mellem de vestlige og de
ø&tlige dele af landet.
Seminaret blev afviklet efter programmet, og adskillige af mødedeltagerne udtrykte stor tilfredshed med det.
Der var følgende foredrag og debatter:
Ebbe Vig: Indvandringens omfang og
dens økonomiske omkostninger og sociale
konsekvenser.
Niels Lillelund: Dansk eller multietnisk
samfund?
Sofie Lunøe: Identitetsproblemer i et
multietnisk samfund.
Kr. Nystrøm (Jyllands-Posten): Indvandringsproblemet i europæisk og global
sammenhæng.
Sune Dalgård: Repatriering af fremmede
og hjælpearbejde i det fremmede.
Desuden førtes en samlet debat om Den
Danske Forenings og Komiteen mod Indvandrerpolitikkens nuværende og fremtidige virke. Lørdag aften var der lejlighed til
regionale gruppemøder og etablenng af
permanente (sam)arbejdsgrupper.
lnde.n man skiltes, udkastedes der tanker
om al holde et sommermøde i 1989 af 3-4
dages varighed på en højskole.
Dette sommermøde er foreløbig fastlagt til
at finde sted på Vejle-kanten torsdag 8. juni·
søndag I I . juni 1989. Interesserede bedes
reservere disse dage.

Møder

Foreløbig har politidirektøren i København vedskrivelseaf 14. oktober 1988 nægtet at indlede retsforfølgning for overtrædelse af straffelovens§ 118 (om grove krænkelser af ytringsfriheden).

Siden sommeren er der holdt en række
møder over hele landet. Nogle medlemsmøder i København i september-oktober
blev, som det nok vil være de fleste bekendt,
på ny forfulgt af det såkaldte »Fællesinitiativet mod Racisme« og andre rødnazist,ske
grupper, der med blokader, trusler og vold
Foreningens lokale kreds i Odense har
søgte at forhindre mødernes afholdelse. Det fået oprettet en postboks der. Adressen er:
lykkedes dem i flere tilfælde at skræmme Den Danske Forening, Poolboks 16, 5240
lokaleejerne til at bryde deres aftaler med Odense NØ.
foreningen, så møderne i stedet måtte. gennemføres som anmeldte demonstrattoner
udendørs under en mere eller mindre effektiv politibeskyttelse. Myndighederne har intet gjort for at straffe forbryderne for deres
overtrædelser af grundloven og straffeloven.
Et møde 15. november på Amager med
Poul Viuther Jensen og Niels Lillelund som
Foreningen har ladet fremstillet forskellitalere fik derimod lov til al foregå i fred og
ge
klistermærker til brug for medlemsro.
Ud over landet har der været holdt en del hvervningen. De kan købes i sekretariatet,
møder. Styrelsen opfordrer lokalrepræsen- der giver nærmere oplysninger om priser
tanterne til efter behov og lejlighed at arran- m.m.
gere lokale møder.
Styrelsen bistår gerne ved at udsende
mødeindbydelser til medlemmerne , området og kan i et vist omfang også hjælpe med - giv os en kontaktmulighed!
talere og foredragsholdere. Henvendelse
Foreningen får stadig mange anonyme
herom kan bedst rettes til lederen af forenin- henvendelser og forsendelser. F.eks. har vi
gens mødeudvalg Poul Vintber Jensen, nylig modtaget et større materiale, som tySnogebæksvej 120, 8210 Århus V, tlf. deligvis hidrører fra en person i Dansk
06151036.
Flygtningehjælp.
Det er uhyre vanskeligt for os al håndtere
sådanne oplysninger. Dels er det ofte svært
at se, hvad der er specielt interessant i det, vi
får. Og dels er det ofte umuligt at kontrollere
oplysningerne, når vi ikke kender kilden.
Vi skal nok respektere ønsker om anonymitet. Men oplys venligst navn og
I forlængelse af de overgreb, der har fun- kontaktmulighed. Undgå også venhgst at
det sted imod foreningen, er der indgivet sende store bunker af materiale uden at give
politianmeldelse mod møde.terroristernes en kort skriftlig redegørelse for, hvad der
ledere med henvisning til, at de har over- specielt er vigtigt ved det fremsendte. Vi er
trådt straffeloven.
ved at drukne!

Postboks i Odense

Køb
Den Danske Forenings
mærkater

Anonyme henvendelser

Politianmeldelser af
overgrebene
imod foreningen
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INDMELDELSESKUPON
Til
Den Danske Forening
Postboks 862
2840 Holte
D Jeg indmelder mig herved i Den Danske forening
og indbetaler mit kontingent for 1989 (mindst 100 kr.)
til foreningens adresse eller på dens
postgirokonto 4 54 75 51.
D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

Navn: - -- -- -- - -- -- -- --

Evt. siilling: - - - - - - - -- -- - - - Gade. vej m.m.:
Posrnr. og -<listrikl: - - --

- --

- - -- -

Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING. PoSlboks 861. 1840 Halt,
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