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Advarselen
50-årel for udbruddet afden 2. verdenskrig er blevet markeret i alle medier. Tendensen har været at lade dumhederne og
djævelskaben fra dengang fremstå som en påmindelse og
advarsel til os i dag mod en gentagelse.
Men hvad er det, som ikke må gentages?
For Danmarks vedkommende vel først og fremmest de
ting, som gik galt hos os, og som vi havde og har ansvaret for
og indflydelsen på.
De ledende i landet under 30'ernes optakt til krigen nægtede at se faren i øjnene. Man ville have fred for enhver pris, selv
om krigen lurede om hjørnet. Prisen blev landets frihed under
fremmed vold og besættelse.
Landets ledere lå, som de havde redet, og søgte at gøre gode
miner til slet spil. De opfordrede folket til at vise den ansvarlighed, som de selv så groft havde tilsidesat. De gik i samarbejde
med fjenden for at ffi om ikke fred så dog i det mindste ro.
Antiroyalistiske politikere undså sig ikke for at påberåbe sig
»kongens bud« som våben mod alle, der gjorde tegn til at gå
deres egne veje mod fjenden. Politikerne var jo lovligt valgte,
fik endog deres mandater bekræftet endnu i 1943. Deres
folkelige modstandere var altså opviglere og oprørere mod
den lovlige orden.
Men nogle lod sig ikke tryne. Stik imod politikernes forargede fordømmelser og den kompakte majoritet af traditionelle
opinionsskabere med samt deres bagland afgode borgere, der
frem for alt ikke ville have deres ro og velvære forstyrret,
gjorde de oprør mod dem, de havde ønsket at kunne følge. De
var kun få, men kunne støtte sig til de mange, der ikke selv
kunne eller turde gøre som de, men følte, at de handlede rel og
burde skærmes. Hvad nyttede del så, at landets statsminister
gjorde sig til »stikkernes bagmand« ved at opfordre dem til at
angive modstandsfolkene.
De få frihedskæmpere og deres store »tavse« bagland tvang
til sidst samarbejdspolitikerne til at opgive kollaborationen
med fjenden. Derved fik politikerne lejlighed til i tide at gøre
omkring og springe på den modkørende vogn. Det blev ikke
dem, der ramtes af tilbagevirkende love og retsopgør, men de

stympere og tåber, som en tid havde kunnet forsvare deres
optræden som landssvigere med politikernes opfordringer og
gerninger.
Er det ikke i hele dette forløb af skændsel og dobbeltspil, at
vor danske advarsel i 50-året skal søges?
Men hvordan behandles denne advarsel?
Ser vi ikke i dag som dengang et overvældende flertal af
vore politikere, som uanset deres uenighed om næsten alt
andet kan finde sammen om det ene at samarbejde om at åbne
vort land for fremmedes invasion og at samarbejde med de
fremmede om deres etablering i Danmark som fremmede
folkegrupper, der gradvis kan overtage danskernes fædreland,
hvad enten nu besættelsen skal ske med fredelige eller voldelige midler.
Igen kan politikerne påstå, at de er demokratisk valgte.
Men giver det ret til at overlade landet til fremmede? Er dette
næstekærlighed eller landsforræderi?
Vil en ny modstandsbevægelse igen kunne sætte tingene på
plads og vælte politikernes spil med landets og folkets frihed?
Skal vi igen have tilbagevirkende love og retsopgør? Og vil
de skyldige politikere da også denne gang have held til i tide at
vende omkring og redde deres usle skind?
Det afhænger måske af, om advarselen bliver forstået.

•
Møder i efteråret og vinteren
Der er foreløbig arrangeret en række møder i de nærmeste måneder til afholdelse rundt om i landet
En fortegnelse over dem er trykt på bagsiden.
Se der og noter tid og sted for de møder, De vil deltage i.

Vor måde
I Jylland er et par lokaliteter, som forventes anvendt til »nye
danskere«, brændt af uforklarlige årsager. Gamle modstandsfolk er
begyndt at testamentere deres redskaber ikke til politiet, men til
anden side.
Vi skal ikke moralisere- og slet ikke over for folk, som en gang før
har været i en situation, hvor de følte at måtte tage landets skæbne i
egne hænder. Vi ser heller ikke bort fra de nærliggende paralleller til
dengang. Politisk amoralitet og ryggcsløshed er velsagtens tidløs..
Men vi skal pege på, at der også er forskelle. Vel er demokratiet 1
dag blokeret. Men der er intet diktatur. Politikerne kan _f.eks. ikke
bruge politiet imod os. De kan ikke fængsle os. De kan ikke lukke
munden på os. De kan end ikke hindre, at sandheden siver ud til
befolkningen. Hvor Danmarks Radio ikke virker, sender flere og
flere lokalradioer. Hvor store dagblade svigter, er andre begyndt at
at skrive. Det er ikke kommet så vidt, at sandheden lader sig stoppe.
Det er heller ikke -endnu - kommet så vidt, at den kun trænger ud så
langsomt, at det bliver for sent, hvis vi nøjes med at slås med ord og
argumenter.
Og frem for alt er de politiske partier begyndt at krakelere.
Venstre er tilsyneladende ved at skifte kurs. De konservative tænker.
Og efter skandalen omkring Socialdemokratiets udlændingerapport, som behandlede det forkerte problem og på grundlag af
forkerte tal, er der også så småt begyndt at kunne høres nye lyde fra
dette parti.
Men ingen skal forvente, at Den Danske Forening vil blive tildelt
en sejr. Hvad der end måtte ske af positivt, vil dette aldrig blive
godskrevet os. Vi er dem.som alle skalvære gale på,seskævt til eller
være mistroiske overfor. For os bliver der ingen medaljer og
berømmelse.
Men det bar vi det heltgodt med. Vi glæder os til den dag, vi kan
forsvinde i anonymiteten. Vi tragter ikke efter politiske poster. Det
er nok, at de oplysninger, vi skaffer, og de argumenter, vi bruger,
vinder frem og skaber grundlag for en ny dansk ogansvarlig politik.
Vi måler vor suoces efter disse resultater. Og i så henseende er vi
tilfredse med det, der er nået For selv om vi på overfladen er en lille,
ubetydelig organisation, er vore rødder vidt forgrenede. logen
politiker kan mere vide sig sikker, men rnå være forberedt på at
møde os i forskellige skikkelser overalt. Vi er nemlig overalt · som
foreningsmedlemmer, som sympatisører,som brugere af vort materiale. Vi kan ikke stoppes.
Vi sejrer på vor måde hver dag !

Hvor mange er vi?
SocialdemokratietS næstformand Birte Weiss, som med stor behændighed går uden om de varme problemer omkring indvandringen, har hidtil affærdige.i Den Danske Forenings synspu_nkter med
henvisning til deres »ekstremistiske« karakter. Dette md_eholder
ikke megen argumentation, og det har derfor været vanskeligere og
vanskeligere for hende at dysse sine vælgere til ro på den måde.
På Metalskolen tog hun derfor et nyt våben i brug, da hun i sidste
del af august blev stillet over for en forsamling med kritiske smede,
som følte sig ført bag lyset af en ensidig og unuanceret mdsats fra det
officielle socialdemokrati, og som henviste til Den Danske Forenings oplysninger.
. . .
.
Hun afviste således oplysningerne med henv1Snmg ttl, at forenmgen ikke har ret mange medlemmer.
.
.
. .
Akja. Bliver oplysninger om kendsgernmger mindre rigt,ge, selv
om de (endnu) kun kendes affå?
Vi har fra starten været ca. 2000 medlemmer. Det er ikke meningsfyldt at opgøre et nøjagtigt antal. For hvordan skulle vi kunne
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det? Hvordan skulle vi kunne vide, hvor mange der skjuler sig bag
de direkte medlemmer, der optræder som faddermedlemskaber for
en videre, anonym kreds? Skal vi tælle dem med, som blot »tegner
abonnement« på vort materiale »for at holde sig orienterede<~ men
som ikke tør væredirekte medlemmer? Hvordan tæller vi dem,som
sympatiserer med os, fordeler vort materiale og sender os penge?
Denne sindssygesituation har bl.a. personer som Birte Weiss selv
været med til at skabe ved at overfalde folk, som mener noget andet
om indvandringen end hun.
Men ~n ting skal hun og hendes ligesindede vide: Vi vokser for
øjeblikket i antal med stigende fart. Snart hver eneste dag bringer
glædelige nyheder til os om fremgang.

Sandheden om de ekstremistiske
Har De hørt og læst, at den danske nazisme er i truende tiltag, og
at man har fundet det nødvendigt at lave en folkebevægelse imod
den? Hvis De bar det, og det har De næppe kunnet undgå, hvis De
får Deres informationer fra danske medier, så har De også hørt, at
det hele er meget værre i Vesttyskland.
Her trækker fortidens grumme skygger op påny og højreekstremismen er i strækmarch på vej frem i vesttysk politik. Bekymrede
kommentatorer fortæller i malende vendinger om de klare mindelser fra Nazitiden, om fede mænd, der er kravlet ud fra deres
bayerske ølstuer og som nu lader deres savlende fremmedhad flyde
fra talerstolen. EF laver undersøgelser om »den stigende fascisme og
racisme i Europa« og taler seriøsst om væsentlige indskrænkninger af
ytringsfriheden, og pæne borgerlige politikere spørger offentligt sig
selv, hvad de har gjort forkert.
Højreekstremismens drivkraft er den omsiggribende »racisme«.
Meningsmålingerne viser, at mere end 80% af den vesttyske befolkning er modstandere afden førte indvandrerpolitik, og det er her, det
nye antidemokratiske Højre henter sine stemmer. Racismens ansigt
er brutalt og voldeligt og holdes kun nede p.g.a. heltemodige aktioner fra idealistiske mennesker, fortrinsvis tilhørende deo yderste
venstrefløj.
Alt dette ved vi fra forsiderne, men fra notitsspalterne kan imidlertid hentes en anden information til belysning af spørgsmålet.
Oplysningerne har været godt gemt i den danske dagspresse, men de
er dog kommet frem. Der er nemlig lavet en undersøgelse.
Det viser sig, at der i Vesttyskland i dag findes omkring 1900
nynazister af forskellig afskygning. Disse tillægges ansvaret for 73
attentater og voldelige overfald. Men også i Vesttyskland er man
velsignet med de såkaldt autonome grupper på venstrefløjen, og
disse tegner sig i al beskedenhed for 790 terroristaktioner. Det er
mere end IO gange så mange.
Pressens billede afsituationen viser sig altså at være falsk. Nynazister er altid noget afskyeligt noget, også selvom der kun er 1900 af
dem, men set i forhold til den terroristiske del af venstrefløjen er
problemet forsvindende. Alligevel hører vi dag efter dag om den
truende nazisme, de nye brunskjorter med deres fremmedhad og
deres ølmaver, mens venstrefløjens attentatvirksomhed effektivt
forties.
Har det mon en dybere årsag? Kunne det ha ve noget at gøre med
mistænkeliggørelsen af de mere end 80% af det vesttyske folk, der
ønsker at bevare Tyskland tysk? Kunne det være et forsøg på at
skyde dette massive flertal nazistiske og racistiske motiver i skoene
og slå dem i hartkorn med Hitler-beundrerne? Kunne det være en
måde at mistænkeliggørederes meninger på, tilføje dem skyldfølelse
for deres uanstændige fædrelandskærlighed? Det er nærliggende at
tro.
Men man er ikkenaz.ist, fordi man holder afsit land. Det er løgn,
pressens løgo. Og selvom kært barn har mange navne, og social- og
propagandaminister Åse Olesen utvivlsomt ville kalde det folkeoplysning, så bliver det aldrig andet end dette, den sorteste løgn.

Modstand
Tolclstrup interviewet af Ole Hasselbalch

· Du har været kritisk over for Den Danske Forenings formål?
Kun over for, at I har lagt et for snævert
formål. Det I beskæftiger Jer med, er en
uhyre vigtig sag. Men man må ikke gå med
skyklapper på. Der er mere end en sag, som
er vigtig for Danmark. Danmark er i fare fra
mange sider. Det er egentlig mærkeligt, at
ingen før har kaldt sig Den Danske Forening. Måske skyldes det en form for blufærdighed. I må huske, at det navn forpligter på
mange felter.
- Du var selv med til at stane modstanden
mod indvandringspolitikken, den som nu er
ved at udvikle sig til et mareridt for politikerne. Var det en belastning?
Det var og er en meget vigtig sag, noget
måtte gøres. Derfor følte jeg mig ikke belastet. Men jeg kan desværre ikke gøre mere,
end min fysik tillader.
• Kan vi da lukke øjnene for nøden ude i
verdeo, den nød, som skabte og skaber Oygtningestrømmen?
Vi skal selvfølgelig afhjælpe nød, hvor vi
kan og så langt vi kan. Men vi kunne gøre
det langt bedre. Der handles på dette område alt for lidt og spildesalt for meget. Jeg har
selv siddet ude i de lande, hvor nøden er. Jeg
har set, hvad mao gør. Jeg har set, hvordan
der spildes.
- Hvad er så fejlen?
- Hvad er Danmark, Jens Toldstrup?
Fejlen er, at man ikke kan få gjort de
Skal man nuogsåforklaredet? En befolk- rigtige mennesker interesseret. De »idealining. En ungdom, som er parat til at kæmpe, ster<~ man bruger, du'r ikke. Vi har ikke
om nødvendigt. En kultur, f.eks. en sang- fundet de rigtige ledere til dette arbejde.
skat. Et hjem. Skal man forklare, hvad et
- Det, du siger, afapejler en dyb skepsis
hjem er?
over for demokratiet?
- Du er bange for, hvad der vil ske med
Vi har intet bedre end demokratiet. Jeg
dette hjem.Hvad ser du som den største fare har virkelig tænkt meget over, om der dog
for Danmark i dag?
ikke findes noget bedre, men jeg har intet
Den største fare bor i os selv. Den største kunnet tinde. Problemet er, at det jo er svæn
fare er vor manglende evne til at begribe, at tinde diktatorer,som er ordentlige menneVort vellevned. Vor opdragelse af børnene, sker. Men demokratiet er mærkeligt. Under
som vænnes ti~ at de skal have alting for- krigen bekræftede befolkningen ved valg
æret. Hvis vi ikke evner at tage os selv i samarbejdspolitikernes mandater - massivt.
nakken. går det galt. Så klarer vi aldrig Og umiddelbart efter gjorde den oprør i
påvirkningerne udefra.
august 43. Befolkningen havde gennem
- Du lyder nærmest, som om de4 du Dansk Samling tilbuddet om at sige nej til
gjorde i din ungdom, er spildt?
samarbejdslinien med tyskerne. Men deo
Spildt? Nej. Men vil den danske ungdom sagde ikke nej ved valget, derimod i praksis.
i dag risikere livet? Hvor er troen? Man må Dansk-Tysk Forening i f.eks. Århus-områtro for at overleve. Vi må tro på Danmark. det var fuld af de4 man ville kalde »gode

Det er nok ikke så mange skolebørn, der
kender ham, efter at Danmarkshistorien er
gået af mode. Men de gamle gør.
Forhenværeode toldassisteot Jensen, alias Jens Toldstrop. Tyskernes skræk under
besættelsen.
I dag huserer han i et lille hus mellem
markerne og skovene i Ask, syd for Århus.
lndreUet med egne hænder.
Toldstup er gammel nu. Men hansblik er
ikke gammelt. De blå øjne er hvasse. Hele
personen udstråler fornuft og myndighed.
Han taler med en slags bitter realisme. Ud
fra den erfaring, som med årene opstår i
kølvandet på kompromisløshed.
Den jyskegøngehøvding, som han er blevet kald~ er formeotlig en af de største danske modstandsledere nogen sinde. Han er
højt dekoret: Medal of Freedom with Gold
Palm -som kun er uddelt i 14 eksemplarer-,
det franske krigskors, Croix de Guerre avec
Etoile d'Argent, Member of the Military
Division of the Order of Lhe British Empire
og Sankt Olavs-medaljen.
Men i Deo Blå Bog står han ikke. Er
aldrig blevetspurgt. Han er ikke »systemets<•
mand. Systemet prøver helst at kigge uden
om ham, selv om det ofte har været svæn.
Og Toldstrup er loyal over for Danmark,
ikke over for systemer.

danske mænd«. For hvis nu tyskerne skulle
gå hen og vinde.... Og alligevel gjorde man
oprør.
- Hvad fik det da til at kæntre for samarbejdspolitikerne i august 43?
Frihedsrådet. Frihedsrådet forstod at forløse den opslemmede utilfredshed, at forløse
pøbelinstinktet, oprøret.
- Du har oplevet krigen og du oplever
nutiden. Du kender sagen om Gentoftes
borgmester, som ikke turde lade en gammel
modstandsmand tale i sit bibliotek på grund
af risikoen for uroligheder. Samarbejdspolitikerne findes altså stadig. Hvad ville du sige
til Gentofte-borgmesteren, hvis du fik lejlighed til det?
Denne borgmester er (strøget af redaktionen uagtet Toldstrup næppe kunnedømmes
for injurier). Det var for dårligt. Hvor er vi
henne, når man giver efter for sådant? Borgmesteren skulle selvfølgelig ha ve stået fast.
Så kunne det også blive fastslået, hvad det er
for kræfier, der trives i det danske samfund.
- Det blev jo altså fastslået alligevel, fordi
Den Danske Forening nægtede at anyse
mødet og holdt det på gaden. Men når politikere i dag omtaler foreningen har de vældig
travlt med at fremhæve, at den er ekstremistisk. Selv venstrekvinden Rønn-Hornbech,
som jo ellers deler foreningens bekymring,
starter sioe møder med at fortælle, at hun
bestemt ikke deler synspunkter med den
rabiate og »racistiske« Danske Forening.
Hvad ville du sige til hende?
Hun si.ger detjo kun, fordi hun tror, at det
er farligt at bekende kulør. Det er samarbejdspolitikken om igen.
- Der er så meget, som det er moderne at
sige. Det er også modeme at være med i

Partier og særlister
til kommunalvalget
Ved kommunalvalget 21. november vil
der foruden de sædvanlige partilister og
etablerede lokallister også være forskellige
særlister, borgerlister o.l. Nogle af disse er
blevet til i et forsøg på at samle stemmer
imod indvandringspolitikken.
Den Danske Forening er som bekendt en
tværpolitisk forening, der har tilslutning fra
mange med vidt forskellige partiholdninger.
For at forebygge enhver misforståelse
skal det understreges, at foreningen ikke har
noget at gøre med de særlisrer mod indvandringspolitikken, der opstiller i København
og enkelte andre større byer.
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De kolde fødders helte
Danmarkshistorien rummer en enest!ende række af helteskikkelser: Holger Danske, Tordenskjold, Gøngehøvdingen o.s.v. o.s.v. Fælles for dem alle er, at de med
risiko for sabelhug i hatten eller en kanonkugle gennem hovedet udførte sådanne
bedrifter til folkets bedste, at de vandt forevigelse i de historiebøger, der var e~ang.
I nyere tid er mulighederne for at blive eviggjort gennem gammeldags heltedåd
imidlertid blevet stærkt begrænsede. I kraft afden ro og stabilitet, som fortidens helte
har skaffet os, er det tværtimod blevet helt usædvanlig vanskeligt at komme i vejen for
en sabel eller kanonkugle. Og hvad mere er: Der er opstået en akut mangel på ædle
formål at kaste sig i døden for.
Dette indebærer imidlertid ikke et mindsket behov for at udøve heltedåd. Tværtimod. Medens egnede kandidater til helterollen førhen synes at have været meget
vanskelige at fremskaffe, er der med nutidens mere beskedne risiko inden for denne
profession ligefrem opstået kapløb om at blive helt.
En af de sikreste metoder til at opnå heltestatus i dag er at gøre sig til talsmand for
de populære meninger, der behersker tiden, og hvis bevægelsesretning det er let at
identificere og eftersnakkeselv for folk med svag intelligens. Et eksempel på en sådan
mondæn mening er antiracismen.
Netop antiracistiske holdninger er et ganske særlig velegnet grundlag for opnåelse
af heltestatus. Dels er antallet af virkelige racister herhjemme i dag så beskedent, at
den risiko,somerforbundet med at trædeopimoddem, er minimal. Ogdelserderså
godt som ingen, der tør hævde, at det ikke er en heltegerning at kæmpe imod
racismen.
Der er da også dukket et så betragteligt antal helte op inden for dette område, at der
kan forudses en enorm opsvulmning af papirforbruget, når nutidens Danmarkshistorie engang skal trykkes.
Karakteristisk for helteskikkelserne af denne type er deres helt fabelagtige, ja
næsten overnaturlige evne til at finde racister nårsomhelst og hvorsomhelst. Så sikre
er deres evner i denne henseende, at de endog er i stand til på st!ende fod at
identificere skrifter, de ikke har læst, og personer de aldrig har set eller hørt {omend
nok hørt om), som racistiske.
Inden for dette heltegalleri finder man så godt som alle samfundets klasser: En
præst, en kulturudvalgsformand, en bestyrer for et medborgerhus, en sygehusdirektør, fremtrædende politikere, o.s.v. o.s.v.
Disse nutidens helteskikkelser udmærker sig imidlertid i reglen ikke blot ved deres
antiracistiske holdning. De udmærker sig også derved, at de udtalelserom, hvem der
er racister, som de ifølgejournalister og andre har øst om sig med til højre og venstre,
a.ldrig er blevet udtalt. Ja, kære læser, De læste rigtigt: Aldrig.
Hver gang en sådan udtalelse er blevet bragt for retten med påstand om dom for
injurier, har det nemlig vist sig, at heltene påstår, at de aldrig har sagt noget som helst,
som indebærer en beskyldning imod konkrete personer for racisme.
Således, kære læser, viser nutidens antiracistiske helte deres virkelige heltemod.
Det ligger nemlig deri, at de trods deres aldeles utvivlsomt antiracistiske sindelag
aldrig har ladet dette sindelag komme til udtryk på en måde, som vil kunne give
nogen anledning til at stævne dem for retten i den anledning. De er godt nok antiracister. Men de udpeger kort sagt ingen racister.
Under indtryk af denne mærkværdige situation har Den Danske Forenings
jerntanter indstiftet en særlig antiracistmedalje. Den bærer på forsiden billedet af to
kolde fødder. Og den uddeles i flere grader efter udvist fortjeneste:
Et simpelt hukommelsestab med hensyn til faldne udtalelser berettiger kun til en
medaije i pap.
Et hukommelsestab, som først opstår efter at helten har fået instruktion af sin
sagfører, berettiger derimod til en medalje i blik.
Det allerfineste er imidlertid en medalje i messing. Den uddeles til antiracister, der
ud over at kvalificere sig til en medalje i blik også har været i stand til mindst ~n gang
at løbe fra stævningsmanden.

folkebevægelsen mod Nazismen. Hvad er
din opfattelse af den?
Jeg er ikke medlem af den. Det er latterligt. Nogle få mennesker med An.ker Jørgensen i spidsen stifter en »folkebevægelse«.
Nazismen er en gal fyr i Ålborg. Der er jo
ingen rigtige nazister i dag.
- En del unge Oirter ellers med nazismen.
Politikerne bar uret, det kan de se ud ad
deres vinduer på Vesterbro i København,
Gjellerup o.s.v. De føler sig trykkede og
uden hjælp, og så når de til den opfattelse, at
Hitler nok havde ret Hvad vil du stille op
med dem?
Jeg ville snakke med dem. De er vildfarne. Jeg ville prøve at holde fast i dem og forklare dem, hvad nazisme er.
· De unge mennesker har dog alligevel ret
i, at politikerne jo ikke vil se. Når Den
Danske Forening kommer med sinespørgsmå~ får den ingen svar. Selv dokumenterbare kendsgerninger ser politikerne uden om?
Jeg forstår ikke politikerne. For bare et år
siden troede jeg ikke på, at Den Danske
Forening ville kunne vinde en folkeafstemning. Det tror jeg, den vil kunne i dag.
Politikerne har et flertal imod sig. Jeg tror
også, at de selv ved det. De kan ikke undgå
at føle modstanden.
-Hvad nu, hvisdeikkefølerdeo,hvad nu
hvis det hele blot fonsæner i den gamle
skæve skure efter kommunevalget?
Så skal vi blive ved med at kæfte op.
Danmark egner sig ikke til revolution. Men
vi skal huske, at hvis vi ikke løfter opgaven,
vil landet dø. En byrde kan blive så tung, at
det ikke er muligt at løfte den. Men den
byrde, vi har nu, er anderledes end under
besænelsen. For vi har selvskabt den. Det er
os selv, vi skal kæmpe imod.
• Der er, som du sikkert v6d, nogen som i
dag samler våben. Der er også gamle modstandsfolk, som ikke mere testamenterer deres ting til politiet, men til anden side. Hvad
vil du sige til dem?
Jeg vil sige til de mennesker· hvis det er
ordentlige mennesker - at de skal gemme
dem godt.Pas på våbneneoggemdemgodt!
- Du skal have det sidste ord, og du kan
selv formulere spørgsmålet. Hvad er dit sidste ord til dem, der læser dette?
Leve Danmark!
Der er mørkt og stille uden for. Et blødt
mørke og lugt afjord. Markvejen forsvinder
i intetheden. Man kan lugte en fugtig em,
som kommer ind mellem bakkerne.
Danmark er der.
Endnu.

•
4

DANSKEREl'I • NR. 4 • OKTOBER 1989

Indvandrere mod
dansk ytringsfrihed
I København har Den Danske Forening
været udsat for adskillige forsøg på med
voldelige midler at blokere møder og hindre
talere i at komme til orde. I flere af disse
tilfælde udgjorde indvandrere fra 3. lande
en væsentlig del af mødeterroristerne.
En pakistaner Bashy Quraishy, der er set
i denne Ook, har offentligt erklæretat stå bag
anslagene mod flere af DDF's møder i København i september 1988 og bar skamløst
erklæret:»Vi nærer ingen fine følelser for de
grundlovssikrede frihedsrettigheder« (Ekstra Bladet 12/91988). Denne grundlovsforagter har vore politikere belønnet med
dansk statsborgerskab.
De officielle indvandrersammenslutninger har dog i disse tilfælde for det meste
holdt sig i baggrunden og er ikke offentligt
trådt frem som initiativtagere til anslagene
mod den danske møde- og ytringsfrihed.
Anderledes nu senest i Århus. Lørdag
eftermiddag den 23. september havde FNForbundet arrangeret en høring der om flygt-,
ningepolitik, der kom til at forme sig som en
debat mellem det fhv. radikale folketingsmedlem Bernhard Baunsgaard og sognepræst Søren Krarup.
Allerede inden mødet var bygningen
hvor DDFforgodtetårsiden fik et annonceret mødesaboteret ved te.lefontrusler og aftalebrud - blevet overmalet med slagord mod
Krarup. Ved indgangen blev ni ungersvende, der var udstyret med kanonslag og kasteskyts som debatvåben anholdt af politiet - i
bemærkelsesværdig modsætning til anslagene mod DDF's møder i København, hvor
tilsvarende mødevoldsmænd aldrig er blevet taget af politiet.
Inde i salen måtte tilhørerne finde sig i
oplæsning og uddeling af en protest fra et
dusin indvandrerforeninger mod, »at FNForbundet giver indvandrerijendtlige repræsentanter som Søren Krarup og Kirsten Jacobsen yderligere mulighed for at komme
frem med deressynspunkter«, og de to nævnte injurieredes som »åbenlyse repræsentanter for de voksende racistiske tendenser i
Danmark«.
Disse hændelser i Århus er et nyt eklatant
bevis på, hvordan de fremmede i Danmark
- og her altså ikke tilfældige enkeltpersoner,

men indvandrernes offentligt stønede sammenslutninger - mener at kunne tiltage sig
ret til at blande sig i danskernes indbyrdes
debat om indvandrerproblemet og endda til
frækt at kræve ytringsfriheden indskrænket
eller ophævet for dem, der er modstandere

af at give Danmark bort til fremmede.
Et klart varsel om, hvad vi kan vente af
respekt for vore »grundlovssikrede frihedsrettigheder« den dag, de fremmede har
magt, som de har agt.
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Den ved mødet i Århus uddelte protestskrfrelse underskrevet aftt dusin indvandrerorganisationer.
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DNA - >>fingeraftryk<<
som nyttigt redskab i fremmedpolitikken
Af cand. scient. Bo Warming
Alle levende væsener har i deres celler
kromosomer, dvs. mikroskopiske, pølseformede molekylefortætninger, og disse inde·
holder dobbelrspiralsnoede DNA-molekyler, der er opbygget som perlekæder med 4
slags perler. Rækkefølgen afdisse perler (kaldet DNA-baser) afgør arveanlæggene og
kan i betydning sammenlignes med rækkefølgen af bogstaverne i en stor stabel bøger.
Enæggede tvillinger har helt ens DNArækkefølger. Førstegradsslægtninge, altså
søskende og forældre-barn-beslægtede, har
halvdelen af disse »protein-opskrifter« fælles. Hos halvsøskende og bedstefar-børnebørn og farbror-nevø-beslægtede m.fl. er en
fjerdedel indbyrdes ens. Hos tredjegrads t,e..
slægtede, altså oldeforældre-oldebørn, fætre-kusiner o.s.v. er kun er ottendedel af
DNA-rækkefølgerne indbyrdes ens. Og hos
ubeslægtede er kun en lille, tilfældig del
afDNA'et ens.
Den afslørende stregkode
Siden midten af dette århundrede har sensationelle fysiske og kemiske teknikker kastel interessante strejflys over DNA'et Det
allermeste har ,,; dog stadig ingen brugbar
viden om, science fictionforfatteroes ogjournalisternes fantasier om indgreb i de menneskelige arveanlæg er helt uvirkelige.
Men en teknik er udviklet til praktisk
anvendelighed, nemlig den såkaldte DNAfingeraftryk-teknik, hvor en del af DNA'el
fra nogle celler hos et individ slås i stykker
ad kemisk vej, og stykker af en bestemt slags
samles på vådt, porøst papir og udsættes for
elektrisk spænding og gennemstrømning.
Derved· afhængigt af molekylernes forskydning i et elektrisk felt - fås en stregkode som
den, vi kender fra emballager og tryksager.
Kodens betydning er ukendt, men sammenlignes koder af en bestemt slags fra forskellige individer, kan man se, om de hidrører fra
ens DNA-dele eller fra forskellige. Det bruges f.eks. til at finde ud af, om et foster har
samme arvelige sygdom som forældrene
(vedr. nogle få af de mange tusindearvelige
sygdomme), og det bruges til retsmedicinske
sporundersøgelser, hvor snart hundrede mistænkte er bleve.t fældet af, at efterladt sæd,
blod, hår eller hud svarede til mistænktes
(traditionelle undersøgelser, således ud fra
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ABO·blodtyperne, giver kun upræcis udelukkelse).

DNA-fingeraftryk
og familiesammenføring
Slæg!Skabsundersøgelser pr. DNA-fingeraftryk består i at sammenligne visse DNAdeles stregkoder, og hvis en angivet mulig
far har halwejssamme DNA·kodesom bar•
net, så idømmes faderskab og børnebidrag.
F'or nogle år siden indførte England
DNA-fmgeraftryk til kontrol af indvandredes familiesammenføring. Hvis det barn,
som en indvandrer ønsker familiesammenført, har halvvejs ens kode med den allerede
indvandrede voksne, så kan det med usvigelig sikkerhed siges, at det er hans barn: biologisk førstegradsslægtning med halvdelen af
hans arveanlæg. Har det kun en ottendedel
afstregkoden fælles med ham, er det snarere
hans nevø, og en påstand om, at del er hans
afkom og dermed berettiget ul familiesammenføring, må fejes af bordet som socialt
bedrageri.
Danske overvejelser
I starten af 1989 søgte en tyrkisk indvandrer i Danmark at få en 11-årig dreng fra
indvandrerens landsby i hjemlandet familiesammenført og angav derfor at være hans
far. Han havde under sit mangeårige ophold
i Danmark været gift med tre danske kvinder, formodentlig proforma. Hvis han overhovedet nogensinde havde delt hjem med
drengen i Tyrkiet, var det kun i få måneder
af drengens liv. Han havde muligvis været
gift engang med den 11-åriges mor, men
dokumentationen for denne påstand var
usikker.
I blade som Politiken og Akruelt svømmede debatten over med sympatitilkendegivelser for »far og søn«, og det blev iøvrigt
fremhævet, at begrebet blodets bånd er garn·
meldags og bør være uden betydning - del
afgørende måtte være, at »faderen« ønskede
at tage sig af drengen.
Naturligvis har det altid vægt, hvilke følelser der synes at være mellem påstået ophav
og barn, og tilstedeværelsen af stærke og
væsentlige følelser kan ofte sandsynliggøres
af dokumenteret langvarigt samliv i et fælles
hjem. Et barn, der er produkt af utroskab,

donorinsemination eller adoption, bør have
usvækkede juridiske rettigheder.
Brug af den nye DNA-teknik efter britisk
mønster var meget omtalt i sagen om den
tyrkiske dreng. Hvis vi havde været så progressive og fornuftige som englænderne og
havde gjort den ny, billige, hurtige teknik til
rutine, så havde en hurtig test måske gjort
det let at afvise familiesammenføringspåstan-.
den. Havde den derimod vist, at drengen var
førstegrads-slægtning til den herboende
voksne, så behøvede det ikke automatisk at
give ret til sammenføring. Ideelt ville være,
om vi - ligesom Svejts, USA, Canada, Japan
og andre tæring-efter-næring-lande - lod
enhver tilladelse til familiesammenføring
afbænge af, om herboende stillede bankgaranti for, at den nye indvandrer ikke ville
komme til at ligge vort social-og sundhedssystem til byrde.

*

Per Madsen, borgmester i Ishøj, har påpeget, at blandt de mange problemer, vi importerer sammen med indvandring og fatruliesammenføring, er et ekstremt stort antal
handicappede børn, især hos tyrkere og pakistanere. Oversygeligheden er foroylig blevet
bekræftet af en grundig (men i dagbladene
fejlreferere!) undersøgelse publiceret i Ugeskrift for Læger 1 ). Oversygeligheden har et
omfang, der gør,at indavl umulig kan forklare nogen stor del af den. I England, hvor
tilsvarende oversygelighed hos indvandrere
er velundersøgt, har debatten ofte gået på, at
indvandrere henter andre landsmænds børn
med behov for avanceret gratis behandling
til iodustrilandet under påstand om, at det er
deres egne førstegradsslægtninge. Sådant
kan let afsløres med DNA-fingeraftryk, og
da udgifterne til et handicappe! barn på
Københavns kommunes og amrs særlige institution" Vangedehuse«. hvor 16% er indvandrerbørn 2) - og vore andre institutioner
for muftihandicap og mental retardering er
nær en million kr. pr. barn om året, vil det
meget hurtigt gene sig ind, at vi tager ved
lære af vort naboland hinsides Nordsøen.
1) Knodscn, L. 8.;
•Ugeskrift for La:b>cr• 1989; 151:1103.
2) Clemmesen, J./m. svar ar M. Mikkelsen:
»Ugeskrift for l.a:ger• 1988; 150:60.

•

Kampen om Sandheden
Af Ole Hasselbalch
Den følgende artikel blev i juli
indleveret til Politikens kronikredaktion. Her blev den imidlertid afvist
med bemærkningen:
»Det er simpelt hen ikke nogen god, velskrevet kronik med original pointe eller ny,
overordnet tanke. De angriber»udokumen·
terede« meddelelser med ligeså ,,udokumen·
terede« påstande. Et eksempel fra TV 11.5.
d.å. oser heller ikke ligefrem af aktualitet
den 11.7. og kan heller ikke ligge lige for
i læsernes erindring«.

Den er herefter blevet trykt i forkortet form i Berlingeren, hvis redaktion fandt den »omhyggelig«,
»veldokumenteret«, »stilistisk udmærket« og »præcis,,.
Det sete er som bekendt afhængigt af øjnene, der ser. Og der er altså
nogle øjne, som slet ikke v11 se....

*

Tid: 11/5. Sted: Lænestolen foran TVavisen. Den fredfyldte atmosfære brydes af
dagens gru-historie: Yderligtgående højregrupper har, fortæller speakeren, optrappet
mods~1nden mod indvandrere i Norge.
Deres midler bliver mere og mere voldelige.
Uha uha. Vi får nu forevist en bombe,
som angives at være fundet i en indvandrerforretning. De ekstreme højrekræfter har,
meddeler speakeren, en voldelig tradition.
To ugertidligere er der fundet en tilsvarende
bombe i en indvandrerbutik nogle numre
højereoppe ad vejen. Nynazisterne har taget
ansvaret for et tidligere attentat mod en
moske. Og, gru,gru: Der er, fortæller speakeren, langt større og farligere organisationer
på højrefløjen nemlig »Folkebevægelsen
imod Indvandrere«, som har optrappet sin
kampagne og udsendt racistiske løbesedler.
Folkebevægelsens tidligere formand er nu
sigtet for attentatforsøg -der er blevet fundet
sprængstof på hans bopæl !
Derefter interviewes en leder fra partiet
»Stop Indvandringen,,: Kan han afvise, at
medlemmer af partiet har været impliceret i
bombesagen, spørger intervieweren? Næh,
nej, hvordan skulle han kunne afvise det?
Speakeren fortæller nu, at indvandringsmodstanderne hævder, at der om ti år vil
være 25 % muslimer i Oslo. Eo autoritativ
norsk journalist afkræfter dog heldigvis

denne absurde påstand. Det er, fortæller
han, at se spøgelser ved højlys dag. Ren
løgn. Ethvert offentligt kontor kan afkræfte
oplysningen. Den optrappede kampagne
mod iovandrerne skyldes, fortæller han,
bl.a. at en stramning af indvandringspolitikken har opmuntret højrekræfterne.
Vi må nok vente flere og sikkert fuldbyrdede attentater, slutter TVA.
Den kolde sved står på panden: Er dette
muligt? De pæne mennesker, man selv
kender og har talt med? Bombemænd,
højreekstremister? Løgnens fortrop?
Nej, sådan er det da heller ikke. En
personlig henvendelse til de implicerede
nordmænd bringer et ganske andet billede
for dagen.
De »yderligtgående højrekræfter«; således folkebevægelsen imod Indvandringen
(ikke imod indvandrere), rummer f.eks. en
del arbejderpartip0litikere, politikere fra
Senterpartiet, Kristeligt folkeparti m.fl.
Problemerne med at få alle de mange
indvandrerbutikker i Oslo til at løbe rundt
er flere gange blevet løst af disses indehavere
på den måde, at de har arrangeret »racistisk
hærværk« mv.,så forsikringssummen kunne
frigøres. Ophavsmanden til den af TV viste
bombe er endnu ikke fundet. Men den
stakkels attentatforsøgramte butiksejer længere oppe ad gaden er sigtet i en større
hælerisag. Politiet betvivler bl.a. derfor hans
forklaring om det iøvrigt noget særprægede
»attentatforsøg«. De yderst fåtallige nynazister i Norge har ikke taget ansvaret for
attentater. En sindsforvirret ung mand, som
på et tidspunkt kom i et nazistisk miljø (og

som senere blev knyttet til SOS-racisme),
har begået moskeattentatet. Indvandringsmodstanderne mener ikke at have udsendt
racistisk materiale -men ukendte kredse har
udsendt sådant materiale i deres navn •
tydeligvis for at kompromittere dem.
Dynamitten på formandens bopæl blev under påskud af, at ban ville hjælpe med at
sprænge n~et fjeld, bragt dertil af en person,
gennem hvilken der er tilflydt det ekstreme
blad »Klassekampen« de besynderligste
oplysninger fra Folkebevægelsens aktiviteter. Belejligt nok blev formandens bopæl
iøvrigt stormet af politiet, umiddelbart efter
sprængstoffets ankomst. Det er iøvrigt også
selveste »Klassekampens« redaktør, der
optræder i indslaget som den »autoritative«
kilde, der kan fortælle de danske seere, at
oplysningen om muslimernes vækst i Oslo
er løgn. Oplysningen selvstammer forøvrigt
ikke fra Folkebevægelsen men fra det
bestemt ikke indvandrerfjendtlige blad
»Skoleforum« Og iøvrigt er en fjerdedel af
Oslos skolebørn allerede nu indvandrere.
»Klassekampen« markedsfører bl.a. et krav
om »en million indvandrere i Norge i vor
tid1<.
Hvad er det altså, vi ser i TV-indslaget?
Er det loyal oplysning om forholdene i
Norge?
Er det f.eks. loyalt at Jade repræsentanten
for et ekstremistblad optræde som autoritativ kommentator? Er det loyalt at udelade
oplysningerne om de indvandrerskabte
attentater? Er det loyalt at skrue hele indslaget sammen i et forløb og en form som kun
levner seeren en mulig konklusion? Hvad
ville radiodirektøren f.eks. mene om en

PA PoHtiken. som i sin tid skabte den_opS,ege11de joom.1/iSlik. h.u den opsøgende virksomhed :,m3gct nye former.
En :uu~nym gruppe blatXit med.1rbefdcrnc omdeler stæd,'gl fj/ disse. alle de oplysnlngcr om ind,'8.ndringen, som
redaktxmen putter under gulvtæppet.'

u
Hov de der! Stop! Stands! Det er forbudt!
Det må man ikke! Det eksisterer ikke !!!
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interviewform, hvor han bliver spurgt, om
han kan afvise, at der er påvirkningsagenter
for KG B iblandt hans egne medarbejdere?
Hvad ville ban mon mene, at hans eneste
muligesvar på dettespørgsmålskulle bruges
til? Og er det loyal reportage, når en af de
interviewede nordmænd kan fortælle, at
TV-holdet fik »vanskeligheder med optageren«, da han gjorde opmærksom på problemet med de af indvandrerne selv forvoldte
nattentatere<?
Det er det nok ikke. Og det synes TV-direktør Hans Jørgen Jensen nok heller ikke.
For han skyndte sig at henvise til, at 4ugersfristen for klager over TV-programmer
var udløbet, da han blev gjort opmærksom
på sagen (!).
Det er ikke min opgave at optræde som
opdrager for pressens medarbejdere og heller ikke som dommer. Men som forbruger af
pressens produkter og som afhængig af
samme på mange livsområder kan jeg ikke
lade være med at bekymre mig over det
skråplan, flere og flere journalister er
kommet ind på.
Eksemplet fra TVA er jo nemlig
ingenlunde enestående. Tværtimod er det
karakteristisk for udviklingen: Flere og flere
af pressens tjenere opfatter ikke mere deres
opgave som gående ud på at sikre et loyalt
referat og så evL kommentere dette med
deres personlige opfattelse. Den personlige
opfattelse og de egne holdninger sættes

tværtimod hensynsløst først, og herudfra
Problemet er imidlertid også, at hverken
formes så det billede, der bringes videre. Og de involverede journalisters forudindtagetdette sker om nødvendigt på grundlag af hed eller de manipulationsteknikker, som
sådanne udvalgte dele af virkeligheden, som skaber røgsløret, vil få kendsgerningerne i
er egnede til at støtte det ønskede billede, denne sag til at forsvinde. Disse vll
eller som dog lader sig forvride således, at de tværtimod udvikle sig frodigt, indtil de inkan bruges.
den alt for længe er blevet til et så massivt og
At der altså anvendes teknikker,som ville omfattende problem, at de simpelt beo ikke
få selv en Goebbels til at føle sig stolt, længere lader sig skjule.
vækker tilsyneladende ikke anstød. Disse
Det er beklemmende, at en sådan situatiteknikker betragtes som selvfølgelige hjælpe- on har kunnet OP5tå. For det forudsætter jo
midler, når >oden gode historie« skal skrues nemlig, at ganske mange af pressens medarsammen.
bejdere har glemt grundsætningerne i loyal
Dette mærkes i disse år i ganske særlig journalistik. F.eks. havde glemt, atdet afgøgrad ved dækningen afindvandringsstoffet, i rende ikke er, hvad man med passende
relation til hvilket journaliststanden tilsyne- kunstgreb kan få folk til at tro, men hvad de
ladende er særlig hårdt ramt af forudiodta· tilgængelige factS er; at der ikke findes
gethed, vaneforestillinger og skabelontænk- kendsgerninger, som er vigtige for samning.
fundsdebatten og alligevel ikke viderebrinForholdet på dette felt er i realiteten det, gelsesegnede; at en debat i det hele taget
at der eksisterer to vidt forskellige billeder af aldrig er afsluttet på et tilfredsstillende tidsvirkeligheden. Det første er skabt af pressen punkt, hvis den ene part derved afskæres fra
og kan eksemplificeres gennem den journali- at bringe (nye) kendsgerninger ind i sagen.
stiske vinkling i det lige omtalte TV-indslag.
Hvis pressen ikke lærer at genoplive disse
Det andet er skabt af en række kvalificerede enkle dyder på indvandringsstoffets områforskere, som uafhængigt af økonomiske in- de, går Danmark en hård tid i møde. Der vil
teresser i sagen har undersøgt forholdene. nemlig så blive skabt et uhyre i form af en
Problemet er, at forskernes billede, som i massiv mængde indvandrere fra den 3. versagens natur nok er det, der ligger kends- den med samfundsødelæggende potentiel.
gerningerne nærmest, ikke kan trænge ud til Kun i ly af de systematiske tilsidesættelser af
befolkningen gennem det røgslør, som me- almindelig journalistisk hæderlighed, som i
dierne har lagt ud ved hjælp af mani- dag præger pressens behandling af indvanpulerende formidlingsteknikker.
dringsstoffet, kan dette uhyre vokse, som det
gør.
Apropos TVA 11/5: Det er blevet foreslået både TV I og TV 2 at foranstalte en
høring, hvor alle eksperter på området kan
få lov til at meddele deres viden videre, og
hvor de kan blive udspurgt af et panel med
ligelig
repræsentation for begge sider i indFinn Slumstrup, der, som vore læsere vil vide, har gjort sig det til en levevej at være
vandringsdebatten.
god og ædel, kæmper en stadig kamp mod det onde i andre mennesker. Kampen på
TV I har afvist tanken om en sådan høde retfærdiges side kan imidlertid være opslidende, også for en ildsjæl som Finn
ring,
og TV 2 har ikke meldt nogen interesse
Slumstrup. I sidste nummer af »Flygtninge-Nyt« bekender han, at godheden i
i den.
øjeblikket er trængt tilbage afen uhyggeligt velorganiseret ondskab, ogat befolkningHvorfor mon?
ens modvilje mod den gældende indvandrerlov er stigende:
Hvorfor
må befolkningen ikke få den
»Det kan imidlertid ikke undre i betragtning af, at vi har været gennem et årstid
maksimale
viden,
der er tilgængelig for øjehvor den formulerede opinion imoddansk flygtninge-og indvandrerpolitik er blevet
blikket, frem på bordet til selvstændig stilmere organiseret uden andet modspil end det behjertede frivillige initiativer og - i al
lingtagen? Hvorfor ikke lade allesynspunkbeskedenhed - Dansk Flygtningehjælp har kunnet yde«.
ter og oplysninger komme frem, så de kan
Vi får uvilkårligt tårer i øjnene ved denne fra hjertet kommende erklæring. Vi ser
blive vejet over for hinanden med dew
for 05, hvordan et massivt, velorganiseret apparat af onde mennesker står over for en
egen vægt og ikke med den vægt, de
flok forpjuskede, behjertede idealister med de bedste viljer, men reelt uden en chance
efter at være undergået en passende beb.it
over for den magtfulde kol05 af kulde og had.
dig behandling i kyndige journalisthænde,
Set i det lys kan vi kun bi(alde Finn Slumstrups bemærkrung om, at »det ·
Er det, fordi TV helst vil kunne fortsættt
unægteligt (er) på høje tid, at arbejdet med oplysningsbevillingen på 10 mil!. kroner,
med at tegne billedet således, som det blev
der blev bevilget på Finanslov 1989, kommer i omdrejninger«. Ikke sandt, det
gjort li/5? Er det, fordi TV godt ved, at
manglede bare?!
befolkningen ikke bar nogen jordisk chance
Vi ønsker Finn Slurostrup, der kun har sit gode hjerte (plus et par milliarder i
for
at afdække den mulige løgnagtighed i de
statstilskud) at sætte ind i kampen for oplysning og mod ondskaben i menneskenes
utallige små og store indslag, som TV prohjerter, al mulig held og lykke. Men vi konstaterer samtidig, at hvis »oplysningen«
ducerer om emnet?
ikke skal kunne kaldes propaganda og løgn, så må den hæve sig over den ukristelige
Hvad er ellers forklaringen, kære TV-lemængde vrøvl og fordrejninger, som man søles ind i, hvis man kommer for skade at
delser?
læse Finn Slumstrups I.L1le godhjertede og ædle avis, »Flygtninge Nyt«.

En folkeoplyser fattes penge
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Venstres fremmedoplæg
Det er på det senesre blevet tydeligt, at
1/ere af de poliri.ske partiers stædige forsøg
på at kvæle eller overhøre protesterne mod
fremmedpolitiken her i lander og i stedet
påstå, at alt er i orden og under ko/l/rol, er
ved at krakelere. Man kan så spørge. om der
er tale om en varig holdningsudvikling eller
blot om et billigt fift,1 brug, indtil kommunevalget er overstået - hvilket vi dcsv.:crrc før
har set kvalmende eksempler på. Senest har
partiet Verurre vedsit udlændingeudvalg udsende er debstopla.>g, der er blevet kommenteret en hel del i pressen, især af skuffede
fremmedlobbyister. I det følgende afrrykker
,,i en bedømmelse modtaget fra et medlem
af Venstre.
Omsider har et af regeringspartierne vist
interesse for indvandrerpolitikken. Venstre
har sendt et debatoplæg om udlændingepolitikken på gaden.
Ikke et fejlfrit oplæg desværre. Især i opgørelserneover, hvor meget udlændingepolitikken koster samfundet, er der mangler,
f.eks. overses de penge, Oygtningene koster
efter integrationsperioden.
Resultatet af oplægget har været, som
man kunne forvente: en voldsom debat i
pressen og stigende opinionstal til partiet. Et
resultat, der ikke kan undgå at styrke Den
Danske Forenings synspunkter.

Voldsom debat
Debatten der er opstået efter udsendelsen
af Venstres debatoplæg viser nemlig en forbløffende enighed i partiet om de synspunkter, der præger oplægget: at Oygtningestrømmen skal styres bedre, så bekvemmelighedsflygtninge undgås, og at der på familiesammenføringernes konto sker en reel indvandring.
Bevares, forargelsen har væretstor. Kooteligt har det været at overvære for eksempel
Informations Jacob Andersens iha!rdigeanstrengelser for at støve Venstrefolk op, der
ville tage afstand fra partifællernes oplæg.
Alt hvad han kunne finde var en sølle
VIJ'er.
Venstres medlemmerderimod bakker op.
Med fil undtagelser synes oplægget at være
repræsentativt for partiets bagland. Det vidner om en enighed, der bliver uhyre politisk
værdifuld i de kommende måneders debat i
regeringen. Når Venstres landsmøde sidst i
september er overstået, vil Venstres ministre

have et entydigt mandat i ryggen til at presse

et lovforslag om en stramning af familiesammenføringerne og en begrænsning af spontanflygtningene igennem regeringen. Det
Radikale Venstre vil selvfølgelig stritte
imod. Men med de radikale opinionstal kan
partiet ikke holde til at splitte regeringen.

Meningsmålinger
Tidspunktet er meget gunstigt. Venstres
opinionstal steg nemlig omgående, efter at
oplægget blev kendt, dvs. før uroen i Fremskridtspartiet. Der er altså endnu mindre
tvivl om den folkelige opbakning end om
medlemmernes. Det Konservative Folkeparti har da også set skriften på væggen og
bebudet, at man skam også vil la ve et oplæg! Der er jo mindre end 2 måneder til
kommunalvalget.
Alt dette betyder, at ingen i de 2 store
borgerlige partier idag er i tvivl om, hvor

nøglen ligger til at undgå den frygtede sejr til
FremskridtSpartiet ved kommunalvalget;
den ligger ien meremarkant borgerligprofil
på udlændingepolitikken. Ikke fordi de borgerlige politikere pludselig bar skinet mening eller er blevet modige. Men fordi presset fra medlemmerne og vælgerne efterhånden er for stort til at overhøre.

På langt sigt
Den største gevinst ved Venstres oplæg er
imidlertid, at det overhovedet er kommet.
Det er endelig blevetstuerent i de borgerlige
partier at diskutere indvandringen. Der bliver nu løst op for det tomrum, der er opstået
i de år, hvor partiledelserne har undertrykt
diskussionen. Det giver Den Danske Forening en enestående mulighed for at vinde
lydhørbed for vores synspunkter.
Vi skal vide at udnytte denne mulighed.

En kulturelt berigende lussing
Journalist Vagn Erik Andersen er en godmodig mand. Forleden fik han en lussing,
men i stedet for at blive rasende og slå igen, gik han hjem og skrev en kronik om
lussingen og sendte den til det prøveløsladte Aktuelt, der bragte den d. 21-8-1989.
Det var en midaldrende tyrk, der havde stukket den flade ud, og Vagn Erik
Andersen, der bekender, at det er den første lussing, han har fået, siden ban var barn,
er af øretæven blevet vakt til fornyet omtanke vedrørende indvandrerspørgsmålet.
Han har talt med en etnograf, der bar belært ham om, at indvandrere har et andet
forhold til fysisk vold, end vi har.
•Det er naturligvis både usympatisk og forkert, det han har gjort i forhold til vores
normer, men det hjælper mig at få forklaret, hvorfor jeg fik den ørefigen«.
Journalist Andersen forstår sin øretæve, og dermed er han nået længere end de
fleste andre dødelige. Og han lader det ikke blive ved det, han finder også grund til at
advareandre mod at reagere anderledes. Han understreger, at folk, der ikkesætter sig
ind i den kulturelle baggrund for lussingerne »bliver angste for de fremmede og deres
tilsyneladende irrationelle opførsel - og så er der ikke langt til racisme«.
Nej, sådan en lussing er ingen rar ting. Hvad kunne det ikke væreendt med, hvis
den var overgået en anden end den besindige og forståendejournalist. Tænk, om den
havde ramt et ganske almindeligt menneske. Måske havdeangsten sneget sig ind. Der
kunne være blevet slagsmål. Så var det endt i den rene racisme.
Men nu da lussingen ramtejournalist Andersen, da er den ikke så gal, at den ikke er
godt for noget. For hans efterfølgende overvejelser »kan også bruges til at se på vores
egen tilværelse som andet end blot den naturlige og patenterede rigtige livsform«.
Andersen synes at have fået smag for lussinger. Han er begyndt at overveje, om
ikke vi skulle lære af tyrkerne og begynde at tæve hinanden lidt oftere. Hvem siger,
vores omgangsform er den rigtige? Hvad bilder vi os ind at tro, at det er forkert at
stikke Oade i trafikken? Går vi måske og tror,at vi er bedre end de fremmede? Er vi
måske i virkeligheden racister.
Journalist Andersen blev vækket til meget dybe tanker af den lussing. Og vidste vi
det ikke allerede, så ved vi det i hvert fald nu· øretæver står højt på anti-racismeos
dagsorden. Hvor tolerancen og den etnografiske dybsindighed hersker, er der altid
lussinger i luften.
Kulturelt berigende lussinger.
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Om at have hjemme
AfNiels Lillelund
Når man betragter den heftige debat om
indvandrerpolitikken, kan det slå een, hvor
typisk frontopdelingen egentlig er. Fronterne har set sådan ud på en masse andre
områder i de sidste tyve år. Indvandrerpolitikken er den indlysende konsekvens af en
cankegang, der alt for længe har hersket i
toneangivende kredse herhjemme.
Som parter i striden står på den ene side
først og fremmest en akademisk kaste, der
som altid nærer en teori ved barmen. I de
sidste tyve år har teorien båret navnet fri.
gjorthed. At være frigjort har været tidens
løsen. Frigjort for kone, børn og forpligtelser. Frigjort for snærende moralske bånd.
Frigjort for enhver hæmning af egne udfoldelser, fri til hensynsløst at følge enhver indskydelse. Fri til at realisere sig selv.
Men når frigjortheden er idealet, så er
også bundetheden blevet mistænkelig. Den
kvinde, der føler et ansvar for sit hjem og
sine børn, bliver snavset til og hængt ud til
spot og spe af højtråbende ligestillingsforkæmpere. Det ægtepar, der ikke deltager i
udenomsægteskabelige eksperimenter, er
småborgerligt og bornert. Vi ejer ikke hinanden! Vi må ikke binde hinanden! Det er
sloganet. Men sandheden er, at det er netop
de~ vi gør. To ægtefæller ejer netop hinanden, hvis deres ægteskab er alvor. En far ejer
sine børn, hvis han er en ansvarlig far. Ligesom barnet ejer sin far. Fordi der mellem far
og søn findes bånd og forpligtethed.
Og ligesom en søn hænger sammen med
sin far, sådan hænger danskeren sammen
med Danmark. For danskeren er Danmark
ikke bare Danmark, et tilfældigt land på
kortet, som ban har valgt at slå sig ned i. For
danskeren e.r Danmark et særligt sted, det
sted, der er hjemme.»I Danmark erjeg født
/ der har jeg hjemme/ hvor sproget er min
moders bløde stemme / og som en sød
musik mit hjerte når«, som H.C. Andersen
udtrykte det så smukt og ligetil.
Det var den samme forfatter, der bekendtgjorde, at »det at rejse er at leve«, men det
var netop efter en udenlandsrejse, H.C.
Andersen skrev linierne til »I Danmark er
jeg født«. Hvad den rejselystne digter først
og fremmest havdelært i udlandet var, hvad
Danmark var, at Danmark var hans fædreland, og der hørte han hjemme. Det var da
han kom ud, at han læneat kende forskel på
hjemme og ude.
H.C. Andersen gjorde den erfaring. at
stærke bånd kn)1tede ham til fædrelande~

IO
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og det er den samme erfaring, vi gør, når vi
idagslår over for en forræderisk indvandrerpolitik. Når skolerne på Vesterbro ikke
længere rummer danske børn i de første
klasser, sander vi pludselig, at det ikke var
ligegyldigt, at den danske folkeskole var
dansk. Hvis skolen befolkes af muslimer, er
den ikke den samme. Hvis skolen skal være
»multikulturel«, er den ikke længere dansk.
Og hvis Danmarks grænser fortsat skal være
åbne og landet være skueplads for sociologers eksotiskeeksperimenter,ja, så er landet
ikke længere vort. Så er vi hjemløse. Danmark vil fortsat ligge der, men det vil ikke
længere være danskernes naturlige hjemsted. Det vil være beboet område, men det
vil ikke være nogens fædreland.
At den udvikling allerede er i gang, kan
med al ønskelig tydelighed aflæses afbefolkningsscatistikken. Men at den ideologiske
herskerklasse også er i fuld gang med åndeligt at forberede danskerne på, at de ikke
længere bar noget fædreland, ses ikke i scatistikken. Det ses langt snarere f.eks. af den
lille, ubetydelige ændring, den nye udgave af
Højskolesangbogen har gennemgået. l
redaktionen har man nemlig bestemt, at det
afsnit, der før bed »Fædrelandet«, nu skal
hedde »Danmark«.
Det er kun et lille ord, men dette er den
gamle historie om det lille ord med den store
betydning. Hvad ligger der nemlig i ordet
»Fædreland«? Der ligger H.C.Andersens
erfaring. Der ligger enhve.r danskers forpligtelse. Der ligger en arv. »Fædrelandet« betyder, at det er vore fædres land, som vi bar
overtaget. Det betyder et bånd.
Men de fremmede kan ikke kalde Danmark for »fædrelandet«. Deres rod og deres
forpligtelse findes et andet sted. Det har
Højskolesangbogens redaktion laget konsekvensen af. »Danmark« er navnet på dette
bestemte stykke land, som det kendes verden over. Fremoverskal sangenefinde plads
under denne titel, ligesom svenske sange
findes under »Sverige«. Fædrelandet er væk.
Forpligtelsen er væk. Og Højskolesangbogen er ikke længere danskernes bog, men en
sangbog som alle andre med et pænt afsnit
til hvert. En anti-racistisk sangbog! En sangbog, der ikke gør forskel på folkeslagene. En
sangbog, der ikke diskriminerer.
Det er den naturlige følge af den cankegang, der kalder menneskelig rodfæstethed
for racisme. Det er den samme tanke, som
lægger Danmark ud som herreløst gods. Det

er den samme canke, der slår bag indvandringen og truslen mod Danmarks fortsatte
eksistens. Danmark er truet af frigjorthedens ap05tle.
Derfor kæmper vi nu om Danmark. Vi
kæmper ikke mod de fremmede. De er blot
mennesker, der som vi, stræber efter lykken.
Nogle er flygtet fra terror og vold, andre
søger blot velscand og økonomisk bedre kår,
nogle er svindlere og bedragere. De er som
folk er Oest, og det er ikke dem, kampen i
virkeligbeden gælder.
Nej, striden står mellem os og dem, der
bar åbnet Danmarks grænser og ikke vil
tillade os være et folk. Man kan ikke bebrejde en iraner, der er interneret i en lejr i
Vesttyskland, at han søger til Danmark, hvis
socialsystem flyder med mælk og honning.
Men man kan bebrejde den politiker, der i
idealismens navn tillader iraneren at gøre
det Man kan ikke bebrejde den tyrk, der
søger at samle sin familie i et land med
økonomisk velscand, hvis hans alternativ er
fattigdom og elendighed. Men man kan be·
kæmpe de politikere, der nægter det danske
folk at sætte en grænse. Man kan bebrejde
hele den heskerklasse af intellektuelle,journalister, skuespillere og politikere, der søger
at mistænkeliggøre folkeligt arbejde som racisme. Man kan slå fast på sin bundethed og
sin virkelighed og blæse på, at alle frigjorthedens kyniske frofeter derfor udnævner
een til nazist. Man kan fastholde sin folkelige identitet. Det er netop, hvad vi i Den
Danske Forening gør og skal gøre.
Spørger man derfor, om Den Danske
Forening kan have en berettigelse efter en
evt. ændring af indvandrerlovgivningen, så
er svaret ja. I frigjorthedens tidsalder vil
mennesker, der ved sig bundet til Danmark,
have nødigt at rykke lidt sammen og slå
samlet. Vi kan ikke andet. Her bar hjertet
hjemme, så her må også vi blive og slås. Og
som H.C. Andersen bede for Danmark:
Du danske friske strand
plovjernet guldhorn finder
Gud giv dig fremtid
som han gav dig minder
dig elsker jeg
Danmark, mit fædreland.
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EF's indre marked
- drøm eller mareridt?
Det kommende indre marked i EF giver
anledning til megen presseomtale. Det nationalt vigtigste forbold ved sagen, nemlig
clen krævede neclbrydning aflandegrænserne og fri trafik mellem EF-landenefor alle,
der opbolder sig i dem, bar imidlertid hidtil
ku11 i ringe omfang været påpeget og debatteret. Der vil i værsre fald kunne medføre en fremmedinvasion i Danmark, dersiger
spar-ro ri/ air, hvad vi indtil nu har oplever.
Fra en samfundskyndig polilisk observarør
har vi mocl/Ilgel følgende foreløbige vurdering afproblemet.
Det indre marked rykker nærmere. Den
I.januar 1993 falder allegrænser væk. Penge, varer og - ikke mindst - personer vil frit
kunne færdes overall i EF. Uden kontrol.
Venstres leder, udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, kalder denne begivenhed
en drøm. Andre, måske mere rodfæstede, vil
sikkert anvende et mindre begejstret udtryk.
For Den Danske Forening bliver det indre marked en af de kommende års store
udfordringer. To afgørende perspektiver
trænger sig nemlig på:
I. hvad betyder det indre marked for Danmarks flygtningepolitik?
2. hvornår bliver Tyrkiet, og evt. Marokko,
medlem af EF?
Selvstændighed væk
Hvad angår Danmarks flygtningepolitik i
det indre marked giver cen ting sig selv: Det
er urealistisk at tro, at Danmark får lov at
opretholde en selvstændig udlændingepolitik. Når først en fremmed er kommet ind i et
EF-land, har banjo ret til at færdes overall.
Derfor venter alle, at der samtidig med
etableringen af EF's indre marked bliver
gennemført en harmonisering af EF-landenes udlændingepolitik.
Nu ser det heldigvis ud til, at den frie
transport af personer over grænserne ikke
uden videre far lov til at blive gennemført.
De første modstandere har gudskelov meldt
sig. Det er ikke uventet Storbritanniens
stærke premierminister Margaret Thatcher,
der gentagne gange har fasL~lået, at bortfald
af grænsekontrol ikke er nødvendig for et
frit marked. Også Frankrig er bekymret.
Fælles regler
Men embedsmændene er i fuld gang med

arbejdet. Claus Tornøe, afdelingschef i J ustitsministeriet, forklarer 13/ 3 1989 i EFavisen, at en harmonisering af visum- og
asylpolitikken er nødvendig, når/his grænserne åbnes. Og allerede idag arbejder de 12
EF-lande på at justere deres visum- og
immigrationspolitik over for hinanden.
F.eks. er man blevet enige om en liste på SO
lande, som EF-landene er vil kræve visum
fra. Det drejer sig især om de østeuropæiske
og de mellemøstlige lande.
En model man arbejder med er, at en
asylansøgning skal behandles i det land,
hvor flygtningen har familie. Afgørelsen
skal derefter respekteres af de andre EF-lande. Det betyder, at reglen I. asylland falder bort. Får en flygtning asyl i f.eks.
Grækenland, har han også adgang til
Danmark. Beslutningen om, hvorvidt en
given person skal have adgang til Danmark,
skal altså ikke længere træffes i København
eller Kruså. Men i Brindisi, Athen eller om
nogle år måske i Ankara eller Rabat.
Europæisk Forbryderhjælp?
Hertil kommer kriminelles og terroristers
muligheder for at operere i alle EF-landene
uafhængigt af grænserne. En tanke, der har
gjort indtryk på ikke mindst Margaret
Thatcher. Perspektivet vinder imidlertid
ikke forståelse hos den ansvarlige EFkommissær Martin Bangemann. Morgenavisen Jyllands-Posten citerer den 27/2
1989 Bangemann for at »politiopgaverne
kan gennemføres ved et tællere samarbejde
mellem de nationale myndigheder( ... ) - det
erjo alligevel ikke ved grænserne forbryderne
fanges«. Den tanke at forbryderne måske
netop afholder sig fra at krydse grænsen,
fordi den findes, har tilsyneladende ikke
strejfet EF-kommissæren med ansvar for
det indre marked.
Lilleasien i Europa?
Tyrkiets formelle ansøgning om medlemskab af EF blev fremsat i april J987. Foreløbig bliver ansøgningen dog ikke imødekommet. Det skyldes det historisk dårlige
forhold til Grækenland og overtrædelserne
af menneskereuighederne.
Perspektivet i at give 55 mio. mennesker
(70 mio. i år 2000) med en levestandard
langt, langt under EF-landenes adgang til
EF nævnes aldrig. Endsige det rystende,

men unævnelige, perspektiv, at disse mange
millioner mennesker er muslimer.
Og Uffe Ellemann-Jensens begejstring
for EF er som bekendt omfauende. Så
omfattende, at han, da han i marts var i
Ankara og Wien for at føre EF-samtaler,
ved hjemkomsten udtalte, at »Danmark er
principielt åben overfor tanken om udvidelser af fællesskabet« (Jyllands-Posten 9/3
1989).
Hør folket
Der er dog næppe tvivl om, hvordan den
danske befolkning ser på forslaget om at
give disse millioner muslimer adgang til EF.
Så man kunne næsten unde Uffe EllemannJensen, at han stadig er udenrigsminister,
når vi engang skal have en folkeafstemning
om delte spørgsmål.

Folkevandringer
i EF
EFs kommende indre marked og den
forventede afskaffelse af grænsekontrollen
mellem EF-landene forudses at medføre
store folkevandringer inden for EF-området.
Lederen af det ves11yske forbund for offentlig og privat forsorg Dirk Jarre talte
herom ved Socialpolitisk Forenings sommermøde på Askov. Han forudså, at fauige
befolkningsgrupper i de andre EF-lande om
få år ville udvandre i stort tal til bl.a. Danmark for at nyde godt af vort gavmilde
velfærdssystem. Med indførelsen af det indre marked ville det blive umuligt at stoppe
dem.
Formodentlig vil det heller ikke være muligt al hindre, at indvandrere fra 3. lande,
hvoraf der findes adskillige millioner i EFlandene, frit kan bevæge sig over grænserne
og altså bl.a. til det sociale paradis Danmark, der allerede nu udøver en så stærk
tiltrækning på dem.
Jarre mente, at ideen bag EF bl.a. er at
skabe lige levevilkår for alle, og at folkevandringer derfor er en naturlig udvikling.
(Politiken 25.8. 1989).
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Den aggressive
muhamedanisme

I•

Det følgende er ikke digt og tankespind. Det er en nøjagtig beskrivelse af de faktiske
forhold. Kilden til den kender dem indefra. Det er nemlig iraneren Amir Taheri. Han er
tidligere chefredaktør for en af Irans største aviser. Han bor nu i Vesten, hvor han bl.a. har
beskrevet forholdene i bogen »Holy Terror« (Sphere Books Limited, London 1987).
Medlemmer af Den Danske Forening med kendskab til mellemøstlige forhold og
personforbindelser til Mellemøsten bekr:efter rigtigheden i de oplysninger, Taherigiver. De
fortæller endvidere, at Danmarks ukritiske asylpolitik har gjort vort land til varmestue for
nogle af de værst tænkelige islamiske elementer.
Foreningen spurgte i oktober 1987 og april 1989 ju.'titsministeren, hvad regeringen
tænker sig at gøre ved det problem, som ligger i, at der lukkes en mængde indvandrere ind i
landet,som har »normer«, der er aldeles uforenelige med grundlæggende danske principper
og værdier.
Dette er ikke blevet besvaret.
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En bombe foran et luftfartsselskab ved
Vesterport. Endnu en foransynagogen i Krystalgade. En lejlighed i Blekingegade fyldt
med våben. En naiv dansk pige afsløret før
en aktion, som skulle have taget livet af
overrabbineren og chefredaktøren på et af
vore større dagblade. Tre tusinde, der går
råbende gennem Københavnsgader og kræver død over en forfatter og dennes forlæggere.
Dette er ikke fiktion. Det ved vi. Der
kommer noget udefra, som har brudt vor
idyl. Strømninger, som har udgangspunkt i
Islam.

Skabt af krigere for krigere
Det er ingen tilfældighed. Islam opfordrer
sine tilhængere til at drive en offensiv kile
ind også i fredelige kristne samfund. Af alle
de store verdensreligioner er Islam ikke
skabt af filosoffer. Den er skabt a/krigere og
for krigere. Og en god del af dens udøvere
tager dens bud yderst bogstaveligt.
Dette sidste er noget, vi er tilbøjelige til at
se udenom. Herre.,øud. Islam er jo en stor
verdensreligion. Den er vel, når alt kommer
til alt, ikke værre end Kristendommen. Jovist, undskyldninger og blødgørende tolkninger er det ikke svært at finde. Vi er vel
også tilbøjelige til at bedømme andre ud fra
vore egne forudsætninger. Vi tror, at de
tænker på samme måde som vi, og at de vil
reagereligesom vi. Vigleromer,atdet forudsætter, at de har samme kulturtradition som
vi. Og det har muhamedanerne ikke specielt ikke de muhamedanske fundamentalister. Vi kan gå hen og blive sørgeligt
skuffede. Og så vil det være for sent.
Hvad er det da for et tankegrundlag, den
ekstreme muhamedanisme hviler på?
En hel livsholdning kan naturligvis ikke
forklares på få sider. Men nogle af de centrale forestillinger, de, som driver bombemændene i vor midte, lader sig dog ridse
op.
Et centralt punkt er, at Islarn ikkeopfatter
religionen som den enkeltes eget anliggende.
Under Islams halvmåne er det ikke religionen, som er en del af livet, men livet, der er
en del af religionen.
Et verdsligt statsstyre er derfor umuligt.
Derfor er det vanskeligt for regeringer i islamiske lande at regere uden om præsteskabet. Det kan endog være vanskeligt for dem
at opkræve skatter.
Bekendelsen til Islam forudsætter, at man
udsletter sin egen identitet. Som det siges:
» Du begynder først at leve, når du har dræbt
dig selv. Selv'et er intet andet end Satan i
forklædning. Dræb ham, og du vil blive
frelst. Muslimer er lykkelige, fordi de kan
gennemføre denne selvudslettelse efter guddommelige regler. For Islam har svaret på
ethvert tænkeligt spørgsmål. Alt, hvad indi-
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videt behøver at gøre, er at adlyde disse
regler uden at stille spørgsmål, uden afvige!ser«.
Den rettroende må altså ikke bare være
sig selv. Han må derfor heller ikke have et
øjeblik ledigt, hvor han kan glide bort fra
troens vej. Den shiitiske ritus rummer ikke
mindre end 732 bønner, som kan fremmumles i ledige stunder til at holde sig andre
tanker fra livet. Detat tænke selv anses ikke
bare for unødvendigt men også for farligt,
eftersom Koranen eller præsterne jo giver
svar på alt. Ej heller må den rettroende være
alene, idet han så kan få forkerte tanker.
Forestillingen om politisk og social uniformitet beskrives ofte af Allah-partiets (»Hizbollah«) teoretikere som »tawhid«, d.v.s.
enhed. Idealet er at genskabe et samfund,
hvor alle genvinder deres tabte forening
med Skaberen.

Apar1heid efter køn
K viodesynet er velkendt. I konsekvens af
dette accepteres f.eks. blandede skoler ikke.
Et frit samkvem mellem mænd og kvinder
som i Vesten er udelukket.
Et af Allah-partiets væsentlige programpunkter er på ny at få kvinden placeret på
den plads, der er »bestemt« for hende. Denne plads kan bedst beskrives som en mellemøstlig variant af apartheid - blot baseret på
køn i stedet for hudfarve. Kvinder anses at
være sårbare, skrøbelige og konstant tilbøjelige til at lade sig lede i fristelse. Derfor må de
beskyttes af manden. Forholdet mellem
mand og kvinde behandles i øvrigt med
overordentlig omhu og fyldighed i Islam.
Det er i Koranen det jordiske anliggende,
som optager mest plads. Enhver afvige!se fra de regler, der er sat op for dette forhold, betragtes som en »krigshandling«
imod Allah.
Menneskene falder i 3 grupper: 1) De,der
kender deres religiøse pligter (mustanbat),
2) de, som undertrykker og udnytter menneskeheden eller håner Troen (mustakbar)
samt 3) de undertrykte, som ikke kender
Islams lære, eller som er ude af stand til at
udøve den (mustazal).

l
J

Døm og dræb
Den første gruppe, Troens Krigere, har
ansvaret for gennemførelse af Troen. Og de
må selvgøre det, dette ansvar forpligter til herunder udslette Troens ijender. Under
udøvelsen af deres religiøse pligter har Troens krigere ret til at optræde som dommere
over andre, når blot de handler strengt i
henhold til Troen. De kan endog dødsdømmeandre. De bør dog naturligvis konsultere
en rigtig dommer først. Men den manglende
mulighed herfor bør på den anden side ikke
afholde en Troens Kriger fra at eksekvere
det, han betragter som en guddommelig

dom. Den, som klart indentifieeres som en
fjende af Troen, skal udryddes. For i
modsætning til kristendommen er Allahs
rige ikke af det hinsides. Det må skabes her
og nu.
Islam opfatter verden som opdelt i to
byer: »Troens by« (Dar al-Islam), som omfatter islamiske lande, og» Krigens by« (Dar
al-Harb), som opfatter andre lande.
Alle de, der ikke bekender sig til den
sande islamiske tro, betegnes som »de
andre«. Disse kan f.eks. omfatte muhamedaneme, der er forfaldet til vestlig tænkemåde.
Sådanne skal bringes tilbage til den rette sti
gennem råd, lokken og om nødvendigt
magt. De omfalter også kristne og jøder,
der, omend de tåles som religiøse minoriteter, må betale særskat til de islamiske
autoriteter. De kristneellerjøder, som måtte
huse ijendtlige følelser imod Islam, betragtes
som fjender, der bekriger Islam, og deres
straf herfor er døden - eller vansiring (således at deres sjæles grimhed afspejles i deres
ansigter, som det er sagt).
For den rettroende er tanken om religiøs
pluralisme (mangfoldighed) i verden altså
helligbrøde (og en synd, som påkalder sig
dødsstraf).
Udskillelsen afen fjendtlig verden omfatter også udskillelse af ikke-islamiske ideer,
herunder f.eks. hele det vestlige politiske
id~rundlag. Demokratiet anses for en fjende af Islam, eftersom det jo giver det enkelte
menneske ret til at bestemme i sine egne
anliggender.
Satan anses at være overalt og at kunne
give sig til kende på millioner af måder: I en
lok af en kvindes hår, som stikker frem fra
sløret. I en ung mands udækkede arme eller
ben. Eller i den jødiske besættelse af Pa!æstina. Kampen imod Satan er en fuldtidsbeskæftigelse for Allahs krigere. "Vor religion
er ikke blot en deltidshobby sådan som
korsdyrkernes, der går i kirke om søndagen
for at bestikke deres gud«, siges det i et
fundamentalistisk manifest. •Religionen er
ikke skabt for menneskets skyld, men mennesket for religionens. Så vi kan ikke bare
lukke øjnene for de tilsyneladende betydningsløse tegn på Satans nærvær i vore omgivelse.r<(.
I konsekvens af disse tankegange er endog en landsomfattende kampagne mod hunde blevet præsenteret i Iran som et afgørende slag mod Vesten. I fredagsbønnen opregnedes alt det onde, som hunden kan gøre
den rettroende, og doktorer i teologi skrev
lange artikler for at be,•ise, at hunden er et
»urent« dyr. På samme måde hat fundamentalisterne i Ægypten og Golf-staterne
ført en kampagne mod videotapes. De
hævdes nemlig at være Satans værk, fordi de
afleder de rettroendes opmærksomhed fra
deres religiøse pligter.

»Det er Islams natur at dominere, ikke
at blivedomineret, at påtvingealle nationer Islams regler og at udstrække sin
magt til hele jorden«.
· Sbaikb Hassan al·Banna, stifte( og øvel'S(e
\'ejleder for Del muslimske Broderskab.

»En rettroende, som ser Islam trådt
under fode, og som ikke gør noget for at
stoppe det, vil ende i det hedeste helvede.
Men den, som griber et gevær, en daggert, en køkkenkniv eller blot en småsten
for at skade og dræbe Troens fjender,
hans plads i Himlen er sikker. En islamisk stat er den totale sum af sådanne
enkelte rettroende. Et islamisk land er et
land i krig, indtil hele verden ser og anerkender den sande tros Iys«.
AyatoUah F'azJ-Allah Mahslati.
» Vi må afvise demokratiet til fordel
for Islam, som det enestående og perfekte
system, skabt af Den Almægtige.... Vores
march er netop begyndt, og Islam vil i
den sidste ende besejre Europa og USA.
... For Islam er den eneste vej til frelse for
en verden i fortvivlelse.... Det er vores
mission at bringe frelse til hele verden.
Og tro ikke, at vi er utopiske drømme-

re«.
Sbalkh Saeed Sbaaban. SUonimuslimsk
ledet i Tripoljs.

»De kristne har fire forskellige versioner af, hvad deres profet ønsker, de skal
lære.... Derfor er døren åben for forvirring, debat og afvigelser, for at nogen kan
sige del ene og nogen det andet. I Islam,
derimod, er der kun ~n koran og ikke
fire. Det betyder, at Allah vil have de
rettroende til at tro nøjagtigt det samme
og hand.le i harmoni med hverandre og
leve i ro med hinanden. Det er derfor, at
de, som foreslår en anden form for tænkning, eller som prøver at være anderledes, er afvigere, splittelsesfolk, som bør
bringes tilbage i folden eller elimineres«.
Fath - Allah - Bidar.

,,Verden er en smuk have, som Allah
bar skabt for mennesket. Havens skaber
har sendt os sine instrukser for brugen af
den i skikkelse af åbenbaret religion.
Hvad er det centrale budskab i disse instrukser? Det er simpelthen at trække
det ukrudt op, som gror vildt i haven, og
som, hvis det får lov til at vokse og brede
sig, vil kvæle den. Nuve~ hvemskal stoppe ukrudtet og ødelægge det? Svaret er:
Enhver af os. For alle reuroende må
deltage i denne kamp«.
Muhammad Qutb.
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Apropos
»Enhver, der har en så sart samvittighed, at han kun vil underskrive en
overenskomst, når han er sikker på, at
han altid og under alle omstændigheder
vil kunne overholde den, er en nar.
Hvorfor skulle man ikke gøre andre en
tjeneste og lette sin egen stilling ved at
underskrive en overenskomst, hvis de
andre tror, noget bliver ordnet eller
reguleret på den måde? Hvorfor skulle
jeg ikke i dag i god tro indgå en
overenskomst og uden betænkelighed
bryde den i morgen, hvis det tyske folks
fremtid kræver det«?
»Hvorfor skulle jeg dog ikke gøre
modstanderne den fornøjelse at underskrive papirlapper og sikre mig selv fordelen derved, hvis modstanderne er tilfredse og bilder sig ind, at de har ordnet
noget som helst? Hvorfor skulle jeg ikke
idag undertegne kontrakter, og med den
bedste tro af verden, se! vom jeg allerede
i morgen iskoldt skullesætte mig ud over
dem, hvis det tyske folks fremtid synes
mig at forlange det«?
»Det vil sige,jeg gør brug af alle midler, der forekommer mig nyttige uden at
kere mig det ringeste om det sømmelige
eller æresbegreber. Og hvis folk kommer
til mig og tuder, .. .fordi jeg bryder mit
ord, ikke tager hensyn til overenskomster og bruger list, bedrag og forstillelse,
så svarer jeg dem blot: Værs'god ! Gør
selv det samme. Det er der ingen, som
hindrer dig i«.
»Jeg kan ikke få ind i mit hoved, at der
er nogenstørre forskel på at bruge list og
forstillelse og at erklære åben krig<s
A.Hitlet
Refereret efter Rauschning
..Mine $llmta1er med Hitltt«
samt Nic. Bla::dcl
»Forbrydelse og Dumhed«.

Uhyret med 4 hoveder
Ifølge de fundamentalistiske teoretikere
er »u"islarnismcn<, er firhovedet uhyre.
Det første, vigtigste og farligste er »jøden,
den evige rænkesmed imod Gud«. Det andet er korset.
Korstogene anses ikke for nogensinde at
være afsluttede, og Vestens kristne magter
menes fast besluttede på at udrydde Islam
fra jordens overflade. I modsætning tiljøderne, som alle anses for at være »stygge og
korrupte<~ er der imidlertid visse kristne,
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som anses for harmløse (f.eks. munke og
nonner). Langt de fleste kristne betragtes
dog som »korsfarere« - herunder især vestlige digtere, forretningsmænd, filmproducenter, politikere, musikere, kunstnere osv. Disses eneste opgave, hævdes det, er at sprede
løgne om Islam. Kristne menes dog at kunne
omvendes til Islam, hvorimod jøder aldrig
vil kunne omvendes. De lader sig højst
omvende på skrømt og for at kunne virke
som hemmelige agenter imod Islam.
Det tredje hovede på uhyret er ateismen,
som for øjeblikket især legemliggøres i kommunismen. Både ateismen og kommunismen anses at være jødiske opfindelser.
Det fjerde hovede er »verdsligheden«,
som kan omfatte en række ting. Den omfatter f.eks. dem, der vil skille staten fra religionen, og dem, som mener, at Islam bør fremmes med eksemplets magt alene og ikke ved
terror. Den omfatter også alle dem, der taler
for modernisering, fremskridt, pluralisme og
andre vestlige politiske ideer.
Løgn og forstillelse
Hvis den rettroende ikke har tilstrækkelig
magt til at gennemføre Islam her og nu, må
han gå gennem flere stadier. Han må starte
med at »fremme« Islam gennem propaganda. Men midlerne kan i øvrigt omfatte alt
lige fra etableringen af koranskoler og til
snigmord. (Det engelske ord for snigmorder
»assassin« er direkte overtaget fra arabisk).
Løgn er acceptabel, når det er nødvendigt
for at beskytte Troens højere interesser fænomenet kaldes »taqiyah«. Midlertidige
tilbagetog i taktisk øjemed for at vildlede
ijenden eller som forberedelse af det næste
slag (»negira«) er tilladelige.
Den rettroendes vigtigste opgave er i øvrigt at forøge de rettroendes antal og at
reducere de vantros ditto. Det første kan ske
ved at omvende vantro, men også ved at få
mange børn.
Den hellige krig til fremme af Islam omfatter en lang række aktiviteter.
Først og fremmest må der naturligvis finde en uddrivelse sted fra de islamiske samfund af alle, som tænker anderledes, herunder fremmede (aghyar). En sådan kampagne har kørt i Iran og Libanon. Allahs
hellige krigere anses beføjet til at kontrollere, at Koranen overholdes i alle lokalområderne og til at anvende et hvilket som
helst middel, som er nødvendigt for at sikre
sådan overholdelse. Disse midler indbefatter psykologisk pres, snigmord, nedbrænding af vantros eller >>urenes« hjem,

syreoverfald på kvinder, der ikke bærer slør,
og ødelæggelse af forretninger, der sælger
forbudte varersåsom alkohol og ,•ideotapes.
Det iranske styre har i øvrigt udviklet et
omfattende udstyr til brug for aktioner til
sikring af Koranes overholdelse, og dette

deles der gavmildt ud af i Troens tjeneste. I
1986 forærede man f.eks. den libanesiske
sektion af Allah-partiet en elektrisk maskine
til afhugning af fingre på tyveknægte.

Tankekontrol
Et vigtigt led i den hellige krig er også at
bringe oprørske og afvigende tanker i de
rettroende selv under kontrol. Personer og
fænomener, som er imod Islam, skal derfor
udpeges, således at de kan ødelægges. De
fleste ofre for den hellige krig er faktisk
muslimer, der er blevet udpeget som afvigere.
Til udførelse af farlige operationer i den
hellige krig kan muslimer melde sig til
»martyriet«. Herved tænkes på selvmordsaktioner, som vil sikre direkte adgang til Himlen. Der melder sig i stort tal personer, som
søger martyriet, men unge mænd fra fattige
familier med mange børn foretrækkes. I
1981 tiltrak en kampagne med mottoet
»Giv et barn til Imamen« mere end en
million frivillige i Iran. En særlig gruppe
martyrer er de såkaldte blod-brude, dvs.
jomfruer, som har besluttet at ,,omfavne«
døden for at hævne en tidligere afdød
martyr (Hussein, som faldt på slagmarken i
år 680).
Sådant anses ikke at være misbrug af
børn. En muslimsk teoretiker, dr. Muhammad Ali Bani-Hashem~ forklarer dette på
den måde, at aldrene barndom og ungdom
er en vestlig opfindelse, som har til formål at
udelukke så mange som muligt fra samfundet og placere dem i ghettoer, hvor de hverken kan stemme eller bestemme over deres
egen skæbne. Børn, siger han, forventes (i
Vesten) at handle barnligt og unge at lave
skæg og ballade eller rende rundt efter en
dum gummibold på fodboldbanen i stedet
for at bekæmpe det ondes kræfter på slagmarken.
Islam anerkender således kun ~n ,,gtig
skillelinie i livet, nemlig tamyeez, dvs. evnen
»Barnet: Kære Moder! Hvornår bliver jeg gammel nok til at kunne køre en
lastbil.
Moderen: Hvorfor spørger du kære?
Barnet: Fordi jeg længes efter at fylde en
lastbil med sprængstof og køre den ind i
en af de vantros fæstninger i vort land«.
Al • Amal (talcror (or
Del islamiske. Arbejderparti).

»Vi må brække de penne, som lærer
folk, at der er andet end Guds lov. Vi må
knuse de munde, som fortæller folk, at
de kan sige, hvad de har lyst til, uanset
om det er rigtigt eller forkert efter Allahs
bud«.
Ayatollah Khomeini.
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til at skelne ret fra uret. Piger passerer denne kedes det at nå direkte ud til mere end en
grænse i 9-års-alderen. På dette tidspunkt halv million muslimske studenter og arbejdekan de derfor bortgiftes eller bruges som re i IO vesteuropæiske lande med specielle
elskerinder. Drenge derimod passerer den, propagandasessioner. Samtidig offentliggjornår deer 16. Fra henholdvis 9- og 16-års-al- des mere end 300 bøger og skrifter på bl.a.
engelsk, fransk og italiensk. Der blev også
dereo skal alle islamiske pligter opfyldes.
Iranske børn tilbydes på TV og i radio sendt mere end l 00.000 videokassetter og I
regulær undervisning i våbenbrug, gidseltag- million lydbånd ud i omsætningen. Der proning og snigmord, men kun de, der udvæl- duceres i øvrigt en ugeavis, som udkommer i
ges til martyriet, får en fuld uddannelse heri. mere end 30 lande, et månedsblad i London
De islamiske magthavere gør for så vidt m.v. Der er etableret informationskontorer
eo kynisk kalkulation i brugen af børn og Oere steder.
Den hellige krigs fornemste geografiske
unge. Hele Mellemøsten og Nordafrika er
nemlig overfyldt med børn, og disses udsig- mål er Israel og Libanon, hvor man ønsker
ter er derfor små - selv i de olierige lande. Islam genindsat. Takket være en enormt høj
Ved at hengive sig til det islamiske præste- fødselshyppighed opnåededeshiitiske musliskab opnår de mange fortabte børn imidler- mer i årene 1958-79 at blive det største
tid en chance i livet. Mængder af militante trossamfund i Libanon. Blandt de forskellibørn arbejder derfor for præsteskabet som ge vantro erjøderne så afgjort det første mål.
»kontrollører« imod afvigendeadfærd (stik- Afdøde Ayatollah Khomeini citerede Korakerc)-som debattører o.s.v. De findes i Iran nen som bevis for, al selve den omstændigi hvert eneste regeringskontor som vogtere hed, at man er født som jøde, gør en til
imod »dårlig opførsel mod folket«. Ansatte ijende af Islam. Stifteren af Det muslimske
forventes at yde dem kontante gaver for Broderskab, Shaikh Hassan, dyrkede i sin
deres tjeneste. Børnene sørger også for, at tid Mussolini og senere Hitler, der opfattedes som en allieret. Specielle bønner for
alle husker at deltage i bønnen.
aksemagterne
blev ofte fremsat under BroMange af de fanatiske muslimske unge er
i øvrigt rekrutteret blandt studerende mus- derskabets møder.
limer og arbejdere i vesten. Besætterne af
den amerikanske ambassade i Teheran i sin For~1åelse = svaghed
tid anførtes f.eks. af tidligere studerende fra
Efter vestlig tankegang ville man tro, at
amerikanske universiteter. Det iranske præ- Islams udøvere ville være forstående over
steskab arrangerer i stor stil »pilgrimsrej- for de kristne, som prøver at være forstående
ser« for sådanne studerende til Iran, hvor over for Islam. For en ortodoks muhamedamange forbliver for at blive uddannet til ner er og bliver en kristen imidlertid en
propagandister eller hellige krigere. I 1985 ijende. Dette erfarede f.eks. den amerikanalenesøgte 1700 muslimskestuderende i Eng- ske journalist Terry Anderson, da han uden
land om deltagelse i disse ,,sommerkurser«. betænkelighed blev taget som gidsel, uagtet
han allerede havde været talerør for musliMissionærer, våben, penge
mernes »retfærdige klager« over Israel og
Store beløb sluses om vendt til Vesten til USA. Kompromisser kan ikke forventes ind»kulturelle aktiviteter« m.v. l f.eks. Frankrig gået med oprigtighed fra muslimsk side.
er der fundet mængder af våben og propa- Vestlig tilbageholdenhed med at gribe til
gandamateriale blandt de derværende musli- repressalier i anledning af mord, gidseltagmer skjult i luksuriøse lejligheder, de be- ninger m.v. betragtes ikke som udtryk for
tragtede som »sikre«. Samtidig udsendes forsøg på tilnærmelse, men som en svaghed,
Troens repræsentanter til at styrke de lokale der i sig selv opfordrer til yderligere angreb.
Det var derfor også med forbløffelse og
menigheder i Vesten. I årene 1981 til 1986
besøgte mere end 150 repræsentanter ror jubel, at præsteskabet erfarede præsident
Allah-partiet en række vesteuropæiske lan- Carters svage optræden over for besætterne
de, herunder Danmark, hvor de opholdt sig af den amerikanske ambassade i Beirut. Og
i op til 8 uger for at holde møder med de det var med overraskelse, de her opdagede
d~rværende muslimer. Blandt de besøgende den store effekt, kidnapning af vestlige gidsvar kendte repræsentanter fra den islamiske ler har i Vesten. Gidseltagning har i generaterrorbevægelse (således !mad Mugniyeh, tioner været en sædvanlig del afdet politiske
som stod bag Oygidselaffæren i Beirut i og diplomatiske liv i Mellemøsten, om end
1985, og en af hovedmændene bag den ame- vestlige magter førhen aldrig tillod sådant
rikanske ambassadebesættelse i Teheran, over for deres egne borgere. Særligt forbløfAli-Reza Moayeri). Flereaf dem blev mod- fende var det for de ortodokse, at USA
tilsyneladende var indstillet på at opofre vætaget på den røde løber.
Programmet for de omtalte møder kaldes sentlige nationale interesser for at sikre frigivelsen af sine diplomater. En rettroende forJihad Tanvir (Oplysningskrigen), og det fistår
ikke, at Vesten anser individet for at
nansieres gennem en speciel fond for »revolutionseksport«. Gennem deue program lyk- have så stor betydning.

»Folk siger: 'Lyv ikke'. Men dene gælder ikke, når vi tjener Allahs vilje. Han
lærte mennesket at lyve, således at vi kan
redde os i vanskelige øjeblikke og forvirre vore fjender. Skulle vi holde 05 til
sandheden med den konsekvens, at Troen udsættes for fare eller nederlag? Nej.
Folk siger: 'Slå ikke ihjel'. Men den Almægtige lærte os, hvordan man slår ihjel.
Uden evnen til ae slå ihjel var mennesket
for længst blevet udryddet af dyrene.
Hvorforskulle vi ikke slå ihjel, når de! er
nødvendigt for at sikre Troens sejr? ...
Bedrag, svindel, konspiration, snyd, tyveri og mord er ikke andet end midler. Isig
selv er sådant hverken godt eller dårligt.
For ingen handling er i sig selv god eller
dårlig, uden sammenhæng med de hensigter der lå bag. Se på eo køkkenkniv.
Er den god eller dårlig? En husmoder
kan med den skære det kød, hun behøver
til måltidet. En vantro kunne bruge den
til at tage livet af en rettroende. Og en af
Islams soldater kunne bruge den til at
gennembore hjertet på et skadedyr«.
Muhammad Navab~Sara,,,.

»De vantro følger falskheden, medens
de troende følger sandheden. Når du møder de vantro, så hug deres hoveder af og
når du har strakt dem til jorden, så bind
dem fast«.
Kota.nen Suta XVVU, vers 3 og 4.

»De, som er imod at slå ihjel, har
ingen plads i Islam. Vor profet dræbte
med sine egne velsignede hænder. Vor
Imam Ali dræbte mere end syv hundrede
på en dag. Hvis Troens overlevelse nødvendiggør, at der udgydes blod, så er vi
der for at udføre vor pligt«
Ayåtollah Sadeq Khalkhal,
islamisk dommer.

»Tør dine bekymrede svedperler af
panden og skaf dig et gevær. For bekymring holder dig tavs, medens geværer
bringer Islams fjender til tavshed«.
Muhammad Navab-Safavi.

»Islam er ikke kristendom. Islam er
religionen for agitation, revolution, blod,
befrielse og martyrium«.
Sbaikh Morte1.a Motahari.

»Ea mand, som lader sine kvinder
afkaste sløret og bære makeup, skal indtegnes i de himmelske annaler som hanrej og derefter røres til Helvede, hvor han
skal ristes til tidernes a~en«.
Ayatollah Abdol·Hossein llast-<,hayb.
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Fra andre lande
U.S.A.
Livredning for
4 cents om dagen
Også det traditionelle indvandrerland
frem for alle andre, De Forenede Stater.'
Nordamerika, rammes i disse år af en stigende strøm af flygtninge-immigra~ter.
Selv om den amerikanske regerings udgifter til hver af de indstrømmede er langt
mindre end de tilsvarende danske, betyder
den svulmende strøm dog stærkt forøgede
udgifter. Da der er lagt loft over det ~amlede
budget til flygtningehjælp, truer udv1khngen
med at føre til, at der bliver så meget mindre
til bistand for de mange nødlidende flygtninge rundt omkring i verden uden for
U.S.A.
Dette fik formanden for senatets underkomite for indvandring Edward Kennedy til
i maj 1989 at skrive bl.a. følgende til præsident 8usb: »Selv om vi støtter særansøgmn:
gen om at give flere flygtninge adgang, er v1
stadig under de nuværende budgetbegrænsninger bekymrede over den fortsatte lllbøjelighed til at nedskære hjælpeprogrammer
for flygtninge ude i verden - d~r hJælper
millioner af flygtninge d6r - for I stedet at
støtte genbosættelse i U.S.A. af nogle få
tusinde flygtninge ... Vi må væresikrc_på, at
vort genbosættelsesprogram ikke hindrer
vor hjælp ude i verden i at give et tilstrækkeligt svar på de behov, som truer flygtnmge
udenlands på livet«.
Senator Kennedy og hans hjælpere har
besøgt flygtningelejre rundt om i verden og
bar derved kunnet drage slående sammenligninger.
For det, det koster at genbo5ætte en_enkelt flygtning i U.S.A., kan 500 flygtnmge
ude i verden underholdes med mad og
sundhedspleje. I flygtningelejre i Afrika kan
menneskeliv reddes for 3,9 cents om dagen
pro persona!
(Herald Tribune 8. 9. J989 fra The Washington Post).

Østasien
Hjemsendelse af
økonomiske flygtninge
Strømmen af såkaldte bådflygtninge fra
Vietnam er i den senere tid på ny tiltaget - i
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bar i de senere år ført en ret restriktiv politik
over for asylsøgende »Oygtninge«.
For at bremse strømmen har man fastsat,
at ansøgerne skal godkendes allerede på afrejsestedet og ikke ved ankomsten til England. Der er indført bøder til luftfartsselskaberne for at medføre passagerer uden de
nødvendige dokumenter. Desuden er appelmulighederne i asylsager ændret.
.
Indtil 1984 fik mange ansøgere, der ikke
opfyldte FN-konventionens krav for O)'.gtningestatus, alligevel asyl - altså en ordnmg
nogenlunde svarende til de mange såkaldte
»de facto«- eller F-0Yb'lninge i Danmark.
Nu er reglerne strammet,så kun egentlige
konventionsflygtninge får fuldt asyl. Det giver dem ret til at blive i landet i 4 år. Derefter kan de søge om varig opholdstilladelse.
Andre ansøgere, der ikke opfylder FNkravene, kan undtagelsesvis få tilladelse til
at blive i landet i en fastsat periode, hvis
omstændighederne taler imod at sende dem
tilbage til deres oprindelsesland. Hvis de
efter 7 år stadig befmder sig i landet, kan de
søge om varig opholdstilladelse.
I hvilket omfang disse forholdsregler har
været virksomme, er ikke nærmere oplyst
Men antallet af asylsøgere og godkendte
Oygtninge synes i forhold til Storbritanniens
folketat, der er en halv snes gangestørre end
Danmarks, meget beskedent. Det oplyses,
at der i J988 modtoges ca. 5.100 ansøgninger om flygtningestatus, hvoraf kun _%0
blev bevilget. Dette var endda det høJeste
antal siden 1983 og skyldtes navnlig en forøgelse af bevillinger afOygtningestatus til folk
fra Ethiopien, Somalia, Sudan og Afghamstan. (Financial Times 22.8.1989).

takt med et sammenbrud aflandets kommunistiske økonomi - og har ramt ikke mindst
den britiske kronkoloni Hong Kong.
Der har imidlertid været en voksende
erkendelse af, at vietnameserne m~\e flygter
af økonomiske grunde end af pohuske.
Der er nu 56.000 bådflygtninge i lejre i
Hong Kong og 68.000 andre steder i Asien:
l juni J 988 meddelte myndighederne 1
Hong Kong, at alle nyanko~ne ville blive
nægtet varigt ophold, med mindre en undersøgelse af deres forhold viste, at de var Oygtet fra Vietnam på grund af forfølgelse og
ikke blot for at forbedre deres økonomiske
situation. Andre lande i Østasien synes nu at
ville følge samme kurs.
Da et program for frivillig repatriering fra
Hong Kong ikke bar haft større ~u~, og
da forholdene i de overfyldte leJre der er
uacceptable med udbrud af epidemier og
voldshandlinger, har de britiske kolonimyndigheder åbenbart besluttet sig til at starte en
hjemsendelse af vietnameserne med eller
uden deres samtykke. De er trådt i forhandlinger med Hanoi, og en overenskomst synes i princippet at være nået. Hanoi lover
ikke at forfølge de hjemvendende, medens
London vil forsyne hver af dem med et
beløb ~varende til $ 1.000 til hjælp ved
genbosætteisen.
Hong Kongs guvernør regner med,. at
hjemsendelseme kan påbegyndes omkrmg
årsskiftet.
.
FN's Oygtningehøjkommissariat er util- Muslim »ofrer« datter,
freds med, at repatrieringen i realiteten bh- der ville være kristen
ver tvungen. Men et vægtigt argu':'ent fo'.
Om »kulturberigelsen« ved den muslimordningen er, at den nuværende _tilstand 1
ske
indvandring kommer der stadig nye vidvirkeligheden er ret umenneskelig ved at
nesbyrd.
lokke stadig flere vietnamesere ud på en
Fra England rapporteres således om en
farlig og udsigtsløs udvandring. En af højkommissariatets embedsmænd i Bangkok retssag mod en muslim, som efter værste
citeres for følgende visdomsord: »Ved at klassiske mønstre havde »ofret«sm 16-ånge
være for humane ender vi med at blive datter fordi hun ville gå over til kristendommen havde kontakt med Jehovas Vidner.
inhumane«. (Time 3.7. og 18.9.1989).
Muslimen var kommet til England fra
Bangladesh så tidligt som i 1952, men_ det
tange ophold i England havde åbenbart ikke
ændret ved hans »kulturmønster«.
Da datteren fastholdt sin hensigt og nægtede at bede muslimske bønner, greb han hende i håret og skubbede hende om på gulvet,
hvorefter han med en kniv savede halsen
Strammere asylpolitik
over på hende. (Daily Mail ~.7.198_9).
Hans handling var for så vidt logisk ~ok,
Storbritannien, der i efterkrigsårene har
modtaget en meget stor ind vandring fra den eftersom ingen muslim efter Koranen hlla3. verden, især fra sine tidligere koloniom• des at skifte religion og skal dræbes, hvlS det
råder (jf. »Danskeren« 1989 nr. 3 s. 8-10), alligevel forsøges.

og

England

•.

Sverige
Vi har længeefterlyst rapporter fra Sverige. Vi håber fremtidig løbende i denne ru•
brik at kunne bringe oplysninger om udvik·
!ingen der. Det følgende stykke er et sammendrag i dansk oversættelse af en fremstilling, som en svensk forbindelse har sendt os.
Red.

Rapport fra Sverige
Udviklingen har artet sig en del anderledes i Sverige end i Danmark og Norge.
Indvandringen fra lande uden for Norden
har været meget større i Sverige end i nabolandene. Hvis udviklingen fortsætter, vil
Sverige have et flertal af ikke-europæere om
ca. 50 år. Den nærmest uregulerede indvandring skyldes formodentlig, at den partipolitisk organiserede venstrefløj har haft en me·
getstærkere stilling i Sverige. Det, at Sverige
ikke blev et besat land under 2. verdenskrig,
har antagelig også bidraget til det. Men den
vigtigste faktor er nok, at de svenske massemedier domineres så stærkt af venstreorienterede, hvilket har gjort det fuldstændig umuligt at føre en seriøs debat om indvandringen.
Dertil kommer, at svenskerne nok er det
folkeslag, hvor den enkelte er mest tilbøjelig
til at slutte sig til »den almindelige mening«.
Der er i Sverige en udbredt fejhed og uvilje
mod at optræde offentligt og udtale sine
meninger. Sammen med en almen resignation og given op har det hindret dannelsen af
en effektiv modstandsbevæge;lse.
Desuden har de borgerligt-liberale i Sverige valgt en endnu mere »flygtningevenlig«
linje end selv Socialdemokratiet. Den nuværende indvandringslov stammer fra den
periode i 1970'erne, da der var en borgerlig
regering.
Begivenhederne i Sjobo i efteråret 1988
(jf. Danskeren 1988 nr. 4 s. 13) tilspidsede
forholdene omkring flygtningepolitikken.
Trods en intensiv propaganda-og skræmmekampagne i massemedierne gjorde vælgerne
i Sjobo brug afderesdemokratiske rettighed·
er. Hetzen imod Sjobo kom måske også til
at virke vækkende på dem, der er kritiske
over for den svenske indvandringspolitik.
En noget forsigtigere holdning fra massemediernesside synes mærkbarefter Sjobo-kampagnen. F.eks. er det nu meget lettere at få
læserbreve og debatindlæg optaget i de svenske aviser end tidligere.
Den største virkning af begivenhederne i
Sjobo synes dog at have været på det politiske plan. Straks efter valget i efteråret 1988
bestemte flere små lokale. kommunalpolitisk virksomme parLier sig til at gå sammen
om at la genoplivet det nogle år før hensovede svenske Fram.stegspartiet. Da partidannelsen bekendtgjordes i februar )989, fand-

tes partiet endnu kun nogle steder i Skåne og Hvad betyder egenart - har menneskene
Ostergotland. Resultatet har hidtil været som dyrene behov for og ret Ul et revir?
godt. Det nye parti vokser hurtigt og har Hvad betyder asylret? Hvad indebærersta~
allerede spredt sig over hele landet. Partiets borgerskab på kort og på længere sigt? Har
leder hedder Tony Wiklander og kommer vi ret til at formere os ubegrænset - vi synes
fra Astorp lige nord fra Helsingborg. Han jo ikke, at dyr og planter har det. Hvor manhar tidligere været medlem af Socialdemo- ge mennesker kan vi egentlig tilladeooat blikratiet og siddet i landstinget (amtsrådet) for ve, uden at det går ubodeligt ud over vort
det.
miljø. Alle kræver jo resourcer. Skal vi ofre
Det er svært at finde anden årsag 111 Fram- de sidste urørte elve i Sverige, eller skal vi
stegspartiets fremgang, end at almenheden lade være med at afvikle kernekraftværfinder, at de etablerede partier svigter deres kerne, f.eks. i Barsebak, for at skaffe energi
vælgere i indvandringsspørgsmålet. Allere- til nogle flere tusinde islamiske flygtninge
de partiets blotteeksistens tvinger nu politik- med høj fertilitet?
erne til at tage hensyn til opinionen mod
At befolkningsspørgsmålet er det vigtigindvandringen anderledes end før.
ste af alle miljøproblemer må ikke diskuteres i Sverige, men vist heller ikke i Danmark.
Et kuet, ensrettet land
Menneskerettigheder og -ansvar må helEn dansker, Lars Thirslund, der har boet i
ler
ikke diskuteres andet end i 1700-talsSverige i 19 år, har sendt oo en længere
beretning om svensk fremmedpolitik og sin
bedømmelse af den. Vi bringer i det følgende nogle uddrag af det modtagne.
Red.
I de l 9 år jeg har boet i Sverige har
pressen omsorgsfuldt rapporteret alle tilfælde, hvor nordmænd og danskere har været
indblandet i uheldige forhold. Også andre
vesteuropæere er blevet udpeget med stor
omhu. Derimod har man, af angst for beskyldninger om racisme, sjældent udpeget
andre etniske grupper, skønt sådanne er
kommet til at indtage en mere og mere
dominerende plads i det svenske samfund.
End ikke, hvor der har været grund til at
advare befolkningen mod små let genkendelige banders hærgen, har aviserne vovet at
udpege disse af angst for skældsordene racisme og diskriminering.
Ar samme grund har man så vidt muligt
undladt at omtale vrøvl med disse kategorier af indvandrere. I den allersidste tid er
denne facade begyndt at sprække.
Når den har kunnet opretholdes så længe
skyldes det, at det svenske bureaukrati har
opbygget en stærk organisation, som lever af
indvandringen, og som derfor kæmper for
den med alle midler. Dertil kommer, at de
svenske media i en næsten ubegnoelig grad
er styret af hensynet til, hvad der anses for at
være den skinhellige, almindelige mening.
Advarsler mod indvandriogsbølgerneog betænkeligheder vedrørende dens konsekvenser slippes derfor kun frem i karikeret form.

Mediernes propagandamaskine
Svenske media er en propagandamaskine, som går for fuld kraft dag efter dag.
Karakteristisk for det emne, som her behandles, er, at man snakker og snakker og
skriver uden at klargøre de begreber, det
drejer sig om: Hvad er race, hvad er kultur?

termer.

Jeg har forgæves forsøgt at få lov til at
starte i det mindste en debat, om det ikke var
rimeligt, at nordiske (og vesteuropæiske)
lande krævede en erklæring af alle, som
bevilges statsborgerskab, at de respekterer
vestligt demokrati, vestlig opfattelse af menneskerettighederne, befolkningsbegrænsning (fødselskontrol) og respekt for nordi. ske (vesteuropæiske) natur- og kulturværdier.
En sådan debat er åbenbart upassende.
Men der er ingen grænser for, hvor mange
øllebrødsbarmhjertige reportager som kan
bringes om, hvor synd det er for Ali, Muhammed og Riccardo, at de ikke kan få lov
at blive i Sverige med deres store, og
voksende familier med det varme og stærke
sammenhold - rettet imod hvem? Naturligvis ikke mærkbart mod den nuværende
majoritet af svenskere; men muligvis vil
børnene efter denne, når talforholdet er
blevet forskudt, få »kærligheden« at føle.
At nævne en sådan mulighed er tabu. I
det højeste kan man med passende invektiver nu og da vise korte indslag, som karikerer »højreextremister« i nabolandene.
Man kan en sjælden gang få et glimt af
Glistrup eller Carl I. Hagen, der »vråkar ut«
sine »fordomme«. Men vranglæren bliver
straks manet i jorden af gode svenske kommentatorer med gode meninger.
Alle afvigendeopfatteiser kaldes racisme,
alle negative vurderinger af fremmede kulturfænomener kaldes fordomme.
Det fører til dobbeltmoral og omvendt
diskrimination. Samtidigt med at man
ubarmhjertigt revser skandinaver, der kommer for skade at klaske et barn i enden, eller
glemmer at bistå ægtefællen ved opvaskemaskinen, hylder man etniskegrupper, der kræver bogbrænding, prygle- og dødsstraf, holder kvinderne i slaveri og sender småbørn i
krig med sten, ja sågar med ildvåben.
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For al få del 1il atgå rundl er alle reporta- hvert fald har indenfor rækkevidde på friheger - især udenlandske - indgærde! af »eks- dens og økologiens tornefulde vej.
perter« og kommentalorer,'som udlægger,
Jeg vil påstå, at mennesket ikke har nohvorledes al ting skal forstås.
gen hellig ret til at udbrede sig ubegrænset
Ind blandt de fromme overfladeargumen- og til, når el område er udsuget, at kaste sig
ter for indvandring fremføres naturligvis me- over det næste.
re kontante synspunkter: de betaler sig, de
Men jeg vil på den anden side også hævbehøves som arbejdskraft ganske særligt i de, at menneske! har en ret til, i relevant
ældreomsorgen umiddelbart eller på længe- udstrækning, at forsvare sin åndelige egenre sigt.
an og dermed også et materielt revir.
Om mangelen på arbejdskraftsiger guruDenne grundregel må gælde alle fællesen Gunnar Adler-Karlsson, der ligesom Jan skaber i a\le størrelsesordener fra nation
Myrdahl og Jon Galtung er verdensberømt i over region og kommune til familie og indiSverige og store dele af Danmark, at den let vid. Den burde altså være central i internakan l05es: I Nordafrika fødes et vældigt over- tionale relationer såvel som i lovgivning og
skud af børn. Tallel 80 millioner flagrer i byplanlægning. Så langt er vi ikke nået.
luften uden at jeg kan stedfæste det. »Vil vi
Men selv om disse retspriocipper ikke har
åbne for dem, så er der arbejdskraft nok« ! fået den placering i debatten, som de har
Advarsler forekommer også, endda stund- krav på, så oplever flere og flere mennesker,
om fra afgående topembedsmænd; men de at deres integritel og deres revir bliver truet,
må kamufleres som bekymringer over mang- og når en fornuftbetonel debal om livsvigtiel på resoureer til at yde den verdensbedste ge spørgsmål ikke får lov al udfolde sig der,
omsorg for hver og een, som er mediernes hvor den hører hjemme: i massemedia, så
roå uroen over del, der hænder, ' tage sig
mindstekrav.
mindre artikulerede udlryk.
Fejlvredet og undertrykt debat
Forskellige 1yper af argumenter for s1or- Multikulturberigelse
indvandringen vender stadig tilbage, uden
Lad mangekulturen få det sidste ord: Bonniers forlag kundgør, at Salroon Rushdie's
at nogen af dem er holdbare.
Man hylder det mangekulturelle sam- bog snart vil blive udgive! på svensk. Som
fund, som om ikke alle ægte kulturer i dag er aflad for denne provokation vil man også
in1erna1ionale og mangekulturelle. Vestlige udsende en bog om den islamiske tro.
lande rummer i deres biblioteker og museer
Det nytter ikke. Ordføreren for de pakiuvurderlige skalte af del ypperste fra alle stanske indvandrere kundgør, at man skal
verdens kullurområder, og der er plads til møde op og demonstrere foran det ugudelimere. Det s1år enhver frit al øse af disse ge forlag.
Lars Thitslund
skatkamre. For flere og flere bliver del desuden muligt al rejse selv til de fjerneste
steder på kloden. Man burde forstå at højag- Indvandrerkriminalitet
te denne kostelige gave i stede! for at devaluI den danske indvandringsdebat har
ere kulturbegrebet.
Det var Hartvig Frisch, der havdesuoees spørgsmålet, om indvandrerne er mere krimed den hårrejsende påstand, at kultur er minelle end danskerne, flere gange været
vaner. At importere ny vaner skulle altså fremme. Hver gang fremkalder det forargevære at importere kultur. Men kultur er del de reaktioner fra fremmedlobbyen over, at
modsatte: stræben ef1er det ypperste, og spørgsmålet overhovedet rejses, og påstande
åndskultur har intet med vaneiænkning at om, at de, der rejser det, ikke har el tilstrækkeligt statistisk bevis for overkriminaliteten.
gøre.
Dette sidste kan have nogen rigtighed for
Storindvandringen bar ikke bidraget til at
sig, idet den danske kriminalstatistik åbenhøjne kvalitelSSansen på del åndelige felt.
Lige så galt er det gået med demokratiet. bart er så mangelfuld i denne henseende, al
Ytringsfriheden er blevet så godt som afskaf- den ikke kan give noget udlømmende svar.
Flere forhold tyder dog på en betydelig overfet, og selv meningsfriheden er truet.
Og så de menneskelige rettigheder: Jo, kriminalitet blandt de fremmede. Oplysninlad os gøre, hvad vi kan for at skabende ger fra flere steder i udlandet taler desuden
enere på det kulturelle område og på det for, at situationen er den samme der.
Senest foreligger der oplysninger fra Sveriderookra1isk-politiske felt kan overleve, når
det bliver for pebret i deres hjemlande; roen ge, som viser, at indvandrerne der har en
at vi skal åbne grænserne for Iykkesøgere på lang større kriminalitet end svenskerne. De
det materielle felt i vore overbefolkede om- bringes faktisk for domstolene dobbelt så
råder er helt urimeligt, især når de invaderen- ofte som svenskerne.
lndvandrerne er særlig overrepræsenterede repræsenlerer indstillinger, der uforeneligt strider mod erkendelser, som vi selv de, når det gælder mord, drab, voldtægter,
møjsommelig! har kæmpet os frem til, eller i smugling og grov legemskrænkelse.
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Jo, kendsgerningerne er nogle hårde krabater at slås med. Men i modsætning til,
hvad der synes at være tilfældet i Danmark,
er svenskerne dog lilsyneladende indstillet
på så vidt muligt at fremdrage kendsgerningerne ved at kræve en omfattende kortlægning af de kriminelle indvandrere og deres
forhold.
(Dagens Nyheter 14.8. og 21.8.1989).

Vesttyskland
Fremmedkriminaliteten
svulmer
I Vesttyskland har indenrigsministeren i
Bayern for nylig afsløret en del alarmerende
tal fra kriminalstatistikken der. De viser, at i
Bayern allerede nu en fjerdedel ar dem, der
er foretaget undersøgelser imod for forbrydelser, er udlændinge. Især blandt asylsøgerne er der i de seneste år registreret en
voldsomt stigende kriminalitet. Siden 1984
er antallet af personer mistænkt for forbrydelser i all faldet med 4,4%; men i samme
periodesteg antallet blandt asylanternemed
ikke mindre end 243%.
Tallene fra hele Forbundsrepublikken
bekræfter udviklingslinien i Bayern. Forbundskriminalmyndighederne oplyser således, at antallet afasylsøgere, der er mistænkt
for forbrydelser, er næsten tredoblet fra
1984 til 1987, og at 44.104 asylsøgere i
1987 var optage! i politiets kriminalstatistik.
Særlig stor stigning udviste narkotika-forbrydelser; 49% sligning alene fra 1986 1il
1987.
Ifølge politiet i Bayern er udlændinge
navnlig indblandet i voldskriminalitet og
narkotika-handel. I røverisagerne var udlændingenes andel 28,6% og i en gros-omsætningen af narkotika endog 80%.
Det sidstnævnte tal fik den bayriske indenrigsminister li! at påpege faren for, at
EFs kommende frie indre marked og en
afskaffelse af grænsekontrol kan få narkotikasmuglingen over landegrænserne til helt
at løbe løbsk. Han ønskede derfor særlige
poli1iforholdsregler iværksat for at undgå
delte. (Die Well 2/3-89).

Flygtningevilkår
Flygtninge i Vesttyskland skal opholde
sig i lejre eller pensionater, og det er ikke
tilladt at søge arbejde eller søge en bolig i de
første fem år, ef1er al der er givet asyl. Flygtningene anbringes i lejre med store sovesalsbarakker, hvor mænd og kvinder er adskilt.
De får her tre gratis måltider om dagen og
skal iøvrigt overholde re1 strenge lejrregler.
Et hovedprincip i tysk flygtningelovgiv-

ning er, at asylsøgere filr mad og tøj, og at
kontanthjælp højst udstrækkes ul lommepenge på maksimalt 100 DM (knap400 kr.)
pr. måned.
Arbejdsforbuddet betyder, at flygtninge
er henvist til illegalt, sort arbejde. Nogle
pakistanere bar fået strafforlæg, fordi de solgte roser på restauranter om aftenen; det samme er sket for nogle afrikanere, fordi de med
sporvogne var kørt nogle kilometer længere,
end de måtte.
I mange tilfælde er flygtninge henvist til at
bo i container-»landsbyer«, der er opstillet i
skolegårde, på markeds- eller legepladser og
i parker. Her må en container på 14-15
kvadratmeter huse 4 personer. Udstyret består af 2 etagesenge, 4 grå metalskabe og en
koge-kølekombination.
»Vi har ikkeandre muligheder end containere«, siger en nordtysk byplanlægger, »alt
andet varer for længe og ville koste penge, vi
ikke har«, unægtelig en anden holdning end
danske politikeres, hvor man sjældent viger
tilbage for at strammeskatteskruen. 50 flygtninge fra Østeuropa bar i to år boet i en
container-landsby.
I Frankfurt er 10.000 boligsøgende registreret som trængende. I Miincben søger
25.000 en socialbolig. På indvandrerområdet må mange tyske familier med to børn gå
tomhændede, når en tyrkisk familie med syv
står foran på ventelisten.
Artikel 16 i forfatningen med en ubetinget asylret for verdens forfulgte er enestående og efter manges mening ikke længere
holdbar. Hvis den skal afskaffes, vil det kræve et 2/3 flertal i forbundsdagen. I øvrigt
bliver asyladgangen strengt administreret,
grænserne bliver strengt bevOgtet, således
blev ikke mindre end 124.000 udlændinge
sidste år tilbagesendt ved grænsen. I SlesvigHolsten varer asylprocessen kun omkring 6
mdr., men ofte er en asylansøgning 2,5 år
undervejs.
Omkostningerne for det offentlige kan
naturligvis variere i en forbundsstat. l Baden-Wlirttemberg var de i 1988 8.100 DM
(ca. 32.000 kr.) pr. hoved. Her er 27.000
mennesker anbragt i opsamlingslejre.
l Bremen har man satset på individuel
anbringelse med en udgift på 6.100 DM pr.
hoved. Nordrhein-Westfalen, regeret afsocialdemokrater, har 75.000 asylanter og en
udgift til hver på 5.900 DM.
Kun en trediedel af forbundslandene anerkender en skolepligt for asylsøgerbørn. Om
opinionen dette, at i egne uden udlændinge
eller i akademikerkredse er alle for integration, men hvor flygtninge bor tæt, ser det
anderledes ud.
Hvad siger de tyske politikere? Forbundskansler Helmut Kohl har stadigvæk gentaget: Tyskland er ikke noget indvandriogsland (østtyskere er som bekendt fødte stats-

borgere). Fhv. indenrigsminister Zimmermann siger, at der kommer stadig flere
asylanter, men at det er de forkerte, for der
er knap nogen egentlige flygtninge imellem
dem. Lothar Spath, leder af CDU i BadeoWlirttemberg, ønsker at aflcorte socialhjælpen med 20% for asylsøgere, men bar ikke
kunnet fa flertal herfor i forbundsrådet.
. Holdningen bos mange politikere kan udtrykkes ved, at man bør afskrække flygtningene fra at søge asyl i Vesttyskland. at man
bør nedskære socialydelserne og ændre forfatningen.
(Litteratur: Der Spicgel l 989 nr. 7-11 ).

Norge
Stortingsvalget 1989
Valgkampen er ovre og mandaterne fordelt. Men det politiske billede er mere broget end nogensinde.
Hvem der kommer til at sidde med regeringsmagten er imidlertid usikken.
I det nyvalgte Storting vil Fremskrittspartiet med 22 mandater (mod før 2) være
tungen på vægtskålen mellem de borgerlige og socialisterne. En borgerlig regering
vil være afhængig af dets støtte, men de
andre borgerlige partier afviser ethvert samarbejde med det. Der må ventes en meget
labil regeringssituation, idet Fremskrittspartiet i de næste fireår vil kunne vælte både en
socialistisk og en borgerlig regering, der får
modpartens stemmer imod sig.

Partiernes indvandringspolitik
Det vigtigstespørgsmål i norsk og skandinavisk historie - indvandringen - blev desværre ikkeet valgtema. Alle partier - bortset
fra det nystartede parti »Stopp innvandringen« - afviser at tage dette spørgsmål op til
seriøs debat. Hvis det alligevel bringes på
bane, er det for at fordømme alle modstandere afden katastrofale indvandringspolitik og
for at fremhævesigselv som moralens vogtere. Ordet »racisme« ser fortsat ud til at skulle
hindre enhver fornuftig debat om indvandringsspørgsmål og flygtningehjælp. Samtlige partier med undtagelseafSosialistisk Venstreparti og Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet (ingen mandater) ønsker at opretholde
indvandringsstoppet fra 1975. Men dette
har vist sig så ineffektivt, at man har fået en
langt større forøgelse af indvandrere fra ulande efter 1975 end tidligere. For 30 år
siden var immigrantbefolkningen fra disse
områder praktisk talt lig nul. 1 dag er den
nær ved I00.000.
Den politiske bajads Jon Michelet chokerede det norske folk, da han for nogen tid
siden udtrykteønske om »en million indvandrere til Norge i vor tid«. Han opstillede for

Fylkeslistene, der er en sammenslutning af
partier på den yderste venstrefløj, men fik
ikke det mandat, han bestemt havde regnet
med. Deue er desværre ingen trøst for dem,
der ikke bifalder hans politik. Det, de fleste
ikke er klar over, er, at det overhovedet ikke
er nødvendigt med en Michele! i Stortinget
for at få en million indvandrere »i vor tid«.
Fortsætter partierne den indvandringspolitik, de har ført i de senere år, vil der være en
immigrantbefolkning på en million i Norge
inden 25 år, og det norske folk på ca. 4
millioner vil være i mindretal inden 50 år.

Falske argumenter
Solidaritet med verdens fattige og med
flygtninge er venstrefløjens sædvanligste argumenter for dagens liberale indvandringspolitik.
Det er utroligt, at man i et samfund, som
antages at være oplys~ kan føre så mange
bag lyset med den slags argumentation. logen fattige fra u-lande, hvor en sædvanlig
årsindtægt er på 2.000-6.000 kr., har råd til
at rejse den halve verden rundt, købe falske
pas og rejsepapirer for titusinder eller at
betale 40.000-150.000 kr. for en norsk
brud. Venstrekræfterne støtter med andre
ord import af kapitalister - som normalt
fremstilles som deres værste ijender.
Hvordan skal man ud fra solidaritetshensyn få folk til at acceptere en fortsat indstrømning af velfærdssøgere, når køen af
norske arbejdssøgere er rekordstor?
Det bliverstadig vanskeligere for indvandringstilbængerne at bilde folk ind, at indvandrere er et gode for landet. I en tid med
rekordarbejdsløshed bliver de enten gående
som arbejdsl06C eller tager jobbet fra en
norsk arbejdstager. I begge tilfælde får vi en
stadig stime belastning af samfundet. Kun
2-3 %af 830 flygtninge i Oslo med bevilget
asyl er i arbejde.
Kriminalstalistikken i Skandinavien viser
klart, at en stor del af de »nye landsmænd«
ikke er arbejdssøgende, men har skaffet sig
deres midler på ulovlig vis og fortsætter
denne virksomhed i Skandinavien.
Man må også undres over, at så mange
har ladet sig forlede til at tro på,at vi hjælper
flygtninge, når det viser sig, at kun 2-3 %af
asylsøgerne opfylder kravene til asyl!
Svigtende tiltro til politikerne
Hvordan kan vælgerne tro på et Senterparti, som ikke ønsker EF-medlemskab af
frygt for øget indvandring, når panietsamtidig mener, at modtagelse af asylsøgere er en
»god forretning« ude på landet i Norge,
hvor unge mennesker må flytte bort eller
emigrere for at få arbejde?
Hvordan kan vælgerne give Sosialistisk
Venstre så stor tilslutning, når partiet står for
en politik på linje med kommunismen, en
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politik, som er ved al miste sine tilhængere dres ledelse har vi oplevet en organiseret
alle andre steder i verden? Hvordan kan forfølgelse af repræsentanter for SI. Den
vælgere fæste lid til el parti, som på den ene påståede berigelse af vor kultur gennem indside ikke ønsker EF-medlemskab, fordi de vandring har også medført, at slag, spark,
ikkeønsker at samarbejde med kapitalkræf- spytklatter, trusler, chikane, mødeblokader,
terne i Europa, men samtidig går ind for ødelæggelse af stande og valgmateriel er bleophævelse af indvandringsstop og dermed vet almindelige politiske virkemidler i Norvil åbne for import af kapitalkræfter etc. fra ge ligesom i Oere af de lande, indvandrerne
u-lande?
kommer fra. Anmeklelser af disse forhold
Hvor længe skal Kristeligt Folkepartis bar ikke ført til noget resultat Sådanne brud
talsmænd kunne fremstå som barmhjertige på demokratiske rettigheder opfattes nærsamaritaner ved al støtte en flygtningepoli- mest som lovlige, når de rettes mod os.
tik, som har ført til en folkevandring af
SJ opnåede 0,3 %af stemmerne og blev
falske flygtninge?
ikke, som nogen troede, en succes. Det viser,
Hvor længe vil kirkens talsmænd, som er at vi kæmper i modvind, sådan som alle
indsat og betalt for at varetage kristne traditi- indvandringsmodstandere gør det. Oplægoner i vore lande, drage på korstog for en get må derfor vurderes på ny, hvis et nyt
udvikling, som vil føre til, at islamisk religi- forsøg skal gøres.
Indvandringsmodstanderne har i denne
on vil blive dominerende i Skandinavien?
Hvordan kan partiet Høyre, som traditi- omgang stemt på Fremskrittspartiet, hvilket
onelt har lagt stor vægt på nedskæring af har været udslagsgivende for partiets stærke
offentlige udgifter og skattelettelser, støtte vækst. Det må vi glæde os over. Men der er
en politik, som har påført samfundet en årlig grund til ikke at have fuld tillid til Fremudgift på ea. 8 milliarder kr., uden at disse skrittspartiet i dette spørgsmål.
enorme udgifter !ører nogen af u-landenes
overbefolknings-eller Oygtningeproblemer? Fare på færde
Hvordan skal folk få tillid til politikere,
Selv om det for længst burde stå klart, at
som bevilger store beløb til kampagner for den indvandringspolitik, der føres, ikke lø»Ja til et farverigt fællesskab« i Norge, når ser nogen af de problemer, indvandringstilmange, som kommer hertil, er rejst fra deres hængerne påstår, den 10\ler, og at det »farvehjemlande, fordi det »farverige fællesskab« rige fællesskab« kun har ringe chance for at
slet ikke fungerede i deres egne lande?
lykkes i vore lande eller andre steder i verHvordan skal folket fæste lid til politike- den, kan det synes udsigtsløst at kæmpe
re, som mener, de er i stand til at løse alle imod udviklingen i retning af nationaltselvverdens problemer med skatteydernes pen- mord. Trods stor arbejdsløshed, voksende
ge, når de ikke magter at 10\le presserende kriminalitet og brug af narkotika, større risisamfundsopgaver?
ko for udbredelse af AIDS, større udgifter
Hvordan skulle folk kunnestole på politi- og stadig flere etniske konflikter fortsætter
kere, som overllovedet ikke er villige til at indvandringen, som om disse forhold overtage folks bekymring over en nationaltselv- hovedet ikke eksisterer. Der er fare for, at
morderisk indvandringspolitik alvorligt?
hvis ikke vore politikere snart tager skeen i
Hvorfor afviser de en folkeafstemning bå- en anden hånd, vil mere militante kræfter
de på land.~plan og kommunalt plan om end os gribe til voldelige midler.
indvandringsspørgsmålet?
Desto vigtigere er det for os at bidrage til
at ændre udviklingen gennem saglig inforMedierne - vor tids inkvisition
mation. Selv om det kan se håbl0\lt ud, må vi
Medierne i Norge lovpriser så at sige ukritisk en udvikling, som fører til et samfund
med evigt etnisk kaos og konflikter. Samtidig driver de - efter opskrift fra den mørke
middelalder eller fra kommunistiske og andre diktatoriske regimer - en regelret hetz
mod alle, der er modstandere af deres opfattelse.
Ved bevidst at tillægge os motiver, som vi Jørgen Knudsen: Georg Brandes.
aldeles ikke har, findes der påskud til grænse- I modsigelsernes tegn. (Gylden10\lt sjofle beskyldninger. De samme metoder er i høj grad smittet af på den politiske dals Forlag. 361 sider. 285 kr.)
debat.
Hvis man hører til den del af det danske
Allerede tidligt på foråret fik vi en trussel folk, der sætter nationaliteten, fædrelandet
fra Khalid Salimi, pakistansk statsborger og og alt, hvad der kan opfattes som det givne,
leder af et statsStøttet Antirasistisk Seuter højt, må kosmopolitten Georg Brandes stå
om, at ..Stopp innvandringen« ikkeskulle få som hovedmodstanderen.
Georg Brandes har ganske vist været død
fred under valgkampen. Under hans og an-

fortsat have tro på, at oplysning og sund
fornuft før eller siden vil sejre.
Men tiden er knap. Hvis udviklingen fortsætter i nogle få år endnu som i de senere år,
vil det være umuligt at hindre, at de skandinaviske folks nationale fællesskab går i opløsning og bliver erstattet af et flerkulturelt
kaos med evige konflikter, der vil gøre livsvilkårene for både indvandrereogdeskandinaviske folk uudholdelige.

Den dybdeborende
journalistik
Af et nyligt nummer af bygge-nygge
skriftet »Alt for Damerne« fremgår det,
at Lone Ktihlman har kigget i en ordbog.
Hun har slået ordet »Racisme« op og
konstaterer, at det jo slet ikke betyder
det, man ellers går og tror på Rådhuspladsen. »Måske bruger vi udtrykket forkert«, udtaler Lone efter sine seneste
forskningsresultater.
Vi tager hatten af for Damernes Lone.
Det er ikke enhver journalist, der tager
sig tid til at undersøge, hvad et ord betyder - og det endda før man bruger det.
Det er flot ! Det er dybdeborendejournalistik af en efter danske forhold meget
høj kvalitet.
Af frygt for at vække anstød hos Damerne, drager Lone dog ikke den fulde
konsekvens af sin forskning. Hun snakker sig fra den. På den ene side og på den
anden side. »Den ene kultur er ikke nødvendigvis bedre end den anden« Ingen
er fuldkomne! Vi kan lære af hinanden!
- lyder nogle af Lones damede bonmots.
Og hendes slagkraftige konklusion er
den, at kvinder fortsat skal have noget at
skulle have sagt.
Vi er ubetinget enige, men tillader os
enfoldigt at spørge, om det er noget,
Lone har lært af muslimerne.

Bøger og tidsskrifter
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i mange år, men præger den dag i dag vort
offentlige liv og samfund så stærkt, at det
ikke er nogen overdrivelse at kalde ham
rigets mægtigSte mand.
Det vil mange historikere, politiske ideologer o.a. være enige i. logen enkeltperson
har det været beskåret at omforme en nation
så meget som Georg Brandes - men efter
min opfattelse til ubodelig skade for det
danske folk.

-

-

•

Jørgen Knudsen, der for nogle måneder
siden udsendte andet bind af sin Brandesbiografi på Gyldendal, bar den modsatte
opfattelse.
Bogen »Georg Brandes i modsigelsernes
tegn« omfatter en udførlig beskrivelse af
Brandes'seksårigeophold i Berlin 1877-83.
Jørgen Knudsen leverer her 361 sider
med en udførlig beretning om baggrunden
for Brandes' frivillige eksil, familiensdagligdag, sorger og glæder, tyske og internationale forbindelser, hans forbindelse til Danmark og Norge i de seks år.
Det skal siges lige ud: Forfatteren har her
udført et fremragende stykke arbejde. Jør·
gen Knudsen bar den fordel, at han bekender kulør angående sin respekt og belagelse
over for Georg Brandes' person og kultur•
kredsen omkring ham.
Bogen beskriver · og afslører • utallige
situationer i Brandes' tilværelse, hvor virke·
ligheden banker på åndsfyrnens dør.
Jørgen Knudsen har virkelig forsøgt at
give et sandfærdigt billede af Georg Brandes
i hans nok vigtigste periode, nemlig de seks
år i Berlin.
Det er her, der bliver samlet åndelig am·
munition til det endelige slag med den
»gamle danske dannelse« • et slag Brandes
og hans kreds desværre vandt.
Bogen kan på det varmeste anbefales.
Poul Vinther Jensen

I

sagtens, bemærker hun syrligt. Koranen er
tankepolitiets våben og styrke.
Det er sørgeligt, siger hun, at så få af os
gjorde sig den ulejlighed at læse Koranen og
i stedet mumlede platheder om, at den er
»en stor verdensreligion«. Vi sover, men
pludselig kommer Koranens råb: Dræb,
dræb, fra vore egne gader.
Hun lægger en fiktiv humanistisk feminist
følgende betegnende ord i munden: »Jeg
angrer mine hidtidige holdninger, de slet
begrundede formodninger, jeg nærede, de

dovne og skadelige antagelser, jeg legede
med, de lette åndelige valg, som jeg traf,
udsprunget af ønsketænkningens paranoia;
jeg sørger over de tabte forhåbninger. Og jeg
ønsker (som altid) at undgå at være alene:
Jeg ønsker, at man er enig med mig. det er
derfor,jegskriver.Jegønsker, at !skal bære
sæk og aske også. Det er hårdt at stå alene,
støvet og beskidt«.
Meget interessante betragtninger af en
verdensberømt forfatter, omend lidt sent.
Men som bekendt Bedre sent end aldrig.

DEN DANSKE FORENING

REGNSKAB
18.03.1987- 31.12.1987 og Ol.Ol.1988 - 31.12.1988
Indtægter

1987
288.143,23

1988
309.498,75
3.150,00
3.912,02
1.744,00

288.143,23

318.304,77

48.367,70
3.898,20
10.396,25
1.972,20
3.100,00

18.735,30
2.55-0,00

68.281 ,75
1.063,64
8.937,51
13.684,34
5.712,00
4.200,85
140.228,15
13.548,95
6.970,00
1.756,50
2.130,00

159.662,53

266.513,69

288.143,23
159.662,53

318.304,77
266.513,69

128.480,70
Overført fra 1987 ... ... ... ..... . .... • ....

51.791,08
128.480,70

Saldo på girokonto 31.12.1988 ... ... ..... .. .

180.271,78

Kontingenter og bidrag ....... • ...... • .....
Indbetalt til Retshjælpsfond ......... • . .... . •
Renteindtægt fra girokonto . .. ........ • .. . .•
Erstatning for brudt lejemål ......... • ..... . •

Udgifter

Fay Weldon: Sacred Cows
(Chatto & Windus,London, 1989,
43 sider).
De hellige køer

er overskriften på et manifest, som den
kendte engelske kvindesagsforfatterinde
Fay Weldon har skrevet oven på Rushdiesagen.
Manifeslet udgør en selvransagende gennemgang af det, som er gået galt i det engel·
ske samfund: Norrnløsheden, overfladisk·
heden, forfaldet af den menneskelige solida·
ritersfølelse.
Samtidig er der imidlertid tale om et
stærkt opgør med Islam. Biblen er, siger
hun, føde for tanken, det er Koranen ikke.
Koranen er derimod føde for ikke-tænk•
ning. Den er ikke et digt, på hvilket et trygt
og fornuftigt samfund kan baseres. Den for·
byder al forandring, fortolkning, selvransagelse, ja endog kunst. Muslimerne vil have
folk til at tro, at kvinder også kommer i den
muslimske himmel. Men hvor, spørger Fay
Weldon. For den muslimske himmel er
ifølge Koranen stedet, hvor mænd forlyster
sig med evige jomfruer og med vin. Hvad
skal den voksne kvinde foretage sig i den
himmel? Hente vinen og vaske glassene vel·

Pono m.v....................... • . .. ... •
Girokort, girogebyr ............... • .... .. •
Kontorartikler og kuverter .......•.•. . ....•
Fotokopier m.v ................... • .... • . •
Leje af lokaler ............ • .... .. • . . . ... •
Telefon ... .... .. ..... . • . .... ... .... . • ..
Bogtrykker ..... ... ... .. •. ... . .•.. .. .. • ..
Møde- og rejseudgifter. .......... . ...... • ..
Advokatsalær ..... . ..... .... .... .... . • . .
Avisabonnementer og annoncer ............ .
Diverse .. . ... . .......... .. ..... · · · ·. • · ·

70.642,88

Kapitalforklaring
Indtægter ............ • .. ... . • .. .... . . . ..
Udgifter ..... . • ..... . • ..... . • ...... . ....

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i orden.
Bilagsmaterialet er gennemgået og den angivne beholdning er konstateret.

17.7.1989
Jens Søndergaard
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Foreningsnyt
Styrelsens
sammensætning

Fanen var første gang med ved landskontaktmødet i Odense 16. september og er
for tiden udlånt til brug i Vejle.

Ved styrelsens kvartalsmøde 4. september besluttedes det, at mag. art. Kaj Vilhelmsen i anledning af hans opstilling til kommunalvalget for en borgerliste i København og
Foreningen har brug for et eller flere lokahans dermed forbundne erklæringer i pressen udtrådte af styrelsen.Samtidig indtrådte ler i København til sekretariatsarbejde, pubprofessor, jur. dr. Ole Hassefbalch som nyt likationslager m.m. Hvis medlemmer har
lokaler at stille til rådighed eller at anvise, vil
medlem af denne.
vi meget gerne høre om det
Der er også brug for frivillig arbejdskraft
til forskellige opgaver, f.eks. sekretariatsar·
bejde, post· og telefonekspedition, forsendelse, pakning, transport, avisudklipning
o.s.v. Tilbud modtages af sekretariatet eller
Ved sommerstævnet i Vejle havde foren- formanden.
Hvis nogen har specialudstyr, så som fotoingen den store glæde at få overdraget en
dannebrogsfane af Danmarkssamfundet Fa- kopimaskiner, kontoroffsetmaskiner, duplineoverrækkeisen foregik ved en lille højtide- katorer, edb-udstyr, avancerede skrivemalighed om aftenen den I 0. juni med taler af skiner, laserprintere, videokameraer o.l., der
formanden for Danmarkssamfundet i Vefle kan stilles til rådighed til særlige opgaver,
Arne Bøgeland og af foreningens formand. har det også betydelig interesse.

Efterlysning af lokaler,
arbejdskraft m.m.

Faneoverdragelse fra
Danmarkssamfundet

Hjælp os med
kontingentet
Langt hovedparten af foreningens medlemmer har nu indbetalt deres kontingent
for 1989 • og mange har betalt en hel del
mere end mindstekontingentet på 100 kr.,
hvilket naturligvis i høj grad fremmer foreningens arbejdsmuligheder.
Et mindre antal medlemmer har imidlertid endnu ikke betalt kontingentet for 1989.
Vi beder indtrængende disse om nu at indbetale det til foreningens pOStgirokonto
454 75 51, adresse: Den Oanske Forening,
Postboks 862, 2840 Holte, eller at indsende
det på check. Det aflaster vor regnskabsfører for et stort arbejde med udsendelse af
rykkere og nedbringer portoudgifterne.
Uanset hvad vore modstandere insinuerer og bagvasker os med, har vi kun medlemmernes bidrag at drive foreningens arbejde
med. Derfor må vi appellere til hver enkelt
om at yde sit.

Sommerstævne 1990
Efter det vellykkede sommerstævne 1
Vejle i år har adskillige medlemmer ytret
ønske om, at der også i 1990 arrangeres et
sommerstævne. Desuden er der fra norsk
side stillet forslag om i højere grad at gøre
dette stævne til et fælles dansk og norsk
arrangement.

Der er nu fastlagt et sommerstævne 1990.
Det vil blive holdt fredag den 22. juni -søndag den 24. juni på JSS Center, Kongevejen
195, Holte ved København. Interesserede
kan således allerede nu reservere disse dage
til stævnet.
Nærmere oplysninger og program vil
fremkomme i følgende numre af »Danskeren«.

Nye, kortere flyveblade

Arne Bøgeland, Sune Dalgård, Verner Holm (Næstved) og Tage lassen (Vejle).
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Til supplering af de i løbet af det sidste
årstid udsendte otte indholdstunge informationsblade har foreningen i september udgi~et tre kortere Og mere populært udformede
flyveblade. Oe er beregnet til informationsog hvervearbejde i bredere kredse. Det er
derfor vigtigt at få dem spredt så langt ud
som muligt.
Prøveeksemplarer af de nye flyveblade
udsendtes til medlemmerne med særnummeret af »Danskeren« pr. I. september. Alle
medlemmer opfordres til at rekvirere flere
eksemplarer fra sekretariatet i København
tlf. 42425782 eller fra fordelingen i Århus
tlf. 06154252 og bidrage til uddelingen af
bladene.

•

•
Sommerstævne-foredrag
i »Tidehverv«
•

Ved foreningens sommerstævne på Vejle
Idrætsskole holdtes en række foredrag. Væsentlige dele af to af disse er trykt i tidsskriftet »Tidehverv•<S september-nummer, nemlig Søren Krarup: En tale i Birmingham
(side 127-130; om den nationale engelske
politiker Enoch Powell) og Sune Dalgård:
Kampen om Danmark (side 131-136). Fotokopier af den sidstnævnte artikel kan fås
ved at indsende 5 kr. i frimærker til sekretariatet.

Landskontaktmødet i
Odense
16. september
Den 4. juni 1988 afholdt Den Danske
Forening for første gang et møde for sine
kontaktpersoner m.fl. fra hele landet. Det
foregik i Fredericia og var så vellykke~ at et
lignende møde ønskedes arrangeret i 1989
(se »Danskeren« 1988 nr. 3 s.3).
Dette nye møde for foreningens lokale
kontaktfolk og andre særlig interesserede
medlemmer fandt sted i Kongresbuset i
Odense lørdag den 16. september kl. 11.1516.45. Desværre var den norske taler, som
skulle have berettet om udviklingen i Norge,
blevet forhindret i at komme. Det medførte,
at hele mødet kunne reserveres til de fremmødte lokale repræsentanters indlæg og diskussion, efter at formanden kon havde budt
velkommen og cand. oecon. Ebbe Vig var
blevet valgt til mødets dirigen~ og efter at
næstformanden Poul Vinther Jensen fra Århus derpå havde givet et konCUJtreret oplæg
til drøftelserne.
Disse fonsattes efter frokostpausen, men
nu samlet om kone berelllinger fra repræsentanter for forskellige landsdele.
Drøftelserne omfattede et ston antal indlæg fra mange af de tilstedeværende. Disse

berøne mange forhold om foreningens centrale og lokale arbejde og måttederved ganske naturligt få en noget springende karakter.
Et af de genkommende emner i debatten
var den gennem hele foreningens levetid
stående diskussion om åbenhed udadtil eller
en mere lukket og defensiv anonymitet omkring medlemskab afforeningen, nødvendiggjon af trusler og hetz mod medlemmer eller
af disses mere eller mindre velbegrundede
bekymring for at blive udsat for ubehageligheder eller direkte velfærdstruende holdninger fra omgivelserne. Medlemmernes faktiske stilling i den henseende er nok meget
forskellig ligesom også deres indstilling til
problemet. Dette genspejledes også i de synspunkter, der fremkom ved mødet. Sammenfattende kan det vist siges, at der var enighed
om, at medlemmers ønske om anonymitet
udadtil og i forhold til lokale aktiviteter
fonsat fuldt ud må respekteres, men at det er
nødvendigt for den fonsatte udvikling at
opnå en mere direkte kontakt, ikke mindst i
forhold til de lokale tillidsrepræsentanter,
med de medlemmer, som ikke føler dette
anonymitetsbehov, men tværtimod gerne
vil deltage i mere åbne foreningsaktiviteter,
der forudsætter, at de lokale aktivitetslederc
kender dem og kan få direkte forbindelse
med dem.
Styrelsen må på grundlag af disse tilkendegivelser nu søge at finde en løsning, der
tager passende hensyn til begge de nævnte
behov og holdninger.
Det samlede indtryk af landskontaktmødet i Odense er, at de fleste deltagere betragtede det som både nyttigt og givtigt. Denne
bedømmelse deles af de styrelsesrepræsentanter, som var til stede.
Det vigtigste resultat vil naturligvis være,
at mødet bliver omsat i forøget aktivitet og
medlemshvervniog over hele landet og i en
udbygning af foreningens lokale organisation, så denne sammen med den centrale styrelse kan vindestørre indflydelse på den fremmedpolitik, der føres her i landet.
S.D.

DANSKEREN
udgives af Den Daoske Forening, der blev stiftet 18. mans I987
med det formål at bekæmpe fremmedgørelsen af Danmark.
Bladet er ligesom foreningen uden politisk tilknytning af nogen art
og bar som opgave at sprede oplysning om fremmedspørgsmål og
være bindeleddet mellem medlemmerne. Abonnement på bladet
koster 100 kr. årligt.Bestillin8Skupon se næste side.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (e,1. kopier
af det) og foreningens øvrige tryksager må ikke omdelcs privat
sammen med trykmateriale fra anden kilde.

Pas på provokationer
ved møder
Vi må være forberedt på, at vore modstandere eller skøre personer kan forsøge på
at benytte vore møder - især offentlige - til at skade os ved provokationer,
falsknerier eller lign.
Ved et offentligt debatmøde i Åbenrå for
nylig, som Den Danske Forening havde arrangeret, havde både foreningen og dens
debatmodpart fremlagt forskelligt materiale
til mødedeltagerne. Uden at man bemærkede det, havde en person, som foreningen
ikke har noget at gøre med, placeret noget
materiale ved siden af foreningens og desuden uddelt det til nogle af mødedeltagerne.
Det pågældende materiale var af et indhold, som foreningen aldeles må tage afstand fra, og som vore modstandere kunne
bruge til at svæne og mistænkeliggøre
Den Danske Forening.
Dette er da også omgående blevet gjort
ved ondartede artikler i Det Fri Aktuelt og i
Politiken, hvor foreningen er blevet gjort
ansvarlig for materialet og udsat for grove
beskyldninger eller insinuationer.
For at undgå den slags provokationer og
uheldige episoder tilråder vi lokale mødearrangører i forvejen at aftale med et par SO·
lide og vagtsomme medlemmer, at de inden
og under mødet holder øje med, hvad der
foregår omkring indgangen, ved fremlæggelse af tryksager osv., så de kan gribe
ind eller give mødeledelsen besked.
Hvis det alligevel skulle lykkes udenfor-·
stående at plante uvedkommende materiale,
bør mødelederen, når det opdages, meddele
publikum, hvad der er sket, og at Den
Danske Forening ikke har noget at gøre
med det pågældende materiale, og evt. tage
afstand fra det.

•

Styrelsesmedlemmers telefonnumre:

Dr. phil. Sune Dalgård, formand
(ansvarlig over for presseloven) tlf. 31551802
Ekspedient Ellen Ewers, tlf. 75361006
Professor, jur. dr. Ole Hasselbalch, tlf. 421915 54
Murer Poul Viother Jensen, næstformand

tlf. 86151036
Civilingeniør Max Stubgaard, tlf. 31623730
Foreningens adresse:

Postboks 862, 2840 Holte
Sekretariat Tlf. 02425782
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Møder i efterårs- og vintersæsonen
Foreningen arrangerer i de kommende måneder en række møder over hele landet. For at spare store
forsendelsesudgifter vil der normalt ikke til de enkelte møder blive udsendt separate indbydelser til
medlemmerne. De fastlagte møder er anført nedenfor, og man bedes med det samme notere sig tid og
sted for de møder, man agter at deltage i. For at gøre mødevirksomheden så selvfinansierende som
muligt vil der normalt blive opkrævet en entre på 20 kr. pro persona ved hvert møde.
Esbjerg
Fredericia
Helsingør
Horsens
Kolding
København
København
Næstved
Odense
Skive
Vejle

Vejle
Vejle
Ålborg
Århus

25. oktober kl. 19.30 ... .. ..•.. . ... Hotel Britannia, Torvet.
Taler: Jan Høeg, Norge.
24. oktober kl. 19.30. . . . . . . . . . . . . . Hotel Landsoldaten.
Taler: Poul Vinther Jensen.
6. december kl. I 9.30 . . . . . . . . . . . . Kabyssen, Nordhavnen.
Taler: Ebbe Vig.
25. oktober kl. 19.30 ....... • ...... Jørgensens Hotel, Søndergade 17.
Taler: Niels Lillelund.
18. oktober kl. 19.00 ........•.... . Klostergården, 3. sal lok. 6001.
Taler: Søren Krarup om Vor danske identitet
12. oktober kl. I 9.30. . . . . . . . • . . . . . Vartov, store sal, Farvergade 27. - Taler: Ole Hasselbatch,
Hvad skal der gøres? Diskussion. Alsang.
?? marts 1990. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . Vartov, lille sal, Farvergade 27.
Taler: Nina Bjømeboe.
24. oktober kl. 19.30 .... •....... . . Grønnegades Kaserne, lok. 217.
Taler: Ebbe Vig.
24. oktober kl. 19.30. . . . . . . . . . . . . . Congress Center, Ørbækvej 350.
Taler: Jan Høeg, Norge.
26. oktober kl.19.30 ....... •.• . ... Gl. Skivehus, S. Boulevard.
Taler: Jan Høeg, Norge.
5. oktober kl. 19.00 . .. . .. . • . .. ... Vejle Bibliotek. - Taler: Poul Vinther Jensen om
Indvandring på afveje.
26. oktober kl. 19.00 .... . ......... Vejle Bibliotek. - Taler: Jesper Langballe,
Skal Islam være statsreligion i Danmark?
13. november kl. 19.00 . ....... • .. . Vejle Bibliotek. - Taler: Ebbe Vig om
Indvandringen statistisk og økonomisk belyst.
17. oktober kl.19.30 .. . . ... .. . • . .. Hotel Phønix, Vesterbro 77. - Taler: Ole Hasselbatch,
Hvad skal der gøres? Diskussion. Alsang.
18. oktober kl. 19.30 ... .. ... • ..... Risskov Bibliotek, Fortebakken 1. - Taler: Sune Dalgård om
Repatriering af fremmede.

lndmeldelses- og bestillingskupon
Navn: •.......•. • . • .•. . • . • . . .. . . • . .. . • . • · ... • · • · • •

0 Jeg indmelder mig herved· i Den Danske Forening

og indbetaler mit kontingent for 1989 (mindst 100 kr.)

til foreningens adresse eller på dens
postgirokonto 4547551.

O Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.
O Jeg ønsker at abonnere på bladet Danskeren
(100 kr. årligt).

Evt. stilling:

. ..... • .. . . .. ..... •.• .. .. .. •.... •.......

Gade, vej m.m.: ...••.. .. . .. ... • ..•.. . • .••. • . • .......

Pcstnr. og -di.strikt: .. .. . ...•.. .. •• . .. • . • . ... • .•.•.. •. .
Kuponen

bede;,•$

indsendt til:

DEN DANSKE FORENING, Postboks 862, 2840 Holte
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