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Profitørerne
Der kører i disse måneder en stor indsamling. Den hedder
»Flygtning 90«. Ifølge indsamlerne drejer det sig om at skaffe
penge til nødlidende flygtninge ude i verden.
Vi vil igen blive bombarderet med billeder af grædende
børn, hjemløse og sultne. Vi vil igen få at vide, at vi ved at
støtte Dansk Flygtningehjælp gør verden bedre at leve i. Vi vil
høre skuespillere, journalister og modepræster fortælle, at
Dansk Flygtningehjælp står for næstekærlighed.
Ligesom sidste gang.
Sidste gang var, da Dansk Flygtningehjælp samlede ind i
1986. Da fik vi også at vide, at der blev samlet ind til
nødlidende ude i verden. Og det gjorde vi forøvrigt også
forrige gang, i I 981.
Desværre glemmer de fleste, der støtter et godt formål, at
forvisse sig om, at pengene nu også bruges som lovet. Den
mangel har vi søgt at råde bod på. Resultatet bringes inde i
bladet.
Der skal ikke lægges skjul på, at de, der har stået for
undersøgelsen, er rystede. Den påståede humanitære organisation, Dansk Flygtningehjælp, bruger nemlig de penge, den
får, på en måde som er aldeles forkastelig ud fra det formå~
der ligger i at hjælpe flest muligt billigst muligt ude i verden.
Især bruger den en del af pengene på sig selv.
Dette er nok værd at hæfte sig ved. For under bestræbelsen
på at hjælpe anvender Flygtningehjælpen som bekendt også
næsten ethvert middel til at lukke munden på dem, der
fortæller, ai den megen hjælpsomhed nemt kan gå hen og fa
ubehagelige konsekvenser for det danske samfund.
Hvad kalder man det?
Og hvad kalder man iøvrigt den afpresning, organisationen
udøver på et tidspunkt, hvor landet er i en helt uoverskuelig
økonomisk situation? Hvor staten har oparbejdet en gæld på
snart 500 milliarder - I 00.000 kr. for hver eneste af os? Hvor
vi sidste år havde 14.000 tvangsauktioner? Hvor hver 8.
borger er i, hvad pantefogederne kalder uoverskuelig gæld?
Hvor 23.000 landsmænd står uden tag over hovedet?
Hvad kalder man det?

Desværre er Flygtningehjælpen og ligesindede ikke de eneste, der profiterer. I Ålborg sidder lederen af de danske nazister og klør sig på maven af glæde over det, der sker. Den
mand, som de fleste - også vi - troede repræsenterede nul og
nix eller højst en efterdønning fra en fortid, som aldrig kan få
liv igen.
Vi er blevet klogere. Efter at have set et eksempel på, hvor
langt nazisterne er kommet ved hjælp af påståede »antinazister«, satte vi os for også at undersøge nazisternes forhold.
Resultaterne af denne undersøgelse gjorde os mindst lige så
rystede.
Befolkningen er blevet systematisk vildledt om, hvad det er,
de går rundt og foretager sig.
Dette udnytter de fænomenalt godt. Så godt, at det eod ikke
synes at være gået op for deres erklærede modstandere, hvordan den »antinazistiske« og »antiracistiske« kamp er blevet til
en vigtig brik i nazisternes hvervning. Og nazisterne udnytter
da forøvrigt også suverænt de meningsløsheder, veldædige
organisationer og eftergivende politikere trækker ned over
hovedet på det danske samfund.
Profitørerne af indvandringspolitikken findes sandelig på
forskellige fløje.
Men uanset hvor de befinder sig, vender Den Danske
Forening sig imod dem. Hvad enten de optræder som genfærd
fra en barbarisk fortid eller pynter deres udnyttelse af nutidens
ulykker med ædle formål og gode hensigter!
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Det asylsystem, FN søger at bygge op, er nøje kædet sammen
med ønsket om at støne opbygningen af samfund, der på det
politiske plan hviler på de idealer, FN står for. Derfor rummer FN's
~ konventioner en særlig opfordring til at yde asyl til dem, der flygter
på grund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig
socialgruppe eller politisk anskuelse.
Denne opfordring rækker ikke til at hjælpe alle, der er i nød, og
som derfor flygter. Det gælder uanset, om de flygter fra livsfare. Hvis
FN havde udstrakt asylreglerne så vidt, var opgaven blevet umulig
at løfte. Forså havde op imod en milliard mennesker kunnet kræve
asyl - nemlig alle dem, der er i akut nød jorden over.
Hvis man vil hjælpeflygtninge ude i verden,sådansom FlygtninFN's flygtningekonvention bar naturligvis ikke lagt op til folkegehjælpen hævder, den vil med »Flygtning-90«, hvorfor så ikke Oytninger af den art, asylkrav i denne mængde ville indebære.
sende pengene direkte derud, hvor der er brug for dem, uden at lade Almindelig nød, katastrofer og konsekvenserne af krige forudses
Flygtningehjælpen fortolde dem først?
derfor afhjulpet ad anden vej, nemlig gennem FN's nødhjælpsproFN's Flygtningehøjkommissariat har kun 240 kr. om året til grammer.
rådighed for hver flygtning ude i verden. Flygtningehjælpen bruger
Denne egentlig ganske indlysende grænse mellem forskellige
efter egne oplysninger over 400 gange flere penge årligt på de former for flygtninge er imidlertid ikke blevet respekteret Hverken
mennesker, som indlogeres her - og hvoraf eo stor del ikke er af de utallige mennesker, der ser en mulighed for at B plads i
politiske flygtninge. Hertil kommer alt det, organisationen ellers asylsystemerne ved at præsentere sig som oflygtninge«, eller af
bruger.
regeringerne i Vesteuropa.
Send pengene tn FN! FN's flygtningehøjkommissær er et dybt
Derfor står vi, hvor vi står nu. Vesteuropæernes tålmodighed er
ansvarligt menneske, der ikke har været bange for at tale lige ud om på bristepunktet, og FN's asylsystem er ved at falde fra hinanden.
det misbrug af asylreglerne, der foregår hos 05 !
For det er blevet overfyldt med falske asylsøgere. Og befolkningerne
Så er man også sikker på, at pengene virkelig går til internationalt er blevet modvillige imod det, fordi en skruppelløs humanitær lobby
flygtningearbejde og ikke til mediemanipulation og lobbyvirksom- og en medløbende presse bar vildfon dem med hensyn til, hvad det
hed!
går ud på.
Man kan få eo bank til at udstede en check i dollars. Den kan
Denne vildfarelse var en gylden indtægtskilde for det humanitære
sendestil: UNHCR, Room C-301, United Nations, New York, N.Y. bureaukrati, indtil befolkningen.s tålmodighed gik tabt. I dag er den
10017, U.S.A.
blevet til et dødeligt våben imod det praktiske arbejde på at føre
FN's idealer ud i livet.
Hvis respekten for disse idealer skal genskabes på asylområdet, er
det derfor nødvendigt at modarbejde alle forsøg på i folks bevidst·
hed at få registreret enhver, der flygter, som asylberettiget. Uanset
om det måske er ulykkelige krigsofre, hungerofre o.l., der endog er
flygtet fra livsfare.
Intet ord er i de senere år blevet mere misbrugt end begrebet
Der er derfor heller ingen grund til at undre sig over, at FN's
•flygtning«. Igen og igen fir vi at vide, at Oygtninge skal hjælpes. flygtningehøjkommissariat nu har sagt tydeligt fra over for asylvanMen igen og igen glemmer de, der vil bave befolkningen til at viddet.
hjælpe, at fortælle, at det kun er en brøkdel af de nødlidende, der
Alle bør hjælpe FN ved at bidrage til at holde grænserne klare!
skal hjælpes gennem asylsystemerne.

Hjælp flygtninge
- ikke Flygtningehjælpen

F1ygtning eller
asylmisbruger

•

FN siger fra
I forrige nummer af Danskeren kunne vi
berette, hvorledes FN's flygtningehøjkommissær T. Stoltenberg har sagt fra over for
de skandinaviske landes flygtningepolitik,
som næsten pr. automatik fører overskudsbefolkningen fra Mellemøsten ind i vore
asylsystemer. Vi kan ikke løse fattigdomsproblemet med asylpolitik, siger han og
fremhæver iøvrigt, at misbruget af asylordningerne sker på de virkelige politiske flygtninges bekostning. Stoltenberg har siden
gentaget sin opfattelse i Jyllands-Posten
17/6, hvor han udtaler, at for mangeasylansøgere, der ikke er flygtninge, alligevel Br
lov til at blive i Danmark.
Udtalelserne suppleres med andre adva-
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rende røster fra højkommissariatet. I april
advarede dette således om, at vi snart må
bekvemme os til at holde indvandrere ude
fra flygtninge i stedet for at behandle dem
som flygtninge. I 1990 regner FN med, at
der vil komme over en halv million mennesker til Vesteuropa og søge om asyl - og at
kun de S %af dem i virkeligheden er det, de
givet sig ud for. Det store antal arbejdss0gende udlændinge truer simpelt hen med
helt at slå bunden ud ar FN's flygtningepolitik, siges det.
Udtalelsen bekræftes af en omkostningsberegning. FN forueller således, at de rige
OECD-lande i øjeblikket bruger 5 milliarder dollars om året i socialhjælp til menne-

sker, der er rejst ind under foregivende af at
være flygtninge. Det er IO gange mere, end
FN bar til rådighed til at hjælpe alle de
millioner i Afrika, der er fortrængt fra deres
hjem på grund af krige og borgerkrige.
FN siger altså det samme som Den
Danske Forening.
Gud ved, om også FN nu vil blive kaldt
»racistisk«?
Udtalelserne har forbløffende nok været
refereret i Danmarks Radio, nemlig den
17/4 i P3's radioavis Id. 6.00. Der ,-ar sikkert tale om en teknisk fejl i DR·s ellers
velfungerende censurappara1. Ftjlen blev da
heller gentaget i de seoere ~--iser.

•

Hjælp til flygtninge eller til Dansk Flygtningehjælp ?

Flygtningeindsamlinger og
regnskabs-makeup

Af Ib Hofmeister

Statsministeren har ladet sig indlogere i Flygtningehjælpens nye storindsamling,
»Flygtning 90«, der nu kører for fulde omdrejninger. Med indslag i medierne, dyre
reklamer, pjecer i flerfarvetryk på fornemt papir og andet , som hensætter os på
Danskerens redaktion i dyb undren, når vi kigger i vor egen pengepung, skal
befolkningen nu vindes for den gode sag. Hvad ville der mon ske, hvis vi fik
tilsvarende pengemidler til rådighed til at fortælle om medaljens bagside?
Men let er det naturligvis ikke at fortælle om bagsiden. For »Flygtning 90« lægger
op til så meget godt, at man på forhånd bliver næsten helt bjergtaget derved. Den
trækker jo på danskernes ædleste følelser. I en af reklamerne beretter Flygtningehjælpens ungdomsgruppe f.eks., at den er med i »Flygtning 90«, fordi gruppen består af
mennesker, der tror på hinanden og føler, at det er »fedt« at bo i et land, hvor man kan
hjælpe andre end sig selv. Videre fortælles det, at gruppen ikke er ansvarsllygtninge,
at den elsker fremmed mad Og sort humor og er tændt af flammen - hvad det så end
er.
Med disse Og andreslogans - som gruppen naturligvis er kommet på helt afsig selv
uden at betale reklamekonsulenter herfor - skal der altså skabes fornyet velvilje i den
hårdt prøvede befolkning.
Nu kan man naturligvis tro, at når selve statsministeren mener, at sagen er god, så
må den også være det. Men i Den Danske Forening er vi mistroiske over for alt for
påtrængende godhed.
Derfor skrev vi i januar til statsministeren og spurgte, om han nu 01,>så havde
forvisset sig om, hvad pengene gik til sidste gang, Flygtningehjælpen samlede ind,
inden han anbefalede den nye indsamling. Som svar fik vi nogle af Flygtningehjælpens glittede brochurer samt et regnskab på en A4-side.
Det syntes vi egentlig ikke var nok. Derfor begyndte vi selv at grave i tallene.
Det for Flygtningehjælpen ikkesærlig flatterende resultat af udgravningen bringes
her.

Dansk Flygtningehjælps (DF) kampagne
»Flygtning 90« blev åbnet i slutningen af
januar 1990 af statsminister Poul Schltiter i
Landsting:ssalen på Christiansborg. Indsamlingen kulminerer søndag 7. oktober 1990,
hvor det er hensigten, at over 40.000 frivillige skal gå fra dør til dør og samle iod til
verdens 15 millioner flygtninge.
Allerede den 17. april udtalte informationschef for DF Helle Elgaard: »at folke.
stemningen nok er blevet mere barsk over
for flygtninge. Indsamlingen for fireårsiden
gav 51 mio. kr., men vi gjorde nok for lidt
for at fortælle, at ikke en krone går til flygtninge i Danmark, men at alle pengene går til
Den Tredje Verden«.
Denne udtalelse til Jyllands-Posten er
nok værd at have i baghovedet ved læsning
af denne artikel.
Hvad er Dansk Flygtningehjælp
Men hvad er egentlig DF for en organisation'?
I kølvandet på krisen i Ungarn i 1956
stiftede 11 forskellige hjælpeorganisationer
DF. Senere kom Amnesty International
med som det 12. medlem. De stiftende
hjælpeorganisationer var: Dansk Røde llii.
Kors, Danske Kvinders Nationalråd, AFS- .,,

Sådan laver man >>flygtninge<<
Flygtningehjælpen ved altid råd, hvis der
bliver lavvande i kassen. I Holstebroposten
berettedes 31. januar om, hvad organisationens lokale afdeling havde gjort for at sikre
sig, da antallet af flygtninge midlertidigt gik
ned. Historien er fortalt af en statsløs palæstinenser, Ali Hamad, som følte sig oprørt
over fremgangsmåden.
Ali er her sammen med kone og seks
børn, som er bragt hertil gennem familiesammenføring. Derfor er de faktisk ikke
flygtninge. Og derfor skulle de have været

underholdt af kommunen fra første færd, og
ikke gennem Flygtninghjælpen. Og det er jo
ikke så godt. For det kan Flygtningehjælpen
naturligvis ikke leve af.
Men det er der råd for. I Holstebro blev
alle simpelthen bare bedt om at søge asyl,
fortæller Ali. Og det gjorde de så. Og pludselig var der altså igen flygtninge i Flygtningehjælpens Holstebro-afdeling.
Ali er tilsyneladende en fornuftig mand,
der forstår, hvor grænsen går for, hvad man
kan være bekendt. Han beretter også om

andre af de metoder, Flygtningehjælpen
bruger for at skaffe omsætning i den lokale
forretning.
- Dette her skal være med til at råbe
politikerne op, siger han, sA de kan forstå, at
de må stoppe den hæmningsløse indvandring. Det danske samfund har ganske enkelt ikke råd til os.
Man må næsten tro, at vi her står over for
et menneske, der faktisk er flygtning !

•
l)A,'SKEREN • NR. 4 • SEPT'EMBER 199()

3

llii,,. Dansk Folkehjælp, FN-Forbundet, Amne-

,

sty International, Mellemfolkeligt Samvirke, Folkekirkens Nødhjælp, Mosaisk Trossamfund, Dansk Ungdoms Fællesråd,
World University Service, Caritas Danmark, Red Barnet
Tre medlemmer fra hver hjælpeorganisation udgør Repræsentantskabet, der således
er på 36 medlemmer, og som udgør højeste
myndighed.
Forretningsudvalget, som tilrettelægger
arbejdet, består af et medlem fra hver hjælpeorganisation samt en formand, ialt 13
medlemmer. Generalsekretæren er den daglige leder. DF er således en paraplyorganisation, idet medlemmerne er andre organisationer. DF skal finansiere sig selv og samtidig tilføre medlemmerne - de stiftende
hjælpeorganisationer - beløb, som anvendes til flygtningeprojekter rundt om i verden. Fordelingen af indsamlede beløb bestemmes afet projektudvalg, hvor 6 af de 12
organisationer har sæde, efter indstilling fra
Forretningsudvalget. Man bør vel hæfte sig
ved, at medlemsorganisationerne også selv
indsamler store pengebeløb, og vel egentlig
blot betragter DF som en ekstra »malkeko«.
Den ene side af DF's arbejde er flygtningene ude i den store verden. Den anden side
består i arbejdet med flygtninge, der er
kommet til Danmark. Det er hensigten, at
de skal »integreres« i det danske samfund,
gennem et 18 måneders program i DF. Derefter overlades flygtningene til kommunerne - i langt de fleste ulfælde til forsørgelse
via kontanthjælp.

I

Indsamlingen skal
gavne ude i verden
Penge til integration af flygtmnge hentes i sta,tskMsen
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på 15.045.240,- pr. 31.12.1985. Forklaringen på den tomme kasse kan altså kun være,
at beløbet er anvendt til andre formål.
Uden penge ingen administration
Tidl. informationschef i DF Hemming
Behrendt giver i en kronik i Berlingske Tidende den 6. JO. 1986 en glimrende karakteristik af DF og af, hvordan organisationen
arbejder. FB refererer bl.a. fra et møde i det
særlige arbejdsudvalg, der blev nedsat omkring »Flygtning 86«. Her udtalte et medlem af DF's forretningsudvalg: »Det er et
spørgsmål om DF eksisterer. Hvis der ikke
kommer penge nok i kassen, kunne man
godt indstille sig på at lukke butikken«. Klarere kunne det vel næppe siges. »Aygtning
86« skulle gerne give så meget i kassen, at
DF kunne få sine administrationsudgifter
dækket indtil den næste store indsamling
planlagt til 1991.

Den slunkne kasse
Til finansiering af arbejdet for flygtninge
ude i verden har DF med stor offentlig støtte »Flyglning 86« - officielt!
Hvordan blev egentlig resultatet af indforetaget flere landsindsamlinger, således i
samlingen »Aygtning 86«? Ja, ifølge DF's
1981 og 1986.
I forbindelse med »Flygtning 86« var der oplysninger ser det således ud:
en artikel i Berlingske Søndag \len 5. oktober 1986 med DF's generalsekretær Arne Modtagne bidrag:
Pie! Christensen. Han oplyste, at der ved Husstandsindsamling
indsamling i 1981 indkom 46 mio. kr. Alle 5. oktober 1986 . .. .. ...... .. . 23.386.065
pengene gik ubeskåret til flygtninge ude i Overskud ved forskellige
verden, sagde han, idet der blev stillet ca. I 0 aktiviteter .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.706.844
mio. kr. til rådighed hvert år til diverse pro- Øvrige bidrag herunder
jekter. Det oplystes endvidere, at renterne af statens bidrag .... . ...... .. 21.357.550
beløbet gik til betaling af administrationen,
51.450.459
og at arbejdet hermed - for de globale flygtninge - blev varetaget af 2 heltids-medar- Udgifter.
bejdere. APC udtalte endvidere: »For kun et
par år siden havde udlandsafdelingen over Lokalkomiteernes arrangementer,
10 mio. kr. til rådighed om året, men kassen kunstnerisk medvirken ved særlige
er tom. Så tom, at DF i praksis har måttet informationsaktiviteter . . . . . . . 3.884.018
47.566.441
»nasse« på de svenske og norske søste-r-organisationer i en række fælles-nordiske pro- Kampagneaktiviteter herunder
jekter. Sverige og Norge har betalt for os,,. drift af sekretariatet . . . . . . . . . . 5.123.450
At kassen var tom, er sikken rigtig nok.
42.442.991
Men ifølge DF's regnskab for året 1985
497.486
skulle der på »Kapitalkonto til rådighed for + renteindt. 1.10.-31.12.86...
Overskud
af
indsamlingen
42.940.477
projeklarbejde m.v.• henstå et ubrugt beløb

Revisionen meddelte: Overskuddet indgår i DF's regnskab for året 1986 og vil blive
anvendt til flygtningeprojekter i overensstemmelse med indsamlingens formål
Og uofficielt!

Men lad os nu se, hvordan det gik, da
overskuddet blev overført til DF's regnskab,
der omfatter perioden l. l.86 - 31.12. 86.
Overskuddet 42,9 mio. kr. blev straks
»barberet« ned med 12,3 mio. kr., hvoraf
kun 6,2 mio. kr. vedrørte indsamlingens
formål: Bevillinger til udenlandske projekter til flygtninge i den store verden. De øvrige 6,1 mio. kr., der blev hentet ud. vedrører
såmænd DFs almindelige adminjstrationsudgifter til alle mulige mærkelige formål,
herunder udgifter i generalsekretariatet. De
6, I mio. kr. er indsamlingen fuldkommen
uvedkommende, og burde allerede derfor
ikke fratrækkes i overskuddet for indsamling »Aygtning 86«.
Indsamlingssekretariatet blev startet d. I.
april 1985 med domicil i St. Kongensgade/Borgergade og blev afviklet igen pr. 30. november 1986. Denne dato bliver indsamlingens netto-overskud kr. 42.940.477,- overgivet til DF, idet alle udgifter i forbindelse
med indsamlingen kr. 9.007.468,- er fratrukket. Alligevel fratrækker DF i sit regnskab, der afsluttes 31.12.1986- altså kun I
måned efter - yderligere ca. 6,1 mio. kr. af
netto-overskuddet I
Det kan accepteres, at der i indsamlingsperioden fratrækkes udgifter i forbindelse
med selve indsamlingen. Men når den er
afsluttet og der blot står tilbage at fordele det
indsamlede beløb til de forskellige projekter, er der incec grundlag for at fratrække
yderligere administrationsudgifter!
Ifølge oplysninger, som dagbladet B.T.
bar halet ud af Aygtningehjælpen (17/790), er der i øvrigt endvidere i 1987 brugt
2,9 mio. kr. uden for indsamlingens formål
og i 1988 6 mio. kr.
Hvordan si med »fln;• · g 81•?
llii,,.
På baggrund af Df"s ~ i g e ,

•

llli,,. dispositioner efter 1986-indsamlingen er del
" naturligt også at se indsamlingen »Flygtning
81 « efter i sømmene. Specielt da der i perioden 1981-1986 var muligheder for at opnå
endda en usædvanlig bøj forrentning af indestående beløb.
Resultatet af •Flygtning 81« blev kr.
45.349.000,-.
Det fremgår afDFs regnskaber fra 1981
til og med 1985, at der blev anvendt kr.
41.670.893,- til bevillinger til udenlandske
flygtningeprojekter. Derudover blev der givet ca. 2,2 mio. kr. til »Særlige bevillinger•
og »Øvrige bevillinger<•. De blev ifølge
regnskaberoe brugt til f.eks.: Indretning af
Rygårds Alle, Oplysningsarbejde omkring
fremmedloven, Interviewundersøgelse
blandt DFs klienter, Udgivelse af jubilæumstidsskrift, Tilskud til kulturforeningen
Chilehuset, Tilskud til økumeniske indvandrergrupper, Tilskud til latinamerikansk
kulturfestival osv., osv.

Misbrug

Det fremgår af regnskaberoe, at der i
denne 5-årige periode blev tilsk:revet renter + kursgevinster til et beløb af:
kr. 22.833.936,-, fordi DF »forvaltede«
kapitalengodt. Men hvemfikglædeaf disse
renter og de store kursgevinster?
Resultatet af •Flygtning 81 « er følgende:
Netto-overskud
ved indsamling .... ........ kr. 45.349.000,beraf anvendt til flygtningeprojekter ude i verden i årene
1981 til og med 1985 .... kr. 41.670.893,Rest ikke anvendt ifølge
indsamlingens formål ..... kr. 3.668.107,+ renter og kursgevinster
perioden 1981-1985 .. .... kr. 22.833.936,·
kr. 26.502.043,lall 26,5 mio. kr. blev således ikke anvendt efter indsamlingens formål, men ude- llli,,.
lukkende anvendt af DF til adm.udgifter, ,.

SANDHOLM ø • w~~~~!
IN SANDHOLM

Forholdene i asylcentrene er rystende.
Et eksempel på, hvad der foregår, kan
hentes i Sandholmlejren.
Her har man døjet med, at »flygtningene«
tager langt Oere madvarer, end de kan spise,
for derefter bare at smide dem væk. Toiletteroe - ja endog det lokale rensningsanlæg tilstoppes af friske madvarer i en grad, så
renovationsarbejderoe klager. Eller maden
smides ud af vinduerne eller efterlades bare
på gange m.v.
I det lokale blad »Sandholm Weekly«
prøver lejrledelsen fortvivlet at dæmme op
for det absurde misbrug. Det er grådighed,
siges del formanende til »gæsterne«. Og vi
(red. af »Weekly•) tror ikke, at det danske
folk ville bryde sig om det, hvis det vidste, at
,,flygtningenes« skatteyderbetalte mad går
til spilde. Sundhedsmyndighederne har endvidere været på inspektion, hedder det i
bladet. Og de er »dybt chokerede«. Byrådet
vil heller ikke længere tolerere sA meget mad
i spildevandet og er meget vredt !
Hetz? Nej desværre. Den skinbarlige,
dokumenterbare sandhed - læs selv Sandholm Weekly, 9.-15. november 1989.
Imedens dør tusinder og atter tusinder af
børn b ver enes1e dag af sult og fejlernæring
ude i verden.
Hvem er humanislerne? De, der prøver
at skjule, hvad der foregår, for befolkningen? EJier de, der søger at få indført en smule
ansvarlighed og som belønning kaldes racis1er?
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herunder oplysninpksombed, integrering$Virksomhed m.V. - kort sagt, tiJ at hOI•
de DF oven vande indtil næste indsamling
»Flygtning 86«.

Loven og Flygtningehjælpens
lovlydighed
Men hvad siger loven da om offentlige
indsamlinger, og hvorledes bliver det kontrolleret, om de indsamlede midler bliver
anvendt til det angivne formål?
I lovbekendtgørelse nr. 139 af 24.3.1981
er reglerne så klart formuleret, at der ingen
muligheder er for misforstAelse:
»§4. Indsamlede midler skal indsættes på
en bank-, sparekasse- eller girokonto, der er
oprettet til dette særlige formål. Midlerne
kan dog også anbringes i obligationer, hvori
umyndiges midler kan anbringes. Der må
kun rådes over midlerne ved underskrift af
mindst 2 personer i forening.
Stk. 2. Midlerne må ikke udenjustitsministeriets tilladelse anvendes til andet formål
end angivet i anmeldelsen. Dog kan der
anvendes et rimeligt beløb til dækning af
omkostninger i forbindelse med indsamlingen.
§ 5. Der skal føres behørigt regnskab over
samtlige indtægter og udgifter. Regnskabet
skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. I regnskabet skal så vel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret Revisor skal påse, at der foreligger fornøden
dokumentation.
Stk. 2. Såfremt der ikke ved regnskabets
afslutning foreligger dokumentation for
overskuddets anvendelse, skal revisor senere afgive en erklæring herom«.
Ifølge §4 skal de indsamlede beløb altså
indsæues på en konto, der er opreuet til
dette særlige formål. Det er selvsagt bl.a. for
et sikre, at de tilskrevne renter på denne
konto udelukkende bliver anvendt til det i
anmeldelsen angivne formål. Det er vel
overflødigt at komme med yderligere
kommentarer til DF's forvaltning af denne
paragraf.
§ 5 blev heller ikke opfyldt. Politidirektøren i København bar således .:iver for justitsministeriet oplyst, at - udover et revideret regnskab vedrørendeselve indsamlingen
- er politiet ikke i besiddelse af regnskabsmæssige oplysninger om anvendelsen af
midlerne fra indsamlingen i 1981. En dokumentation for overskuddets anvendelse i
årene 1981 til og med 1985 havde politiet
således ikke modtaget, førend Den Danske
Forening foranledigede den fremskaffet!
Flygtningehjælpens forvaltning
af Socialministeriet.~ penge
I DF's regnskab indgår Og$å »Regnskab
for Socialministeriets midler«. Formanden
for Venstres udlændingeudvalg, vicepoliti-
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mester Birthe Røon Hornbech udtalte fornylig i en radioudsendelse, at det kunne
være ønskeligt at kulegrave DF's regnskaber, men at det var der ikke ressourcer til.
Det er ellers synd. For blot ved en smule
gravning finder man interessante ting.
Centralanstalten for Revision, der er
DF's revisor, udarbejder således nogle meget op!ysende revisionsberetninger vedrørende Regnskab for Socialministeriets
(Skatteborgernes) midler.
Af beretningen for 1986fremgårdet bl.a.:
Un til flygtninge kr. 1.075.000,-består af
oprindelige lån i alt på kr. 2.103.000,-,
hvorpå der er afskrevet kr. 1.028.000,-således at de netto pr. 31.12.86 udgør kr.
1.075.000,-.
Diverse debitorer kr. 7.333.000,- bl.a.:
Øvrige tilgodehavender repræsenterer
tilgodehavender hos medarbejdere, som er
opstået i forbindelse med vanskeligheder i
lønadministrationen, hvilket har resulteret i
feJludbetalinger og manglende modregning
af å conto lønudbetalinger i den endelige
lønudbetaling.
Saldoen er på nuværende tidspunkt nedbragt til ca. kr. 900.000,-. Der er taget skridt
til at søge de udestående beløb inddrevet
I revisionsberetningerne siges der Og$å
om »Beholdning vedr. klientetablering« følgende:
Regnskabsåret 1982. Beholdning vedr.
klientetablering kr. 1.269.000,- er udtryk
for lager af ikke udleveret køkkenudstyr,
møbler m.m. Sådanne beholdninger har været opført i regnskabet siden de midlertidige
centres etablering og optaget med baggrund
i de bogholderimæssige registreringer pr.
statusdagen. De foreliggende fysiske opgørelser, som vi ikke har kontrolleret, samt
foreløbigt skøn over ikke opgjorte beholdninger udviser en størrelse på ca. 300400.000 kr. mindre end den optagne beholdning. Denne afvigelse, der fordeler sig
over 3-4 år, skal dog også ses i forhold til et
samlet køb i perioden på ca. kr. 8.900.000,-.
Forholdet vedrører Socialministeriets midler.
Regnskabsåret 1983. Beholdning vedr.
klientetablering kr. 515.000,-, som er udtryk for ikke udleveret køkkenudstyr, møbler m.m., er optaget med basis i fysiske optællinger pr. 31.12.83.
I vor beretning for 1982 anførte vi, at der
for periodeo 1979-82 forelå en afvigelse på
ca. kr. 300-400.000,- mellem de fysiske og
regnskabsmæssige regisueringer, der skal
ses i forhold til et samlet køb i perioden for
kr. 8.900.000,-. I forbindelse med fysiske
optællinger i 1983 er afvigelsen opgjort til
ca. kr. 415.000,-,som i regnskabsåret 1983
er udgiftsført over Socialministeriets midler.
Der er fra DF's side foretaget en række
undersøgelser med henblik på nærmere af-

klaring af differencen, og af den samlede
difference er ca. kr. 80-90.000,- afklaret
som fejlført køb af andre varer i forbindelse
med etablering og drift af centre. Undersøgelserne giver endvidere formodninger om.
at det udleverede udstyr m.m. er for lavt
prissat i forhold til de faktiske indkøbspriser.
Der er indført forretning$gange med henblik
på at lignende differeocer ikke opstår i fremtiden.
Der foregår således stadig undersøgelser
omkring den uafklarede afvigelse.

RegnskabsAret I 984. Ligeledes i h.l. de
bevillingsmæssige regler udgiftsføres køkkenudstyr m.m. vedrørende klientetablering
i anskaffelsesåret. Regnskabet indeholder
således i modsætning til tidligere år ikke
beholdningen af dette udstyr.
Der føres i DF's bogholderi en beholdningsopgørelse vedr. klientetableringsudstyr, og ifølge denne opgørelse udgør beholdningen pr. 31.12.84 kr. 765.000,-. Vi
har ikke kontrolleret tilstedeværelsen af
denne beholdning.
Regnskabsåret I 985. Ligeledes i h.l. de
bevillingsmæssige regler udgiftsføres køkkenudstyr .m.m. vedrørende klientetablering i anskaffelsesåret.
Der eksisterer ikke i DF en egentlig beholdningsregistrering vedrørende klientetablering$udstyr pr. 31.12.85.
Regnskabsåret I986. Revisionsberetningen nævner intet om klientetableringsudstyr.
Disse revisionsberetninger fra I982-1986
om beholdning vedr. klientetablering -hvor
der i 1982 blev konstateret en afvigelse
(manko) på 300-400.000 kr., viser kortsagt,
at ved ændrede principper for udgiftsføring
m.v. vil afvigelsen (mankoen) efterhånden
»forsvinde« af sig selv. I 1986 omtales den
da heller slet ikke i revisionsberetningen.
Vedrørende DF's egne midler til Bevillinger til udenlandske projekter skal kort
citeres fra revisionsberetningen for 1986, citat: »På statusdagen forefandtes i alt 128
uafsluuede projekter til en samlet værdi på
kr. 33.0i0.000,-,hvoraf36 til en værdi afkr.
I0.248.000,- bl.a. vedrørende nødhjælpsarbejde er bevilget i 1982 og tidligere år, medens 92 projekter til i alt kr. 22.762.000,vedrører bevillingsårene 1983-86«.
Og senere, citat: »Det bemærkes, at el
større antal især ældre projekter bør afsluttes((.
De her nævnte poster er kun et meget lille
udsnit af alle de poster, der er omfattet af
revisionsberetningerne. Selve beretningerne
fylder vel mere end ca. 50 sider.

Fra ombudsmandens fortid
Vi kan sluue denne gennemgang af DF's
indsamlinger med at fremhæve et forhold, lllri..
som - mildt udtrykt - kan karakteriseres "

International solidaritet?
Af Eduardo Farah
I dag prøver de velstillede lande - velsag- disse mennesker er antagelig enten arbejdsteas af solidaritetsfølelse og m§ske også lidt 105e, under uddannelse eller bistandsmodtaaf dårlig samvittighed - at hjælpe de mindre gere af forskellig slags inden for det deformerede danske velfærdssystem. I stedet for
heldigt stillede lande.
Danmark giver f.eks. ca. I% af sit brutto- at udgøre et aktiv for det danske samfund er
nationalprodukt, dvs. omkring 6 milliarder de altså en tung byrde for de danske skatkroner hvert år. Men samtidig optager teydere.
Den samlede byrde af indvandrere, »famiDanmark lån for mange milliarder kr. om
året på det internationale kapitalmarked. Vi liesammenførte« og flygtninge kan antagelig
dræner med andre ord lånemarkedet for økonomisk set meget vel ansl§s at løbe op i
ressourcer, der ellers kunne komme u-lan- 12 · 15 milliarder kr. årligt· som kun kan
skaffes gennem yderligere låntagning. Taldene til gode.
Danmark bar endvidere en import på ca. lene må iøvrigt forventes at undergå en
8 milliarder kr. årligt fra de allerfattigste fordobling på 6 • 8 år, så længe Danmark
lande· og køber herfra de importerede varer opretholder sin nuværende indvandrings30-40% billigere end for 8 år siden. V-lan- og flygtningepolitik.
Alt dette rejser to problemer.
denes såkaldte bytteforhold over for induFor det første: Hvis den danske stat var
stn1andene er nemlig blevet forværret genvelhavende nok til at betale for den drømmenem en længere periode.
Det, der for øjeblikket sker, er, at de rige tilværelse, den giver den danske befolkning,
lande bliver rigere, medens de fattige bliver indvandrerne og flygtningene, ville det naturligvis være udmærket. Men desværre er
fattigere.
Problemet forværres gennem indvan- del altså i realiteten den 3. verden, som
dringen til de rige lande. Hvad Danmark må betale for dette påtvungne gilde. Hele
angår, er der siden 1974 (officielt) ankom- arrangementet ser på overfladen uhyre
met 30.-40.000 mennesker, som har sluttet smukt ud for de politikere, der tilbyder grasig til de 8.000 fremmedarbejdere fra den 3. tisydelserne. Men i virkeligheden er det, der
verden, som dengang var her.
foregår, en nærmest kriminel udbytning af
Siden 1983 er der endvidere ankommet de fattige lande.
35.-50.000 såkaldte flygtninge.. Ca. 80%af
For det andet: Er alle de mennesker, der
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som »overordentligt kritisabelt« - og som
ombudsmanden har lagt navn til.
Det vedrører regnskabet for indsamlingen »Flygtning 81 «. I revisionsberetningen
om udgifter til indsamlingssekretariatet, der
havde domicil i Århus, anføres:
Drift afsekretariatet kr. 1.275.400.42. I
dette beløb er indbefallet kr. 170.000,- som
ekstraordinær bistand fra DF's administration i København samt regnskabmæssig bistand og revision. Denne postering kan kun
have til formål at understrege, at de kr.
170.000,- er betalt for det arbejde, DF's
administrationskontor i København havde i
forbindelse med indsamlingen. Og det ser jo
smukt ud, at DF's administrationskontor
kun brugte 170.000 kr. til administration af
den store indsamling.
Men overskuddet af indsamlingen »Flygtning 81« blev pr. 15.6.81 overført til DF's
regnskab. Og i DF's regnskab pr. 31.12.81
fratrækkes i dcue overskud folgende:

Vedrører ikl,:(
indsamlingen

Ved,øn~r
inckamlinge11

Nettoudgift,

ejend. i Haslev ...

85.161,30

Bevillinger til

uden!. proj. . .
Øvrige bevill . .. .

11 .804.138,69

27.500,00

ankommer som »flygtninge«, nu også i vir•
kelig fare på grund af deres politiske holdning, raoe og religion i deres hjemlande?
Nuvel! For at læseren ikkeskal misforstå
min besvarelse af dette spørgsmål, bør han
nok vide, at jeg selv har været politisk fange
(Cuba i 1961) og allerede af den grund
opfatter retten til at opnå politisk asyl som
meget vigtig. Læseren bør også vide, at jeg er
af libanesisk familie og statsborger i et af de
3. verdenslande vi taler om (nemlig Mexioo). Endelig har jeg selv undersøgt forholdene blandt de såkaldte »flygtninge«, der
opholder sig i Danmark.
Med denne baggrund er jeg nødt til at
sige, at hovedparten af disse mennesker ikke
gør sig fortjent til at blive kaldt flygtninge og
ejheller falder ind under FN-konventionens
Oygtningebegreb. Langt de fleste af dem er
personer af middelklassen, som er søgt til
Danmark enten af økonomiske grunde eller
ganske simpelt for at få del i det behagelige
og søde liv her. Den danske flygtningelovgivning misbruges - og er længe blevet misbrugt • i en sådan grad, at den anstændigvis
bør revideres fra grunden.
De fleste danske føler vel imidlertid af et
ærligt hjerte solidaritet med deres moomennesker. Hvad skal de da gøre, og hvad skal
den danske regering gøre?
Jeg vil foreslå følgende:
I) Sørg for at få gjort den danske økonomi mindre afhængig af långivning udefra.
Køb f.eks. færre forbrugsgoder • og køb
danske varer. Reparer det, der går i stykker,
i Stedet for at skifte det ud. Hold ferie i
Danmark i stedet for udenlands. Brug mindre energi. På denne måde vil der blive
frigjort ressourcer, som bl.a. vil kunne
komme den 3. verden til gode.

Bidrag til integra•
tionsarbcjdc .. . . .. 289.448,01
Oplysningsarb. ... 1.506.392,39
Adm., inform.- og
projektafdeling .. ·.::2'-'
.1"'
50"'.34
= 8 e.
29,___ _ __
4.058.849.99 11 .804.138.69

2) Fortsæt blot med at hjælpe V-landene
direkte. Men saml kræfterne om at forøge
deres fødevareproduktion - og brug i denne
forbindelse det aktiv. danskernes store erfaring inden for landbrugssektoren udgør.
Saml
også opmærksomheden om projekter,
Ombudsmand Hans Gammeltoft Hansom
søger
at bevare landbrugsjord og skove.
sen. der dengang var formand for DF, har
Sørg
for
at
introduoere teknologi på et nived sin underskrift på regnskabet bekræftet
veau,
som
modtagerlandet
er i stand til at
tallene.
håndtere.
Kort sagt: Der er penge i indsamlinger men hvor bliver de af?
3) Hold op med at yde U-landshjælpen
som en hjælp fra regering t,7 regering. Alt for l..
meget af den hjælp, der ydes på denne måde, ,
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lllir. går til i kontoriusseri og korruption (som
,

politikerne i den 3. verdens lande ofte er
dybt involveret i). Lad i stedet hjælpen gå
direkte fra lokalsamfund (kommunerne) og
til lokalsamfund. På den måde vil almindelige mennesker blive engagere.t på en langt
mere effektiv og for dem selv tilfredsstillende måde.
Lad altså også kommunerne varetage den
egentlige U-landshjælp - økonomisk såvel
som administrativt.
På samme måde bør administrationen af
og udgifterne til de eksisterende indvandrere
og flygtninge pålægges kommunerne. Disse
vil nemlig være langt mere ansvarlige i deres
pengeforbrug, fordi midlerne jo skal hentes
direkte hos deres egne borgere. Det milliardspild, som foregår i dag, vil derfor blive
undgået. De titusinder af danskere, som i
dag må gå fra hus og hjem, eller som mister
deresjobs, viljo nemlig næppe finde sig i, at
deres hjemkommune, som de bar en direkte
indflydelse på og indsigt i, fortsætter de nu·
værende groteske hjælpeprogrammer og
serviceringen af indvandrere m.fl.
4) Den danske regering og Folketinget
må tage sig sammen til at se indvandringsproblemet i øjnene som det, det er. I konsekvens af det, som er problemets egentlige
indhold, er der tre ting, som må gøres:
For det første må alle »gæstearbejder•·
familiernes og flygtningenes forhold gen·
nemgås på ny. Hver enkelt må granskes
grundigt • om det så skal tage årevis • og de,
der er her under falske forudsætninger, pilles
ud.
Den schweiziske regering bar f.eks. for
nylig stikprøvevis foretaget en egentlig politimæssig undersøgelse af 160 tamilers forhold. Heraf lod kun 2 sig verificere som
egentlige politiske flygtninge. Efter langva·
rige undersøgelser har det vist sig, at 95 %af
dem, der kom i 1988, var økonomiske flygtninge. - Og i England har det vist sig, at kun
12%er egentlige flygtninge.
I Danmark godkendes derimod 70-80%.
De af gæsterne, som ikke kan stå for en
nærmere efterprøvelse, bør have valget mellem enten hjemsendelse til deres oprindelsesland (herunder f.eks. VesttyskJand, England
og Holland!) eller - hvis et sådant ikke findes
- en midlertidig arbejdstilladelse uden ret til
bistandshjælp og andre velfærdsgoder (herunder medicinsk behandling og uddannelse) ud
over det allermest nødtørftige. På den måde
vil de af dem, som overhovedet bliver i Danmark, før eller siden blive selvhjulpne. Og
den danske statskasse vil blive lettet for en
Stor byrde.
For det andet bør indvandrere og flygtnin·
ge kun have adgang til »familiesammenføring« med kone og børn, hvis de på eget
initiativ har skaffet sig arbejde i mindst f.eks. 3
år, og hvis de iøvrigt er selvforsørgende. Dette
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kræves allerede i England og Schweiz. Den
nuværende ordning er dybt uretfærdig over
for dedanskeskaneydere,som gennem deres
arbejdejo skal betale for familiesammenføringerne i dag. Det er ganske urimeligt, at arbejdsløse fra U-landene har lov til at få deres
børn (som oven i købet ofte er andres børn)
og forældre hertil med den konsekvens, at
den samlede familie skal leve af de danske
velfærdssystemer. l f.eks. USA ydes gratis
engelskundervisning til immigranter - men
disses almindelige underhold må betales af
dem selv.
For det tredie bør flygtninge, der ikke er
forfulgt men har forladt hjemlandet f.eks. for
at undgå krigstjeneste, kun have arbejdstilladelse (og ingen bistandshjælp m.v.) for et år
ad gangen, så længen krigen reelt varer. Derefter bør de hjemsendes (således som det
f.eks. sker i England).
5) Hele det vældige organisationsapparat,
som i dag er beskæftiget med at tage sig af
indvandrere og flygtninge, må omstilles og
dets personale omskoles med henblik på at
skifte indsatsen til arbejde for og i den 3.
verden, hvor den virkelige nød findes. Hvis
ikke delle apparat omlægges på denne måde,
vil det med alle midler fortsætte modarbejde!-

sen af ethvert forsøg på at komme urimelighederne til livs.
Hvis den danske regering ikke ser kenclsgemingerne i øjnene - det være sig af vanetænkning eller af frygt for demagogerne· og
forklarer befolkningen, hvad det egentlige
problem er i sagen, så vil afpresningen fra de
politiske manipulatører og intrigemagere
fortsætte.
Afpresserne vil holde den fuldstændig meningsløse konkurrence i gang, som i dag foregår mellem de politiske partier om at overbyde hinanden i tilbud med hensyn til antallet af
»flygtninge,\ som Danmark skal tage.
De, som "1 tabe på en fortsættelse af den
nuværende usolidariske indvandringspolitik,
vil være de fattige samfund, de virkelige flygt·
ninge og de danske skatteydere.
Og i det lange løb vil Danmark som sådan
tabe - nemlig når indvandrergrupperne gør
den indflydelse gældende, som deres antal
efterhånden vil berettige dem til.
Hvis regeringen derimod er modig nok til
nuat fremlægge tingene,som deer, påen klar
og for befolkningen forståelig måde, er jeg
sikker på, at langt de Oestedanskere vil bakke
en reform som den foreslåede op • om nødvendigt ved en folkeafstemning.

•

Politimands hjertesuk
Fra en politimand, som af indlysende grunde har ønsket at være
anonym over for offentligheden, har
vi modtaget følgende indlæg, der
belyser nogle af de særlige forhold, fremmedkoloniseringen med·
fører for politiet:
At de fremmede har påført politiet en stor
arbejdsbyrde, er vist klart for de fleste. Og i
den forbindelse tænker man sikkert på ankomsten til landet og sagsbehandlingen
omkring dette, men også den ret store kriminalitet, de fremmede fører med sig, er
velkendt. At de fremmede bebyrder politiet
med mange færdselsulykker og svindel med
kørekort, er også en del af hverdagen for
politiet.
I det hele taget undrer det mange politi•
folk, at personer, der påstår at være flygtet
med livet som indsats og fra et sygt system, i
løbet af forbavsende kon tid (et år eller 2)
har formået at oparbejde en ret omfattende
straffeattest. Det er jo nærliggende for politifolkene at tænke, om de pågældende ik.l.:e'
virkeligheden er notorisk kriminelle 02 o!!Si
var det i deres hjemland, og at de i sttdtter
flygtet fra straf og retsforfølgelse•

Som bekendt bliver politiet involveret,
når nogen dør pludseligt eller er fundet død.
Det giver som regel ingen problemer med
danskere. Men når det er de fremmede,
kommer kulturbaggrunden tydeligt frem.
Politiet fAr da svæn ved at gennemføre den
procedure, som normalt følges. Familierne
- og de er jo store - samt venner og "brødre«
m.v. samles burtigtomkringstedet (evt.spor
bliver derved ødelagt), og de kræver ritualer, som er ukendte i Danmark. Blufærdigheden krænkes ofte ,-ed, at mæod deltager i
afklædningen afJ,;,.inder o.s.v. Og kan dødsmåden ikke fustslås på stedet, er der problemer med at få liget bragt til Retsmedicinsk lnstitta. :-,;u man tænker på de begravelser i muslimske lande, man har set i TV,
kan man~ d3nne sig en forståelse af situa•
tionen. oe ofte m! en tolk tilkaldes for at la
forboldeae forklaret - normalt en udgift til
os •Ilesammen på kr. 1.500 + kørepenge.
:'\ir så mullahen eller "ældste« stiller på
politip.-deo og kræver, at den døde skal
~ l!jem i zinkkiste på den danske stats
~ fordi den døde ikke må begraves i
lmsten JOrd, ja, så er der ligesom noget, der
er s,-æ:n at forstå! Mon det er det, Arne
Mdcbior mener, når han taler om »kultur::n'!('Jlde«?
•

Voldens onde cirkel
Af Frede Farmand
Ytringsfrihed knægtet
I løbet af dette år er det demokratiske
miljø omkring flygtninge-og indvandrerpolitikken blevet endnu mere forgiftet afdirekte pressemanipulation, censur og nu også
fysisk vold mod personer og foreninger. Ved
at bøje og forme nyheder, udøve pressehetz
og ved manipulationer bar pressen reelt indført censur ad bagdøren. Ved at kigge den
anden vej, når volden udøves, har politikerne berøvet den danske befolkning en af de
vigtigste frihedsrettigheder.

Hele hendes beretning lider imidlertid af
den ejendommelighed, at hun efterfølgende
i samråd med sin mand forklarede familie
og venner, at hun var faldet i et baderum
hjemme i lejligheden. En af hendes bekendte udtrykte det sådan efter at ha ve læst B.T.'s
solohistorie den 27. juni om affæren: »Vi
troedealle, at hun var faldet i et baderum, og
blev derfor vrede da vi opdagede, at hun
havde stukket os en løgn«
Den 13.juli 1990 havde jeg en telefonsamtale med Lubna Elahi på baggrund afen
historie i Politiken dagen før om »De genLubna Elahi og Danskernes Broderskab kendte voldsmænd i fotoarkiv«. Lubna ElaLad mig starte med et eksempel fra som- hi fragik her over for mig, at hun havde
merens agurketid: Sagen om overfaldet på »genkendt« sine voldsmænd i omtalte »foden pakistanske indvandrer Lubna Elahi.
toarkiv«, som direktør Jens Stjersen, FolDanmark har fået en ny politisk terror- kebevægelsen mod Nazisme havde vist
organisation ved navn »Danskernes Broder- hende. De udpegede havde i parentes beskab<s »Broderskabet• samarbejder med mærket vist sig at have et vandtæt alibi.
partiet »De Nationale«, hvis landsleder er Videre sagde hun, at hun følte sig groft udnyttet af pressen og Jens Sejersen.
kirkegårdsgartner Albert Larsen.
»Broderskabet« har som sit første håndEndelig havde jeg et interview med Lubgribelige offer valgt Lubna Elahi, som er na Elahi den 27. juli 1990. Her gav hun
medlem af SF's gruppe i borgerrepræsenta- udtryk for, at hun blev slået ned af een
person, men kunne ikke huske, om nogen
tionen i København.
Efter nøje planlægning og overvågning havde rørt hende. Hun hævdede nu også, at
slog broderskabet til mod hende på Jagtvej overfaldet var foregået i Julius Blomsgade.
55,den 6.juni i år, kl. 15.15.
Endelig beskyldte hun politiet og RigshospiLubna Elahi blev passet op af to mænd talet, hvor hun blev behandlet, for indirekte
racisme, fordi de ikkehavde gjort noget ved
fra »Broderskabet«.
»Indvandrereskal ikke blande sig i dansk sagen. »Jeg er ikke ganske sikker på, at
politik«, meddelte de ophidset og fortSatte, samme var sket, hvis jeg var blond eller
»Per.... skal ud af borgerrepræsentationen, lyshåret«, sagde Lubna Elahi.
Politiet hævder, at de ikke bar modtaget
vi vil ikke have jer indvandrere der. Vi vil
ikke have, I per.... tager penge fra socialbud- nogen anmeldelse fra hende.
gettet og favoriserer de sorte til forskel for de
Den 4. august 1990 stod der så at læse i
ældre og syge i København«.
B.T.: »Jeg blev udnyttet af anti-nazist«.
Lubna Elahi fortalte her bl.a. med relatiLubna Elahi begyndte nu at rive sig løs
ved at flå i den enes tøj, så han til sidst måtte on til det møde med direktør Jens Sejersen
slippe sit tag i hendes overarm. I forsøget på (6. juli 1990 på Lubna Elahi's bopæl), hvor
at flygte bagud snublede hun imidlertid og hun ifølge Politiken skulle have genkendt
faldt iod i døren på Jagtvej 55.
voldsmændene: »Derefter aftalte v~ at
»Jeg husker den faldende fornemmelse, hverken han eller jeg skulle omtale mødet
jeg har sikkert været væk, men det var efter, over for nogen. Det skulle være strengt
hemmeligt«. Og Lubna Elahi fortSatte:
jeg fik slag«, siger Lubna Elahi.
•>Vi har ikke slået Lubna Elahi, hun faldt, »Derfor kom det som et chok for mig, at
fordi den anden fra broderskabet stadig Jens Sejersen i to artikler i dagbladet Politifastholdt hende i armen, og derved kom til ken brugte oplysningerne fra det »hemmeliat snuble over dørtrinnet til nr. 55 på Jagt- ge« møde«.
vej, og på den mådeslog sig i ansigtet«, siger
Pressens agurkehistorie
Albert Larsen.
Hvad var der foregået i pressen?
Lubna Elahi's baderum
Historien om overfaldet 6. juni 1990
Ifølge dagspressen har Lubna Elahi be- bragtes som sagt først i B.T. den 27.juni. På
skrevet overfaldsmændene som værende forsiden stod der: »Forfulgt i måneder: Slået
seks )>uniformerede<<vi]de unge mænd med ned af danske racister«. Og på side 8: »Ind•)gummistøvler«.
vandrerpolitiker slået ned af racister«. »Seks

støvleklædte danske racister fra gruppen
»Den Hvide Hånd« bar overfaldet og tæsket
den populære kvindelige pakistanske politiker Lubna Elahi, medlem af Københavns
Borgerrepræsentation for SF«.
12.juli 1990 skrev Politiken: »To volds·
mænd fundet i foto-arkiv« og »Den overfaldne indvandrerpolitiker Lubna Elahi har
udpeget to af voldmændene i et fotoarkiv,
som direktør Jens Sejersen fra Folkebevægelsen mod Nazisme godt en uge efter overfaldet den 6. juni bragte ud til hendes bopæl.
- Da jeg præsenterede hende for billederne
begyndte hun at græde, fordi hun straks
genkendte en af dem, fortæller Jens Sejersen«.
Dagen efter (13. juli) lagde Politiken ryg
til et læserindlæg fra direktør Jens Sejersen,
hvori ban hudflettede politiet for langsommelighed. Han sagde bl.a.: »København ser
ud til at behandle sagen med ligegyldighed.
Racisme har fået gode arbejdsvilkår«. Politiken kunne tillige viderebringe følgende citat fra Jens Sejersen: »Seks støvleklædte
og •>uniformerede« velsoignerede voksne
mænd sendte grundlovsdag (5. jum) en af
Københavns kvindelige borgerrepræsentanter - Lubna Elahi - 14 dage på hospitalet
med tre velplaoerede karateslag«.
Jyllands-Postens leder hoppede på vognen den 16. juli: »Det er godt, at kriminalpolitiet nu -med godt en måneds forsinkelse
- begynder at interessere sig for sagen. Knap
så godt er det, at den skulle omtales i pressen, før politiet vågnede Op«. Og lederen
fortsætter: »Hvis myndighederne af en eller
anden grund er sendrægtige, så er der en
vågen presse, som reagerer«.
Og Ekstra Bladet skrev 15.juli: »Offer for
racisters terror« og »Hun blev passet op af
seks mænd, der slog hende. - Vi kommer fra
»Den Hvide Hånd«. Vi har skrevet til dig,
sagde den mand, der med et karateslag slog
Lubna Elahi bevidstløs«.
Politisk plattenslageri
Jens Sejersen og Lubna Elahi afholdt altså den 6.juli 1990 et møde på Lubna Elahi's
bopæl. Her blev gerningsmændene »genkendt«, men Jens Sejerseo lovede hende
diskretion. Sejersen løb fra sit fomolighedsløfte ved at offentliggøre afsløringen for Politiken 12. juli.
Fra mødet 6. juli sad Jens Sejersen med
denne »afsløring« uden at gå til politiet.
Der gik 12 dage, før han lod sig afhøre af
politiet.
Lubna Elabi sad for sit vedkommende
med »afsløringen« i 6 dage, før hun den 12.
juli blev afhørt af politiet.
Almindelige mennesker uden skjulte motiver ville selvsagt omgående have inddraget
politiet efter at have »genkendt« voldsmændcne.
Den interesse havde imidlertid hverken
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Lubna Elahi eller Jens Sejersen. Pressen
skulle nemlig have •afsløringen« først. For
sagen skulle udnyttes politisk af parterne, og
så kunne man i øvrigt ved samme lejlighed
»bøffe« politiet for lidt racisme p.g.a. langsommelighed i opklaringen.
At Lubna Elahi i B.T. 4. august kan føle
sig brøstholden over for Jens Sejersens brud
på den aftalte fonrolighed, er pinligt derved,
at hun direkte indrømmer at have deltaget i
fonielser omkring sin egen sags opklaring.
Hvorfor lod Lubna Elahi sig ikke afbøre
af politiet før den 12. juli?
Fordi Jens Sejersen og Lubna Elahi i
virkeligheden på mødet den 6. juli troede,
de havde fundet de pågældende voldsmænd,
og ville udnylledette politisk, før politiet fik
viden herom.
Det gik imidlertid galt, fordi de udpegede
voldsmænd havde alibiet i orden. Derfor
måue Lubna Elahi efterfølgende meget forarget beskylde Jens Sejersen for at misbruge
hende.
Måden, hvorpå hun søgte at klare frisag,
var afslørende: Hvorfor i alverden skulle
hun være forarget over, at Sejersen havde
brudt et fonrolighedsløfte til hende, hvis der
ikke var noget at hemmeligholde?
Det er på denne baggrund forståeligt, at
kulturborgmester i København Tom Ahlberg den 13. juli advarer mod at slå politisk
plat på sagen. Kulturborgmesteren har nemlig en særlig indsigt, der sætter ham i stand til
at advare mod politisk plattenslageri. Han
kendte nemlig Lubna Elabi's historie i 37
dage før politiet.
Det værste ved historien er imidlenid, at
den samlede presse ikke forbandt sagen
Lubna Elahi med et voldeligt overfald, som
fandtsted den 26. marts mod Alben Larsen.
Vold som politisk kampmiddel
26. marts 1990 havde De Nationale indbudt til et møde på medborget- og kulturhuset på Vesterbro i København. Mødet
kunne ikke afboldes, fordi en demonstration
fra »Fællesinitiativet mod Racisme« og
»fagbevægelsen« samt »Demos« og »Netværk Vesterbro« hindrede Albert Larsen og
medlemmer af De Nationale i at afholde
mødet.
Albert Larsen blev fysisk angrebet, overspyttet og sparket p:1 halebenet og tildelt
knytnæveslag i ansigtet. Dette fandt sted i
overværelse af politiet og pressen. Alt sammen omhyggeligt fotograferet og filmet.
Denne episode blev imidlenid ikke omtalt
med eec ord i pressen. Anmeldelsen mod de
skyldige blev henlagt, og en klage til justitsministeren løb ud i sandet.
Her blev grundlaget for »Danskernes
Broderskab« lagt.
31. maj 1990 ville Nationalpartiet Danmark holde et offentligt møde i medborgerhuset på Danasvej i København. Også delle
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møde blev imidlertid fysisk hindret. Flere af
de fremmødte blev gennembanket af omringende BZ'ere, og en enkelt truet på livet.
En anden blev udsat for røverisk overfald.
Politiet var til stede og overværede handlingerne.
Naturligvis vil også Nationalpaniet
Danmark før eller siden begynde at hjælpe
sig selv.
Det betaler sig faktisk at bruge vold som
politisk mål, for myndighederne gør ikke
ooget ved det. Og kan venstrefløjen og
BZ'erne udøve vold, ja så kan »Broderskabet« og »Nationalpaniet Danmark« også
øve selvtægt.
Lubna Elahi blev prøveklud for dette ræsonnement.

Officielt går Folkebevægelsen mod Naz.isme imidlertid ikke ind for vold. Det er da
også grunden til, at Jens Sejersen over for
mig kan udtale: »Den bevægelse interesserer
mig så lidt, men jeg kan bruge den. Og jeg
bruger den, sådan som det passer mig. Groft,
groft, groft«
Om metoderne til al informere befolkningen via pressen har Jens Sejersen i øvrigt
udtalt følgende til mig: »Jeg manipulerer
kynisk med pressen for at nå mine mål«.
Hvortil jeg svarede Jens Sejersen: »Jamen
så gør du ligesom Joseph Goebbels gjorde
under Det Tredie Rige i Tyskland«. Hertil lo
Jens Sejersen og rystede på hovedet over
min manglende forståelse af pressemanipulation og volden som brugban middel til at
opnå politiske mål
Et eksempel på denne type information
fra Jens Sejersens side er netop sagen omkring Lubna Elahi.

Voldens bagmænd
Hvem er de mødeterrorister, der starter
voldens onde cirkel 1
Nævnes kao folk, som er kendt fra
»Foreningen Demos«, som blev stiftet i Hvor ender vi?
1979 med det formål at videreføre de politiDen samlede venstrefløj (incl. DNSB »de
ske erfaringer, som man fik i arbejdet i de danske nazister« som også tilhører venstre,.
»Danske Vietnamkomiteer« og i »Forlaget fløjen) er kommet i et internt slagsmål om,
Demos«, som blev stiftet i 1%9. Endvidere hvem der skal være den ledende politiske
»Fællesinitiativet mod Racisme«. Det var kraft i de næsteånier. Det er dette slagsmål,
denne gruppe som udførte volden på Da- som nu er begyndt at få virkninger uden for
nasvej i København den 31. maj 1990. Og de direkte implicerede.
endelig folk omkring Folkebevægelsen mod
Sandt demokrati bygger på, at mennesker
Naz.isme/SejersenGruppen.
respekterer og kæmper for en modparts ret
Tre personer, som har en markant profil til at ytre sig og forsamles.
er: I) Erik Jenseo fra »Foreoingen Demos«,
Dette princip praktiseres ikke mere her2) den grå eminence fra »Trotylsagen« i hjemme.
1969, sigtet efter straffelovens paragraf 114,
Tvænimod har den politiske vold allere»terrorparagraffeo«, nuværende redaktør de udviklet sig så vidt, at den faktisk påvirfor Det Fri Aktuelt, Peter Kramer (med ker de politiske beslutningsprooesser. Dette
et fast alias Tage Albertsen når ban førhen sker, uden at befolkningen - som helhed
skrev i »Klassekampen«) og 3) direktør og taget - aner noget som helst herom. For
kaptajn Jens Sejersen fra »SejersenGrup- tingenes tilstand sløres af en politiserende og
_pen«.
censurerende journalistik, som i de senere år
Hovedaktøren i sagen Lubna Elahi var er blevet helt dominerende.
altså Jens Sejersen.
Følgen er, at de befolkningsgrupper, der
I Land og Folk den 11.-12. august blev ikke handler, som voldsmændene og maniJensSejersen interviewet af Michael Tvarnø, pulatørerne ønsker, i realiteten på nåde og
og her optrådte han som borgerlig/liberal. unåde er overladt til disses forgodtbefindenJens Sejersen udtalte følgende: »Jeg synes de og kun kan opnå beskyttelseenten ved at
ikke, den slags organisationer skal have ad- søge den hos andre ekstremister eller ved at
gang til vore demokratiske institutioner. Det tage sig selv til rette.
er en pladderdemokratisk misforståelse«.
På den måde presses stadig flere borgere
På det punkt ligger Jens Sejersen på linie ind i voldens onde cirkel.
med »Folkebevægelsen mod Nazisme« og
Denne udvikling vil antagelig fortsælte
»Fællesinitiativet mod Racisme« samt uantastet, indtil en eller flere politikere selv
»Foreningen Demos«.
ligger blødende på gaden ..
Demokratiet har sine grænser, og disse
grænser går ved de foreninger og bevægelForhåbningen kan forsåvidt blot være, at
ser, man udpeger som »racistiske« eller >>na- det vil blive en af de politikere, der har
zistiske«.
blokeret samfundets retshåndbævelsesappaDerfor er det naturligt for JensSejersenat rat, som kommer til at ligger der.
Måtte vi alle blive forskånet for voldens
gå ind for fysisk vold over for de af ham
onde cirkel!
stemplede foreninger og bevægelser.
Jens Sejersen har da også udtalt over for
mig: »Jeg vil skide på Grundloven ... om
Frede Farmand
nødvendigt bruge vold ... o.s.v.«.
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Fotodokumentation fra et møde på Danasvej i København den 31. maj 1990

l
1

En mødedeltager passes op - mens politiet ser til ...

Men ikke alt ordnes med r.lberi alene.
En anden mødedeltager er på vej - tropperne rykker ud ...

... han hindres adgang!

... den ankommende (på cykel) cirkles ind. Der er fordelt 4 fotografer i
cirklen - de vil fotografere ham, således at det pA billederneser ud. som om
det er ham. der sJAr, når han værger for sig.

Og her rammes han så med et knytnæveslag nedefra!
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I hagekorsets skygge
Redaktionen har været meget i
tvivl, om vi burde trykke denne rapport. Den rummer en analyse af den
danske nazibevægelse, som styrelsen
lod udarbejde, da det blev kendt, at
det endog var lykkedes nazisterne at
nyttiggøre en af de erklæret antinazistiske organisationer. Grunden til vor
tvivl er, at rapporten tegner et helt
andet billede af nazisterne, end det,
pressen giver. Den rummer således
ikke det skrækbillede, som normalt
præsenteres, og kunne måske derfor
skabe det fejlagtige indtryk, at rapportens forfattere har nazisympatier.
Vi har imidlertid valgt at bringe den,
fordi vi finder det ulykkeligt, at befolkningen ikke får ordentlig besked
om, hvordan nazisterne arbejder, og
hvilket tankegods de bygger på i dag.
Hvor mange er de?
Det er ikke let at kortlægge nazisternes
gøren og laden. Det er endogsvært at få rede
på, hvor mange de er. Bedømt ud fra deres
aktivitetsniveau og aktiviteternes form må
man gæue på, at der næppe er meget over
hundrede aktivt ideologisk missionerende
nationalsocialister. Hertil kommer imidlertid tydeligvis en del flere, som er »under
ordre«. I al fald synes nazisterne at kunne
stille et forbløffende stort antal »på gaden«
til praktisk arbejde. Hvor mange af dem, de
stiller, der er organiserede nazister, lader sig
imidlertid vanskeligt sige. Folk skilter som
bekendt normalt ikke med et nazistisk tilhørsforhold. Og det er også vanskeligt - i
hvert fald for udenforstående - at trækkeen
grænse i forhold til den bredere kreds af stille
nazisympatisører og grupper med delvis
overlappende synspunkter. Skønnet er som
sagt meget usikkert. Vigtigere end at anslå
faktiske tal er det nok også på det nuværende udviklingstrin atSøgeat bedømme bevægelsens vækstbetingelser under de forhold,
der hersker for tiden, eller som må forudses
at kunne gøre sig gældende i den nærmere
fremtid.
Organisationsform
Endnu vanskeligere er det at få rede på
deres organisationsform. De er autoritativt
styrede. Organisatoriske beslutninger træffes af få, og disse fa synes i det væsentlige at
være i stand til at holde deres viden for sig
selv.
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Organisationen er så svær at se, at iagtta- kræfter på venstrefløjen. Således distribuegeren kan blive i tvivl om, hvorvidt der res også Politisk Revy's »Håndbog for Aktioverhovedet er nogen organisation i tradi- vister« og andre revolutionære skrifter over
tionel forstand. Man får snarere indtryk af Nordland.
Udbudet rummer dog i hovedsagen nazien bevægelse, der indretter sig løbende efter
de til enhver tid værende muligheder og sternes eget materiale. Propagandapostkort
med aftryk af nazistiske progagaodaplakabehov.
Man kan imidlertid i nazisternes egne ter fra 30'erne lader sig åbenbart stadig sælskrifter læse, at de opererer med såkaldte A- ge, og det samme gælder sangbøger med
og B-medlemmer, hvoraf de første er de blandede danske og nazisange samt digre
egentligt aktive, som udnævnes til denne ideologiske værker - herunder »Mein
status på grundlag af ledelsens vurdering af Kampf« i »jubilæums udgave«, ,,zions Vises
deres indsats. Ligeledes kan det læses, at de Protokoller«- samt et antal mindreskrifter,
nazistiske græsrødder opererer i celler (på herunder tidsskriftet »Nationalsocialisten«.
antagelig 2-4 mand). Forud for en egentlig Oplagstallene lader sig ikke bedømme udemedlemstilknytning som A-eller Jl..medlem fra. Men at der må være tale om en ikke helt
går imidlertid en "modnings«-fase, hvor ubetydelig forretning er dog åbenlyst. I
medlemsemnet iagttages og bearbejdes i håb øvrigt distribuerer forlaget også videofilm
om, at han eller hun gradvis glider videre ind samt emblemer, medaljer og andre »relii rollen som »skabs«nazist, dvs. bevidst ideo- kvier« fra det 3. riges hær.
logisk tilhænger, der endnu ikke har bekendt sine sympatier gennem etablering af Propagandatemaer
Den regulære nazipropaganda benytter
et egentligt medlemsforhold. Denne modningsgruppe kan meget vel allerede omfatte sig af en række simple temaer: » Vi giver
et væsentlig større antal mennesker, end de Danmark en fremtid«, »Danmark for
fleste umiddelbart vil forestille sig, eller den danskerne«, »Gå til modstand«, »Danmark
kan under ikke fjerntliggende forudsætnin- vågn op!« m.v. Der indgår også i propaganger hurtigt udvikle sig til en betydelig stør- daen en forherligelse af den gamle tid op til
det nazistiske sammenbrud i 1945 - især de
relse.
»lykkelige« perioder i 30'erne og begyndelHvem erde?
sen af 40'erne. Formålet med denne romanDen vanemæssige opfattelse af nazisten tisering er formentlig først og fremmest at
som en plump SA-type synes at savne hold i bekræfte meningsfæller i troen på, at det
virkeligheden. Naziledelsen opfordrer med· altså kan lade sig gøre. Forherligelsen indelemmerne til at holde denne type mennesker bærer i øvrigt også ihærdige forsøg på at
uden for »bevægelsen«. Derfor oplever folk afkræfte, at nazisternes misgerninger nogen
langt fra altid nazistisk tilstedeværelse der, sinde har fundet sted. F.eks. ofres der megen
hvor den er. De fleste kigger nemlig efter tryksværte på glittet papir i forsøget på at
noget andet end det, der kendetegner nazis. bevise, at KZ-massakrernealdrig er foregået
ten af i dag. Et forbavsende stort antal af eller rettere, al der blot var tale om en af
dem, det er lykkedes os at identificere som særlige krigsforhold betinget højere dødemed stor sandsynlighed tilknyttet nazibe- lighed i lejrene.
Naziledelsen indskærper imidlertid, at
vægelsen, kommer fra samfundets bedre,
det,
der bar dengang, overhovedet ikke er
"dannede« lag og fra intellektuelle miljøer
omkring f.eks. universiteterne. Det drejer sig relevant i dag, hvor befolkningens behov og
om mennesker, hvis optræden og fremto- bekymringer er ganske anderledes. Det er
ning ligger meget langt fra, hvad det store også vigtigt at understrege, at der spilles på
flertal af befolkningen overhovedet vil op- en bred vifte af temaer.
F.eks. spilles der på samfundsspidsers
fatte som nazistisk.
frådseri, korruption og alt, hvad der tjener til
Publikationsvirksomhed
at vise, at demokratiet har spillet fallit, og at
Nazisternes forlag.~- og udgivelsesvirk- den frie presse er upålidelig, kort sagt alt
sombed er langt lettere at få rede på - og hvad der kan bringes til at vise, at det her·
studiet af produkterne herfra giver også et skende »system« ikke lever op til sine egne
godt billede af deres tankesæt og frem- idealer. Formålet er at modne publikum for
opfattelsen af, at der må "en ny politisk
gangsmåder.
Denne virksomhed er omfattende og for- kraft« til. Miljøsagen må også holde for. En
ankres i forlaget Nordland, der ledes af den af plakaterne taler f.eks. om »et grønt Dansåkaldte landsleder Povl Heinrich Riis- mark for hvide mennesker«. Med sigte på llir.
Knudsen. Forlaget arbejde., i kontakt med dem, der befinder sig i modningsfasens sid- ,
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stadier, markedsføres de traditionelle nar11... ste,i-temaer:
Nødvendigheden af at bevare
blodets og kulturens renhed og jødernes
ødelæggende virkning på samfundet. Men
det er ikke disse åbenlyse nazitemaer, som
præsenteres først, når den uindviede søges
indfanget.

Akkvisitionens veje
Den nazistiske akkvisition drives, som
det vil forstås, ad flere veje-og præsenteres
langt fra altid åbenlyst og direkte som det,
den er, med afsenderbetegnelse på. Nazisterne behersker f.eks. organisationer, som
ikke på overfladen fremtræder med denne
tilhørighed, og markedsfører gennem dem
tankegange, som forventes gradvis at ville
bære publikum i den »rigtige« retning.
Propagandaen og akkvisitionen udnyuer
også behændigt begivenheder i samfundslivet, som antages at bevise rigtigheden af de
nazistiske synspunkter (f.eks. politikernes
afmagt over for BZ-overfald og lignende).
Sådanne begivenheder vil evLdannegrundlag for tilnærmelser til personer, der må
anses for at være blevet påvirket af det, der
er sket, og som derfor menes at være modne
for en henvendelse. Der drives tilsyneladende en omfattende analysevirksomhed efter
bedste KGB-mønster til kortlægning af,
hvem der er tilnærmelige, og med hvilke
midler. De tilnærmelser, vi er bekendt med,
er foregået mand til mand efter en formodet
og måske oven i købet i det stille gødet
modning. Man må ud fra det, vi har set, tro,
at der foregår en helt utroligt omfauende
registrering af alt, hvad der foregår i relevantedele af samfundslivet, og af »interessante«
menneskers gøren og laden. Del fremgår
og);å, at tyngden i akkvisitionen for øjeblikket ikke ligger på henvendelser til »masserne« - som i 30'erne- men at den derimoder
indrettet med henblik på at få et mindre
antal idealister i tale.
Et af de træk i samfundslivet, som udnyttes mest intensivt, er den masseindvandring,
der foregår i disse år. Nazisterne søger tydeligvis at udnyttede frustrationer, denne skaber, og ser en interesse i at fa et stort antal
indvandrere straks. I deres blad »Nationalsocialisten« (nr. I, 1987) fremhæves således,
al det kunne være hensigtsmæssigt at få
300.000 flygtninge på en gang, således at
folk ville føle sig hensat til en mellemøstlig
baiar ved at stikke hovedet ud af deres
gadedør.
I øvrigt udnytter akkvisitionen i stor udstrækning eksemplets magt. 90'er-nazisten
vil således normalt overhovedet ikke optræde som den bølle, man forventer. Han er
pæn, veldiscip!inerel og opfører sig ordentligt - og vækker ved sil eksempel ofte en
umiddelbar sympati, som kan gøre det næsten umuligt at få iaguageren til at forstå, at
det er en nazist, han står overfor. I de tryk-

kede dele af de københavnske brokvarterer
er del ikke svært at finde sådanne sympatisører. Her tilbyder naii-styrede grupper i
dag befolkningen den bistand til opretholdelse af ordnede forhold, som politikerne
nægter at lade politiet yde.

trænge ind også i det eksisterende politiske
system. Her vil de selv med et beskedent
mandatlal kunne opnå en indflydelse, der
kan være tilstrækkelig til at blokere for den
nødvendige stramning af lovgivningen.
Kort sagt må det forudses, at det, der vil
blive gjort for at modstå presset udefra, beModningen er i gang
standig vil være for lidt - og for sent.
Hvis man vil forstå den nynazistiske trusSamtidig må det forudses, at presset vil
sels karakter, er det nødvendigt at erkende blive følt langt stærkere blandt menige
det allerede sagte, nemlig at vejen ind i nazis- danskere end blandt landets styrende elite.
men går over en modningsprooes, hvis første Denne distance kan let blive så stor, at den
faser vanskeligt registreres på overfladen i ekstremisme, nazismen repræsenterer, efteren befolkning. Det er også nødvendigt at hånden vil bliveoplevet som en naturlig, måforstå, at de første stadier i denne modning skeendog nødvendig udvej. Mange vil overallerede er fuldført herhjemme hos et stort veje, hvad man skal med demokratiet, når
antal mennesker, fordi de, der styrer Dan- det jo dog ikke hjælper dem, der har mest
mark, har handlet på en måde, som fremmer brug for hjælp. Denne tankegang vil blive
denne modning snarere end at mod,irke fremmet, desto mere eliten hakker på meden.
nigmand i anledning af hans modvilje mod
indvandringen
i stedet for at stoppe den.
Den ruizistiske verdensanskuelse
Hertil
kommer,
at udviklingen for øjeDet er også nødvendigt al indse, at nazisblikket
går
i
en
retning,
hvor indvandrerne
men ikke hviler på en så åbenbart tåbelig
siver ind overalt i samfundssystemet, således
filosofi, at den dømmer sig selv til fiasko,
uden at nogen behøver at gøre en helhjertet at en reaktion imod deres tilstedeværelse
indsats for det. Den nazistiske ideologi er efterhånden kun vil kunne udskille de uøntilsyneladende i dag sådan sammensat, al skede indtrængere på grundlag af deres »raden kan gøre indtryk på mange og også på ce«. Den dag, hvor en udskillelse af dem, der
»hører til« og dem, der ikke gør de~ kun er
intellektuelle mennesker.
mulig på grundlag af race, står nazisterne
med en styrke, som næppe nogen ville foreEn dødelig alvor
stille
sig i dag.
Det, der foregår, er kort sagt ingen spøg.
Særligt
er den opvoksende ungdom i risiIsær er det meget tankevækkende, at alt,
hvad der i en meget lang periode er blevet koionen. Ifølge nazisternes egne skrifter er
gjort for at modvirke nazisme og racisme i det netop ungdommen, som har været mest
befolkningen, synes at have været et værdi- påvirkelig for den nazistiske akkvisition.
Delle er da også naturligt, idet de unge jo
fuldt aktiv for den nazistiske akkvisition.
Det skyldes, at disse bestræbelser funda- ikke fra egen erfaring ved, hvad nazisme kan
mentalt har negligeret det, der sker i det føre til. Når der engang ikke mere er nogen
af dem tilbage, som selv har oplevet nazisdanske samfund i dag.
Hver eneste gang politikerne er veget men i praksis; vil Hitler meget vel kunne
uden om at stoppe de BZ-aktiviteter, som komme til at fremstå som en romantisk fihar udviklet sig til en pestilens for befolk- gur, der såmænd ikke er værre end så mange
ningen i dele af København, har nazisterne andre historiske figurer. Det vil blive muligt
f.eks. været på tæerne. Det er rygtedes - og at forklare, at han ikke har gjort noget værre
blevet modtaget med begejstring - hvorle- end så mange andre, og at det negative omdes en håndfuld nazister for ikke længesiden dømme, der er bygget op om ham, er sejrregulært gennembankede el langt større an- herrernes sortmaleri. Det vil også kunne
tal BZ'ere. På samme måde er politikernes forklares, at det, autoriteterne beretler om
afmagt over for narkokriminaliteten på Ves- nazismen, ikke har større sandhedsværdi
end så meget andel, de bere11er-eller al den
terbro blevet udnytlet.
Men især udgør politikernes afmagt over nazisme, de beskriver, blot er en ekstrem
for indvandringspresset udefra et formida- variant af en i og for sig rigtig tankegang,
udviklet under de særlige vilkår, krigsforbelt akkvisitionsgrundlag for nazisterne.
holdene udgjorde.
Et fremtidsperspektiv
Derfor er nazismen i dag en trussel, det
Det er ikke indlysende, al politikerne vil ville være dumt at se uden om. Det er værd
vågne op i tide til at afværge, at den igang- at lægge mærke til, hvorledes nazisterne alværende modning far ulykkelige konse- lerede rider de temaer, som sælger flest avikvenser. Det danske folkestyres svaghed er ser. Det er også værd at lægge mærke til,
dets tilbøjelighed til at handle efter laveste hvorledes den nazistiske ideologi tilbyder
fælles mål i henseende til både fatteevne og ståsted og fasthed i en kaotisk verden samt
fattevilje i Folketinget Det må følgelig for- frelse i el let genkendeligt univers, altså noudses, al et stigende antal indvandrere eta- get, som erfaringsvis tiltrækker mange, her- 11...
blerer sig herhjemme, og at de gradvis vil under intellektuelle.

r

DANSKEREN· NR.4 • SEl'TtMBER 1990

13

lli.

r

Det er vel i øvrigt værd at bemærke, at i
den del af Europa, hvor indvandringen er
løbet løbsk, har den folkelige reaktion alle
steder taget den ekstreme retning.
Hvad kan der gøres?
Hvis man vil undgå, at disse fremtidsperspektiver bliver til virkelighed, er det imidlertid i dag, der skal gøres noget. Det er
nutidens politikere, der afgør, hvilken magt
nazismen vil få over sindene i fremtiden.
Truslen kan imidlertid ikke bekæmpes
ved hjælp af rædselsromantik, dvs. repetiti-

on af nazistiske rædsler med 50 år på bagen.
Den kan kun fjernes, hvis man fjerner de
urimeligheder, der er nazisternes næring.
Fjerner man til gengæld ikke disse urimeligheder, vil netop delle af mange blive taget
som bekræftelse på, at demokratiets tid er
ovre.

Ej heller kan man bekæmpe truslen ved
mekanisk repetition af demokratiets velsignelser. Sådanne påmindelser vil tværtimod
have den stik modsatte effekt over for mennesker, der dagligt oplever, at demokratiet
ikke løser deres problemer - og måske oven

elle gæster?
Misbruges vi af kriminelle gæster?
Udsagn om udlændinges kriminalitet flyver i luften, og avisoverskrifterne lægger ikke fingrene imellem.
Hvad er sandheden? Fortalerne for
den liberale fremmedpolitik hævder
normalt, at fremmede ikke har større
kriminalitet end danskere.
»Udlændinge og indvandrere er ikke mere kriminelle end danskere generelt«, skrev
Weekendavisens Arne Notkin 17/11-89.
Han støttede udtalelsen på en undersøgelse
foretaget afH. Jubler og F. Schwartz i 1986.
Med henvisning hertil fortalte han også, at
udlændinge samlet kun tegner sig for 1,7%
af forholdene.
Sandheden - og dagens journalistik
Slår man efter i den undersøgelse, Notkio
henviser til, !Ar man imidlertid noget andet
al vide.
Udlændingene under et har en (lidt) højere kriminalitetsfrekvens end danskerne,
hedder det.
Men undersøgelsen viser også, hvem der
er mest belastede. På side 65 kan f.eks. læses,
at folk fra Afrika har en markant højere
kriminaliiet, og på side 67, at borgere fra de
nordiske lande har en lavere kriminalitetsfrekvens end de øvrige udlændinge. Det
fremgår endvidere, at ejendomsforbrydelser
vejer lunges! både hos danskere og udlændinge, men at udlændinge har en forholdsvis
slørre andel i voldsforbrydelserne og gruppen ,,andre forbrydelser« (herunder narkokriminalitet) end danskerne.
Hvordan kan Nolkin så skrive, som han
gør? Jo, på side 81 i undersøgelsen kan man
ganske rigtigt læse, at udlændinge har begået
1,7% af det samlede antal forbrydelser
(»forhold«). Hvis man nu skriver dette og
»glemmer«, at undersøgelsen viser (s. 691),
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at de danskere, der er blevet dømt, har flere
forhold pr. kriminel enkeltperson, kan man
skabe det indtryk, Notkin ønsker. Det havde ganske vist været naturligt at fortælle, at
der er forholdsmæssigt færre danskere, der
er kriminelle, end udlændinge. For det er jo
det, sagen drejer sig om. Men når man nu
netop ikke ønsker, at læserne skal forstå
dette?
Vildledningens teknik
Arne Notkins fremstilling er allSå vildledende. Men den er et karakterisktisk eksempel på vildledningens teknik.
Gang på gang henviser indvandringslobbyen til Jubler og Schwartz som dokumentation for, at udlændinge ikke er mere kriminelle end danskere. En sådan usandhed
har gode udsigter til al blive troet. For det
lyder jo overbevisende, når der henvises til
en videnskabelig undersøgelse. Og hvem
læser denne fra ende til anden?
Tingenes tilstand stiller sig i øvrigt nok
værre, end Jubler og Schwartz's undersøgelse viser. Udlændinge. der ikke var folkeregislertilmeldte, indgår ikke i den, og her er det
velkendt, at der er et bemærkelsesværdigt
stort antal lovovertrædere. Man bør også
bemærke, at borgere fra lande under vore
egne himmelstrøg i undersøgelsen medregnes i opgørelsen af »udlændinges« kriminalitel, hvilket !rækker gennemsninet af »udlændinge«kriminaliteten ned. Endelig og
ikke mindst bygger den på materiale fra
1983 - allSå inden Danmark i kraft af den
nye udlændingelov blev tilflugtssted for store grupper af uheldige elementer.
Hvordan stiller tingene sig så nu?

i købet, at deres bekymringer og indsigelser
over for udviklingen trykkes under fode i
demokratiets, antiracismens og antinazismens navn.
Og desto mere hysterisk politikerne opfører sig over for dem, der søger at 1A styr på
indvandringen ved hjælp af demokratiske
midler og på moderat grundlag, desto mere
gøder deopfanelsen af, at en moderat opposition, som betjener sig af demokratiske
midler, er meningsløs. Hvad er ideen i at
benyne argumenter, vil mange tænke, når
modstanderne nægter al gå ind i en debat?

Det samlede antal indsane var denne dag
3.300. Udlændingenes overvægt er altså, set
i lyset af deres andel af befolkningen, betydelig - nemlig 5, 15%af samtlige alene fra 3.
landene. Og i brev af 29/3 1988 fra Justitsministeriet fik vi at vide, at der i februar
1986 var indsat 183 danskere for stofkriminaliiet, 38 statsborgere fra andre europæiske
lande og 51 fra andre nationer. Her er overvægten altsåenorm - 18,75%fra 3. Jandene.
Forespørgslerne til Justitsrninisleriet er
fulgt op. I brev fra ministeriel af 25/ 10 1989
fik vi således at vide, at der pr. 30/8 1989
var indsat i alt 3.378 i fængslerne. Andelen
af udlændinge var nu vokset fra de 288 i
1987 og lil 355 - altså en vækst på ca. 25%.
Mord, voldtægt, terror
Vi ved ikke meget om forbrydelsernes an,
men noget tyder på, at voldsforbrydelserne
stadig har en tung andel. Fra det norske blad
Aftenposten 8/ 12 1989 ved vi f.eks., at 2/3
af voldtægterne i Stockholmsområdel i årene 1987 til -89 er begåel af udenlandske
mænd. Herhjemme bar f.eks. Bo Lutken i
bogen •De uønskede« (s. 81 ) noteret, at tre
gange så mange udlændinge, som deres antal bereniger, blev dømt for mord i 1983
- og 6 1/2 gange så mange for voldtægt! Vi
ved også. at Danmark er blevet hjemsted for
nogle højst ubehagelige internationale terrorgrupper. 23/7 1989 kunne Jyllands-Posten berene, at regeringen tilsyneladende
endog har ladet sig skræmme fra al sende
dem hjem.

Franske erfaringer
Alt i alt kan vi altså med væksten i fremmedtallet næppe forvente en heldig udvikling i kriminaliteten. Tværtimod. I denne
retning taler også erfaringerne fra udlandet.
I f.eks. Frankrig, hvor udlændingene officielt udgør ca. 7% af befolkningstallet, er
hele 28%af de indsane i fængslerne udlænUdenlandsk overvægt i fængslerne
dinge (Newsweek 5/2 90).
Ifølge oplysninger fra Justitsministeriet
Men det ville være rart med en ny, opda(brev 3/2-1988) var der pr. I/ 9 1987 indsat tere! videnskabelig undersøgelse herhjem288 udlændinge i fængselsvæsenets institu- me!
tioner, heraf 118 fra Europarådets medlemslande og de øvrige fra andre dele af verden.
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Således lobby'er man
politikere

Af professor, jur. dr. Ole Hasselbalch

Flygtningehjælpen tabte slaget om folkets mening, da udlændingeloven i sin tid fik sin nuværende udformning.
Men den vandt slaget om politikernes mening, skriver organisationens tidligere informationschef Fl. Behrendt i
Berlingske Tidende 6/10 1986. For den var »utrolig dygtig til at gøre lobby-arbejde,« siger han.
Vi prøver her at afdække, hvad det er for en teknik, der bruges til at mørne politikerne for Flygtningehjælpens
synspunkter.
Lobbyisme er åbning af uformelle kontakter gennem hvilke beslutningstagernesøges påvirket direkte. Hvis man imidlertid
tror, at sådant er det eneste led i påvirkningen af politikere, tror man fejl. En påvirkningseffekt kan sjældent heller opnås gennem lobbyisme alene.
Hvad specielt den lobbyisme angår, som
har hidført den nuværende udlændingepolitik, er det nok væsentligt at gøre sig klart, at
indflydelse på politikere ikke nødvendigvis
bedst kanaliseres ad direkte kanaler i første
omgang. F'or det, politikeren først og fremmest lader sig lede af, er den vælgerstemning, han mener at se, ikke hvad en lobbyist
fortæller ham. Påvirkningen af politikerne
må derfor i første omgang hellere være
indirekte og have form af farvelægning af
det billede af omgivelserne, politikeren får f.eks. gennem pressen. Først når der er skabt
et i så henseende for lobbyistens formål gunstige billede i politikerens hoved, indtræder
den fase, hvor lobbyisten i forsigtighed kan
forsøge at opnå de~ han vil.
Specielt i flygtningesagen har indvandringslobbyisterne haft en magtfuld allieret
til skabelse af dette gunstige klima for videre
politikerkontakter. Hovedparten af de yngre journalister befinder sig nemlig til venstre for Socialdemokratiet. Deue er i parentes bemærket ingen 10$ påstand, men noget
som fremgår af undersøgelser på journalisthøjskolen. Og netop i den abstraktionernes
verden, som dominerer denne ende af det
politiske spektrum, rummes en uklar sympati foralt »internationalt«, for indvandring,
fremmede, ~>solidaritet(( m.v. Til denne
magtfulde gruppe kommer endvidere den
del af de resterende journalister, som vil
være tilbøjelige til at tage stilling ud fra
følelser. JournalistStanden rummer altså et
betydeligt potentiel, som kan udnyttes af en
indvandringslobby, der spiller på de rette
strenge. Der lader sig herigennem opbygge
et for lobbyen gunstigt mediebillede.
F.eks. vil der kunne mobiliseres en aldrig
svigtende interesse i pressen for konkrete
enkeltsager, som kan vække medlidenhed.
Gennem talløse små dryp i form af sådanne

>)historier(( med den rigtige vinkling kan der

gradvis opgenerercs en følelsesmæssig indstilling til hele indvandringsproblematikken, som vil forhåndsfarvelægge al/stof, der
vedrører denne. Denne indstilling begunstigesså meget desto mere derved, at tilfælde af
fup, der kunne tale for større forsigtighed,
kan holdes ude af spalterne med henvisning
til tavsbedspligter, nødvendigheden af at
»lade tvivl komme anklagede til gode« og
sidst men ikke mindst behovet for at »undgå
at så ondt blod mod alle de uskyldige indvandrere og flygtninge«.
På denne måde lykkedes det vel faktisk
meget langt at skabe det verdensbillede i
pressen, som lobbyen ønsker. Dette billede
harmonerede næppe med befolkningens opfattelse af problemet og ej heller med realiteterne. Men det er ikkedesto mindre først på
det allerseneste så småt begyndt at krakelere
i kraft af den modstand, Den Danske Forening har mobiliseret foran og bagved kulisserne. Og dette er vel at mærke først sket så
sene, at hovedparten af politikerne allerede
hflr bundet sig på forskellig vis til at følge
den udviklingslinie, som lobbyen har lagt op
til.
Et vigtigt led i en meningsoffensiv over
for politikere er også skabelsen af en formålstjenlig begrebsverden, som er let forståelig og attraktiv efter sit umiddelbare
indhold. Ligeledes må der opstilles et sæt af
besnærende argumenter til fordel for den
sag, der ønskes fremmet, og skabes et passende og umiddelbart troværdigt billede af
•>hvad kendsgerningerne er i sagen«.
En sådan kunstigt skabt forestillingsverden er tilsyneladende udviklet i stor fuldsia,ndighed netop på indvandringsområdet.
Blandt konstruktionerne kan f.eks. nævnes
påstanden om, at her kun er Cl halvt hundrede tusinde indvandrere fra den tredje
verden. Endvidere påstandene om at »vore
internationale pligter byder os at have den
udlændingelovgivning, vi haN, om at »in-

gen forlader sit hjemland uden særdeles god
grund«, og om at >)vi jo inviterede gæstearbejderne selv«. ingen international konvention bød os f.eks. at ændre flygtningeregler-

ne med den flodbølge til følge, som indtrådte i årene efter I983. Og hvad motiverne
kan være til at forlade et land i akut økonomisk nød, er ikke så svært at gætte. Men
påstandene bliver troet. For de er nemlig i
overensstemmelse med en normal danskers
forudsætninger og forestillinger.
Til gruppen af propagandistiske opfindelser kan antagelig også henregnes de slogans,
som bliver ved med at dukke op i debatten.
F.eks. kan nævnes sætningen om, at •>vi skal
ikke vende ryggen til verden«. EIier den om
at »først må vi finde ud hvad en etisk forsvarlig flygtningepolitik er, og så må vi finde
pengene til den«, om at ,,vijo alle er indvandrere<~ osv. Disse sætninger er ret beset nonsens. Men de lyder godt.
Det karakteristiske ved de propagandistiske konstruktioner er , som det også ses af
eksemplerne, at de virker troværdige, og at
de spiller på noget, som har udsigt til at
vinde genklang i befolkning og politikere,
på følelser, samt på eksisterende vaneforestillinger. De indrettes ikke uden grund på
denne måde. Ikke blot fæstner de sig nemlig
under disse omsta>ndigheder bedre og hurtigere i den enkeltes bevidsthed. Der opnås
også let de~ at de opstillede begreber, slogans m.v. ruller videre af sig selv for egen
kraft.
Netop af den grund er det svært at eftervise, hvem der egentlig i sin tid sendte konstruktionerne ud i omsætningen. De lader
sig normalt overhovedet kun identificere
som det de egentlig er, nemlig propagandaredskaber, i kraft af deres forbløffende ensartethed og den omstændigheder, at mange
af dem er så lodret i strid med de faktiske
forhold, at nogen nødvendigvis må have
sende dem ud i omsætningen. Blandt de
identificerbare forsøg på at opstille en falsk
trossætning kan dog f.eks. nævnes Flygtningehjælpens bestræbelse på (Jyllands-Posten
13/8 1989) at lancereden tanke, atde personer, der overskrider grænsen illegalt, slet
ikke er »illegale« flygtninge, fordi »deres
handling jo ikke straffes og derfor ikke er ~
ulovlig((,
Et vigtigt element i en effektiv påvirk-
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ningsvirksomhed er i øvrigt neutraliseringen rende eksempel på, hvad der gøres for at
af modstanderne og isolering af disse. Dette afskrække politikerne, så de bliver mere føopnås bedst ved at få dem til at se sekteriske jelige.
Det er indlysende, at den mere veloverveud.
På indvandringsområdet vil de fleste da jede indvandringslobby ikke vil deltage i en
vel også ha ve bemærket de bestræbelser, der regulær løgnekampagne mod Den Danske
er blevet udfoldet på at neutralisere f.eks. Forening. Dertil er risikoen for afsløring og
borgmester Per Madsen og Den Danske konsekvenserne af en sådan for betydelige.
Forening. Til trods for, at foreningsledelsen På den anden side vil lobbyen gerne puste til
f.eks. rummer et stærkt indslag af personer ilden. Fremgangsmåden er derfor f.eks. at
med rod i modstandsbevægelsen mod nazis- yde diskret støtte til opfattelsen af, at foremen, er den skånselsløst blevet fremstillet ningens holdninger har »tankegods til fælles
som racistisk og nazistisk indstillet. Mand og med nazisterne«, er »højreekstremistisk«
mand imellem er det i kraft herafblevet god osv. I Flygtningehjælpens årsberetning
skik at »lade forstå«, at foreningen »natur- 1987 omtales foreningen f.eks. ved siden af
billedet af en hitlersoldats i strækmarch
ligvis« bar sådanne træk.
På tilsvarende måde virker selvsagt de fremstrakte støvle. Og foreningen omtales
undertiden helt hysteriske kampagner, der sammesteds på en måde, som forudsætsættes i gang over for politikere m.fl., der er ningsvis lægger til grund, at den er en »højvillige til at holde foredrag i Den Danske rebevægelse«.
Gennem disse metoder er der skabt noget
Forening.
I øvrigt suppleres evt. med statuering af meget vigtigt, nemlig I) den aflobbyen øneksempler på, hvad der kan ske, hvis man skede forestillingsverden i politikernes hoikke har de rette holdninger. Ninn-Hansens veder, 2) en forbAndsbinding af politikerne
skæbne i den såkaldte tamilsag er et glim- til denne gennem gradvis involvering afdem

i kulisseopbygningen, 3) en sværtning af
modparten som gør det vanskeligt for denne
at komme i direkte argumentation (og kontakt) med politikerne og offentligheden.
Sidstnævnte vil tvænimod normalt kun fa
modstandernes synspunkter og oplysninger
i misvisende referat eller under omstændigheder, hvor de er forhåndsfarvelagt i bevidstheden.
Det forstemmende er, at befolkning og
politikere formentlig ikke er klar over, hvilken teknik, som bar føn til, at det er kommet
så vidt. De fleste sætter nemlig lighedstegn
mellem løgnehistorier og propaganda, og
anser sig for at være i stand til atse, hvornår
der propaganderes og manipuleres. Denne
opfattelse er fuldstændig naiv. Propaganda
og manipulation kaldes i dag for markedsføring og reklame, og den er i politiske anliggender helt anderledes forfinet end som så.
Gennemføres en meningspåvirkning tilstrækkeligt effektivt, er det langt de færreste,
som vil være i stand til at se, at de bliver taget
ved næsen.

Sådan snyder TV!

kommet til DR's korrespondent i Zilrich,
som stod for indslaget
Og hvad værre var: Bent Nørgård var
udmærket bekendt med kilden. For jeg
havde forelagt udtalelsen for ham inden udsendelsen med en bemærkning om, at jeg
havde valgt netop denne kilde for at undgå,
at DR anfægtede dens seriøsitet. Henil svarede han - der i0vrigt fik tilbudt en kopi af
båndudskriften - efter at have læst den, at
dokumentationsværdien ikke kunne være
bedre.
Bent Nørgård, som fik mig fremstillet
som uvederhæftig, glemte altså at fonælle
TV-avisens seere, at hvis nogen var uvederhæftig, så var det Danmarks Radio selv.
Men læs nu Stoltenbergs udtalelse igen.
Kan den tages til indtægt for, at Stoltenberg
dementerer sin medarbejder Widgren? Sådan opfattes det naturligvis umiddelbart af
seerne. Men det skyldes TV-avisens foromtale af indholdet af det, Stoltenberg siger. Og

Afprofessor, jur. dr. Ole Hasselbalch
TV har en stor troværdighed i de flestes
øjne. For det, man kan se med egne øjne,
kan da ikke være urigtigt - vel?
12/7 var jeg i TV-aktuelt i diskussion
med Flygtningehjælpens næstformand. Studievæn var Bent Nørgård. Som udgangspunkt for min kritik af asylvanviddet brugte
jeg en udtalelse, som er fremkommet fra en
repræsentant fra FN. Jeg sagde: »FN fonæller jo nu, at 95 % af de asylansøgere, som
kommer her til Vesteuropa i år, de ikke er
flygtninge i FN-konventionens forstand•.
23/7 blev sagen taget op i TV-avisen.
Min udtalelse blev bragt på ny, og speakeren
meddelte, at »det tal afviser FN's flygtningehøjkommissær over for TV-avisen«. Derpå fulgte en sekvens med højkommissæren,
T. Stoltenberg, hvor denne blev spurgt: »Er
det korrekt, at 95%afflygtningeneslet ikke
er flygtninge?«
Stoltenberg svarede: »Det er, de tal jeg
har fået oplyst, så ligger det nu på omtrent
halvpanen, dvs. 50/50. Altså 50% bliver
erklæret for flygtninge, og den anden halvpart bliver da erklæret ikke-flygtninge«.
Indslaget måtte naturligvis efterlade det
indtryk, at jeg talte usandt og blot markedsføneen vild påstand. Sådan blev det da også
opfattet af de allerfleste. Den hårdt trængte
Flygtningehjælp gned sig i hænderne. For
havde man ikke her lyslevende for seerne
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fået produceret beviset for, at Den Danske
Forenings formand er uvederhæftig?
Men der var noget, Bent Nørgård, som
producerede TV-avisens indslag, glemte.
Han glemte at fortælle, at for at undgå
diskussion om, hvorvidt en FN-repræsentant overhovedet havde udtalt sig som af
mig hævdet, havde jeg valgt en udtalelse,
som oprindelig var blevet bragt til torvs af
Danmarks Radio selv.
Udtalelsen hidrører fra svenskeren Jonas
Widgren, som er flygtningehøjkommissariatets koordinator for de rige vestlige lande,
og den blev fremsat i et interview i Østrigs
radio. Herefter blev den udsendt i DR's
radioavis i program 3 den 17/4 kl. 6.00.
Ordret hedder det heri: »I år regner FN's
flygtningehøjkommissariat med, at tallet (af
asylsøgere til Vesteuropa, red.) vil stige til
over en halv million, men af dem vil 95 %
søge til Vesteuropa af økonomiske grunde.
Kun 5 %vil kunne anerkendes som politiske
flygtninge. Det store antal arbejdssøgende
udlændinge truer med at slå bunden ud af
FN's asylpolitik ...
Jeg havde iøvrigt 30/5 sendt udtalelsen
til højkommissariatets repræsentant i Stock•
holm med opfordring til en evt. supplerende
kommentar. Men en sådan er ikke fremkommet, og noget dementi er der heller ikke

•

er denne »forannonceringcc fra speakeren

dækkende for Stoltenbergs udsagn?
Stoltenberg synes at tale om, hvor mange
der på det seneste har faet godkendt deres
asylansøgninger. Men godkendelsesproceduren tager jo tid. De mennesker, Stoltenberg taler om, er med andre ord næppe de
asylsøgere, der kommer i år. Det er nogle,
som er kommet tidligere. Og det er dem, der
kommer i år, som Widgren taler om, det er
den forventede vækst i asylmisbruget i år,
han vurderer!
Stoltenberg taler også kun om, hvor
mange der har fået godkendelse som asylanter. Men Widgrens udtalelser kan meget vel
læses sådan, at han også medtæller misbru-
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a.._ gere, der bar haft held til at få godkendt
"

deres asylansøgning, som i virke!jgheden
næppe er politiske flygtninge!
Kort og godt Hvad er det egentlig Stoltenberg svarer på? Har han overhovedet
forstået spørgsmålet? Hvor kommer hans
afslagsprocent på 50 fra? Har han modsagt
sin medarbejder Widgren, eller glider han af
over for intervieweren? Og forøvrigt: Mister Widgrenssagligeskøn sin værdi, selv om
hans overordnede sagligt måtte skønne anderledes?
Alt dette kunne det jo have været rart at
få svar på. Men det fik seerne ikke. De fik

blot det indtryk, at Ole Hasselbalch var
uvederhæf\ig.
Efter de presseetiske regler, som den trykte presse har vedtaget, skal oplysninger, der
virker »agtelsesforringende« for nogen efterprøves i særlig grad, inden de bringes,
først og fremmest ved forelæggelse for pågældende. Hvis Bent Nørgård havde fulgt
denne almindeligt anerkendte »gode presseskik« og havde forelagt mig Stoltenbergs
udsagn, inden det blev sendt, havde jeg stillet ham disse spørgsmål. Og så kunne han
have bedt Stoltenberg klargøre sig. Og så
havde seerne fået ordentlig besked.

En bibliotekars
bekendelser
$3 . 0 7 ,(l 2G0 l

Men Nørgård bad mig ikke om en kommentar. Han lod blot sin afsløring af min
»uvederhæftighed« gå i luften.
Hvad var Nørgårds formål med indslaget? At få klarhed eller at få mig udstillet
som fusentast? Var det ond vilje, eller var
det bare dårligjournalistik, vi var vidne til?
Man skal ikke uden videre tro på det,
man ser. Selv om man ser det med egne
øjne. For billedet kan være misfarvet, uden
at det kan ses!

•
Den Danske Forening har fornylig forsøgt at få bibliotekerne til at abonnere på
Danskeren for at sikre lånerne en modvægt
imod det massive indslag af indvandringslobbyens skrifter, som indgår i de fleste biblioteker. Henvendelsen er blevet vel modtaget flere steder. Fra et par enkelte biblioteker har vi imidlertid modtaget svar, som
vistnok nærmest må læses som en tilståelse
af, at biblioteket ikke magter sin opgave.
Vi bringer her et sådant eksempel. læserne kan af dette se, hvordan en bibliotekar
mener, at nogle flere år gamle bøger kan
opveje mangelen på det eneste tidsskrift,
som løbende orienterer om alt det, pressen
ikke fortæller. Et overordentlig billigt tidsskrift oven i købet.
Det vil også kunne ses, hvordan bibliotekaren - som dog ellers turde være forpligtet
til at vide, hvad dokumentation er-slynger
om sig med beskyldninger for fordrejelser,
citatfusk og injurier samt hævder, at vort
materiale er kryptoracistiske, inhumane udgydelser. Helt nøjagtigt hvori alle disse dårligdomme består, !Ar vi ikke at vide- for det
er han tydeligvis ikke i stand til at påvise.
Bibliotekaren lader til at være besværet
af, at der er nogen, som på eget initiativ
indlægger vort materiale i hans værdifulde,
alsidige samlinger, og han er dybt forarget
over, at det sker anonymt. Men når det ikke
sker anonymt vil han altså heller ikke have
det!
Vi opfordrer på denne baggrund medlemmer i Odense-området til at sørge for, at
materialet fortsat tilgår bibliotekets lånere
på den måde, som nu engang er mulig.
Samtidig skal vi da gøre opmærksom på,
at brevet er dokumentation for, at beslutningen om ikke at abonneresavner tilstrækkeligt grundlag. Manden har jo nemlig ikke i
ringeste grad dokumenteret, at det forholder
sig, som han siger, men truffet embedsmandsafgørelsen ud fra sine personlige fø.
!eiser. Den er med andre ord usaglig og
derfor ulovlig - og sådam kan man klage
over til byrådet.
God fornøjelse!
•
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Fra andre lande
60.000 flygtninge arbejdsløse

Sverige
Svenskerne siger
nej til indvandring
En undersøgelse fra et af Sveriges største
meningsmålingsinstituller viser, at 61 % af
de udspurgte mener, at Sverige tager imod
for mange indvandrere og flygtninge. Undersøgelsen er kun blevet offentliggjort i
Sveoska Dagbladet, som havde bestilt den.
De øvrige massemedier har gjort all for at tie
den ihjel.
For ca. I I/2 år siden var der kun om•
kring 25 %, der fandt, al indvandringen var
for stor.
Svenskerne vil helst tage imod indvandrere, der kommer fra vore nabolande eller
andre lande, der har en befolkning, som
ligner den svenske. Hele 92 % mener f.eks.,
at danskere er velkomne. Mindst velkomne
er derimod mennesker fra lande, der adsk:iller sig meget fra Sverige. lavest i kurs stod
tyrkere fra Bulgarien og iranere med hhv. 30
og 31 % velvillige adspurgte.
67% af de adspurgte finder, at politisk
forfulgte skal have lov til at blive. Men kun
25%mener, atde, der har pårørende i Sverige, bør have opholdstilladelse. 24 %synes, at
folk, som forhindres i at dyrke deres religion, bør have asyl, og 19% bar samme holdning til dem, der vil studere.
(Svenska Dagbladet 16/6 og 17/6 90).

30.000 uden identitet
Der findes i dag omkring 30.000 personer med ukendt eller usikker identitet. Årsagen er den slappe svenske indvandrerpolilik, som bar bevirket, at et stort antal asylsøgere er blevet modtaget, uden at man har
kunnet fastslå deres identitet. I de senere år
har 80% af asylsøgerne været uden identi·
tetspapirer. Så godt som alle asylsøgere, der
kommer til Stockholms lufthavn i Arlanda i
dag, mangler identitetspapirer. De må naturligvis have haft sådanne papirer på rejsen
frem til den svenske paskontrol. Når de
mangler dem der, er grunden, atdeså letlere
ar asyl i Sverige.
Delle har øget risikoen for terroristangreb mod mål i Sverige eller mod fly, der
starter dtr. De svenske lufthavne og politiet
har derfor måltet forøge deres beredskab.
(Dageos Nybetet 81790).
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Omkring 60.000 flygtninge, som bar Gel
opholds- og arbejdstilladelse i Sverige, er
uden arbejde. Desuden er der mange tusinde asylsøgere, som venter på besked om
asyl på indvandringsmyndigbedernes asylcentrer. Årsagerne til de store vanskeligheder med at skaffe arbejde til asylsøgerne
menes at være:
1) En lang og passiviserende ventetid under asylbehandlingen bevirker, at asylsø·
gerne vænner sig til al blive forsørgede af
samfundet. De vil derfor ikke iage det arbejde, som kan fås.
2) Sprogvanskeligheder og kulturelle forskelle gør, at asylsøgerne ikke kan a arbejde, der er lige så kvalificeret som det, de har
haft i deres hjemlande. De har ganske simpelt for ringe kendskab til det svenske sprog,
svensk livsstil, svenske opfattelser, lovgivning m.m. til at kunne være konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet. På den anden
side vil de nødig tage et arbejde, som de
anser for at være under deres værdighed,
men foretrækker i stedet at gå på bistandshjælp. Der er eksempler på indvandrere,
som har gået arbejdsløse i indtil fire år af
denne grund.
(Dagens Nyhetcr 1/ 690).

Kraftig stigning i
antallet af asylsøgere
Antallet af asylsøgere er steget fra omtrent 2.000 personer i 1981 til omkring
34.000 personer i 1989. Tallene er dog noget usikre, fordi asylsøgende børn ikke medregnedes i 1981-83 og kun asylsøgere fra de
største politikredse er med i statistikken.
Omkring 90% af asylsøgerne kommer dog
nok gennem disse kredse. Som lægmand
kan man ikke lade være med al undre sig
over, hvordan situationen ude i verden kan
være blevet så katastrofalt forværret, al den
har givet anledning til en mangedoblet tilstrømning af asylsøgere i de senere år.
(Knde: Sl.\t<ns lnvandro"<tk.
Rikspolisstyrel,eo).

Tyskland
Asylsøgerrekord og
asylturisme
I de første 7 måneder af 1990 søgte
97.988 personer politisk asyl i Vesttyskland.

Det er 30.000 flere end i samme tidsrum af
1989. Der regnes med i alt 160.000 asylsøgere i løbet af 1990, hvilket er rekord i
Forbundsrepublikkens historie. (Tallene
omfaller naturligvis ikke tyskere østfra).
Omkostningerne ved asylsøgere anslås til
mere end 3 milliarder DM (ca. 11,5 milliarder danske kroner).
I de sidste IO år har mere end 800.000
personer søgt om asyl i Vesttyskland. Af
dem er mindre end 10 % blevet anerkendt
som politisk forfulgte flygtninge. I 1989 blev
mindre end 5 %godkendt
I sammenligning med Danmark synes
flygtningestrømmen til Vesttyskland i højere grad al komme fra østeuropæiske lande
og i noget mindre omfang fra ijemeredeleaf
Asien og Afrika.
På det seneste er især rumænere (sigøjnere) i vældige antal strømmet ind. Hovedparten af dem betegnes som »asylturister«. De
ar en efter deres baggrund klækkelig socialhjælp, indtil deres asylanmodning er blevet færdigbehandlet og normalt afslået.
Det store misbrug bar flere steder ført til
folkelige protester og hos nogle af enkeltlandenes myndigheder til overvejelser om at
gå over til i større omfang at udlevere hjælpen i form af varer i stedet for kontanter. De
socialdemokratiske, liberale og »grønne«
forvaltni,iger afviser dog som regel delle.
Virkningen af ændret udbetalingsform illustreres med et eksempel fra asylcentret
Lebach i Saarlandet. Overgangen der til naturalieydelser medførte, at 400 rumænere
forlod stedet. 70 ønskede al vende tilbage til
Rumænien!
(Welt •m $onnt.,g 1218 90).

Afrika
Afrika vil have sine
eksperter tilbage
Den afrikanske samarbejdsorganisation
OAU har opfordret sine medlemslande til at
hjemtage de 70.000 veluddannede afrikanere, der arbejder i Europa, da man mener, at
der er større behov for dem i Afrika. OAU's
generalsekretær Silves1er Nsanzimana sagde
ved en arbejdsmarkedskongres i Addis
Abeba i slutningen af april, at kun 200.000
afrikanere har de kundskaber, som behøves
for at a gang i den økonomiske udvikling på
kontinentet. Af disse arbejder dog 70.000 i
Europa. Samtidig har Afrika været nødt til
at importere 80.000 udenlandske eksperter
for at få tilgang af kvalificeret arbejdskraft.
De europæiske og nordamerikanske eksperter opbruger Afrikas knappe hjælpekilder
ved deres høje lønninger og gør det på den
måde vanskeligere at opnå en n0dvendig
økonomisk ,oækst.
(S,·ensk• Dagbl>det 30/ 4 90).

Særnummer
og særhjælp

Foreningsnyt
DEN DANSKE FORENING

ÅRSREGNSKAB
01.01.89 - 31.12.89
Indtægter
Kontingenter og bidrag . ...... .. ...... ... ... . ....... .. ...... ... ...... .
Indbetalt til Retshjælpsfond . .. .. .... . ... ... ... .. . ••..•. .. .. ..... .• . .. .
Mødeindtægter ..... .......... .. . ... ...... .... ..... . ............. ... ..
Sommerstævne (Overskud) ... . .. .. .... . .. .. .. .. .. ... .. .. ... •• . .. •....
Rente af indeståender . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. ... ... ... . .. .. ... .
Erstatning - retssager .. . .. . . . .. . .. . . .. .. .. . .. •. .. .. ..... . .. ......... .
Andre indtægter .. . .. .. . . .. . .. •. .. . .. . •.. . .. .. .. . . .. ......... ...... ..

454.812,54
100,00
4.636,00
726,25
11.774,54
19.216,94
8.639,30
499.905,57

Udgifter
Porto
.... ............... ... ... ......... ...... . .... ...... ...... .
Girokort, girogebyr ...... .. .. ................ . .. ..... .............. . ..
Kontorartikler og kuverter . .. ... .. .. ...... .. ...... . ..... . ... .. .. .. ... .
Fotokopier m.v. .. .......................... .. ..... .. .. ........... .. ..
Telefon .................. .. .............. .......... .. ... ............ .
Bogtrykker .......... .... ....... ......... . .......... . ... .. .. .... .... ..
Møde- og rejseudgifter ....... ....... .. ........... .. ..... .... .. ...... ..
Advokatsalær .
Avis-abonnement og annoncer ........... .................. . ... .... . ..
Diverse .............. .

126.828,10
5.018,22
20.877,20
14.589,42
4.234,20
241.233,05
24.444,45
44.487,00
3.970,41
300,00
486.052,05

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

499.905,57
486.052,05

Årets driftsoverskud
Overført fra 1988 ............... .. ..
Bank/Sparekasse/Giro-beholdninger
Ovenstående regnskab er revideret og fundet i orden.
Bilagsmaterialet er gennemgået og den angivne beholdning
er konstateret

13.853,52
180.271,78
194.125,30

2.9.1990
.Tens Søndergaard

DANSKEREN

udgives som medlemsblad af Den Danske Forening, der blev stiftet 18. marts
1987 med det formål at bekæmpe fremmedgørelsen af Danmark.

Bladet e.r ligesom foreni ngen uden politisk tilknytning af nogen an og har som
opgave at sprede oplysning om fremmedspørgsmåJ og være bindeleddet mel·

lem medlemmerne. Ikke-medlemmer kan abonnere særskilt på bladet for 125
kr. årligt. lndmeldelses- og bestillingskupon se næste side.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og
fo reningens øvrige tryksager må ikkeomdeles privat samme,l med uykmateria.
le fra anden kilde, eller med p&ført tekst, logo o.lign.

l løbet af foråret begyndte Den Danske
Forenings arbejde at bære frugt. Ledende
politikere går nu ind for at stramme udlændingeloven, og et lovforslag kan ventes.
I denne situation er del værd at takke de
mange af vore medlemmer og sympatisører,
som hver på sin måde har virket for, at det er
lykkedes at komme så langt.
Det er imidlertid også nødvendigt at bede
alle gøre en ekstra indsats netop nu, hvor del
er muligt at sætte skred i tingene for alvor.
Hjælp med at bringe alt det op på bordet,
som hidtil er blevetskjult, så vi får en ordentlig lov og ikke bare noget, som ikke kan løse
problemerne.
Foreningens ledelse har i sommerens løb
udarbejdet et faktahæfte. Det indeholder alle de forkerte oplysninger, som vore modstandere prøver at få politikerne til at tro på,
og alle de velklingende men bule argumenter. Heroverfor har vi sat kendsgerningerne
- dokumenteret med kildesteder - samt de
oplysninger, som viser argumentationens
hulhed.
Faktahæflet udsendes som særnummer af
Danskeren sammen med nærværende ordi-

nære nummer.
Brug hæftet godt. Flere eksemplarer kan
rekvireres fra sekretariatet.
Revnen i vore modstanderes front er glædelig. Men det koster foreningen penge at
udnytte og udvide den breche, der er skabt.
Bl.a. har det kostet ekstra penge at trykke
faktahæftet
Derfor er vi nødt til - igen - at bede om
hjælp. Vi ved godt, at mange af vore medlemmer sidder i små kår. Men vi har ikke
andre at gå til. Vi ville derfor være glade for
at få et ekstra bidrag fra dem, der har mulighed for at hjælpe os til at udnytte skreddet i
de politiske partiers stilling.
Og hvis så de medlemmer, der endnu
ikke har betalt kontingent for 1990, ville
gøre det nu, ville også det hjælpe gevaldigt.
Et girokort er vedlagt.
På forhånd tak!
Med venlig hilsen

Styrelsen

Styrelsesmedlemmers telefonnumre:

Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red.), tlf. 31551802
Ekspedient Ellen 6wers, tlf. 75 3610 06
Profcssor,jur. dr. Ole Hasselbalch, formand, df. 42 l915 54
Murer Poul Vinther Jensen, næstformand, tlf. 75 1299 l7
Politiassistent Jan Simonsen, tlf. 53878032
Bibliotekar Harry Vinter. tlf. 42 38 75 93
Københavnsleder: Dir. Herluf Rasmussen, tlf. 31781960
Foreningens adresse: Postboks 41 l, 8100 Århus C.
Sekretariat: Tlf. 8613 24 Ol
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Landsmøde 1990

Weekendseminar

Hotel Landsoldaten,
Fredericia,
lørdag den 22. september kl. 11.

9. - 10. - 11. november

Mødeplanen er følgende:
Ankomst
kl. 11.00 - 11.10
Velkomst
ved næstformanden, P. V. Jensen
kl. I 1.10 - 11.20
Oplæg om foreningens nuværende stilling
og kommende arbejde ved formanden
Ole Hasselbalch
kl. 11.20 - I I.SO
Debat i tilslutning hertil
kl. I I .SO • 12.50
Frokostpause
kl. 12.50 - 13.45
Foredrag: Sognepræst Jesper Langballe
kl. 13.45 - I 4.1 S
Rapporter fra landsdelsrepræsentanter
kl. 14.15 - IS.IS
Debat i tilslutning hertil og kaffeservering
kl. IS.IS - 16.30
Opsummering og evt. vedtagelser
kl. 16.30 • 16.45
Afslutning ved næstformanden
kl. 16.45 - J6.50
Frokost i form af »Tag selv bord« ind. 1 øl ellervand kao fås på
Hotel Landsoldaten for 125,00 kr. pr. kuvert. Kaffe koster 25 kr.
Mødet er åbent for alle medlemmer.

Seminaret finder sted i en hytte med soverum i nærheden af
Roskilde.
Program:
Ankomst fredag den 9.
Kaffe med et let måltid
Introduktion og velkomst

kl. 20.00
kl. 21.00

Lørdag formiddag: Debat: Politisk terrorisme.
Efter frokost: Medlem af Venstres udlændingeudvalg, cand. scient
pol. Niels Lunde Pedersen: Venstre og udlændingepolitikken.
Søndag: Græsrodsarbejde: Oplæg ved politianklager Erik Dagø.
Sammendrag ved Poul Vinther Jensen og Flemming Hammerild.
Pris excl. drikkevarer kr. 290,00.
Tilmelding og indbetaling til sekretariatet senest 30. oktober.
Tlf. 86132401. Giro nr. 454 7551.
Endeligt program fremsendes ved tilmelding.
Kun medlemmer kan deltage.

Møder i efteråret - kt 19.30 følgende steder:
Frederikshavn - mandag den 8. oktober

Maskinhallen,
Skolegade 8,
Frederikshavn
Taler: Flemming Hammerild.

Horsens - onsdag den 10. oktober
Sted: Jørgensens Hotel,
Søndergade 17,
Horsens
Taler: Poul Vinther Jensen.

Herning - tirsdag den 9. oktober
Sted: Østergaards Hotel,
Sil.keborgvej 94,
Herning
Taler: Flemming Hammerild.

Kalundborg - torsdag den 11. oktober
Sted: Kalundborg Hallerne,
lokale 3,
indgang A
Taler. Flemming Hammerild.

Sted:

Maribo - onsdag den 10. oktober
Sted: Ebsens Hotel,
Vestergade 32,
Maribo
Taler: Harry Vinter.

København - onsdag den 24. oktober

Sted:

Medborgerhuset Syd Vest,
Scandiagade 19,
København SV
Debat: Islam og Danmark: Oplæg ved en dansk muslim.

Tag familie og bekendte med til møderne.

lndmeldelses- og bestillingskupon

D

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt)

til foreningens adresse eller på dens
postgirokonto 4 54 7S 51.
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D

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

D

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på
bladet Danskeren (125 kr. årligt).
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