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Gøgeungerne 
De fremmede vælter stadig ind i 

landet. Et femcifret tal hven år, så 
vidt man kan forstå af en mangelfuld 
og uigermemskuelig statistik. For det 
meste vildt fremmede fra andre kul
turer og verdensdele. Folk, der kom
mer fra levevilkår, som ligger mile
vidt under de danske, og allerede af 
den grund har en kraftig tilskyndel
se til at give sig ud på den lange 
rejse. 

Her skal de jo nemlig, holder vore 
politikere på, behandles "på Uge fod" 
med danskere, når di:t gælder ydelser 
fra det offentlige. En ting er så, at 
den "lige fod" nok meget ofte i virke
ligheden er en "større fod". At de 
faktisk behandles bedre og får større 
ydelser end danskere i tilsvarende si
tuation. Dette indrømmes nu endelig 
ret åbent af vore socialpolitikere, der 
så blot moraliserer for os. at vi ikke 
bØr være misundelige. Men bare sel
ve det, at man kan komme flyvende 
fra u-lande på den anden side af jord
kJoden lige ind i von sociale system 
og blive behandlet "på lige fod" med 
landets egne, der i generationer har 
puklet for at skabe vor sociale stan
dard, er jo en farce og hån mod den 
almindelige dansker. 

Og danskerne får sandelig lov til at 
punge ud. Hvor meget skal vi natur
ligvis ikke have at vide. Et kvali fice
ret skøn er nok, at vore samlede ud
gifter til fremmede i udlandet og her 
i landet nu beløber sig til mindst 20-
30 milliarder kr. om året. 

De penge kan naturligvis kun hen
tes et sted. I danskernes lommer. Og 
så bliver der tilsvarende mindre til 

vore samfundsbehov. Det er så sole
klan, at selv de dygtigste taskenspil
ler-politikere ikke i længden kan 
skjule det for menigmand. 

Derfor, ikke mindst, skal der spa
res og skæres ned på alle leder og 
kanter i de offentlige udgifter til dan
ske formål trods de kolossale skatter 
og afgifter, vi betaler. 

Stat, amter og kommuner skal alle 
skære ned. Mange tusinde må afske
diges. Sundhedsvæsen, uddannelses
sektor, alderdomsforsorg sættes på 
slankekur. Plejehjem nedlægges på 
stribe. Der tales endda om. at folke
pensionen på lidt længere sigt må re
duceres eller helt afskaffes. Kommu
nerne klager over en økonomi i 
spændetrøje og mærker nu efterhån· 
den de store flygtningeudgifter, som 
de derfor vil have staten til fonsat at 
udrede. De unge kæmper om de alt 
for få uddannelsespladser. Samtidig 
har politikerne afsat et stort antal 
pladser til flygtninge og andre frem
mede, endog ved de aller højeste og 
dyreste læreanstaltsuddannelser til 
læge, civilingeniør osv., uddarmclser, 
der koster millionbeløb for hver stu
derende foruden leveomkostninger
ne, som danskerne også må betale. 

Fra naturen kender vi gøgens sær
egne evne til at trænge sig ind i 
andres reder og udnytte deres intet
anende flid og tålmod til at udruge 
dens æg og opfodre dens hastigt vok
sende unge. Som småfuglenes afkom 
er vi på vej til at blive skubbet ud af 
vor egen rede af de gøgeunger, som 
fremmede fugle under vor sorgløshed 
har praktiseret ind i den. 



Islams morderbande 
Skal islam og fanatiske muslimer bestemme over hele verden 

og med terror og mord skræmme alle andre, navnlig det kristne 
Vesten, til at indrette sig efter deres vilje? Det spørgsmål har i 
de sidste årtier meldt sig stadig stærkere og er med Rushdie
sagen blevet uafviseligt. 

I den sag tillod del fundamentalistiske ayatollah-regime i 
Iran sig at dødsdømme en statsborger i et andet, ikke-islamisk 
land og opfordrede alle muslimer i ,,erden til at dræbe den 
dømte.Og andre islami~ke stater og muslimske mas.,;er bakkede 
op bag uhyrligheden eller tog i hvert fald ikke klar afstand fra 
den. 

Den ~ordtruede Rushdie kunne måske ved en stærk og kost
bar pohubeskyttelse holdes i Jive. Men i virkeligheden var han 
dog så dømt til fængsel på ubestemt tid, måske livsvarigt, på et 
lukket skjulested. Sidste jul søgte han efter ærke-ayatollahens 
død at formilde sine fremmede dommere med bekendelse til is
lam og forskellige indrømmelser og løfter. Men forgæves. I for
året måtte han atter afsondres på et topsikrel skulested efter 
mange alvorlige efterretninger om, at dØdspatruljer var på vej 
Id England for at myrde ham. 

Men kunne man ikke ramme forfatteren se! v, måtte man fo
reløbig nøjes med oversætterne af hans forkætrede bog. Den 
1tahenske oversæuer blev stukket ned, men overlevede. Den 
japanske døde af knivstikkene. Brutalt, men effektivt. Vel også 
111 at skræmme andre fra i skrift eUer tale at ytre noget, de mus
limske morddommere kunne tage anstød af. 
. Billedet fuldendtes med knivmordet i Paris i august på den 
iranske shahs sidste premierminister. 

Samtidig får vi oprullet måske alle tiders største bankskanda
le med lukningen af den islamisk ejede BCCI-bank i hvert fald 
i den vestlige verden. Svindel med hundreder af milliarder be
stikkelser, finansiering af illegal våbenhandel og internati~nal 
terrorisme, hvidvaskning af narkomilliarder og andre af den 
slags affærer var åbenbart løbende bankforretninger der. men 
skam også mord efter bestilling på dem, der kom de lyssky fo
retagender i vejen. Fra de islamiske lande høres imidlertid ad
skillige røster om, at hele postyret blot skyldes Vestens misun
delse og ønske om at mobbe alt succesrigt i den stakkels under
trykte 3. verden, specielt den muslimske. 

AUerede for 800 år siden gjorde en islamisk sekt mordet på 
rebg1øse og pobuske modstandere i den grad til sit speciale, at 
navnet på dens tilhængere ligefrem optoges i fransk og engelsk 
som betegnelsen for en hæmningsløs morder - en "assassin". 

Kunsten lever åbenbart videre i de kredse. Snigmordet skal 
skræmme og Jamme al modstand. 

Spørgsmålet er da bare, om vi i det kri~tne Vesten er blevet 
så skvauede, at vi lader os skræmme og lamme. Eller om vi 
mander os op til at gøre det nØdvendige for at uskadeliggøre 
dem, der vil snigmyrde ikke bare, hvem der (Ør stå dem imod, 
men hele vort samfund og de værdier, det er bygget på. 

Modersmålsudskiftning 
Paul Hammerich - fra kredsen omkring Politikens hus - har 

fået en mageløs god ide: Vore børn skal være tosprogede. Sam
me gode ide, for øvrigt, som statsminister Poul Sch!Uter tilslut
tede sig for nogen tid siden. 

Hammerich har markedsført sin ide på undervisningsministe
rens sommerrnØde på Sorø Akademi. Engelsk skal starte i før
ste klasse, sagde han her, og i visse fag skal der undervises på 
engelsk. Engelsk er allerede fællessprog for store dele af ver-
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dens befolkning, og det ville være dumt at vente på et eller an
det d1rekt1~ frn EF, som alligevel må komme en dag, fortsatte 
han. 0~ at indføre engelsk som børnenes andet sprog ville give 
de arbeJd51Øsc bedre muhgheder for at søge arbejde i udlandet. 
. Vi ser naturligvis de opløftende perspektiver. Og hvorfor 
ikke: På længere sigt kunne man jo så helt droppe dansk som 
modersmål. For hvad i alverden skal vi med et sprog, som kun 
tales af folk, der har brug for at komme andre steder hen på 
grund af ari)eJdsløshed. Og hvem ved: Så kunne vi måske på 
længere s~t oparbeJde vores egen version af engelsk, ligesom 
det er sket I visse afrikanske stater - "pidgin English" - og ind
føre dette som officielt sprog. På den måde kan vi efterhånden 
også droppe hele den _del af vor litterære og åndelige tradition, 
som ikke er oversat ul engelsk. Det vil gå nemt, når børnene 
ikke hengere kan forstå _det sprog, den er knyttet til. Og hvad 
skal v, ':°cd alt det stads 1 den Hammerichske fagre nye verden? 

Solstik? Næ! Manden sagde det i ramme alvor! 

National identitet 
De_tte århundredes Europa har været plaget af to svøber, som 

hver især har kostet millioner og atter millioner af menneskeliv 
og lagt hele nationer i lænker. Den ene var nazismen, hvis sam
menbrud blev fejret for snart et halvt århundrede siden. Den an
den var kommunismen, hvis sammenbrud vi har oplevet i den
ne sommer. 

Af asken efter det kommunistiske imperium rejser der sig i 
dag en skov af nationer, hvis eksistens næsten var blevet glemt. 
Ikke desto mindre dukker de altså nu op igen som en fugl Fønix 
af asken - båret af befolkningernes ønske om at skabe sig de 
nauonale hJem_. som despoter med patentløsninger på, hvorle
des menneskelivet skal indrettes, så skammeligt berøvede dem. 

Den menneskelige kraft, der har båret disse nationers genfø
delse, og som altså kan overleve generationers massive under
trykkelse af den nationale identitet, vi.ser, hvilken rolle denne 
identitetsfølelse spiller for mennesker. 

I mange år har det herhjemme været moderne at betragte en 
såda~ idemitetsfølel_se som ond - som noget, der nærmest pr. 
defin,uon mdebar fJendtlighed over for andre nationaliteter. I 
konsekvens heraf har der været et sandt kapløb mellem vore 
hJemhge politiske ledere og opinionsdannere om at få ødelagt 
eller nedvurderet den danske identitetsfølelse. Den fuldstændig 
enfoldige opfattelse hos deltagerne i dette kapløb synes at have 
været den, at man ved at kaste vrag på Danmark og det, der er 
dansk, tager sig i særlig grad internationalt orienteret ud. 

Begivenhederne i Østeuropa viser, at et stabilt Europa aldrig 
vil kunne opnås gennem forsøg på at ødelægge de forskellige 
folkeslags nationale identitet. Et stabilt Europa kan kun opnås 
ved at lade de folk, der bebor denne del af vor fælles klode få 
deres respektive hjem i fred, ved at styrke forståelsen ror' de 
mekanismer, der gør et folk til en nation, og ved at lære menne
skene i de forskellige nationer at respektere andre nationaliteter 
end deres egen. Og det sidste er formentlig slet ikke så svært, 
når bl(){ nauonerne styres af indbyggerne selv og ikke af mani
pulalØrer med fikse ideer. 

Vi ønsker af hele vort hjerte Østeuropas nye selvstændige 
lande velkommen I det fællesskab, hvor de så længe har været 
savnet _De er for os som kære gamle familiemedlemmer, som 
pludselig dukker lyslevende op efter at have været væk i mange 
år og næsten afskrevet som dØde. 

Og. vi håber, at det eksempel, de ved deres genkomst har gi
vet, vd få v_ore egn_e pohtikere til at besinde sig på, at opløsning 
af den naaonale 1den11tet heller ikke for Danmark er vejen 
frem. 



Pladderhumanistisk 
indvandringspolitik 
Af fhv. chefredaktør, cand. polit. Victor Andreasen 

Ved Den Danske Forenings 
sommerstævne 1991 i Snoghøj 
holdt Victor Andreasen et fore
drag om sit syn på. den danske 
fremmedpolitik. Han har venligst 
stillet sit manuskript til rådighed 
for Danskeren. I det følgende 
bringes foredraget i en noget for
kortet form. Alle hovedtræk i det 
er bibeholdt, men en del nærmere 
udredninger og eksempler, som 
ikke var strengt nødvendige for 
sammenhængen, er udeladt. 

Forinden jeg går over til emnet -
flygtningepolitikken - anser jeg det for 
min pligt kort at gøre mine politiske 
præmisser klart. Jeg er ikke medlem af 
noget politisk parti og føler ingen tilknyt
ning til noget parti. Det er næsten 40 år 
siden jeg har været medlem af el politisk 
parti. Jeg hypper derfor ikke partipoliti
ske kartofler. Mit mål er alene at virke 
for den danske nations suverænitet, sil<
kerhed og fremtid. Det gælder selvfølge
lig også, når det drejer sig om emnet: 
Danmarks mulighed for at optræde som 
indvandrerland og flygmingeasyl. 

Folketal og velfærd 
Først vil jeg anføre nogle principielle 

synspunkter på Danmarks nuværende 
befolkningsmæssige status. S[)Ørgsmålet 
er deuc: Er det under nogen omstændig
heder i Danmarks interesse, at vort 
nuværende folketal forøges ved indvan
dring? Mit svarer et klart nej! 

Det skal jeg først forsøge at begrunde 
ud fra en nationaløkonomisk betragtning. 
lkJce fordi jeg lider under nogen vulgær
mandstisk eller socialistisk økonomisk
materialistisk livsopfattelse. Så langt fra. 
Men alene fordi spørgsmålet bedst lader 
sig belyse med økonomiske kriterier. 
Desuden ville det også være den rene ro
mantik at afvise, al del økonomiske liv 
og befolkningens levefod indgår som en 
væsentlig faktor i samfundetS funktion. 

Mere præcist formuleret: Kan man si· 

Lidt om forfatterens baggrund 

Fhv. chefredakiør Victor Andreasen havde i 1950'eme og 60'eme meget 
betydningsfulde poster i erhvervsorganisationer og centraladminisuation, og 
som økonomisk/politisk rådgiver hos både konservaLive og socialdemokrati
ske toppolitikere fil< han et indgående kendskab til dansk politiks praksis på 
hØjt niveau. Selv om han åbent erklærede at være uden tilknytning til noget 
parti (og heller ikke har været det siden), udvalgteS han således af den kon
servative folketingsgruppes leder, borgmester Aksel Møller, som en af den
nes nærmeste sagsrådgivere, og få år senere tilkaldtes han som chef for det 
nye, særlige sekretariat på Slotsholmen, der oprettedes af udenrigsminister 
Jens Ouo Krag, og som Krag hurtigt gjorde til sit personlige sekretariat også 
som statsminister fra 1962. Da Victor Andreasen i 1963 foretrak at modtage 
den tilbudte stilling som chefredakiør ved EkstraBladet, søgte Krag året efter 
at hente ham tilbage ved nu at tilbyde ham posten som departementschef i 
Statsministeriet og statsrådssekretær - vel nok i rang den højeste stilling i 
den danske statsadministration, men Victor Andreasen valgte efter vanskeli
ge overvejelser at forblive ved EkstraBladet. 

Forfaueren til denne artikel kender allSå magtens korridorer indefra, men 
har sat personlig uafhængighed og saglig integritet i første række, og hans 
meninger om flygLningcpolitil<ken og Danmarks suverænitet, sikkerhed og 
fremtid er derfor tungtvejende. 

ge noget om, hvilket befolkningstal der 
er gunstigst for et samfund, der dirigeres 
demokratisk. AllSå ud fra det enkelte 
menneskes velfærd og frihed og ikke ud 
fra overordnede hensyn til staten og 
lign.? 

For at en befolkning overhovedet kan 
overleve og ikke dø af underernæring, 
sult, kulde etc., er en vis minimumspro
duktion pr. indbygger nødvendig - et ek
sistensminimum. Når vi forudsætter en 
given teknisk viden, et nærmere angivet 
geografisk område med naturressourcer 
etc., vil der ske en stigning i produktio
nen pr. indbygger ved en forøgelse af 
folketallet indtil en vis grænse, hvor den 
maksimale produktion pr. indbygger nås. 
Passeres denne grænse, ved at befolknin
gen vokser yderligere, vil produktionen 
pr. indbygger falde, og der opslår gr.idvis 
en overbefolkning, så man på ny nærmer 
sig subsistensgrænsen, hvor der opstår 
hungersnød. epidemier m.m., som vil be
grænse folketallet. 

Minimumsfolketal nødvendigt 
for arbejdsdeling 
En gruppe mennesker må beslå af et vist 
antal for overhovedet at overleve. Der 
må nødvendigvis være en vis ar
bejdsdeling mellem dem. Gruppen må jo 
beslå af mænd og kvinder, hvis den skal 
fortsætte. Kvinderne skal føde og pleje 
børnene under deres opvækst. Allerede 
det gør en arbejdsdeling nødvendig. Vi 
kender.det fra grupper af mennesker, der 
lever på det mest primitive samfundstrin: 
Samler-,jæger- og fiskersamfundet. 

Jeg skal ikke fordybe mig i dette. Min 
hensigt er blot at understrege, al den fak · 
tor, der gør et minimumsfolketal nødven
digt, er <1ødvendigheden af en vis ar
bejdsdeling. 

Landbrug er grundlaget for 
højere udvikling qg folketal 

Det store spring i menneskehedens ud
vikling sker, når mennesket giver sig til ...,. 
at skabe landbrug. Det er grundlaget for ,... 
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alt, hvad vi kalder en højere kultur. Her i 
Danmark blev vi landmænd for ca. 6.000 
år siden. Gennem agerdyrkning og kvæg
avl skabes der et overskud af fødevarer 
over eksistensgrundlaget. Det er igen for
udsætning for en vidtgående arbejdsde-
1 ing. Omvendt kræver landbrug også et 
betydeligt større folke!al end samler-, jæ
ger- og liskersamfundene. Der er da også 
meget, der tyder på, at der i Danmark fra 
ca. 4.700 år f.Kr. sker et opsving i be
folkningstallet, inden landbruget begyn
der ca. 4200-4000 år f.Kr. 

Det overskud af fødevarer, som land
bruget skaber, er en nødvendig forudsæt
ning for en arbejdsdeling i bønder, hånd
værkere, handlende, krigere, præster etc. 
Da de alle - bort.Set fra bønderne - ikke 
selv producerer den føde, der er nødven
dig for at eksistere. 

Grundlaget for industrialisering 
Et effektivt landbrug er da også ube

tinget forudsætning for det spring i ud
viklingen, vi kalder industrialiseringen. 
Det begrundes umiddelbart af fornuft 
eller - om man vil - af logik og af erfa
ring. Jo flere mennesker, der beskæftiges 
ved anden produktion, des siørre må 
overskudsproduktionen af fødevarer væ
re, da det, folk uden for landbruget pro
ducerer, ikke kan spises. 

Erfaringen viser, at de højt industriali
serede lande i Vesteuropa og Nordameri
ka har det mest effektive landbrug. Når 
Danmark, der næsten ingen råvarer har, 
dog er blevet industrialiseret, skyldes det 
vort særdeles effektive landbrug, der 
ikke blot har kunnet forsyne byerne med 
fødevarer, men også via eksport bidrager 

til finansiering af de nødvendige impor
terede råvarer, halvfabrikata, maskiner 
etc. 

Maksimumsproduktion 
pr. indbygger og overbefolkning 

Denne stigende arbejdsdeling, som er 
betingelsen for industrialisering, medfø
rer til et vist punkt en stigning i produkti
onen pr. indbygger. Men på et eller andet 
tidspunkt nås maksimum, og produktio
nen pr. indbygger begynder at falde ved 
et fortSat stigende folke!al. Så er der tale 
om overbefolkning. Foruæuer denne, vil 
man igen havne ved et eksistensmini
mum. 

Hen mod det punkt bevæger man sig 
mange steder på kloden. Der kan hen
vises til stare lande som Indien. Men 
også til områder i Latinamerika og da 
især i Afrika, hvor millioner af menne
sker lever på sultegrænsen og mange dør 
af sult. 

Hvor befinder Danmark 
sig på kurven? 

Spørgsmålet er naturligvis: Hvor be
finder Danmark sig i denne udvikling? 
Befinder vi os før eller efter maksimum? 
Vil en forøgelse af folketallet gennem 
indvandring gøre vilkårene gunstigere, 
eller vil den tværtimod forringe dem? 
Det kan naturligvis ikke afgøres præcist 
ved angivelse af det punkt, hvor vi nu 
befinder os. Men alt taler for, at vi har 
nået maksimum, og at det kun vil skade 
forholdene, hvis vi forøger folketallet. 
Med Danmarks geografiske udstrækning 
og en befolkning på rundt regnet 5 mil
lioner danskere er befolkningstætheden 

Sesam - lukket op 
Socialministeriet har udsendt en pjece, 

"Når mennesker mødes", som er en vej
ledning for de fremmede og deres danske 
medløbere i, hvordan de bedst kan få 
snabelen ned i de offentlige kasser. 

Pjecen indeholder desuden et digt af 
den folkekære forfatter Benny Andersen, 
som fortjener at blive kendt blandt Dan
skerens læsere. 

Digtet, som hedder "Verdensborger i 
Danmark' , er en beskrivelse af, hvordan 
kulturel udveksling har fundet sted på 
tværs af landegrænser igennem århundre
der - uden hjælp af folkevandringer! 

Digtet er således et vægtigt argument 
imod den indvandring, som det var tænkt 
at skulle propagandere for .. 

Langt og ordrigt er digtet Det opreg-
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ner alskens herligheder, vi har optaget fra 
fremmede kulturer så som danse, religi
on, eventyr, alfabet, kaffe, the og spiritu
osa, fremmedord, der er blevet danske 
osv. Som smagsprøve her blot sluinin
gen: 

"Min skjorte er indisk 
mine sko italienske 
min bil japansk 
mit ur fra Schweiz - eller Hong Kong 
men midt i det hele er jeg så 
pæredansk 
Alverden samles i mig 
og blir godt rystet sammen! 

Sesam Sesam - Juk dig op ... 
Eller er det mig der er Sesam? 

ret høj. Der kan intet opnås i form af en 
Øget arbejdsdeling ved en forøgelse af 
folketallet under de tænkelige tekniske 
vilkår, der vil gælde i en overskuelig 
fremtid. Tværtimod! 

USAs eksempel 
Lad mig udtrykke denne kendsgerning 

mere præcist. EL land kan befinde sig i en 
situation, hvor en forøgelse af befolknin
gen vil forøge nationens velstand. Et 
typisk, forholdsvis moderne eksempel er 
Nordamerika, især USA, frem til århun
dredeskiftet og måske helt frem til den I. 
verdenskrig. USA er et land med en 
enorm geografisk udstrækning i forhold 
til befolkningstalleL Det er udstyret med 
rige forekomster af snart sagt alle råstof
fer. Det havde og har stare skovområder. 
Det er i besiddelse af noget af den bedste 
landbrugsjord på jordkloden. 

For at udnytte alt dette var en stadig 
forøgelse af folketallet gennem indvan
dring nØdvendig. Derfor ikke blot tillod 
man, men opmuntrede til indvandring 
især fra Vesteuropa helt op til I. verdens
krig. 

Men dette eventyr standsede ca. 1890. 
I amerikansk økonomisk historie taler 

man om, at »the fronticr« blev nået op 
mod århundredeskiftet. Al rentabel jord 
var da taget i brug, og der begyndte da 
også allerede dengang at opslå en stem
ning for restriktioner mod indvandring, 
især fra ikke-europæiske lande, og der 
blev gennemført skarpe restriktioner ef
ter den I. verdenskrig. I de store byer i 
USA er der slumkvarterer af et omfang, 
som vi slet ikke kender i Danmark. I dag 
er det især presset fra de latinamerikan-

I hvert fald vil jeg lukke mig op!" 
Ja, lad os vedblive med at være åbne. 
Benny Andersens digt er en fortrinlig 

påvisning af, at kulturudveksling altid 
har fundet sted, uden at det har haft 
noget med ind- eller udvandring at gøre. 

Her i Danmark kendte vi såmænd 1001 
Nats Eventyr længe før indvandringen 
fra Mellemøsten begyndte; og det har 
aldrig været nØdvendigt med en massiv 
fremmed indvandring for al lære os at 
drikke te eller kaffe. Vi kører i japanske 
biler, og japanerne spise, dansk svine
kød, uden at der har fundet en folkevan
dring sted mellem Japan og Danmark. 

At være åben over for omverdenen 
forudsætter ikke, at man opgiver sit hjem 
og lægger det åbent for hvem som helst. 

Det viser Benny Andersens digt. 



ske lande, USA forsøger at værge sig 
imod. En meget vanskelig opgave, da 
den amerikansk-mexikanske grænse er 
meget lang. 

Når forholdet er det, at USA allerede 
har nået højdepunkt.el i sammenhængen 
mellem befolkningsmængde og produk
tion og måske er på vej nedad, så gælder 
dette naturligvis i endnu højere grad for 
Danmark. 

ingen økonomisk fordel for 
Danmark ,·ed stigende folketat 

Indtil dette øjeblik har jeg ikke set een 
eneste fomuftsmæssig begrundelse for, at 
en forøgelse af befolkningen i Darunark 
skulle fremkalde økonomiske fordele i 
form af mere intenst samarbejde, bedre 
udnyttelse af store tekniske anlæg og me
re af den slags. Mulighederne er med den 
nuværende befolkning på 5 millioner 
danskere udlØmL Hertil kommer så, at vi 
er udstyret med meget ecnsidige natur
givne hjælpekilder. Derfor er vi - i mod
sætning til f. eks. USA og mange andre 
lande - afhængige af import eller råstof
fer fra udlandet. Skal produktionen for
øges med en voksende befolkning, må 
udenrigshandelen altså udvides. Skal le
vefoden pr. indbygger opretholdes, må 
importen udvides ligefrem proportionalt 
med befolkningstilvæksten på ufonmdre
de betingelser. 

Men den betingelse er vanskelig, for 
ikke at sige umulig at opfylde. For skal 
importen forøges, skal eksporten forceres 
for at finansiere denne importforøgelse. 
Men det kan antagelig eller med stor 
sand5ynlighed ikke ske på uændrede, 
men kun på forringede betingelser for 
vor udenrigshandel. B ytt.eforholdet over 
for udlandet vil sænkes. Altså sagt på en 
anden måde: Priserne på vore eksportva
rer må sænkes i forhold til priserne på 
den nødvendige siørre import. Men det 
er i sig selv identisk med en forringelse 
af levefoden. 

Indvandring forringer 
levevilkåreroe for det danske folk 

Det er altså utænkelige, at Danmark 
kan give rollen som indvandrerland, 
uden at det giver en forringelse af leve
vilkårene for det danske folk. Dette gæl
der, selv om man kun forestillede sig en 
forøgelse i den danske befolkning. Det 
gælder derfor endnu stærkere, når der er 
tale om en indvandring, hvor man bl.a. 
og ikke mindst må tage omkostningerne 
ved indvandrernes integration i det dan
ske samfund i betragtning - omkosmin
ger, der naturligvis må bæres af danske 
skaneydere. Hvem ellers? 

For indvandrere fra lande - f.eks. i 
Asien og Afrika - er det klart, at det 

umiddelbarl vil være en økonomisk for
del at komme til Danmark. Især da de 
kommer fra områder, hvor produktionen 
pr. indbygger eller levefoden ligger nær 
ved eksistensminimum. De vil selvfØlge
lig forbedre deres levefod, men samtidig 
vil danskernes levefod falde. 

Vil danskerne være filantroper? 
Der er folk, der mener, at Danmark 

bØr stå åbent for indvandrere. De må alt
så mene, at Darunark og det danske folk 
er villige til at gøre Danmark til en slags 
internationalt filantropisk asylområde. 
Altså, at alle vi danskere af natur er fil
amroper, der lider af en ubændig trang til 
at ofre vor egen opbyggede økonomiske, 
sociale og kulturelle velfærd til fordel for 
indvandrede asiat.er, afrikanere og latin
amerikanere. Men gælder det for det sto
re flertal af danskere, at de er behersket 
og drevet af en sådan filantropisk trang? 
Jeg tillader mig at tvivle. Endda i aller
højeste grad! Især hvis de her anførte 
kendsgerninger blev fremlagt for vælger
ne af vore folkevalgte politikere. 

Pladderromantik og 
pladderhumanister 

Men det har vore folkevalgte politike
re ikke civilcourage til. De lader sig kue 
af pladderromantik og af de pladderhu
manister, der præger massemedierne, 
aviser, radio og TV. Med ordet »pladder
humanist« forstår jeg noget ganske præ
cist. Nemlig et menneske, der nærer en 
stor og for ham selv aldeles billig om
sorg for hele menneskeheden, men ser 

bort fra hensynet til sine nærmeste. For 
det sidste kost.er noget. 

Peger man på omkostningerne ved at 
åbne Danmarks døre for flygtninge, for 
et nærmest ubegrænset antal flygtninge, 
ja da bliver man af pladderhumanist.erne 
udskreget som racist, som nationalistisk 
egoist i klasse med voldtægtsforbrydere. 

Disse pladderhumanister overser, at 
politikerne på alle områder skærer ned 
på offentlige ydelser for danske borgere, 
for de muligheder, der er skabt af selv
samme danske borgere og ikke af politi
kerne. For politikere sår ikke, og de 
høster ikke, og hvad de sanker i lade, er 
sået og høstet ikke af politikerne, men af 
borgerne. 

Danmarks rolle som 
indvandrerland er absurd 

Samtidig med at pladderhumanisterne 
er villige til at ofre betydelige beløb på 
flygtninge og indvandrere i form af bi
standshjælp, boligstøtte, særundervisning 
i deres importerede modersmål, har vore 
politikere skabt tilstande med overfyldte 
hospitaler, med lange ventelister for ind
læggelser på hospitaler og optagelse på 
plejehjem, med nedskæring af hjemme
hjælp, med nedskæring af timetallet for 
danske skoleelever for blot at nævne 
nogle eksempler. På populært dansk er 
det hul i hovedet. 

Danmarks rolle som indvandrerland er 
absurd. I hvert fald hvis vurderingen -
efter demokratisk målestok - er baseret 
på hensynet til den enkelte dansker og 
hans eller hendes ve og vel. Og Darunark ... 

Efter at fhv. chefredaktør Victor Andreasen, EkstraBladet, har chokeret bladets 
journalister ved at afsløre sin tilknytning til Den Danske Forening, har journalisterne 
chokeret læserne ved at afsløre Victor Andreasen som "bombefikseret". 

Hej, Victor - gi'r du ild til en cigar? 
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er vel fonsat og skal vel fortsat forblive 
et demokrati? Eiler måske ikke? At det 
SJ)Ørgsmål overhovedet kan stilles, viser 
frem for noget alvoren i problematikken. 

Indvandring belaster også miljøet 
Indledningsvis konstaterede jeg, at jeg 

på ingen måde dyrker en vulgær-mands
tisk materialistisk-økonomisk opfattelse 
af samfundet. Tværtimod! Når jeg valgte 
at belyse problemet om Danmark som 
indvandrerland ud fra en nationaløkono
misk synsvinkel, skyldes det, at man her 
kan operere med forholdsvis præcise bc· 
greber. 

Men der er andre, mindst lige så væ
sentlige hensyn. F. eks. synes alle vore 
politikere - især beboerne af hvad jeg 
plejer at betegne som asylet på Chri
stiansborg - hele tiden at tale om faren 
for miljøet. Det turde sige sig selv, at en 
vækst i befolkningen, både i den danske 
befolkning som sådan og især gennem 
indvandring, vil belaste miljøet. Paradok
salt nok er det især de miljø-bekymrede 
politikere, der er ivrigst efter at gøre 
Danmark til et åbent filantropisk asyl for 
alverdens flygtninge. Overraskende er 
det dog ikke, da vore dages politik for en 
stor del består af pladderromantiske selv
modsigelser og absurditeter. 

Sociale og kulturelle spændinger 
Der er derudover en række andre van

skeligt målelige, men derfor ikke mindre 
væsentlige hensyn til eller belastninger 
af det danske samfund, der hhv. krænkes 
og forøges ved en indvandring hvad en
ten af fremmed arbejdskraft eller flygt
ninge. Det kan ikke undgås, at der vil 
opStå sociale og kulturelle spændinger 
mellem landets egne indbyggere og ind
vandrere eller flygtninge. Danmarks 
befolkning er i dag eller har i hvert fald 
indtil for nylig været ret så homogen. Vi 
har ingen nationale mindretal - bortset 
fra det i dag politisk betydningsløse 
tyske mindretal. Og medlemmerne af 
dette står os endda særdeles næn både 
socialt og kulturelt. Det er kun det natio
nale tilhørsforhold, der skiller os. Senest 
har det kun i årene 1933-45 frembudt en 
politisk risiko. Helt anderledes med ind
vandrere og flygtninge fra Asien, Afrika, 
Latinamerika, ja også fra de sydøsteuro
pæiske fattige stater som Jugoslavien. De 
har en anden kultur, andre livsvaner og 
nogle af dem er militante af en særlig 
religiøs opfattelse. De ønsker ikke at bli
ve integreret i det danske samfund. 
Tværtimod! 

Ingen integration, men stater i staten 
Målet er at oprette stater i den danske 

stat. Tyrkiske, pakistanske og andre med 
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deres særlige nationale, kulturelle og re
ligiøse identitet 

Selv en blot nogenlunde normalt bega
vet dansk patentidiot burde kunne indse, 
at dette nødvendigvis må føre til store 
ulidelige sociale og kulturelle spændin
ger. Uden gavn for nogen. Hverken dan
ske eller indvandrere. Hvis indvandrerne 
vil pleje dere.~ nationale identitet, bør de 
gøre de~ hvor de kommer fra. Men nej! 
På bekostning af danske skatteydere 
fremmer vore politikere denne udvikling 
i retning af særlige nationale enklaver. I 
sammenligning med det er det tyske 
mindretal den rene bagatel. Sagt på en 
anden måde: Vi importerer analfabeter 
fra Tyrkiet, Pakistan etc. Derpå påtager 
vi os omkostningerne ved at lære dem at 
læse. Ikke først og fremmest dansk, men 
tyrkisk, pakistansk, arabisk etc. - sprog, 
vi danske end ikke selv har råd til at 
lære. 

Danskeroes velfærd skades 
af fremmedpolitikken 

Jeg mener altså hermed at have godt
&jon, at det kun kan skade det danske 
folks materielle og kulturelle velfærd -
taget i vid forstand - i det omfang, Dan
mark vil spille rollen som indvandrerland 
og filantropisk asyl for alverdens flygt
ninge. Jeg har til dato ikke set dette 
standpunkt imødegået med et eneste for
nuftsmæssigt argument. Hvad der an
føres imod, er hentet fra den store sæk af 
pladderromantiske og pladderhumanisti
ske fraser og klicheer. Dem har vi aldrig 
haft mangel på i Danmark . især ikke 
blandt den venstreorienterede eller den 
grundtvigiansk prægede såkaldte kultur
elite. 

ingen fordele ved import 
af fremmed arbejdskraft 

Nu er der måske dem, der vil spØrge, 
om vi da ikke i perioder har &jon klogt 
i at importere fremmed arbejdskraft. 
Det var der mange, der mente i 
!960'eme og i begyndelsen af 1970'erne 
op til oliekrisen i efteråret 1973, der 
fremkaldte en vending i den økonomiske 
udvikling. 

Det var især i 1960'erne, at den nye 
indvandrerbølge satte ind. Der var høj
konjunktur og såkaldt mangel på arbejds
kraft. Det var da uhyre nærliggende 
at hævde og at argumentere for, at det 
ville bidrage til at forøge produktionen 
og eksporten og dermed forøge Dan
marks velstand at importere arbejdskraft 
fra udlandet til dækning af den påståede 
mangel på arbejdskraft. Det var især 
arbejdsgiverne og deres organisationer, 
der lagde pres på politikerne for at åbne 
for denne import af fremmed arbejds-

kraft. Da der også var fuld beskæftigelse 
i vore nærmeste nabolande, måtte denne 
import ske fra fjernere liggende lande 
som Jugoslavien, Tyrkiet, Pakistan etc. 
Altså fra lande, hvis befolkning var 
fremmed for dansk kultur. 

Pleje af arbejdsgiverinteresser 
på folkets bekostning 

Nu var det næppe i første række af 
hensyn til danskernes velstand, men af 
hensyn til deres egen profit, at danske 
virksomheder pressede på for at få lov til 
at beskæftige importeret fremmed ar
bejdskraft. Hvis en virksomhed med et 
givet kapitalanlæg lider af mangel på 
arbejdskraft, vil en forøgelse af virksom
hedens beskæftigelse medføre, at virk
somhedens profit vil stige progressivt 
med forøgelsen af beskæftigelsen. Så 
man kan sige, at erhvervslivets »pressu
re-groups« optrådte filantropisk, men på 
det danske folks bekostning. 

Politikerne, hvis mest udprægede an
læg ikke just er at tænke sig om - i så 
fald var de næppe politikere - hoppede 
på den. Man overså, at det er den rene il
lusion, at man kan fjerne en eventuel 
mangel på arbejdskraft ved impon af 
udenlandsk arbejdskraft. 

Illusion og virkelighed 
Lad os som eksempel antage, at man

gelen på arbejdskraft på et givet tids
punkt kan opgøres til ca. 20.000 arbej
dere. Hvis vi importerer 20.000 arbej
dere, imponerer vi dermed også deres 
forbrug, finansieret af den indtæg~ de 
opnår i Danmark. Og det var jo et krav 
fra fagforeningerne, at den imponerede 
arbejdskraft ikke måtte underbetales, da 
dette ville udkonkurrere deres medlem
mer. H.ar de indvandrede arbejdere deres 
familier med, vil hele deres indtægt gå til 
forbrug. Den samlede eftersJ)Ørgsel vil 
allså forøges med 20.000 menneskers 
efterspørgsel efter forbrugsvarer. Situati
onen vil altså være den samme som. før, 
eftersom de imponerede arbejdere selv 
bruger den produktion, de præsterer. 
Oven i købet vil det medføre, at produk
tionen pr. arbejder vil falde, hvad jeg 
allerede har påvist vil være et resultat af 
en befolkningstilvækst i et land med 
Danmarks økonomiske struktur. Forhol
det vil altså være uændret. Vi mangler 
Stadig 20.000 arbejdere. Importerer vi så 
nye 20.000 arbejdere, vil mangelen 
fortsætte - så at sige i det uendelige. 

Det ændrer intet ved denne kends
gerning, at de fremmede arbejdere efter
lader deres familier i hjemlandet og sen
der en del af deres indtægt hjem til dem. 
For de danske kroner, der sendes hjem, 
vil blive vekslet til hjemlandets valuta 



og brugt der. HjemlandCIS efterspørgsel 
vil stige, også efter imponvarer. Det vil i 
sidste ende kræve en øget dansk ekspon. 
Efterspørgselen og dermed mangelen på 
arbejdskraft i Danmark vil forblive den 
samme. Det er elementær logik. 

Men denne elementære logik var vore 
politikere, radio, TV og aviser ikke i 
stand til at præstere. Man overså det 
selvindlysende, jeg her har fremført -
først og fremmest fordi man gerne ville 
overse deL 

Sagen er den, at mangel på arbejds
kraft ikke skyldes naturgivne magter 
uden for politisk kontrol. Hvis der er 
overefterspørgsel eller mangel på ar
bejdskraft, kan denne kun afslcaffes ved 
en økonomisk politik, der begrænser ef
terspørgselen efter arbejdskraft, så denne 
svarer til udbuddet af dansk arbejdskraft. 
Import af arbejdskraft nytter intet, som 
jeg har påvist. 

Det var denne vej, man burde have 
fulgt, men i stedet importerede man ar
bejdskraft og skabte den aktuelle indvan
drer-problematik. Ansvaret ligger altså 
hos politikerne og dermed hos alle de 
danske vælgere, der har stemt på disse 
politikere og gjort dem ansvarlige for det 
danske samfunds trivsel. 

Lavkaste i Danmar k? 
Da man importerede udenlandsk ar

bejdskraft, var der nogle, der var så kyni
ske, at de hævdede, at den danske del af 
befolkningen på anden vis kunne opnå 
bedre vilkår ved denne import. For de 
fremmede ville udføre det lavest lønnede 
og mindst behagelige arbejde, mens vi 
danske så kunne overtage det bedre løn
nede og overordnede, mere behagelige 
arbejde. Det kan umiddelbart Jyde tilta
lende. For ydermere kunne man hævde, 
at de fremmede dog ville blive bedre stil
let end i deres hjemland. Så på denne hu
mane vis ville alle få det bedre. 

Det var et ægte stykke pladderhuma
nisme, som i realiteten indebar, at vi i 
Danmark skulle gennemføre en slags 
kastesystem efter indisk mønster med det 
uhyre konfliktstof, det indebærer. Jeg 
erindrer, som var det i går, at Kjeld Phi
lip, professor i nationaløkonomi ved Kø
benhavns Universitet, fhv. finans- og 
siden økonomiminister, i et indlæg i Poli
tiken i efteråret 1970 hævdede dette 
synspunkt. Det var ikke uden grund, at 
Philip blandt studenterne gik under be
tegnelsen professor Pølsesnak. Som poli
tiker var han da også en fiasko. 

Danmarks rolle som 
indvandrerland fornuftstridig 

Af det hidtil påviste må nødvendigvis 
følge, at der under ingen omstændig-

heder kan gives nogen fornuftsmæssig 
begrundelse for Danmark i rollen som 
indvandrerland. Heller ikke i perioder, 
hvor vi - som i 60'erne - havde mangel 
på arbejdskraft. 

Det har vi så langt fra i dag. Tværti
mod tyder alt på, at vi inden for det kom
mende år vil slå alle rekorder i arbejds
løshed med ca. 300.000 eller endnu flere 
arbejdsløse. Hertil kommer så de titusin
der af mennesker, der er sal på førtids
pension og dermed uden for det normale 
arbejdsliv. Alt delte skyldes naturligvis 
heller ikke overnaturlige, ikke-kontrolla· 
ble kræfter, men alene den økonomiske 
politik. Altså vore politikere og i sidste 
ende os selv, der har overdraget dem det 
politiske ansvar. 

Virkelighedsfjern udlændingelov 

Men netop i denne elendige økonomi
ske situation har et stort flertal af vore 
politikere gennemført en udlændingelov, 
der er overordentlig liberal - i pladder
humanistisk forstand, hvorved jeg fors· 
tår, al de ansvarlige for denne lovs gen. 
nemførelse og fortsatte gyldighed ser 
bort fra de økonomiske, sociale og kultu· 
relle realiteter i det danske samfund. 

Især gælder dette for udlændingelo
vens §9 stk. 2, som jeg her vil citere 
fuldt ud, idet stk. 2 dog henviser til stk. I 
i samme paragraf, der allerede giver ad
gang for indvandring fra alle verdens
hjørner. I stk. I drejer det sig om udlæn· 
dinge, der samlever på fast bopæl i ægte
skab eller fast samlivsforhold af længere 
varighed med en i Danmark fastboende 
person, mindreårige børn af en i Dan
mark fastboende person eller ægtefælle, 

når barnet bor hos forældremyndighe
dens indehaver, forældre over 60 år til et 
dansk eller nordisk barn eller et barn, der 
allerede har opholdstilladelse og foræl
dre over 60 år til en udlænding med 
tidsubegrænset opholdstilladelse. Men 
stk. 2 i samme paragraf går endnu vide
re. Den lyder: »Der kan efter ansøgning 
gives opholdstilladelse til andre udlænd
inge, nemlig: 

pkt. I ) Hvis udlændingen udenfor de 
ovenfor i stk. I nævnte tilfælde har nær 
familiemæssig eller lignende tilknytning 
til en i Danmark fastboende person. 

pkt. 2) Hvis udlændingen befinder sig 
i en sådan situation, at væsentlige hensyn 
af humt.mitær karakter afgørende taler 
for at imødekomme ansøgningen. 

pkt. 3) Hvis væsentlige beskæftigel
sesmæssige og erhvervsmæssige hensyn 
taler for at imØdckomme ansøgningen. 

pkt. 4) Hvis ganske særlige grunde i 
øvrigt taler derfor.« 

Vage og værdiladede kriterier 
Som det tydeligt fremgår, er disse fire 

punkter fyldt med vage og værdiladede 
kriterier. Del er ikke præciseret, hvornår 
der foreligger en nærmere familiemæssig 
eller lignende tilknytning. Hvad dækker 
ordene »lignende tilknytning« over? 
Man kan f.eks. have en meget nær til
knytning til en gammel skolekammerat 
eller en legekammerat fra kvarteret. 
Hvordan afgøre på fornuftsmæssig basis, 
hvomAr det ligner en familiemæssig til
knytning? EJier hvor nær skal denne 
familiemæssige tilknytning være? I pkt. 
2 tales der om en situation, hvor væsent- ...._ 
lige hensyn af humanitær karakter taler ,... 

Genstridig LO-ungdom 
r adskillige år har det været tydeligt, 

at den socialdemokratiske top havde 
meget store problemer med at skaffe sig 
tilslutning hos de menige til sin besyn. 
derlige fremmedpolitik, som jo i alle 
henseender især skal betales af jævne 
danskere. 

Del socialdemokratiske dilemma be
kræftes jævnlig. Senest bragte "Det Fri 
Aktuelt" en - meget kort - artikel under 
overskriften "Debat om racisme". LO
ungdoms sommerfestival havde haft en 
"lO-<lages workshop om racisme". De un
ge blev stillet over for spørgsmålet: 
"Hvem er de rigtige danskere?" og var da 
i.kke i tvivl om, at det var de selv. 

"Holdninger som "Giv gæstearbejder
ne penge for at tage hjem·· og "De skal 

ikke have så meget i bistand som dan
skerne", blev argumenteret med, at de 
unge ikke ville forsørge indvandrerne 
over skattebilletten. 

Bladets referent bemærkede dog også 
"få deltagere der uforbeholdent talte gæ
stearbejdernes og flygtningenes sag, og 
til trods for, at de var i mindretal, gik 
bølgerne højt". 

Ingen ville hindre indvandrerne i at tro 
på Muhammed eller bygge moskeer for 
e1,'lle penge. Men derudover var der 
åbenbart ikke megen støue at hente for 
de socialdemokratiske førerideologer. 
"De skal kunne tale dansk og forsørge 
sig selv", )Ød en konklusion, som de fle
ste støttede. 

(Kilde: Det Fri Al<IUclt t 7n 91). 
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for at imødekomme en ansøgning. Hvor
dan skal denne situation tage sig ud? Og 
hvad er af væsentlig humanitær karak
ler? Det står der intet om. Ved en leltere 
omskrivning kunne teksten i plet. 2 med 
dens humaniiære karakter indgå som et 
stykke poetisk vers i en suofe af et 
modernistisk såkaldt digt skrevet på 
knæk-prosa. Hvad mener man i pkt. 3 
med væsentlige beskæftigelsesmæssige 
hensyn? Som jeg allerede har påvist, kan 
beskæftigelsesmæssige hensyn aldrig 
under nogen omsiændigheder begrunde 
en impon af udlændinge. Endelig er der 
pkt. 4, der åbner for alle sluser med dens 
»ganske særlige grunde«., uden al det 
antydes, hvad det er for ganske særlige 
grunde, der tales om. 

Ansøgninger om opholdstilladelse be
handles af Direktoratet for Udlændinge, 
og DirektoratelS afgørelser kan behand
les af et flyg111ingenævn, hvoraf 2 med
lemmer er beskikket efter indstilling fra 
Dansk Flygtningehjælp. 

Med den vage, upræcise fonnulering 
lovgiverne har givet udlændingelovens 
§9, især stk. 2, som jeg netop har kom
men1Ctet, kan man med fuld ret påslA, at 
afgørelsen af, hvornår og hvor mange 
udlændinge der kan opnå opholdstilla
delse i Danmark, ston sel afhænger af 
det skiftende humør hos personalet i 
Direktoratet for Udlændinge og hos 
medlemmerne af Flygtningenævnet. 

En sådan vilkårlighed har intet at gøre 

"Racisme" 

med fornuftige retstilstande i et demo
krati. I et samfund, der, som angelsakser
ne udttykker det, er styret efter princip
pet »the rule of law«. 

Retningslinjer for en 
bedre udlændingelov 

Derfor må den gældende lov om ud
lændinge strammes endda væsentligt op, 
og det bør præciseres ganske nøje. hvor
når udlændinge kan opnå opholdstilla
delse i Danmark. De nuværende forhold 
er uantagelige under hensyn til det dan
ske folks økonomiske, sociale og kultu
relle velfærd. Og det må dog fornuftigvis 
være det hensyn, vore folkevalgte politi
kere har til opgave at varetage, og ikke 
hensynet til tilstandene i Asien, Afrika 
og Latinamerika, som de i øvrigt er alde
les uden indflydelse på, og som de under 
ingen omstændigheder kan gøre hverken 
bedre eller værre ved at skade deres egne 
vælgere ved en så åben adgang for ind
vandrere fra alle verdenshjørner. 

Jeg skal ikke og har ikke mulighed for 
her at forelægge et udkast til en ny lov 
om udlændinge. Det må jeg overlade til 
politikerne. Jeg skal begrænse mig til at 
angive nogle fornuftige retningslinjer. 
Der bØr kun være adgang for forfulgte 
flygtninge, der er medlemmer af vor kul
tur~. I så fald vil risikoen for sociale 
og kulturelle spændinger være meget rin
ge. 

Det er en smuk. tanke, at hele menne-

i Finansministeriet? 
- Eller historien om, hvad 
danskerne ikke må vide 

Journalist Henrik Dørge, der er en af 
dagbladet Det Fri Aktuelts faste "antira
cistiske" skribenter, har fundet en op
siglSvæk.kende nyhed: Der er racisme i 
Finansministeriet. 

Baggrunden er en vejledning fra fi
nansminister Dyremose, som fonæller 
om visse uheldige erfaringer med fra
værsprocenten hos fremmedarbejder
gruppen på Rigshospitalet. Over deue te
ma kører hr. Dørge både 2/8 og 5/8 nogle 
hjertegribende historier med citater fra 
den tidligere ombudsmand Lars Nord
skov Nielsen. Ifølge disse kan det være i 
strid med slJaffelovens racismebestem
melser at oplyse sådant. 
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Finansministeriets oplysning er næppe 
ukorrekt. Hos det cenlJale sygedagpen
geudvalg, der er landsdækkende, og som 
tager stilling til tvivlsomme sager om ar
bejdsgiveres pligt til at udrede sygedag
penge, er der helt fra dagpengereformens 
start i 1973 konstateret en opsigtsvæk
kende overrepræsentation af sager inden 
for fremmedarbejdergruppen. 

Men den slags må befolkningen ikke 
få at vide. 

For det er racisme at fortælle det. 
Ifølge Aktuelts Henrik Dørge altså. 

• 

skeheden burde være et ston broder- og 
søsterskab. Men virkeligheden for denne 
tanke befinder sig et sted østen for solen 
og vesten for månen. Et forsøg på at rea
lisere den her i Danmark vil være en 
ulykke ikke blot for danskerne, men i det 
blot kortere løb også for de indvandrede 
udlændinge fra andre kulturkredse på 
grund af de Økonomiske, sociale og kul
turelle spændinger og uroligheder, en 
sådan fonsat indvandring med nødven
dighed vil medføre og derved ødelægge 
de værdier, vi med så ston besvær har 
skabt gennem mange generationer. 

Folkeafstemning et mindstekrav 
Den nuværende lov om udlændinge 

hviler på den pladderhumanisme, jeg tid
ligere har defineret. Hvis lovgiverne eller 
et flenal af dem vil gøre Danmark til en 
slags internationalt asylcenter, bør mind
stekravel dog være, at deue spørgsmål 
overlades til vælgernes afgørelse gennem 
en folkeafstemning. Hvis et flertal af væl
gerne sætter indvandrernes levestandard 
højere end forbedringen af deres egne 
materielle, sociale og kulturelle vilkår, ja 
så skal der være indvandring. Men selv i 
så fald bør det være nogenlunde hele den 
danske befolkning, der udviser denne al
lJUistiske, romantiske kærlighed til Dan
mark som et internationalt asylcenter. 
For det kan ikke være i overensstemmel
se med elementære demokratiske prin
cipper, at et tilfældigt flenal i Folketinget 
bruger magten til at udøve verdensfilan
iropi på den øvrige befolknings bekost
ning og mod dens vilje. Jeg er ikke blå
øjet optimist. Hvis der er noget, politi
kerne frygter, er det en folkeafstemning 
om deue spørgsmål. Den vil være uhyre 
vanskelig at vinde gehør for. Men det bør 
ikke forhindre os, der er tilhængere af 
den, i at virke for, at den kan blive en re
alitet. For det er Danmarks vitale interes
ser, der her er på spil. 

Jokeren i spillet - EF! 
Egentlig burde jeg standse nu. Men 

jeg mil gøre en tilføjelse. Sagen er nem
lig den, at vor suverænitet over vore egne 
anliggender - herunder lovgivningen om 
flyglllinge - er blevet stærkt indskrænket, 
og alt tyder på, al den bliver det i stadig 
voksende grad. Jeg tænker naturligvis på 
den ulykke det var, at et flenal af vælger
ne stemte os ind i EF i 1972. De meget 
vidtgående konsekvenser heraf kan jeg 
ikke kommme ind på. Jeg skal kun næv
ne konsekvenserne for vor mulighed for 
al bestemme, hvad der skal være afgø
rende for at være indvandrer eller flygt
ning i Danmark. 

Romtraktaten indfører fri bevægelig
hed for personer inden for EF. I artikel 



48 stk. 2 står der: » Den forudsæuer af. 
skalTelscn af enhver i national iteten be
grundet diskrimination mellem medlems
staternes arbejdere, for så vidt angår be
skæftigelse, aflønning og andre arbejds
vilkår.« 

Mere er ikke nØdvendigt at anføre i 
denne forbindelse. Vi ser da også, at lo
ven om udlændinge nøje følger Romtrak· 
taten. Der er i samtlige begrænsende be
stemmelser i loven udtrykkeligt gjon 
undtagelser under henvisning til Rom
traktatens artikler om arbejdskraftens frie 
bevægelighed, etablering og udveksling 
af tjenesteydelser. 

Vi ved, at der især i de gamle koloni
lande England og Frankrig allerede fin
des store mindretal af indbyggere fra tid
ligere kolonier i Afrika og Asien. De le
ver der under ghettolignende tilsiande og 
har allerede givet anledning til stærke so
ciale og kulturelle spændinger, der hyp
pigt giver anledning til oprørende optøjer 
med heraf følgende død, lemlæstelser og 
hærværk. 

For så vidt medlemmer af disse min
dretal er statsborgere i de pågældende 
EF-lande - og det gælder for et stort fler
tal af dem - har vore EF-politikere for
pligtet os til at behandle disse udlændin
ge helt på lige fod med danske. 

EL minimumskrav bØr være, at EF-lan
dene harmoniserer deres socialpolitik, så 
den ikke giver anledning til vandringer. 
Det kan betyde en forringelse af en 
dansk socialpolitik, der gennem generati
oners arbejde har skabt de socialpolitiske 
vilkår i Danmark. Det er det offer, der 
skal bringes på alteret for vore EF-politi
keres faniasterier og to1ale hensynsløs
hed over for Danmark og den danske na
tion. 

Hertil kommer, at man vil videre end
nu. Det såkaldt store åbne marked starter 
i 1993. Det er indledningen til Europas 
Forenede Stater. Hvad det indebærer, kan 
vi hente eksempler på fra USA. Ja, der er 
endda folk, der vil videre endnu. Resulta
tet er, at Danmarks selvstændighed bliver 
mindre end staten ldaho's selvstændig-

Kolonisatorer og 
koloniserede 
Historien har kendt mange folkevandringer. De har altid 
medført store lidelser for de folkeslag, som blev koloniseret. 

T"J.! næste år er det 500 år siden, at 
Columbus opdagede Amerika. Det blev 
starten på en indvandring til Amerika, 
som vi allesammen ved, fik de mest tra· 
giske følger for de oprindelige indbygge
re. indianerne. 

Da Nordamerikas indianere omsider 
fandt sammen og dannede, hvad man 
kunne kalde "Den indianske Forening" 
var det for sent at vende udviklingen. 
Lige før udgangen på 1990 var det 100 år 
siden, at indianerne endeligt blev mas
sakreret ved Wounded Knee, - alt imens 
indvandrerne scrømmede ind over deres 
land. 

Så er det man mindes forfatteren 
Klaus Rifbjcrgs bemærkning for et par år 
siden, at hvis man ikke kan hamle op 
med invasionen, så er det nok fordi, man 
ikke er bedre værd. 

En sådan bekendelse til jungleloven, 
til den stærkcs ret, siger mere om Rif-

bjerg end den siger om forskellige kultu
rers værdi. 

Så er der mere visdom i de ord, som 
forfatteren Vagn Lundbye udtalte til Det 
Fri AkLUelt på 100-års-dagen for massak
ren ved Wounded Knee: "Det er historien 
om den utrolige godhed, der bliver mis
brugt... Indianerne bliver massakreret, 
fordi de troede godt om deres medmen
nesker". 

Det er i sandhed ord, vi kunne tage 
ved lære af. Lundbye ser det samme fæ
nomen, gentage sig overalt i verden den 
dag idag: 

"Tag et fint folkeslag som tibetanerne. 
EL venligtSindet folk, der tog godt imod 
kineserne. Og alligevel blev de over
mandet og underlagt. Deres godhed blev 
misbrugt. Wounded Knee er så vigtig, 
ikke som dato, men som begreb, fordi 
det handler om de undertrykte, hjem
løse folkeslag og de mægtige, der mis-

hed i USA. Og flertallet af vore politi
kere ser frem til en sådan tilstand med 
fryd. 

Ston set er der fuld enighed mellem 
regeringspanierne og Socialdemokratiet 
(Ole Espersen). De kan være uenige om 
formuleringen af et tillægsord. Men man 
sætter ølse for og man sætter ølse bag -
pølsen bevarer dog sin smag. 

I 1972 blev flertallet løjet til at stem
me for opslugningen af EF. Vil det sam
me ske, hvis eller når der skal gennem
føres en folkeafstemning om den euro
pæiske union. Finansminister Henning 
Dyremose har allerede luftet tanker om 
et samvirke mellem unionspartierne med 
henblik på at vinde afstemningen. Vil der 
kunne opbyde.~ en tilsvarende modstand 
mod unionen? 

Jeg ville gerne både tro og håbe det. 
Men min kærlighed til sandheden og rea
liteten byder mig - tragisk nok - at tviv
le. 

Vic1or Andreasen 

bruger deres uendelige godhed og ven
lighed". 

Vagn Lundbye slutter sin anikel såle
des: "Der er så mange idag, der giver 
indianerne i USA ret, men alt for få, der 
gør noget for at hjælpe dem. Her i 100-
året for Wounded Knee ville det være 
passende om Europa, og det vil vel sige 
EF, greb ind og forlangte af amerikaner
ne, at indianerne får deres egen stat lige
som kuwaiterne og palæstinenserne skal 
have det. Indianeme har vel om nogen 
krav på deres egen stat, al den stund et 
helt kontinent blev frarøvet dem. Og de 
ønsker virkelig deres egen stat". 

Læg mærke til udtrykket "en egen 
stat", som man kan høre folk med de 
"rigtige" og "progressive" meninger bru
ge igen og igen, når det drejer sig om in
dianere, palæstinensere og alle andre fol
keslag. 

Når vi danskere gerne vil beholde den 
stat, som vi allerede har. så kaldes det 
racisme og fremmedhad. 

En egen stat må jo nødvendigvis være 
noget eksklusivt, som man ikke bare kan 
indvandre til og overtage indefra. En 
egen stat er jo ikke et nerkulturelt eller 
multiemisk samfund, som indvandrings
lobbyen mener er det eneste rigtige hos 
os. 

Hvis man mener, at nogen har ret til en 
egen stat og at andre ikke har det, så er 
man da for alvor kommet ud pa "racis- ...._ 
mens" overdrev. ,.. 
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Ønsket om at blive fri for de flerlrnltu
rcllc velsignelser møder man overalt i 
verden idag. I Kurdistan kæmper kurder
ne for at blive fri for det flerkulturelle 
fælle8.$kab med tyrkere, irakere, iranere 
og syrere. I det multikulturelle J ugoslavi
en er man pa randen af borgerkrig, fordi 
de enkelte folkeslag helst vil leve i deres 
egen stat. De har fået mere end nok af de 
velsignelser, som vor hjemlige lobby 
hævder, at det multikulturelle samfund 
indebærer. 

Det samme er tilfældet mange steder i 
Østeuropa, bl.a. i Estland, Letland og 
Litauen. Det eneste, der i længden kan 
hindre disse staters selvstændighed, er 
fremmed - russisk - indvandring, som 

kan gøre balterne til mindretal i deres 
egne lande. Den fremmede indvandring 
er en meget større trussel for di8.$e folks 
fortsatte eksistens end nok så mange 
tanks og kanoner. 

Det er blevet sagt af mange vise men
nesker med forskelligt ordvalg, at et fæl
les værdigrundlag er en forudsætning for 
demokrati. 

Albaniens stØrste digter, Jsmael Ka
dare, går et skridt videre: "En verden af 
folk., fast forankret i deres territorier, vil 
være meget friere, mere stabil og mere 
trivelig end et nyt Babylon. Jeg tror, at 
nationerne er de barrierer, man skal søge 
for at hindre den proces, der gør menne
sker til horder. Derfor er styrkelsen af 

Mellemfolkeligt Samvirke 
Det er en varm dag, midt i sommerens 

hcdebØlge, og jeg har besluttet mig til at 
aflægge Mellemfolk.eligt Samvirkes bog
handel i Borgergade i København et be
søg. Der går de vildeste rygter om denne 
boghandel. Men er der hold i dem'/ 

I butikkens behagelige skygge mellem 
tyste pædagoger og store reoler går jeg 
i gang med at søge i bogsamlingen. Er 
der mon andet end de velkendte - og 
godkendte - facetter? Andet end den 
"rigtige" litteratur? Jeg leder. Når man 
har bevæget sig igennem tilstrækkelig 
mange bogsamlinger, bliver det efter
hånden rutine at finde ud af, hvad sådan 
en er værd. 

at vide, hvilke problemer der toner frem i 
horisonten? 

Jeg finder et ston, mangefarvet hæfte, 
som foregiver at handle om racisme. Er 
det til gratis udlevering, spørger jeg eks
pedienten . Næ, det er det ikke. Man skal 
betale 28 kr. for at blive ført bag lyset. Så 
tror jeg hellere, jeg vil trække på abonne
mentet, siger jeg. En eller anden i Den 
Danske Forening, ved jeg, holder sig lØ· 
bende ajollJ' med udgydelserne fra propa
gandamøllen. 

Jeg kan minsandten godt forstA, at 
man kalder dette her for Dagmarhus, 
siger jeg provokerende og venter et eller 
andet forsvar. Men provokationen virker 
ikke. Ekspedienten aner tydeligvis ikke, 
hvad Dagmarhus var. Engang vil I huske, 

hvert folks nationale identitet en fordel 
for verden. De nationale hjemsteder, 
utvivlsomt befriede for chauvinismens 
dæmoner, for racisme og had, kan idag 
blive de borge, der bedst sikrer folks for
ankring på deres jord. Svækkelsen og 
især undertrykkelsen af disse kræfter 
svarer på en vis måde til svækkelsen af 
tyngdekraften. Universets ligevægt kan 
blive rystet". (Berl. Tid. 16/6 91). 

Men hvad bryder rodløse mennesker, 
som har set drømmen om det klasseløse 
samfund synke i grus, sig om det? De 
halser ubekymrede videre efter den næ
ste livsløgn: det multikulturelle samfund. 

Harry Vinter 

hvad det er, I har gået og lavet her, siger 
jeg og går. Engang vil I huske. 

Men vil disse mennesker mon huske 
noget som helst? Når engang det "multi
etniske" kaos har sneget sig helt ind over 
os, og vi er blevet fredløse i vort eget 
hjem, vil de så huske, hvad de medvirke
de til? Eller vil de ligge fladt og håbe, at 
det værste uvejr går deres dør forbi? 
Eller vil de måske ligefrem skyde skyl 
den for uvejret, for konflikterne og slags
målene på dem, der advarede? 

Hvad kan man vente sig af mennesker, 
der tjener deres brød på at sælge den hal · 
ve sandhed, når det er den anden halvdel, 
der er afgørende for deres efterkommeres 
mulighed for at skabe sig en tilværelse? 

Ingenting formentlig. Andet end den 
totale følgagtighed. Over for alting og til 
alle tider. 

Ole Hasselbolch 
Næ - det er ikke nødvendigt at bruge 

ret lang tid. Der er intet om den anden 
side af sagen. Derimod er der endeløse 
baner af hellige skrifter herunder ven
screreligiøse manifester - alt sparket sam
men fra lav højde af forfattere af den 
type, der ved, hvordan ting skal skrives 
for at se "rigtige" ud og opnå statsstøt
te. Selv fænomenet racisme har Mel
lemfolkeligt Samvirke tilsyneladende 
kun været i stand til at håndtere med 
anvendelse af den manipulerede defini
tion. 

Fremmedes kriminalitet 

Jeg bliver - midt i varmen - forarget. 
Rigtig forarget. Hvad i alverden er egent
lig meningen? Her betaler skatteborgerne 
denne parodi på en oplysningsorganisati
on et tilskud, der nærmer sig 200 millio
ner kr. Og så kan den end ikke finde ud 
af at præsentere den del af virkeligheden 
på det mellemfolkelige område, som det 
er pinende nødvendigt at få taget stilling 
til af hensyn til vore egne børns fremtid. 
Hvad bilder de sig egentlig ind? Tror de, 
at det øger danskernes mellemfolkelige 
forståelse at hindre befolkningen i at få 

Danskeren har flere gange behandlet 
spørgsmålet om fremmedes kriminalitet i 
Danmark, senest i 1990 nr. 4 s. 14. 

Udgangspunktet har været påstande 
om, at fremmede ikke var mere kriminel
le end danskerne. Vi har anført forskelli
ge tal, som syntes klart at bckræfle det 
almindelige indtryk, nemlig at der er tale 
om en betydelig overkriminalitet hos 
fremmede i Danmark sammenlignet med 
danskernes. 

Der foreligger nu nyere tal, som klart 
bekræfter delle forhold. Rigspolitiche
fens afd. E har således oplys~ at der i pe
rioden 1/1-30/9 1990 i Københavns 
Byrets afd. for grundlovsforhør blev 
fremstillet i alt I. 749 personer, hvoraf 
1.017 var udenlandske statsborgere. Af 
disse blev 482 fremstillet med sigtelse 
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for strafbart forhold, mens 535 fremstil
ledes ener reglerne i udlændingeloven, 
fordi politiet ønskede udlændingen fri
hedsberøvet med henblik på at sikre mu
ligheden for udvisning eller afvisning. 

I fængsleme var der 28/8 l 990 indsat i 
alt 321 udlændinge, heraf 131 varetægL5-
arrestantcr og 190 domfældte, ud af et 
samlet antal indsaue på 3.374. 

Disse tal viser således en betydelig 
overrepræsentation af udlændinge i for
hold til deres på5tAede andel af den sam
lede befolkning. 

Hertil kommer, at opgørel5erne intet 
siger om de fremmede, som har opnået 
dansk Statsborgerskab. Som bekendt har 
mange af disse grov kriminalitet bag sig 
allerede inden tildelingen af statsborger
skabet. 



Fairplay 
- eller hvad? 

I øvrigt rækker disse kredses interesser 
vidt omkring. Til eksempel kan nævnes, 
at "Fællesinitiativet" også var på stikker
ne 31/8 90 i en demonstration i "solidari
tet med de arabiske folks befrielses
kamp" og til "bekæmpelse" af "zionis
men" (læs detjØdiske folk). Dengang op
trådte "Fællesinitiativet" arm i arm med 
"Gadens Parlament", • Anli-imperialister 
i BZ" og andet af samme skuffe. 

4/6 fortæller Politiken i en stor artikel, 
at der er stiftet en bevægelse "Fair Play 
91 ", som vil give Den Danske Forenings 
"fordrejede oplysninger" "modspil". Til 
dette formål har man allerede fået 
120.000 kr. af EF-kommissionen, og bc· 
vægeisen arbejder på at få flere penge fra 
Folketinget. "Fair Play" oplyses at være 
tværpolitisk og at have tilslutning fra 
bl.a. det såkaldte "Fællesinitiativ mod 
Racisme", "Ishøjkomiteen mod Frem
medhad" mv. 

Navnet lyder tilforladeligt - som altid 
når der dannes organisationer til brug for 
udpumpning af offentlige kasser og til
trækning af godhjertede, naive menne
sker i andre formåls tjeneste. Og det er 
da også lykkedes "Fair Play" i en annon
ce dagen efter at få en række offentlige 
personer til at skrive under på organisati
onens ædelt lydende hensigter - selv tid
ligere direktør i Dansk Arbejdsgiverfore
ning Arne Lund er hoppet med på vog
nen. 

Hvad er det for noget? 
Jo, det er såmænd det velkendte gamle 

trick. Politikens artikel er skrevet af en 
journalist, der før har lanceret den vel
kendte vikardirektør Jens Sejersens ma
teriale, og direktøren præsenteres da også 
i artiklen som medstifter af den nye orga
nisation. 

Jens Sejersen bar hidtil præsenteret sig 
udadtil som medstifter af den lige så til
forladeligt lydende "Folkebevægelsen 
mod Nazisme". Men dels er denne faca
de tilsyneladende slidt op, og dels har 
direktøren i relation til den pænere del af 
denne "folkebevægelses" ledelse fået vis
se problemer i kraft af sine politiske me
toder. Han har da for øvrigt også i privat 
selskab udtalt, at han vil (citat) "skide" 
på Grundloven og anvende "Goebbelske" 
metoder til at manipulere pressen og at 
"nazisterne" skal have "bank". Nazister 
er naturligvis dem, Jens Sejersen udpeger 
som sådanne - herunder Den Danske 
Forening. 

En tilsvarende respekt for vore demo
kn1tiske værdier finder man hos det så
kaldte "Fællesinitiativ". Deues ledere har 

i EkstraBladet 12/9 88 udtalt, at organi -
sationen ikke nærer "fine følelser" for 
vore grundlovssikrede frihedsrettigheder. 
"Fællesinitiativet"s repræsentanter gør i 
øvrigt ingen hemmelighed af, at de "of
fensivt" og med "effektive midler" vil 
stoppe møder, som de udnævner til at 
være "racistiske". På samme måde har le
deren af "Ishøjkomiteen mod Fremmed
had" i øvrigt udtalt, at arrangørerne af 
den slags møder skal "holdes nede i de
res huler". 

En bonkammerat til Jens Sejersen er 
Erik Jensen fra "Foreningen Dernos", der 
har butiksfællesskab med bl.a. "Fælles
initiativet". Erik Jensen går ind for "hård
hændede blokader" mod "racister" og 
deltager i øvrigt selv ved den slags lejlig
heder. Undenegnede har været med til at 
anholde ham og overgive ham til politiet 
på grund af ulovlig ind1rængen og volde
lig adfærd ved et privat møde. Ifølge 
Erik Jensens offenllige bekendelser ud
gør Demos en del af den "revolutionære 
venstrefløj". Demos gør meget ud af at 
samle oplysninger, der i beklippet eller 
fordrejet form kan anvendes i kampen 
for denne revolution. Erik Jensen pr.tier 
åbent af, at Politiken, Aktuelt og Infor
mation bruger hans materiale. 

Fra P()/itikenfredag den 21.6. 1991. 

Nu har man alLSå fundet på et nyt 
navn, og med dette har man hentet penge 
i EF. I den anledning har vi naturligvis 
spurgt EF-kommissionen, om denne så
dan bare yder penge til formål, der lyder 
godt, uden at undersøge, hvad der stikker 
under. Det er unægtelig en opsigtsvæk
kende nyorientering i undersiøuelsen af 
de demokratiske samkvemsformer i Eu
ropa, kommissionen her er inde på! 

Vi har for øvrigt også luftet vor forun
dring over for Politikens chefredaktion. 
Det kunne jo trods alt være, at den ikke 
er ganske klar over, hvad bladet bliver 
brugt til. Svaret fra redaktionsledelsen 
gik på, at man vil sætte en medarbejder 
på sagen og offentliggøre en artikel om 
personerne bag fremmeddebatten, hvis 
det kan lykkes at "trænge gennem sløre
ne". 

Det viste sig, at den medarbejder, der 
blev sat på sagen, var den samme, som 
markedsførte Jens Sejersens "Fair Play" -
initiativ. I Politiken 14/6 kan man læse et 
indlæg, som med næsten geniale forvrid
ninger får friholdt Jens Sejersen - og na
turligvis samtidig får udstillet Den Dan
ske Forening som nazistisk inficeret. 

Vi tog herefter skridt til at retsforfølge 
Politiken. Resultatet fremgår af illustra· 
tionen. 

Ole Hasselbalch 

Politiken beklager . 
. d kumentat1on 

. d 14 juni oxn 
t en art1k:l F:eni~g citeres 
Den dans e . e perso
en reekke navng1vnrn at for" 
ner for udtalt::,tro;bindel
e.ningen h~r og den har 
ser' ti\ nazisterne, menneske-
'racisti~ke ~~bøjeligheder'· 
fjendtlige 1 

Der ~r in~k;idninger, 99m 
for d:,.sse t \. .. ve ,Æde-

. beklager a •= talt 
"' Politiken har be 
rebragt. il foreningen for 
s.000 kr- td har lidt som 
den tort, ~n 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
I dette nummer har Harry Vinter en samtale med Aleksander Dres/er, som stammer fra Polen. Han 
oplevede både Stalins og Hitlers fængsler indefra, inden han kort før afslutningen af 2. Verdenskrig 
fandt et fristed i Danmark. 

H. V.: Hvor i Polen stammer du fra? 

A.D.: JegvoksedeopiBialystok 180km 
øst for Warszawa. I 1938 blev jeg marine
kadet. Da tyskerne angreb Pølen den I /9 
1939 var jeg i Warszawa. Jeg forsøgte på 
egen hånd at komme til Gdynia, hvor flåden 
lå, men da var Gdynia allerede afskåret. Så 
blev jeg indrulleret i 808. Infanteribataljon. 
Vi havde træfninger med tyskerne. Den 17. 
om natten hørte vi kanontorden fra den 
anden side. Da blev vi glade. »Det er russer
ne«, tænkte vi, »nu får tyskerne en på tu
den«. Men da var polske tropper allerede i 
kamp imod russerne. 

Vi havde svært ved at forstå, at kommu
nisterne og nazisterne havde fundet sam
men. 

H. V.: Hvem overgav fjer så til? 

A.D.: Til tyskerne. Vi havde mange så
rede, vi var sultne, og vi havde næsten ingen 
ammunition. 

Da vi blev ført bort, Oygtede jeg, og ad 
omveje kom jeg 111 min hjemby Bialystok. 

H. V.: Det var i det russisk-besatte om
råde? 

A.D.: Ja, og det var meget anderledes, 
end vi havde forestillet os. Vi blev terrorise
ret. Folk blev deporteret. Alle offentligt an
satte blev deporteret, først folk i høje stillin
ger, senere både postbude og dørvogtere. 

H. V.: Hvad skete der sA med dig? 

A.D.: Jeg var med i 3 aktioner imod 
russerne. 

Alle vi fra årgang 1918-19-20 skulle af
tjene vores værnepligt i den Røde Arme. Jeg 
var blevet udtaget til at skulle være marine
soldat i Kronstadt. Mange blev udtaget til de 
samme regimenter, som da Polen var under 
zaren. Men så en dag blev jeg arresteret for 
gadeuorden, uden egentlig grund, fordi jeg 
gik og fløjtede. 

Jeg fik I års fængsel 

H. V.: For at fløjte? 

A.D.: Ja, russerne brugte fængslerne 
som en slags opdragelsesanstalter. Vi blev 
terroriseret, gjort bange, møre og lydige. 
Først skulle vi knækkes, så kunne de bruge 
os. 

H. V.: Russerne vidste ikke, at du havde 
været med i aktioner? 

A.D.: Nej, det opdagede de aldrig. Men 
jeg var meget bange. 

Russerne spurgte og spurgte: Hvad farve 
har din mors øjne? Banale spørgsmål. To 
uger efter spurgte de om det samme. Og så 
kom man i tvivl: Sagde jeg grå eller blå 
sidste gang'/ Og så kom det pludselig: Din 
løgnhals, kan du ikke engang huske din 
mors øjenfarve? Hvordan kan vi stole på 
dig? 

Russerne er venlige, de slår ikke ved for
hørene. Man får en lampe i øjnene, og man 
bliver kørt rundt med hele tiden. Man er 
træt og bange. 

De havde en strafcelle på størrelse med et 
kosteskab. Betonvægge, mørkt og fugtigt. 
Efter J time mister man fornemmelsen for, 
hvor man er. Der er hermetisk lukket. Man 
hører ikke en lyd. Man ser ikke en skid. Man 
mister fornemmelsen for tid og sted. 

Jeg mindes, at betongulvet var så dejligt 
varmt, når man kom ud fra cellen. 

Mens jeg sad i spjældet, blev min straf 
forlænget til 3 års fængsel. V ed et dekret fra 
justitsminister Kalinin blev alle domme re
videret. Strnffens længde havde betydning. I 
år, så blev man sat i fængsel. 3 år betød 
arbejdslejr i Polen. 5 år, så var det Rusland 
eller Sibirien. 

Vi blev sendt i skoven for at save brænde. 
Opfyldte man ikke normen, blev madratio
nen nedskåret. Vi var altid sultne. 

Der arbejdede jeg så i 7 måneder. Så den 
22. juni angreb tyskerne. Russerne stak af, 
og så gik vi hjem. 

Den polske befolkning hilste tyskerne 
som befriere. 

H. V.: Afto onder? 

A.D.: Det var frygteligt. Det kan ikke 
beskrives. Da frontsoldaterne havde passe
ret, kom Gestapo. Så begyndte terroren for
fra igen. Så gik jeg i skoven, blev illegal. 

7 gange gik jeg til Warszawa som kurer. 
Og så var jeg med i aktioner. 

H. V.: Lavede i sabotage? 

A.D.: Nej, det var åben krig. Om dagen 
regerede tyskerne. Om natten regerede vi. 

Sabotage som i Danmark forekom sjæl
dent. Hvis der blev sprængt et banelegeme i 
Polen, blev hele befolkningen i den nærme
ste landsby henrettet og byen brændt ned. 
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Man var meget forsigtige. Der var ingen 
helte. 

Men en nat overraskede tyskerne os. Vi 
blev omringet i skoven. Mange blev dræbt. 
Jeg forsøgte at skjule mig i en bæk. Det var 
koldt. Jeg blev såret i armen. 

Jeg var heldig. Vi partisaner blev normalt 
skudt på stedet. Men vi var 3 mand, de ville 
forhøre. Vi skulleopgive stilling, ogjcg sag
de mariner. Men jeg havde aldrig været 
mariner, kun kadet. 

Vi blev sat til at tæve hinanden. Det var 
frygteligt. 

Så kom jeg i en lejr, Scbluttup, en filial af 
Dachau, udenfor Ltibeck. Det var en lille 
lejr, 5 barakker, og der var kun søfolk. Vi 
blev sat til at losse malm og laste kul. 

H. V.: I blev brugt som havnearbejdere? 

A.D.: Ja. I 1943 var lykken vendt for 
tyskerne. De havde brug for søfolk. Så en 
morgen blev det sagt, at lejren skulle ned
lægges. Vi skulle tilbage til Dachau. Men vi 
havde en chance. De, der var villige til at 
sejle med tyske handelsskibe, skulle gå til en 
side. De, der ville tilbage til Dachau, skulle 
gå til den anden side. Alle ville sejle, for at få 
mad. 

Til sidst havnede jeg på et tysk lazaret
skib, som med 14.000 sårede, kvinder og 
børn kom til København. Her fik jeg en 
chance for at stikke af, og så løb jeg. 

Der, hvor Frihedsmuseet er nu, var der et 
buskads,somjeggemte mig i. Så kom der 2 
unge mennesker forbi, som talte et sprog,jeg 
ikke forstod. Så jeg gik ud fra, at- de var 
danskere. Jeg fik kontakt med dem og 
spurgte: Wo sind die Di!nischcn PartiUUlen? 
De førte mig til V anførehjemmet. Da vejede 
jeg 52 kg, jeg havde vædskende sår, lus og 
fnat og havde tuberkulosepletter på venstre 
lunge. Jeg kom til Blegdamshospitalet, hvor 
jeg var, da Tyskland kapitulerede den 5. 
maj. 

Jeg fik nogle kroner af de allierede pilo
ter, som lå sammen med os, og kravlede 
over stakittet og løb i mit hospitalstøj hen til 
en konditorforretning. Der blev stille, da jeg 
kom ind. Der stod nogle damer og indeha
veren. Jeg pegede på en stor lagkage og 
spurgte på tysk, hvad den kostede. Han sva
rede, at jeg først og fremmest skulle give så 
og så mange wienerbrødsmærker. Skuffet 
vendte jeg mig for at gå, men så sagde en af 
damerne: vent lidt, jeg kan godt undvære 
nogle af mine mærker. Det kan jeg også, 
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sagde en anden og en tredje. Hvis de damer 
giver mærkerne, så giver jeg lagkagen, sagde 
indehaveren. Således fik jeg min første lag· 
kage efter 67 laoge og forfærdelige krigsmå
neder på Danmarks befrielsesdag. 

Vi kom under Dansk Røde Kors, og selv 
om vi, der kom fra Østeuropa og Baltikum, 
aldrig var flyglet fra vore lande, men blev 
ført derfra med vold, blev vi omdøbt fra 
»displaced persons« til »politiske flygtnin
ge<(. 

Jeg fik job som koksopbærer, og snart fik 
jeg råd til at købe mig et sæt brugt »makst· 
maltøj«. Indehaveren af koksfirmaet havde 
en ven, som havde et kvistværelse til leje. 
Jeg gik derud efter fyraften og spurgte, hvad 
herligheden kostede. Han svarede, at det 
kom an på, hvad jeg havde råd til at. betale. 
Værelset kostede ellers 25 kr. om maneden, 
men jeg fik det for I 0. 

Det var på den måde,jeg lærte Danmark 
at kende. Et land, som skulle blive mit andet 
fædreland. 

H. V.: Men du kom til B & W, ved jeg. 

A.D.: Ja,jeg ville læse til styrmand, men 
der krævedes sejltid i den danske handels
flåde. Jeg sejlede længst med ØK på det 
fjerne Østen, Australien og New Zeal~nd. 

I mellemtiden var jeg blevet dausk gift, og 
min kone ville gerne have mig i land og 
skaffede mig ind på lønningskontoret på 
B & W-værftet. 

Efter 2 år blev jeg tilbudt job som ru.'lSisk 
tolk. Jeg var med til at aflevere 22 russiske 
skibe. Jeg var der også, da Gagarin, Krust
jov og Gromyko besøgte værftet, og Jeg 
spiste på Langeliniepavillionen sammen 
med daværende statsminister J.0.Krag og 
fru Helle Virkner. 

Som kronen på værket skrev jeg en ord
bog: Skib6tekniske fagudtryk på fem sprog, 
Engelsk-tysk-dansk-polsk-russisk. 

H. V.: Hvad med dansk sllltsborgerskab? 
A.D.: Der kom to mænd fra Indenrigs

ministeriet og forhørte mig om, hvordan jeg 
talte dansk, om jeg havde arbejde, om jeg 
kunne klare mig selv osv. En af mine be
kendte var blevet standset af politiet for at 
køre uden cykellygte. Han fik statsborger
skabet, men med en påtale om, at sådan gør 
man ikke i Danmark. 

Det var helt anderledes end i dag, hvor 
dansk statsborgerskab falbydes til spotpris 
og i rekordtempo til hvem som hel~t - både 
voldsmænd, narko- og menneskesmuglere 
og alskens plattenslagere. 

H. V.: Hermed er vi nået frem ri/ nutiden. 
Hvornår kom du ind i DDF? 
A.D.: lOår før den blevdannet,dajegsåde 
første turbaner og muhammedbukser i Kø· 
benhavus gader. 

~ 
111ex.sander Dres/er i polsk kadetuniform, maj 
J 939 Dresler bar modtaget medalje samt for· 
(iensikors i guld for sin deltagelse i forsvarskrigen 
i september 1939. 

Jeg var med fra starten. Jeg deltog i det 
stiftende møde i Virumhallen. 

Det er ikke tomme ord. Jeg kom til at 
holde af Danmark. For 15 år siden gik det 
op for mig, at det ville ende galt med den 
muslimske indvandring. 

Jeg har en stor interesse. Det er historie. 
Jeg har læst meget om Islam. 

F.eks. om da tyrkerne var blevet slået 
tilbage fra Wien i 1683. Da blev ~i polakker 
svigtet. Vi havde ikke kræfter til at smide 
dem ud af Koustantinopel. Nu kalder de det 
Istanbul. Østrigerne og de tyske tropper trak 
sig tilbage. »Nu kommer de ikke igen<~ sag. 
de de, men de kommer igen ! 

Tyrkiet var kristent engang. Tyrkerne 
stammer jo fra Nordkina. De har udryddet 
og myrdet alle kristnesamfund og folkeslag, 
som dengang beboede Tyrkiet. 

Nu fremviser de stolt tusindårige kristne 
kirker, men der er ingen kristne. Jeg tror, det 
var sultan Suleyman d. 4., der dengang 
sagde efter deres nederlag ved Wien: »Nu
vel, vi har tabt slaget om Europa for denne 
gang, men kan vi ikke indtage dem med 
sværdet, vil vi gøre det ved hJælp af Kora
nen. Ned med nakken, del skal de vantro 
hunde« 

Islam breder sig ligesom kræft. Præsterne 
kommer med detsamme, ligesåsnart de har 
dannet en lille celle. 

Først kommer der nogle få forhutlede 
mennesker. De kryber. 

H. V: Appellerer til medlidenheden? 

A.D.: Netop, særligt i Danmark,som er 
det svageste led i modstanden mod Islam på 
grund af jeres mentalitet,jeres hjælpso~hed 
og fredsommelighed. Dauskerne har ikke 
kendt krig eller katastrofer i mere end 100 
år. 

Danskerne er af naturen et fredsommeligt 
folkefærd, og det ved muslimerne. De ken
der danskernes mentalitet: »Åh, lad os nu 
vente og se, det går s'gu nok altsammen«. 
Men det går ikke med Islam. r koranskolen 
er muslimerne opdraget til en patriotisk 
tankegang. De foragter os, når de hører 
danske nedgøre deres eget land med spørgs
mål som: Hvad er dansk kultur? 

I aviserne kan man se dem sammenlignet 
med andre kristne samfund ogjødeme. Men 
har jøderne gennemtrumfet ændring af 
kostplanerne i danske skoler? Har de gen
nemtrumfet koseher-mad? Har du hørt om 
polakker, der har gennemtrumfet ændringer 
i Danmark? 

Lærere, fjernsyn, radio og de toneangi
vende venstreradikale gør grin med Jesus 
Kristus og den kristne religion. Aldrig dog 
med Islam, for her skal man respektere de 
andres tro. 

Ord som fædrelandskærlighed og patrio
tisme er bandlyst i daglig tale, og man 
skammer sig næsten over at være dansker i 
stedet for at være stolt over sit land, dets 
sprog, kultur og historie. 

H. V.: I bliver assimilerede. Det vil mus
lunerne jo ikke. 

A.D.: Nej, de må ikke og kan ikke. Ko· 
ranen siger, at de ikke må. De bliver en stat i 
staten. 

Nu bliver de kaldt »nye danskere«. Jeg 
erkender blankt: Jeg bliver aldrig dansker. 
Jeg er polak. Men det kan du ikke se på mig. 
Jeg spiser og drikker det samme som d,g. 
Jeg opfører mig på samme måde, som du 
gør. Vi har fælles europæiske kulturrø_dder. 

I dag er jeg snart 70 år og folkepens100tst 
og ser på mine gamle dage med mismod og 
bedrøvelse, at det land. som jeg har så meget 
at takke for, presset af falske profeter, pro· 
fessionelle humanister, mammonhyæner og 
gemene landssvigere er ved at begå den i sin 
tusindårige historie største og mest skæbne
svangre og selvforskyldte fejltagelse. E~ fejl
tagelse, der i sin yderste konsekvens vil føre 
til national selvudslettelse. 

Fejlen er frivilligt at åbne grænserne for 
Islam. 

Som forhenværende flygtning, der ople
vede dansk hjælpsomhed inden den blev 
gjort til en pligt, som smarte medborgere 
kunne tjene penge på, harmes jeg over at se 
nys ankomne muhamedal\ere under beteg
nelsen »flygtninge« træogesig ind i og kræve 
ret til landets goder på linie med landets 
oprindelige befolkning. 

Oh Gud, hvad skal det blive til med mit 
dejlige andel fædreland? Skærm og bevar 
det, og skærm den lille skare, der modigt 
kæmper for det imod det forkælede Over
danmarks massive stupiditet og svig! 
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Søgelys på den 
flerkulturelle skole 
Af adjunkt Ingeborg Åstrali, Norge 

Skolen og 80'ernes fejlslagne 
indvandringspolitik 

Man ved ikke, om man skal le eller 
græde, når man studerer de mange stor
tingsmeldinger og undervisningsplaner, 
som på papiret forudsæuer, at vi er i 
stand til at give det stadig voksende antal 
fremmedkulturelle minoriteter en uddan
nelse af fuld værdi. Alene i Norge er der 
nu over 70 forskellige sprog repræsente
ret i grundskolen. Det overlades til de 
enkelte skoleledelser at finde »hensigts
mæssige modeller« for indvandrerelever
ne. Tror man for alvor, at vi har økono
miske midler til at virkeliggøre en me
ningsfyldt undervisning som formind
sker antallet af dem, der i dag betegnes 
som »funktionelle analfabeter«? Ikke 
alene mangler skolerne i Norden i dag 
nødvendige ressourcer til at virkeliggøre 
deres mønsterplaner for indfødte elever, 
men skal oven i købet tøse problemerne 
for en række etniske minoriteter. Minori
teter, som man nu ude i Europa erfarer 
ikke ønsker oplæring på deres nye hjem
lands sprog, fordi deres grupper efter
hånden har vokset sig så store, at de kla
rer sig med deres eget, når de ikke be
vidst saL5er på at klatre op ad den sociale 
rnngstige i deres nye hjemland. 

Intet lært af egne minoriteter 
Regeringerne i Norden har tydeligvis 

intet lært af arbejdet med deres oprinde
lige minoriteter - som samerne i Norge 
og for Danmarks vedkommende grøn
lænderne. I Norge erkender man nu 
behovet for at »udvikle uddannelsespoli
tiske tiltag specielt« for den samiske 
befolkning. At det er på høje tid, vidner 
dagens tilstande i Finmarken om. Her 
kommer den pris nu for dagen, som sa
merne har måttet betale for at være 
tokulturelle med manglende fodfæste i 
begge miljØer. Det drejer sig bl.a. om et 
meget højt antal selvmord blandt de un
ge og om udbredt mangel på selvrespekL 
Hvad så med alle de nye minoriteter, 
som ikke engang er geografisk og histo
risk rodfæstet i Norden? TIi eftertanke 
kan man studere tallene fra Washington, 
hvor man har en farvet befolkningsandel 

på ca. 70%. Der forlader over 40% af 
bØrnene skolen, inden de har afsluttet 
grundskolen. En stor del for at gøre 
gadesalg af narko til deres levebrød. På 
arbejdsmarkedet har de jo ingen chancer. 
Og det er folkegrupper, som har boet i 
landet i mange generntioner. 

Glaspaladser og baggårdsghettoer 
De nordiske regeringer bØr tage sig 

en tur om bag hovedstædernes glaspalad
ser, så de fu en anelse om omfanget af 
det problem, man i dag skaber for frem
tiden. 

I baggårdsghettoerne er der allerede så 
mange fremmedkulturelle, at grundsko
len nærmest er kemisk ren for indfødte 
elever. Her er gennemsniL5indtægterne 
blandt de laveste, socialhjælpen skyhøj, 
bØrnedødelighedcn over gennemsnittet, 
og mindst hver fjerde af de unge modta
ger socialhjælp. Det er denne virkelig
hed, skolen er stillet overfor - en virke
lighed, som frembringer tabere og der
med indirekte kriminalitet. 

Analrabetisme og vantrivsel 
Spørg USA, hvordan analfabetismen 

nu hunigt breder sig på grund af stor 
indvandring. Spørg, hvordan den hel 
bredsmæssige udvikling er blandt børn i 
etniske minoriteter i Storbritannien. Så 
får vi et varsel om fremtiden. 

Vi vil i stigende grad få at gøre med 
problemer, som de store modtagerlande 
længe har haft og nu åbenhjertigt ved
kender sig. Læs John Blacks lange arti
kel i Medical Journal, februar 1985: 
»Child health in ethnic minorities<<. 

Ved siden af genetisk betingede syg
domme undersøger Black også de socialt 
betingede sygdomme hos indvandrer
bØrn. De hænger sammen med proble
mer, som for en stor del skyldes indvan
dring fra lande uden for Europa. Der er 
tale om ernæringsmæssigt betingede 
sygdomme, tuberkulose, subtropiske in
fektioner erhvervet i barneårene. Følel
sesmæssig og adfærdsmæssig mangel på 
tilpasning er ofte et symptom på tilpas
ningsvanskeligheder for familien som 
helhed. 
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Den socioøkonomiske stilling har stor 
betydning. Lave lønninger, lange ar
bejdsdage og skifteholdsarbejde om nat
ten er sædvanligt i disse miljøer. De, der 
frister tilværelsen uden arbejde, er psy
kologisk næppe bedre stillet. Dette er en 
udvikling, vi nu også slår ansigt til ansigt 
med her i Norden. 

Bedre i egen kulturkreds 
Visse indvandrergrupper kommer med 

høje økonomiske forventninger, og her 
er der et stærkt forældrepres, for at bør
nene skal leve op til forventningerne, 
skriver Black. Børnene reagerer ofte 
med skolevægring eller med adfærds
vanskeligheder hjemme eller i skolen. 
Særlig udtalt bliver dette, hvis barnetik
ke er i stand til at leve op til forventnin
gerne. Når vi ved, at Europas skyhøje 
arbejdsløshed især går ud over unge ind
vandrere - i EF er 80% af indvandrere 
mellem 16 og 24 år arbejdsløse - kan vi 
spå om udviklingen også hos os. 

Som pædagog er et af de vigtigste 
spØrgsmål, man stiller sig: Hvor meget 
lykkeligere ville ikke disse børn og unge 
have været, hvis de havde fået lov at 
vokse op i deres egen kulturkreds, selv 
om levestandarden var lavere der? Her er 
der jo tale om livsstandard. 

Ingen respekt for elever og fakta 
Mens en skrigende mangel på bevil

linger til det mest nødvendige rider da
gens skole som en mare, bliver der af po
litikere og skolefolk ikke sparet på mid
lerne, når det gælder forskellige former 
for »informationsmateriale«, som be
vidst spredes blandt børn og unge i for
søg på at propagandere for det flerkultu
relle samfund. Det kaldes et aktivt enga
gement for at modarbejde rncisme og 
diskrimination. Intet sted kan man åben
bart arbejde mere ugenert og usagligt 
end i skolen. 

Respekten for eleven som selvstæn
digt tænkende individ og ønsket om, at 
indarbejdede holdninger skal vare også i 
mø<let med det virkelige liv, gør, at vi 
opstiller tre grundlæggende undervis
ningskrav: Sandhed, saglighed og objek-



tivitet. Brud på disse grundkrav har altid 
kendet.egnet det, vi har afskyet mod øst: 
Censur, meningsterror, propaganda og 
politisk ensretning. 

St0rc dele af det »informationsmateri
ale«, jeg som skolebibliotekar har modta· 
gct til uddeling i skolen, eller som jeg 
har læst i form af f.eks. skriftlige norsk· 
opgaver, bærer præg af, at man ikke viser 
respekt for fakta. Pludselig gør del sig 
ikke så nøje med videnskabelig doku
mentation. Man bygger på antagelser og 
påstande, for ikke at sige myter. Indhol
det er som oftest sådan formet, at man 
sammenblander holdninger og politiske 
synspunkter på en sådan måde, at elever
ne fratages reuen til at have andre ind· 
vimdringspolitiske synspunkter end læ
rerne og politikerne, som har lavet pro
pagandamaterialet. Ellers havner de au
tomatisk i båsen for »racistisk tænk· 
ning«. 

Selvstændigt tænkende mobbes 
I arbejdet på at fremme respekt og 

t0lcrancc indgår også opøvelse i at forka· 
ste det, som ikke fortjener vor respekt. 
Der skal heller ikke tænkes for eleven, 
men fremskaffes materiale til grundlag 
for selvstændig tænkning. 

Med den adgang, elever og deres fore
saue har til faktaoplysning gennem nati
onale og internationale medier samt fra 
lokalmiljøet, er det blåøjet at tro, at da· 
gens unge bare vil nedsvælge den bevid
ste fordrejning af virkeligheden, der præ
sent.ercs i store dele af det materiale, som 
tilflyder skolen i dag. De utallige beviser, 

de daglig møder på, hvad det Oerkultu
relle gilde koster, og i hvor stort omfang 
indvandrerne begunstiges i forhold til de 
indfødte, får tænkende, socialt bevidste 
elever til at spørge, om ikke netop dette 
er en ny form for racisme - både over for 
egne landsmænd og over de mange milli
oner af nødlidende ude i verden. 

Hvis de da får lov til at spørge! Det er 
nemlig ikke så sikkert efter de oplysnin
ger, der siver ud fra dagens skole, hvor 
man ikke undser sig for at mobbe dem, 
der har et andet syn på den officielle ind· 
vandringspolitik. 

Fortielse og propaganda 
Det, som i første række kendetegner 

det materiale, som er kommet mig i hæn
de, er, at her ties der. Ties med alt del, 
som ikke fremmer sagen - som i deue 
tilfælde er at skabe et flerkulturelt sam
fund for enhver pris. Er der noget, der 
absolut ikke kan skjules, bagat.elliscrcs 
del, eller del gøres ufarligt på en måde, 
som det ikke er værdigt for pædagoger at 
bruge fra et kateder. Der undervises her 
med et »lig i lasten« i form af ukritisk 
indvandringspropaganda forklædt som 
kamp mod fremmedfrygt og racisme og 
velsignet af skolemyndigheder og lærer
stand. Nordisk ungdom vil før eller siden 
stille spørgsmålet, om dette er vejen at 
gå, hvis også vor del af verden skal bi· 
drage til mellemfolkelig lOlerance og for
mindskelse af verdens flygtningepro
blem. Man kan ikke lade være med at 
mærke sig den håndplukning af fakta, 
der foregår. I en tid, hvor skolens kvalitet 

er i søge! yset, er det ligetil at stille 
spØrgsmålct, om dette er repræsentativt 
for dagens niveau. Skolen samler ris til 
egenrumpe. 

Meningsterror og forstillelse 
Ja, hvor mange elever føler egentlig 

meningsterroren i skolen i dag? Hvor 
mange vælger at tie med deres uenighed, 
og hvor mange vælger at spille rollen 
som »antiracist« for at få lov til at være i 
fred? Hvor mange forældre tier stille, når 
de får forelagt propagandamateriale og 
dertil hørende pædagogiske oplæg, af 
frygt for, at det ellers går ud over deres 
håbefulde poder? Det er blevet mig for
talt, at elever, hvis forældre slutter sig til 
bestemte politiske partier, der er imod 
dagens indvandringspolitik, melder sig 
ind i SOS-Racisme for at undgå at blive 
mobbet i skolen. 

Det er i den slags tilfælde, man !Ar lyst 
til at SpØrge, om ikke skolen svigt.er, når 
det drejer sig om at opøve eleverne i de
mokratiske holdninger. 

Skolebørn som ideologisk kanonføde 
Selvfølgelig skal skolen sammen med 

bØrn og unge arbejde hen mod holdnin-
ger imod nazisme og racisme. Det vil 
nok 99% af alle i skolen erklære sig enig 
i, også forældrene. Men det må respekte· 
res. at der rindcs flere politiske veje mod 
delle mål end dem, der følges af de fleste 
lærere i dag. Det tager sig heller ikke 
godt ud, når man ser lærere arrangere 
politiske »aktioner« med små elever, der 
umuligt kan have forudsætninger for at ~ 

"Straf fra Gud" til Rushdies oversættere 
Rushdic-sagcn er stadig prøvestenen 

på islams forhold til den krisble verden. 
Og der er ikke tegn på nogen opblødning 
af muslimernes trusler og terror. Tvært· 
imod. Da man hidtil ikke har kunnet 
ramme den stærkt politibesky1tede Rush· 
die selv, lader man nu åbenbart i stedet 
sin vrede ramme oversætterne til andre 
sprog af hans forkætrede bog "De satani
ske vers". 

Først gik det i begyndelsen af juli ud 
over den italienske oversætter Euore 
Capriolo, som i Milano blev stukket ned 
af en iraner. Mordauentatet lykkedes dog 
ikke. Han overlevede med nød og næppe 
sine sår. 

Den 12. juli blev så Rushdies japanske 
oversætter Hitoshi lgarashi fundet, dol· 

kct til døde. på universitetet i Tsukuba, 
hvor han var professor i sammenlignende 
kultur og specialist i islam. Han skildres 
som en lærer, der helt gik op i sit arbejde 
og alvorligt ønskede at skabe forståelse 
af den islamiske verden hos en større 
offentlighed, men også stod fast på de 
principper, han hyldede. 

Politiet har ikke været i stand til at op· 
klare mordet eller til at bevise sammen
hængen mellem det og den myrdedes 
oversæuelse af Rushdics bog. 

Men om holdningen hos ledende mus
limer i Japan råder der ingen tvivl. 

"Det er kun naturligt, at Igarashi blev 
myrdet", erklærede Races Siddiqui, en 
pakistaner, der har boet 18 år i Japan, er 
formand for den pakistanske forening, og 

som i 1990 organiserede en protest mod 
professorens beslutning om at oversætte 
bogen. Den fornærmede islam, ment.e 
Siddiqui og fandt derfor, at lgarashis død 
var en "straf fra Gud", der var fortjent, 
eft.ersom oversætteren efter islamisk lov 
var en forbryder. Han forstod ikke den 
sande islamiske ånd, forklarede pakista· 
ncrcn. 

Og hvis det var sig selv og morderne 
og deres bagmænd, han tænkte på, skal 
det jo nok passe. 

"Straf fra Gud", siger pakistaneren vir
kelig. Samtidig med at han anklager 
Rushdie og hans oversæuere for blasfe. 
mi! 

(Kllder: Bert. lid. og JyU.·PooL 13n 91: 
The N;](kei Wcckly 3/8 91). 
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tage stilling til det, der aktioneres om. 
Her manipulerer man bØmene ved at 
spille på en kombination af følelser og 
mangel på fakta og synspunkter fra flere 
sider. 

Løn som fortjent 
Efter at have virket som de ivrigste la

kajer for de toneangivende indvandrings
forkæmpere i det politiske liv har den 
norske lærerstand pludselig opdaget en 
hærskare af fremmedkulturelle elever i 
den hjemlige andedam. Nu gør lærerne 
opmærksom på, al disse vil spille taber
rollen på grund af manglende norsklmnd
skaber. Antagelig kommer der lignende 
nødråb fra lærerstanden i de andre nordi 
ske lande, hvis de da ikke allerede er 
kommet. 

Som om lærerne ikke hele tiden har 
vidst, al dene ville blive resultatet af del 
flcrkulturellc samfund, de har arbejdet på 
at presse igennem! Når problemerne nu 
pludselig samler sig omkring dem selv i 
den videregående skole, råber de om 
hjælp fra undervisningsministeren. »Del 
haster« får vi at høre. Ja, det hastede san
delig for lærerstanden i vore lande at 
bringe sig selv ud i dette uføre. Man har 
vendt det døve øre til over for alle kends
gerninger, som længe har kunnet fås fm 
skolevæsenerne ude i Europa. Man kan 
derfor ikke nu komme og kritisere sit 

eget skolevæsen for manglende overblik 
over elendigheden, når lærerne selv har 
været blandt de ivrigste til at bruge ra
ciststemplet, hvis kendsgerninger og tal 
fremkom på tryk. Som bekendt har de 
selv været de dygtigste til propaganda og 
fortielse fra deres egne katedre. Det nyt
ter ikke noget nu at skrige efter flere pen
ge og hjælpemidler. Det er løn som for
tjent, når man slår over for uoverkomme
lige undervisningsopgaver. Skylden er 
ligeligt fordelt mellem det dominerende 
politiske yderste venstre og de talrige 
eftersnakkere blandt lærere, som enten 
ikke har gidet eller turdet modsige de 
venstreradikale. Modet er heller ikke 
særlig iøjnefaldende, når det gælder om 
at vove sig frem i medierne, hvor man ri
sikerer at blive beskyldt for at være racist 
og blive offentligt angrebet af forskellige 
pressionsgrupper. Men den, der tier, sam
tykker! Nu beder man om flere timer til 
sprogundervisning. I Oslo bruges der 
allerede over 100 millioner kr. i ekstra
omkostninger, og timeprisen for hver 
fremmedsproget elev er 250 kr. Det er 
som at spytte i ørkenen. Grundlaget for 
indlæring findes nemlig først og frem
mest i et positivt socialt miljø, i et kultu
relt tilhørsforhold og i oplevelsen af egen 
identitet. Disse ting kan ikke kØbes med 
ekstrabevillinger. Der foreslåes en sprog
lig prøve, før de fremmedsprogede går 

Landet rundt 
Hovedstadsområdet 
Anholdt for at vise 
samfundssind 

Forsvarsministeriet ser helst ik
ke, at borgerne viser samfunds
sind. Det var i hvert fald, hvad 
Johan E. Christensen, fonnand 
for foreningen "Stop Stor-Moske
en", måtte konstatere, da han ville 
redde et parti tømmer, som til
hører ministeriet, fra at blive stjå
let. 

Foreningen "Stop Stor-Moskeen" blev 
stiftet 16. mans. Den kunne således net
op nå at fA sin indsigelse imod lokal plan
forslaget for grunden nord for Njalsgade 
på Amager med blandt de tusinder af 
indsigelser og protester, som fortsat 

suømmede ind til Københavns Kom
mune ved indsigelsesfristens udløb d. 18. 
marts. 

Foreningens formål er "gennem oplys
ning, argumentation, sagsanlæg og andre 
reislige skridt at få standset opførelsen af 
den planlagte stormoske på Amager". 
Foreningen meddeler i et orienterings
brev, at den mener, "at denne handel/ud
lejning er i s!Tid med dansk lov, - og føl
gelig skal spørgsmålet "høres" ved dom
stolene". 

Allerede i begyndelsen af mans gik 
muslimer i gang med at fælde træer på 
grunden, til trods for at lokalplanforsla
get endnu ikke var færdigbehandlet, og 
til trods for at det foreliggende forslag 
nævner, al grundens træer skal bevares i 
videst muligt omfang. En forsmag på 
islamisk retSbevid~thed? 

Denne motorsavsmassakre afstedkom 
flere politianmeldelser, men til trods for 
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over i den videregående skole. Dette vil 
selvfølgelig sænke grænsebommene for 
en del fremmedkulturelle med for dårlige 
sprogkundskaber. På denne måde fjernes 
problemet fra den videregående skole, 
men ikke fra virkeligheden i dag. 

For at opnå politiske mål har lærerne 
været blandt de ivrigste til at byde det 
flerkulturelle samfund velkommen. I den 
forbindelse har de levet efter princippet 
om, at efter os kommer syndfloden. Men 
de har glemt, at i dag går udviklingen 
med syvmileskridt, så elendigheden, de 
har været med til at berede grunden for, 
har indhentet dem selv. Nu bØr de spare 
krokodilletårerne for indvandrerungdom
mens ulykkelige situation og hellere græ
de over deres egen skyld. Lærerstanden 
burde have været den første til at sige nej 
til en samfundsform, som de fra deres 
kendskab til historien og til menneskene 
målte vide aldrig har frembragt andet end 
krig, racisme, konflikter og tabergrupper. 
Syn for sagn findes lige uden for vor dør 
- i et Europa, som nu tændes i brand 
netop på grund af minorilC!Skonflikter. 
Her hjælper det ikke at vaske hænder for 
at slippe for ansvaret for fremtidens 
minoritetsproblemer. Og problemerne lø
ses heller ikke blot ved at bevilge flere 
penge. 

Ingeborg Åsirali 

at politiet fra Station 4 (Hørhusvcj) ryk
kede ud flere gange, var det ik.ke i stand 
til at finde frem til gerningsmændene. 

Johan E. Christensen viste da sit sam
fundssind og tilbød politiet sin hjælp. I et 
brev til Københavns Politi skrev han: 
"Skulle opgaven mod forventning være 
for stor, er politimyndigheden velkom
men til at rette henvendelse til mig, og 
jeg vil søge sagen opklaret, - uden bereg
ning". 

Johan E. Christensen fik ikke noget 
svar på sil generøse tilbud, men så en 
dag kunne han konstatere, at det udsave
de træ var ved at blive fjernet fra grun
den. Johan E. Christensen tilbød da i Cl 
brev til Forsvarsministeriet at hjælpe 
med at bjerge det sidste tømmer. Det 
kom der heller ingen reaktion på. 

"Ud fra den betragtning, at Forsvars
ministeriet ikke rigtigt kan tage vare på 
deres ting, besluttede vi så at køre det 
over til ministeriet i Slotsholmsgade 10", 
forklarer Johan E. Christensen. Sam men 
med nogle hjælpere begyndte Johan E. 
Christensen så at læsse træet på en med
bragt vogn for at køre det til ministeriel 
Nu kunne politiet pludselig godt finde 
frem til "gemingsmændcnen. Læsningen 



blev afbrudt, og Johan E. Christensen 
blev taget med på Stal.ion 4. Her tilbragte 
han 4 limer i en celle, mens politiet over
vejede, efter hvilken paragraf han kunne 
sigtes for at ville redde statens ejendom. 

"De havde i mellemtiden været i kon
takt med Forsvarsministeriet, som frabad 
sig min assistance, og det kan jeg ikke 
begribe". siger Johan E. Christensen. 

"Jeg spurgte dem så, om de havde for 
lidt at lave på Hørhusvej, og da var de 
nær ved at kravle ned under bordet", for
klarer Johan E. Christensen. "De havde 
mere end rigeligt". 

Johan E. Christensen fortæller, at han 
har været rundt med protestskrivelser, 
specielt til unge mennesker, og det gene
relle svar var, at "det gider vi ikke at 
skrive under på. Vi venter, til den er 
kommet op at stå, og så smadrer vi 
den!". 

Medlemskab af "Stop Stor-Moskeen" 
koster 25 kr. pr. år. Foreningens adresse 
er: 

Foreningen "Stop Stor-Moskeen" 
v/ formanden Johan E. Christensen 
Oliefabriksvej 192 
2770 Kastrup 
Giro nr. 2 91 35 93 

Kvinde-sommertræf 
Den 9. juni blev der afholdt kvinde

sommertræf i Medborgerhuset i Valby. 
Initiativtager til festen var fr. Gulen

dam Yildiz fra Indvandrernes Fællesråd. 
Mens indfødte danskere almindeligvis 
selv må betale for deres fornøjelser, så 
blev denne fest slØ(tet af Socialministeri
et med 8.000 kr. De glemte de dagblade, 
der omtalte uæffet, bare at fortælle. 

Ny-kolonialismen 
i storbyens skoler 

På Vesterbro i København var der i 
skoleåret 1990-91 i I. klassen på Gas
værksvejens skole ikke en dansk elev, 
kun fremmedsprogede. I 1991-92 skulle 
der blive en dansk elev - så længe barnet 
da under disse vilkår formår at blive ved 
med at være dansk. Mere end 80% af 
alle skolens elever er fremmede. På 
naboskolen i Alsgade er der 64% frem
mede. I samtlige københavnske kommu
neskoler er omkring 20% af eleverne nu 
fremmede. 

Skoledirektøren slår kors for sig ved 
tanken om at "sprede de fremmedsproge
de elever på skeleme ved tvangsforan
stallninger". 

Skoleinspektøren på Gasværksvejen 
mener ikke, at de danske forældre flygter 
med deres børn. fordi der er mange 
fremmedsprogede elever, men på grund 
af dårlige boligforhold. Men hun ind
rømmer dog, at "det er svæn at skabe en 
dansk folkeskole, når de danske børn er 
væk"! Mon de høje skoleherskaber dog 
ikke undervurderer danske forældres 
ansvarsfølelse over for deres børn - selv 
på Vesterbro, hvor de betrængte danske
re næppe har de største ressourcer til at 
værge for sig. 

Ressourcer er ellers trylleordet. Der 
skal pumpes endnu flere ressourcer i 
skolerne, så går det nok. I forvejen er der 
ellers ikke sparet på dem. "Vi har to
lærerdækning på samtlige timer i I. klas
se", siger skoleinspekiøren på Alsgades 
skole og er glad for, at han sidste år 
modstod presset for at samle ti danske 
elever i en klasse. Så ville han jo have 
"signaleret, at de danske børn skulle 
have særbehandling"! 

Ja, tænk, om danske skolebørn i stor
byens mest afdanskede kvarter skulle 
kunne få noget, der lignede en normal 
gammeldags dansk skolegang. 

(Kilde: Bert. lid. 21/4 91). 

Gratis børnehaver 
til fremmede 

Fremmedlobbyens længe fastholdte 
påstand om, at de fremmede "kun" be
handles "på lige fod" med danskerne i de 
sociale systemer, er vist for længst så 
klart afsløret som fup og løgn, at det 
knap er ulejligheden værd at påvise det. 

Alligevel kan det virke iøjnefaldende, 
med hvill<en selvfølgelighed dens fore
gangsmænd uden blusel fremsætter nye 
forslag til grov forskelsbehandling af de 
fremmede· til deres fordel. 

Et par danske forældre til børn i Matt
hæusgades skole på Vesterbro, der har 
40% fremmedsprogede elever, har påpe
get det aldeles ødelæggende for under
visningen i, at mange af disse fremmed
sprogede møder i 1. klasse, uden at for
ældrene har sørget for, at de kan et ord 
dansk, og at de fremmede børn ofte hol
der 2-3 måneders ferie i forældrenes 
b jernland eller forsømmer skolen for at 
hjælpe til i forældrenes forretning. 

Og hvad er så den ansvarlige skole
borgmester, SF'eren Tom Ahlbergs svar 
til det? 

Såmænd et forslag om, at kommunen, 
altså de danske skattetrækdyr, skal punge 
ud endnu engang, så de fremmede kan få 
gratis børnehavepladser til deres børn. 
Danskerne skulle naturligvis blive ved 
med at betale for deres. 

På lige fod? Nogle lever da så åben
bart på en væsentlig større fod end 
andre! 

(Kilde: lylL-PosL 20/4 91) 

Vesterbro her og nu 
Politikerne bruger megen snak på 

"integration", og mener vel hermed, at 
kunne legitimere deres egen hold
ningsløse indstilling til indvandrerpoli
tikken. De venstre0rienterede politikere 
er dog på ingen måde holdningsløse, 
tværtimod - de har overordentligt travlt 
med at undergrave deres medlemmers 
sociale sikkerhed ved på bedste Øb og 
Bøv-facon at tillade, at os totalt uved
kommende personer vælter op i Dan
mark. 

De danskere, som bare følger en smu
le med, er helt klar over, at indvandrerne 
overhovedet ikke er interesserede i inte
gration. I "Vesterbrobladet" 2(7-91 kun
ne man fx læse, at indvandrerne nu har 
startet deres egen handelsklub. Forman
den for de 20-30 butikker er generalse
kretær i Indvandrernes Fællesråd, Aydin 
Tasbent. Nu er det imidlertid sådan, at 
der i forvejen er en forening, Vesterbro 
Handelsforening, hvor indvandrerne 
kunne have søgt optagelse. Men også her 
foretrækker man altså at danne en stat i 
Staten. 

Og så har jeg og min veninde for 
øvrigt haft den glæde igen at stifte be
kentskab med indvandrernes kulturberi
gende måde at være på. En lørdag var vi 
på indkøb i Irma på Halmtorvet. Da vi 
stillede op i køen foran kassen, lagde jeg 
godt mærke til en pakistaner, som stille-
de sig lige ved siden af mig, tilsynela
dende med den hensigt at springe over. 
Pludselig lagde jeg mærke til, at han 
lavede onani-bevægelser i retning af min 
veninde. Hun var heldigvis optaget af at 
følge med ved kassen. og jeg valgte at 
ignorere episoden for ikke at få unødig 
ballade. Da vi var kommet ud af butik-
ken og lidt ned ad gaden, kører en bil op 
på siden af os. Chaufføren viste sig at 
være vor pakistanske ven fra Irma, og 
han havde nu en yngre pakistansk mand 
som passager. Vor pakistanske ven stak 
hovedet ud ad vinduet og tilbød "noget 
son pik" til min veninde. Nu blev jeg 
tosset og spurgte ham, hvad fa'en han 
bildte sig ind. Det fik ham til at spytte 
efter os. Det ville jeg ikke finde mig i, så 
jeg spyttede tilbage. Og så kom pakista
nerne ud ad bilen!, De gik til angreb på 
både mig og min veninde, dog mest på 
mig, og den yngre viste nu, at han også 
kunne give et flyvende karatespark, som 
ramte mig på kæben. Vi råbte naturligvis ~ 
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op, og nogle danskere, som var i nær
heden, kom os til hjælp. De t0 pakistane
re så nu, at overmagten var for stor, hvor
på de skyndsomst kørte væk i bilen. 

Naturligvis fik vi nummeret på bilen, 
og hele sagen er blevet overdraget til 
politiet. 

Keld Anthony 

Nordjylland 
Mellem himmel og.jord 

Som optakt til den årligt tilbageven
dende Bibliotekets Dag 14. september 
har Frederikshavn .Bibliotek indbudt for
eninger, klubber og andre, der har noget 
på hjerte, som kan meddeles i f.eks. 
udstillingsform. 

Bibliotekar Grethe Hagensen udtaler 
til Frederikshavn Avis, at "vi satser i år 
på at favne alt mellem himmel og jord. 
Vi er meget åbne over for alle tænkelige 
aktiviteter''. 

DDPs lokalafdeling i Frederikshavn 
gav på denne baggrund SIJ'aks skriftligt 
tilsagn om at medvirke med en udstil
ling. 

Bibliotekar Grethe Hagensen svarede 
imidlertid, at "Da en udstilling fra Den 
Danske Forening falder uden for dagens 
tema, skal vi hermed meddele, at vi ikke 
er interesseret i jeres udstilling i denne 
omgang". 

Det er bemærkelsesværdigt, at DDF 
blev afvist, uden at biblioteket havde den 
ringeste viden om, hvad foreningen agte
de at udstille om. 

Tilbage bliver, at DDF må formodes at 
være afvist, fordi den efter bibliotekets 
opfattelse ikke befinder sig mellem him
mel og jord. 

DDFs lokalrepra:sentant i Frederiks
havn garanterer, at det sidste ord ikke er 
sagt i denne sag. 

Vestjylland 
Flygtninge får mest 

Vi har fået tudet ørerne fulde om, at 
nygtninge m.fl. ikke får mere fra det 
offentlige end danske bistandsklienter. 
Beviserne for, at det i praksis forholder 
sig helt anderledes er så talrige, at 
påstanden efterhånden har mistet enhver 
uoværdighed. Nye eksempler fra Holste
bro er belysende. 

I 1990 blev der i alt udbetalt 56,6 mio. 
kr. til kontanthjælp i Holstebro kommu
ne, hernf knap 8,2 mio. eller 14,4% af det 

samlede beløb til flygtninge, selv om dis· 
se hævdes kun at udgøre 1-2% af kom
munens indbyggertal. 

Hjælpen gives efter forskellige para
graffer, men på alle felter er flygtningene 
dyrest. 

I forbigående hjælp efter bistandslo
vens § 37 kostede flygtningesagerne i 
gennemsnit 34.500 kr., de danske sager 
14.700 kr. 

Revalidering efter § 43 havde 49.000 
kr. som gennemsnit for flygtningesager, 
32.000 kr. for danske. 

Hjælp efter §§ 46 og 48, der er supple
rende eller enkeltstående hjælp, bl. a. 
medicintilskud og etableringshjælp, ko
stede 9.000 kr. pr. flygtningesag, 5.300 
kr. pr. dansk sag. 

Tallene stammer fra Holstebro Kom
munes social- og sundhedsforvalming. 

Og så viser disse sammenligninger 
endda ikke en af de mest afgørende for
skelsbehandlinger, nemlig at de fremme
de langt oftere end danskerne behandles 
efter paragraffer i bistandsloven, som 
giver væsentlig højere ydelser end dem, 
de ordinære danske tilfælde normalt må 
nøjes med. 

(Kilde: Holstebro Po.ten 1/5 91). 

Vestsjælland 
Sensommertræf 

Det er desværre ikke helt billigt at del
tage i Den Danske Forenings sommer
stævne, og DDF er ikke i stand til at til
byde mindrebem i diede deltagere prisre
duktion. 

Således er del ikke, når indvandrings
lobbyen holder stævne. 

Fra 2. · 5. september afholdtes der 
sensommertræf på Vallekilde Højskole 
om fremtidens indvandrer- og flygU\in
gepolitik. Træffet henvendte sig til bl.a. 
opinionsdannere og projektmagere på 
tværs af kulturer og alle nationalite· 
ter. Anangør: Mellemfolkeligt Samvirke 
i samarbejde med SUM-formidlings
enheden under Socialministeriet og Di
rektorn1e1 for Folkeoplysning under Kul
turministeriet. De 10 ministeriers vigtig
ste opgave er at yde økonomiske tilskud. 
Kulturministeriet yder 45.000 kr. So
cialministeriet yder 30.000 kr. til prisre
duktion for deltagende flygminge og ind
vandrere. 

Blandt lalerne de velkendte professio
nelle lobbyister Finn Slumstrup og Hans 
GarnmeltOft-Hansen. Som regeringsre
præsentant deltog iflg. programmet Bir
the Weiss! 
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Nordsjælland 
Libanesisk smagsprøve 

Nivå-området fik i begyndelsen af juli 
en generalprøve på libanesiske tilstande 
i Danmark. 

Festsalen i st0rbyggeriet Islandshøj
parken var rammen om en fest med 200 
libanesiske deltagere. Den endte i et 
gigant-slagsmål, hvor flere blev såret 
af knivstik og måtte på UsserØd syge
hus. 

Den lokale avis beretter, at festen ud
artede til et veritabelt mafia-opgør, da 
nogle libanesere fra KØbenhavns vestegn 
ll'ængte ind og brugte knive til andet end 
fortæringen, så et halvt hundrede libane
sere hurtigt var indblandet i et kæmpe
slagsmål. 

Adskillige af festdeltagerne havde 
åbenbart ingen lyst til at lale med poli
tiet, men skyndte sig at stikke af, inden 
det fik området afspærret 

Kriminalpolitiet i Hørsholm har den 
opfattelse, at libaneserne udefra kom 
for at afkræve "beskyttelsespenge" af 
en af .festdeltageme, som ikke ville be
tale dem et beløb, for at hans virksom
hed ikke skulle "komme ud for et uheld" 
- eller som lokalavisen udlJ'ykker det 
"rent og skæn "God.father" på Libane
sisk." 

Bladet afrunder eftertænksomt sin re
portage: "Den aften i Islandshøjparken 
var der sikkert mange danskere, der un
drede sig over, hvor den positive virk
ning af "påvirkningen fra fremmede kul
turer" blev af." 

(Kilde: Lolcal,avise,,, Prtdensborg, 10n 91). 

Lolland-Falster 
Latterlige bøder 
for menneskesmugling 

En syrisk født svensk statsborger har 
fået en udenretslig bøde på 2.000 kr. for 
forsøg på menneskesmugling. På sin 
kones og sine bøms pas forsøgte han i 
Rødbyhavn at indsmugle en syrisk kvin
de med ue børn. De har siden 1990 været 
asylsøgere i Tyskland, men var åbenbart 
som så mange andre på det rene med de 
langt mere lukrative forhold i Skandina
vien. De blev sendt tilbage og kan så for
søge på ny. 

Det bliver sikken ikke vanskeligt at 
finde "slusere", når disses risiko kun 
er en bØde af ubetydelig størrelse i for
hold til det honorar, de normalt beregner 
sig. 

(Bed. ' Ild. 21/491). 



Fra andre lande 
Overlæge Leiv Bjar fra Tønsberg skri

ver, at pigerne bliver mishandlet, voldta· 
get og trukket ind i narkotikamisbrug og 
prostitution. Det er pakistanere og irane
re, der står bag, mens tyrkere udfører det 
grove arbejde. Han nævner også en rets
sag mod en tyrk, som var anklaget for 
hele 8 voldtægtsforsøg, men blev frifun
det, åbenbart med "kulturforskelle" som 
siærkt formildende omstændighed. 

Norge 
Følgende TTll!ddelelse om udviklingen i 
Norge er tilsendt os fra Den Norske For
ening. 

Udnyttelsen af 
velfærdssystemet 

Red. 

Antallet af invalidepensionister er be
tydelig højere blandt flygtninge og ind
vandrere end i den øvrige befolkning. De 
har store forventninger til det velfærds
samfund, de er kommet til, og det kan 
være fristende at udnytte systemet. 

(Kilde: Bladet B A 11/4 91). 

Asylfusk med rejseruter 
70 ud af 85 østafrikanske asylsøgere 

(somaliere og etiopere), som kom til 
Norge efter I. april, har givet falske op
lysninger om rejseruten til landet En 
fortrolig rappon udarbejdet af Justitsde
pardementet giver foruroligende oplys
ninger om asylsøgernes troværdighed. 
De øvrige 15 har givet tvivlsomme op
lysninger, men det kan ikke bevises, at 
oplysningerne er falske. 30 af asylsøger
ne havde asylansøgninger lil behandling 
i Sverige. Årsagen er frygt for at blive 
sendt ud af landet, hvis myndighederne 
opdager, at de har været i Cl sikkert land. 
30 er allerede blevet sendt ud af Norge. 

(Kilde: Dagbladet 27/5 91). 

Kan ikke norsk 
44% af de fremmedsprogede elever i 

Norge fik karakteren " Nokså godt" eller 
"Lite godt" i norsk som andetsprog ved 
afgangseksamen i grundskolen. ("Nokså 
godt" er den laveste beståelseskarakter, 
og "Lite godt" er dumpekarakter). 

(Kilde: Nonk Judio IS/6 91, kJ. 0700). 

Diskrimination af 
nordmændene 

Rune Gerhardsen - søn af landsfader 
Einar Gerhardsen - er i fokus som aldrig 
før. Han mener bl.a., at de siærkeste ud-

slag af tossegodhed findes i indvan
dringspolitikken. Det skaber racisme, når 
nordmænd oplever, at indvandrere går 
foran dem i køerne til boliger og arbejde, 
og at der ikke stilles samme krav til ind
vandrerne som til dem selv, siger Ger
hardsen, som er byrådskandidat i Oslo 
for Arbeiderpaniet. 

(Kilde: Oagbl>det 1316 91). 

Bistandsstop til udviste 
Hidlil har nordmænd, der skjuler udvi

ste asylsøgere, kunnet gå på bistandskon
toret og hente bistandshjælp til de udvi
ste. Det er nu slut. Asylsøgere, som har 
fået afslag på asylansøgningen, vil ikke 
længere kunne få bistandshjælp. 

(Kilde: A!ienpo,ten l6/69l). 

Libanesers dobbeltspil 
En libanesisk asylsøger er sigtet for 

bedrageri mod social væsenet for op mod 
200.000 kr. Han har hævet bistandshjælp 
i både Norge og Sverige. Da han kom til 
Norge, oplyste han, at han korn direkte 
fra Vest-Beirut, men han kom til Sverige 
allerede i efteråret 1989. På kun 3 måne
der lykkedes det ham at få ca. 40.000 kr. 
ud af bistandskontoret i Kristiansand. 
Myndighederne er endnu ikke sikre på 
hans identiteL 

(Kilde: D"&bladcl 4fi 91). 

Jugoslavere i 
kæmpenarkosag 

To jugoslavere, de er bosat i Norge, er 
sigtet i en af årets siørste narkosager. 
Flere udlændinge er i søgelyset i denne 
sag. Der er beslaglagt heroin for 5 mio. 
kr. 

(Kilde: Dagbl>det 4/7 91 ). 

13-14-årige narkoludere 
for indvandrere 

Fra Drammen meldes om norske piger 
helt ned til 13-14-års alderen, der prosti
tuerer sig i indvandrermiljøer for at skaf
fe penge til narko. 

(Kilder: Drammens Tidende 12/6 91; 
Tønsbcrg Bl>d 4/7 91). 

Tyskland 
Stigende indvandringspres 
og folkelig modstand 

Presset på de tyske grænser stiger fort
sat. Der regnes med, at det samlede an
tal asylsøgere i 1991 vil nå op på ca. 
200.000. 

Procentandelen af folk fra Øst- og 
Centraleuropa er steget markant. I juli 
således til henved 60% af de i alt 22.073, 
der meldte sig. 

De fleste bliver afvist som økonomi
ske flygtninge, men mange får lov at bli
ve, mens deres sager behandles. 

Ttlsyneladende er der endelig nogen 
bevægelse i de politiske partiers hold
ning i Bonn. Den nye formand for So
cialdemokratiet B jorn Eng holm synes at 
ville rokke ved sit partis hidtidige af. 
visning af siørre ændringer i fremmed
politikken. Han har erklæret sig villig til 
forhandling med regeringspartierne om 
en ændret asyllovgivning for at forhin
dre, at Tyskland får en for stor koncen
tration af tlygminge, og har betegnet 
sagen som et "for Tyskland vitalt spørgs
mål". Han ønsker, at den tyske holdning 
afstemmes med de andre EF-landes og 
evt. en kvoteordning til indbyrdes for
deling af flygminge. 

De nye toner fra Bonn skyldes nok i 
høj grad pres fra politikere i de enkelte 
forbundslande og deres kommuner, som 
klager over det stadig stigende pres af 
fremmede og over passiviteten og den 
hidtil tomme snak fra Bonn. 

Der meldes om stigende lokal mod
stand mod fremmedtilstrømningcn og om 
stadig flere sammenstød mellem tyskerne 
og de frem mede. 

Den lokale befolkning forarges over 
byrderne til forsørgelse af de fremmede, 
selv om bistandsniveauet til disse er væ
sentlig lavere end i Danmark og bistan-
den mange steder gives i form af nød- .... 
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vendige varer. Også dette kan dog omgås 
og misbruges. Fra Ruhr-området omtales 
f.eks., hvordan uddelle rekvisitioner til 
børnesenge og madrasser er blevet om
byttet i forretningerne til farvefjernsyn 
og videoer, så børnene måne ligge på del 
bare gulv - og socialmyndighederne 
punge ud en gang til for at få dem i seng 
efter vestlig standard. 

En SPD-borgrnester i Ruhr-området 
erklærer opgivende om politikerne i 
Bonn og Dusseldorf: "De har alligevel 
ingen anelse om, hvad der går for sig ude 
i kommunerne". 

(Kilder, Jyllands·Posien 31/7 og 618 91; 
Die Wclt 11/8 91~ 

Irak 
Oldkirkelige kristne 
udvandrer fortsat 

I Danskeren 1991 nr. 3 s. 10 omtaltes, 
hvordan assyriske krisme i lange tider er 
blevet forfulgt og undertrykt på deres le· 
vesteder blandt en overvejende muslimsk 
befolkning, især i Irak, og at allerede ea. 
150.000 af dem menteS at være flygtet til 
andre lande. 

Golfkrigen og dens eftervirkninger har 
sal yderligere skub i udvandringen af 
krisme. Det drejer sig om nogle af kri· 
stenhedens allerældste grupper som kal
clæisk-krisme og nestorianere (Thomas
kristne). En stor del af dem har level 
blandet med kurderne i det nordlige Irak 
og er blevet revet med under forfølgel
serne af disse. Det anslås, at omkring 
10.000 kristne er flygtet til Tyrkiet, ca. 
2.000 til Syrien og nogle få hundrede til 
Jordan siden Golfkrigen. Kun ea. 3% af 
Iraks 17 mio. indbyggere var kristne. 

Vanskelighederne for de kristne for
stærkes kun af, al presset mod dem ikke 
så meget kommer fra den normalt ret 
verdslige regering i Bagdad, men mere 
fra de muslimske grupper som de sunni
tiske kurdere eller de mange shiiler i 
Irak, de til daglig lever iblandt, og hvis 
holdninger til dem de frygter, især hvis 
den islamiske fundamentalisme vinder 
overhånd som i Iran. 

Følelsen af usikkerhed blandt de krist
ne er generell stærk, og ttoen på indførel
se af demokratiske og tolerante tilstande 
tilsvarende svag. Mange overvejer eller 
forbereder sig derfor på at følge efter de 
talrige, der allerede varigt har forladt 
Irak. 

(Kilde, Kruteligt Dagblad 14/6 91; 
Ncw-swoe.k 17/6 91). 

I Bøger og tidsskrifter I 

HVEM-IIVAD-HVOR 
- eller rett: re et eksempel på 
forfalsknin5ens teknik. 
Hvem - HvaJ - Hvor 1991. 
Politikens håndbog. Redaktion: 
Ole Schierbeck og Erik Høvring. 
(Politikens for[<tg, 1990. 416sider. 
99 kr.). 

Den lille bog»Hvem-Hvad- Hvor«har 
igennem tiden opnået en sjælden plads i 
danskernes bevidsthed. Her har generatio
ner læst om årets begivenheder og sikret sig 
en baggrundsviden om de begivenheder, der 
optog befolkningen i årelS løb. 

Det kan derfor heller ikke undre, at flygt
ninge- og indvandringsproblematikken kom 
med i 1991-udgaven. 

Man kunne vel på forhånd ikke stille 
store forventninger til detteafsnit. For det er 
jo som bekendt næsten umuligt at opdrive 
vederhæftige populærudgivelser på områ
det. Hvorfor skulle så denne bog være an
derledes? 

Men alligevel. Ud fra netop denne bogs 
traditionelle høje standard er det ikke uden 
en vis spænding, man slår op på de relevante 
sider. 

Men ak. Hvor kunne man dog være så 
dum. Det er ikke faktum, man får her. I 
virkeligheden kunne disse afsnit mere pas
sende være kaldt »nyere indvandringspro
paganda i sammentrængt form« eller »en 
eksemplifikation af misinformationens tek
nik«. 

Det vil være ganske uoverkommeligt at 
korrekse alle bogens vildledende eller usan
de oplysninger. Men el par af guldkornene 
bør dog næ,'lles til illustralion: 

Vi får indledningsvis (med ekstra stor 
skrifttype) at vide, at »en indvandrer er en 
udenlandsk statsborger, som har søgt og fået 
arbejds- og opholdstilladelse i Danmark«. 

Nådadada ! Del vil altså sige, at indvan
drere, der har fået statsborgerskab, slet ikke 
er indvandrere! Men omvendt, naturligvis, 
hvilken realisme ligger der ikke i konstate
ringen af, at udlændinge, der får tilladelse til 
at være her ud over de få måneder. der er en 
turist beskåren, må formodes at forblive her 
permanent som indvandrere. 

Således afklaret læser man videre og bero
liges straks. For i dag er her indvandrings. 
stop, hedder det. Og det er jo belryggende. 
Især når bogen behændigt i de tilforladeligt 
udseendetaltabeller glemmer at fortælle, ar 
f.eks. antallet af tyrkere er 5-doblet siden 
dette såkaldte stop, at hvert ijerde nye skole
barn i de københavnske kommuneskoler nu 
er indvandrer, og ar tilslrømningen fra de 
overbefolkede områder har nået et niveau, 
så at vi vil have fået over 20 millioner i 
midten af næste århundrede, hvis det fort· 
sætter på den maner. 

Men til den tid er delle ganske vist i 
henhold til bogen ikke noget problem. For 
de nytilkomne er jo til den tid nok udgået af 
oversigten over indvandrere. De har nok 
fået statsborgerskab! 

Med denne problemløsende vinkling på 
stoffet bliver man ikke forundret over, at 
bogen ikke siger noget om, hvad det egentlig 
er for problemer, der var aktuelle på flygtnin
geområdet i 1990. Vi hører den gode gamle 
skrøne om, at her i firserne kun kom 30.000 
flygtninge (heil nøjagtigt 29.769)-et tal der 
i øvrigt forlængst er blevet afkræftet. Kun 
0, 18 % af verdens ca. 16 millioner llygtnin
ge, hedder del patetisk s. 131. Men bogen 
fortæller ikke el suk om, at langt hovedpar
ten af de omtalte 16 millioner aldeles ikke er 
mennesker, der skal hjælpes gennem asyl. 
Det er simpelt hen sl~l ikke gåel op for 
skribenten, at der faktisk r forskellige typer 
af flygtninge, og at det kun er en del af dem, 
der er værdigt trængende, sc,n:. skal hjælpes 
ved at flytte dem lil Vesteuropa. Bl.a. fordi 
denne måde al hjælpe er vanvi!lig dyr. 

Langt mindre kan det derfor undre, at 
llygtningeafsnittet forbigår de problemer, 
som FN rejste i årets løb, og som kort kan 
sammenfattes i FN-tlygtningebøjkommissæ
rens udtalelse om, al hvis vi fortsæller den 
nuværende asylpolitik, vil det gå ud over de 
virkelige flygtninge (Jyllands-Posten 17/ 6 
90). Og endnu mindre undrer del, at det 
forbigås, at FN's flygtningekoordinator for 
Vesteuropa skønnede, al kun ca. 5 % af dem, 
der kom i 1990, var ægte, politiske llygtnin
ge! 

På samme måde kigger bogen i øvrigt 
også uden om de problemer, som blev rejst i 
årets løb af bl.a. Europarådets eksperter i 
befolkningslære og vor hjemlige professor 
på området, P. C. Maubiessen. Disse forud-
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ser et »massivt(( muhamedansk indvan· 
dringspres - bl.a. gennem familiesammenfø
ringsreglerne, som sammenlignes med en 
snebold, der ruller. 

I »Hvem-Hvad-Hvor«er der tilsynela
dende ikke noget, der ruller - andet end 
forfatterhonorarerne. På fanu1iesammenfø
ringsområdet får vi tværtimod at vide, al 
kun J 5 familiemedlemmer følger efter, når 
100 flygtninge får opholdstilladelse i Dan
mark. Mærk hvor behændigt familiesam
menføringssnebolden skjules under et øje
bliksbillede af forholdene på flygrningc
områdel. Og mærk også, at der ikke siges 
noget om, al delle tal jo sandsynligvis vil 
ændre sig, når »flygtningene« først får eta· 
blercl sig her ligesom tidligere tiders »gæste«
arbejdere. 

Det havde ellers været nærliggende at 
gøre lidt mere yd af de såkaldte familiesam
menføringer. For i årets løb offentliggjordes 
jo ogsa ru1tursoc1ologeo Eyvind Vesselbos 
rapport om familiesammenføringerne i Is
høj, som viser, hvad etableringen af menne
sker fra de overbefolkede kulturkredse fører 
med sig. I rapporten kan således læses, hvor
dan f.eks. tyrkerne der 10/vdobledesi antal i 
årene 1960-90. 

Således sløvet af bogens tilpassede faclS er 
man næsten lige ved at overse, at den kritik· 
løst viderebringer oplysningen om, at »de 
samlede udgifter for flygtninge i 1989 var 
2,4 milliarder kr.« En notorisk usandhed. 
For bogen glemmer jo ganske at anføre, at 
dette beløb kun er den af Flygtningehjælpen 
opgivne udgift vedrørende flygtninges førsre 
periode her i landet. Tværtimod vil læseren 
ud fra bogens angivelse af, at her er 30.000 
flygtninge jo gå ud fra, at udgifterne til alle 
disse 30.000 er medtalt. Og bogen overser 
for øvrigt også behændigt.at Flygtningehjæl
pens udgiflStal for den første periode, flygt
ningene er her i lande~ forlængst er gennem
hullede af Hans Engell, der har påvist, at der 
er »glemt« en række poster i opgørelsen 
(Berlingske Tidende 17 /6 90). 

Det er kort sagt velkendte levebrødshu
manistiske kræfter, der har fået lov til at 
boltre sig i bogen - med striber af tilpasnin
ger, udeladelser, vildledendesammenstillin
ger samt direkte og indirekte løgne. Man 
erindrer bogens 1990-udga ve, hvor det på s. 
200 med hjemmel i redaktørens fordomme 
fortælles, at Den Danske Forening er en 
»stærkt nationalistisk, højreorienteret sam· 
menslutning«. Og man husker, hvordan der 
i registeret under 0P5lagsordet »racisme« er 
givet en henvisning til den side, hvor forenin
gen omtales - og hvor der i øvrigt intet står 
om racisme-. 

Man ser forfatterne ul sådanne skoleek · 
sempler i manipulation for sig: Med gnomag
tig fattevilje bøjet over papiret i anstrengelse 
for at finde ud af, hvordan de nu bedst får 

konstruktionerne til at tage sig troværdige 
ud - og hvordan de bedst får sværtet dem, 
der er frække nok til at fortælle, at bogen syr 
kejserens nye klæder. 

Kære forfattere: Fik De tilfredsstillelse? 
Fik De de attråede klap på ryggen? Føler 
De Dem stolt over på denne måde at kunne 
føre befolkningen bag lyset? 

Så dybt er man sunket på »Hvem- Hvad 
- Hvor«. Helt ned i den dybe, den æreløse 
misinformation ! 

Ole Hassclbalcb 

Danmark i Spejlet 
Danmark i Spejlet er et borgerligt kul

turtidsskrift. 

Tidsskriftet behandler spørgsmålet om 
dansk identitet i et nyt Europa med øget 
internationalisering og påvirkninger fra 
udlandet. Hvad er del al være dansk, og 
hvordan vil det blive i fremtiden? Svare
ne søges gennem behandling af litterære, 
historiske og politiske emner i et dansk 
perspektiv. 

Tidsskriftet rummer politisk og kultu
relt debalStof, synspunkter og sarntidskri
tiske indlæg - og ikke alle af samme Ob· 
servans. Danmark i Spejlet vil i følge 
dets målsæming ikke være noget menig
hedsblad. Skribenterne er kun forpligtet 
på deres egne ord og ikke på et ideolo
gisk, politisk program. 

Danmark i Spejlet udkommer 4 gange 
om året: Januar, april, juli og oktober. 

Et års abonnement (4 numre) koster 
175 kr., incl. forsendelse. Danmark i 
Spejlet udkommer i år i juli og oktober 
måned. Tidsskriftet åbner i øjeblikket 
mulighed for at tegne abonnement for 
resten af 1991 samt 1992 for 200 kr., 
incl. forsendelse. 

Det netop udkomne juli-nummer rum
mer bl.a. et interview med forfatteren 
Ole Hyltoft, en artikel af filosoffen Hen
rik Gade Jensen om begreberne "Stat, 
folk og fædreland" saml et s!Ørre essay af 
forfatteren Nina Bjørneboe. 

Abonnement kan tegnes ved henven
delse til redaktøren: 

Danmark i Spejle/ 
v!Niels Lillelund 
Jacobys Alle JO. 4. n,, 
1806 Frederiksberg C. 

Dansk identitet 

Dansk Identitetshistorie. Bind 
1: Fædreland og modersmål 
1536-1789. Red. af Ole Feld
bæk. Af Lorenz Rerup, Harald 
llsøe, Vibeke Winge, Ole Feld
bæk og Karin Kryger. (C. A. 
Reitzels Forlag, 1991. 424 sider. 
395 kr. i løssalg, 350 kr. pr. bind 
i subskription på bd. 1-4). 

C. A. Lorentzens billede af Danne
brog, der falder ned fra himlen, pryder 
forsiden af første bind af den nye Dansk 
Iden1ile1shisiorie. På C. A. Lorentzens 
tid levede den gode gamle historie om 
danskernes flag, der kom til dem som 
sendt fra Vor Herre i kampens hede, i al
lerbedste velgående. Nationalitet og na
tionalfølelse blev der ikke stillet spørgs

. mål ved; det blev betragtet som evige, 
alment gyldige begreber. Det var i natio
nalstatens blomstringsperiode. 

Efter nazismens pervertering af natio
nalitclSbegrebet blev spørgsmålet dysset 
ned blandt pæne mennesker. Et begreb, 
der har været brugt som legitimation af 
nogle af de værste forbrydelser i menne
skehedens historie, får uundgåeligt en 
bildang af noget suspekt Det var ikke 
længere ubetinget i sin orden at være 
nationalsindet. Den gamle opfattelse af 
nationaliteten som noget ubestrideligt og 
givet blev taget op til overvejelse, og fra 
historikerkredse bredte sig den opfattel
se, at nationalfølelsen hang sammen med 
nationalstaten, der som bekendt ikke er 
mere end et par hundrede år gammel. 
Argumentet er blevet brugt i vor nyeste 
historie som et forsvar for ideen om EF 
og ophævelsen af nationalstaten. Ifølge 
de mest o,•erbeviste EF-tilhængere er na
tionalitet altså noget, der kan ophæves 
sammen med staterne, samtidig med at 
en ny, europæisk identitet skabes. 

Den seneste udvikling, bl.a. i de sov
jetiske republikker, har imidlertid tvun
get historikerne til endnu en gang at tage 
synet på nationaliteten op til overvejelse. 
Det har jo vist sig, at nationalfølelsen 
ikke bare sådan kunne afskaffes ved lov. 
Den har dybe rødder i mennesket, og den 
hænger sammen med sprog, kultur og 
religion. 

Forvirringen iblandt historikerne har 
forplantet sig til det nye værk om "Dansk 
identitet". Oprindeligt, fortæller redaktØr 
Feldba:k i sit forord, havde man tænkt 
sig at tage kronologisk udgangspunkt i 
1700-tallel ud fra en betragming om, at 
det var her, nationaliteten fik betydning 
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for andre end magthaverne i landene. Så 
hørte man en forelæsning af Harald Ilsøe 
om danskernes forhold til deres fædre· 
land i 1500-tallet, og så gik det pludselig 
op for forskerne, at danskerne da vist 
også i 1500-1600-tallet kendte til natio
nalfølelse. 

Så måtte man rykke begyndelsen til
bage. 

Den episode giver på forhånd læseren 
grund til at væbne sig med tvivl om lø· 
digheden af bogens indhold. Tvivlen vi
ser sig da også begrundet for så vidt, som 
Dansk ldemitetshistorie ikke indeholdci: 
grundige overvejelser om,' hvad natio
nalfølelse egentlig er for noget. Den sy
nes hildet i den akademiske tro på at 
kunne forklare alt· fra det arkimediske 
punkt uden for verden gennem beskrivel
ser af holdningsændringer op gennem hi
storien. 

Men når man er færdig er man ikke 
blevet klogere på, hvad nationalfølelse 
er. Det hænger måske sammen med, at 
den nationale identitet ikke bare er en 
vedtagelse i Folketinget eller et psykolo
gisk våben i magthavernes hånd, men en 
menneskelig virkelighed, en menneskelig 
livsbetingelse så sandt som vi ikke fødes 
uden forældre og uden bånd. 

Den diskussion kommer den nye hi
storiebog ualmindelig let henover, men 
det kan der jo også være en pointe i. 

Niels Lille/und 

Offentlig mening 
under manipulation 
Ole Hasselbalch: Den offentlige 
IJlening. (Handelshøjskolen 
Arhus, 1991. 238sider. 60 kr.). 

Det erhvervsredige Institut ved Han
delshøjskolen i Aarhus har udgivet en 
bog af professor Ole Hasselbalch med 
titlen "Den offentlige mening". 

Forfatteren åbenbarer, at arbejdet med 
bogen begyndte som et studium af de 
presseretlige ansvarsregler, men resulta· 
tet blev en bred skildring af muligheder
ne for at øve meningspåvirkning og det 
hjemlige og internationale misbrug af 
dem, dokumenteret med et væld af cita
ter. 

På et enkelt område kan man sige, at 
bogen er lovlig sent ude, fordi det største 
kapitel, der handler om den internationa
le - vi kan også sige den sovjettiske -
opinionsmanipulation, på grund af den 
storpolitiske udvikling overvejende har 

fået historisk betydning, men man skal jo 
lære af historien, og de kategorier, der 
bevidst eller ubevidst formidlede sovjet
tiske interesser, kan det stadig lønne sig 
at være på vagt overfor. 

For tiden er det dog nok de hjemlige 
manipulationsproblemer, der har størst 
interesse. Ole Hasselbalch har flittigt stu· 
deret venstrefløjens liueratur og doku
menterer, hvorledes de socialistiske jour
nalist.er, der er ansat i den borgerlige 
presse, målbevidst stiler efter at nedbry
de de traditionelle former for journalistik 
for at udbrede deres egne meninger. 

Manipulationerne truer først og frem
mest fra massemedierne, men der er -
som forfatteren skildrer det side 167 -
mange andre veje. 

Det store spørgsmål er, hvorledes man 
kan ruste befolkningen til at afværge de 
meningsmanipulationer, den bliver udsat 
for. 

Specielt med henblik på at afsløre og 
informere om fremmede påvirkningsak
tiviteter ønsker forfatteren, at det demo
kratiske staisstyre skal skabe noget i ret
ning af det, som det såkaldte H. P. Søren
sen-udvalg i begyndelsen af J960'erne 
anbefalede, altså et nævn, der skulle føl
ge den propaganda, som fra udlandet ret
tes imod den danske opinion, men et of
fentligt organ anser han med rette ikke 
for tilstrækkeligt. Opgaven kræver også, 
at danske nøgleinstitutioner går ind i ar
bejdet, og det er til syvende og sidst nok 
bedre, at de tager sig af det, end at staten 
gør det. 

I denne forbindelse peger forfatteren 
især på det socialdemokrntiske arbejde, 
der har været vendt imod samfundsned· 
brydende kræfter. Jeg kan her tilføje, at 
Forlaget Fremad i september 1949 gratis 
omdelte min bog "Saadan er kommuni
sterne" til alle deltagerne i den socialde-

mokratiske partikongres med en stærk 
opfordring til at fremme dens udbrede!. 
se. 

Ole Hasselbalch ser også en opgave i 
at bevidstgøre pressens medarbejdere 
over for det problem, påvirkningsopern
tioner kan udgøre. Men til en vis grad er 
det jo netop pressens medarbejdere, der 
selv udgør problemet. Dem vil man dog 
normalt have nogen mulighed for at imø
degå i pressens egne spalter. Anderledes 
med de elektroniske medier. Radionæv
net, der også tager sig af TV, fungerer 
ikke som det tænkte værn imod medie
manipulationerne, men er i praksis blevet 
en læmur, bag hvilken medarbejderne 
frit kan tumle sig og blæse de gammel
dags journalistiske principper en lang 
march. 

Skønt manuskriptet er færdiggjon i 
maj 1990, har forfatteren dog fået med, 
at der i sommeren 1990 blev afgivet be
tænkning af Medieansvarsudvalget med 
forslag til en presselovgivning, som for
faueren ventede ville rette op på en del 
af de påviste skævheder. Siden er den 
nye medielov blevet vedtaget Blandt 
andet åbnes der mulighed for genmæle i 
de elektroniske medier. Hvad det kom
mer til at betyde, må man afvente at se. 
De hidtidige nævn, Radionævnet og 
Berigtigelsesnævnet, har jo slet ikke 
udnyttet deres muligheder, så der er 
grund til at væbne sig med skepsis over 
for det nye pressenævn også. 

"Den offentlige mening" peger på 
mange aktuelle og betydningsfulde pro
blemer, men det er en bog for videre
komne. Det er tung læsning, og typogra
fien letter ikke tilegnelsen. Men med dis
se forbehold kan bogen anbefales til 
dem, der ønsker at råde over et rustkam
mer på dette område. 

Bjørn Svensson 

DEN OFFENTLIGE MENING 
Ole Hasselbatch 

238 sider, 60 kr. incl. moms 

Bogen købes ved skriftlig bestilling til: 

Handelsvidenskabelig Boghandel, 
Handelshøjskolen i Århus, 

Fuglesangs Alle, 
8210 Århus V. 

Bogen sendes pr. efterkrav. 
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F oreningsnyt 

LOKALRADIO 

Appel om kontingent 
I foråret bad vi alle medlemmer af 

DDF om at indbetale kontingentet for 
1991 - ligesom tidligere mindst 100 kr. 
og meget gerne mere. Får vi ikke bidrag 
fra medlemmerne, går foreningens virke 
jo i stå. 

Den Danske Forening er begyndt at producere lokalradio - foreløbig 10 
minutter om ugen. Der sendes almindeligt orienterende stof, interviews m.v. 

De fleste har da også nu indbetalt 
deres 1991-kontingent- adskillige en hel 
del mere end minimumskontingentet. 
Men der mangler stadig en del. Inden vor 
regnskabsfører mod åretS slubling skal i 
gang med det besværlige, tidsrøvende og 
port0slugende arbejde med at udsende 
rykkere til restanterne, appellerer vi der
for indtrængende til dem, der endnu ikke 
har betalt, om at gøre det nu. 

Udsendelserne indspilles på kassettebånd, der sendes over flere lokalradioer 
- men langt fra så mange som ønskeligt. 

Spørg din egen lokalradio, hvornår den sender indslagene! 

Medlemmer, der ønsker en kopi, kan få den hos foreningens områderepræ
sentanter - se oversigten over disse bagerst i bladet. Indvandringslobbyen har mange og 

tykke sugerør i de offentlige kasser, altSå 
i bl.a. vore lommer. Vi har kun vore 
medlemmer og frivillige bidragydere at 
bygge på. 

Få eventuelt en kopi og gå til din lokalradio og få den til at sende indslage
ne! 

Bånd nr. I. 1991 indeholder: 

- Præsentation 
- Tør vi stole på dem? Om danskerne og politikerne 
- Qpbagtekanoflerog sovs. Om at være dansk. 
- Pas godt på Danmark - en ny folkevandring er i gang! 
- Flygtninge - og andre godtfolk 
- Gæsterne, der blev 
- Allah ogos 
- Fup på biblioteket 

Efterlysning: 

!111 
li 

Girokort til indbetaling findes vedlagt. 
Husk at skrive tydeligt navn og adresse 
på indbetalingen. 

Vestjylland 

Til brug for produktion af indslag efterlyser forerringen alle former for bånd
optagelser - møder med politikere og andre, udsendelser fra radio og TV m.v. 
Send, hvad du har eller kan skaffe, og lad os kigge på det! 

Som ny områderepræsentant i Vestjyl
land vil jeg gerne appellere til medlem
mer i denne del af landet: Kontakt mig 
venligst med henblik på udveksling af 
ideer og inspiration til gavn for vor fæl
les sag. Evt. oprettelse af lokalgruppe. 

Kirsten Fogt 
Ole Wormsvej 11 
7500 Holstebro 
TIC. 97 42 91 31. 

DANSKEREN 
udgives af 'Den Danske forening, h,•is formål er på folkestyrets grund, 
ua.fnængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk lcultur, 
sprog og levevis i en verden, der true.,; af kaos, overbefolkning, vold og 
fanatisme. 
f-oreni.ngens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent 
Ckke-me<llemmer kan abonnere på bladet for 125 Jcr. om året. lndmcldel· 
ses· og bestillingskupon se na:ste side. 
Eftertryk tilladt med 1ydelig kildeangivelse. BladCI (cvL kopier af det) 
og foreningens and-re tryksager må ikke omdeles privat sammen med 
trykmateriale fra anden kilde eller med påført tek>~ logo el.lign. 

Fortnlng<ns adn$s<: Posiboks 411, 8 100 Århus C. 
Sekretariat: Tir. 86 13 24 Ol. Gin>: 4 S4 7S SI 
R<dakllon: 
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red" sl)'relscsmcdl.), tlf. 31 SS 18 02 
Mødevir-ksomhed: 
Muret Poul Vlnlher Jensen (næstformand), tlf. S3 72 05 30 
Juridisk bistand: Advokai Folmer Reindel (Slyr.medJ.). Of. 33 IS 80 00 

Ttlefonavls: Tlf. 62 22 74 75 

OmrAderepræsenta.nter: 

København: Direktør Herluf Rasmusscn, llf.31 78 19 60 
Siud. mag. Peter Neerup Buh!, Of. 36 77 40 10 

Nordsjælland: Prof"jur. dr. Ole Hasselbalch (fonn.). tlf. 42 19 IS 54 

:\fid1$jælland: Bibliotekar Harry V.nier (Slyr.m:dl.), tlf. 42 38 75 93 

Sydsjælland : Lærer Verner llolm, tlf. 53 73 19 13 

Bornholm: Poul Lindstrøm. tlf. S395 17 64 

Lolland-Falster: Potitias._ Jan Simonsen, tlf. S3 87 80 32 

Fyn: Politiassistcnl Erik Oago, tlf. 62 22 S6 S8 

S,,ndcrjylland: Annelise Nielsen, tlf. 74 62 fJ7 00 

Sydjylland: Ekspedienl Ellen Ewe,s (styr.med!.), tlf. 75 36 IO 06 

SydøstJylland: Fhv. overla,re, Ingrid Malhome, df. 7S6! 47 76 

Vestj ylland: Sygeplejerske KirslCll Fog 1. tlf. 97 42 91 3 l 

Nordvestjylland: HF-siudorcndc Ronald Hansen, Of. 97 74 OS 66 

Himmerland : Sygeplejerske D<,ri, Nielsen, tlf. 98 38 21 72 

Vendsy~I: Basemekaniker Siccn Jø,gensen, tlf. 98 42 27 03 
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Møderi 
efteråret 1991 
Esbjerg - tirsdag den 17. september 
kl. 19.30 
Sted: Esbjerg Hovedbibliotek 
Foredrag Preben Møller Hansen 
og debat: "Flygtninge- og socialpolitik" 

og Søren Krarup 
"Vor nationale fremtid" 

Næstved - torsdag den 19. september 
kl. 19.30 
Sted: Grønnegades kaserne, lok. 117 
Offentligt møde 
Foredrags-
holder: Verner Holm 

København - lørdag den 28. septem
ber kl. 9.30 

Alle medlemmer, der ønsker at deltage 
aktivt i Den Danske Forenings arbejde i 
København og på Sjælland, opfordres til 
at møcteop. 
Program: 
Kl. 9.30 Velkomst ved Poul Vinther 

Jensen 
Kl. 9.45 Oplæg ved Keld Anthony 
KJ. 11.00 Debat om virksomheden frem

over 
Kl. 12.00 Frokost (kan købes for 90 kr. 

inkl. kaffe) 
Kl. 12.45 Dannelse af lokalgrupper 
Kl. 13.45 Sammendrag af Poul Vinther 

Jensen 
Kl. 15.00 Kaffepause 
Kl. 15.30 Afslutning ved Keld Anthony 
Tilmelding samt oplysning om møde
sted: Lilian Bostok, tlf. 31 22 86 47 
inden den 26. september. 

TELEFONAVIS 

FØRST MED DET SIDSTE!!! 
Drej 62 22 74 75 og hør om 

-"' flygtninge/indvandrerproblemerne! ... 
r.:,f DEN DANSKE FORENING 

pl Q~ 

Skive - tirsdag den 8. oktober kl. 19.30 
Sted: Gl. Skivehus, 

Sdr. Boulevard I 
Foredrag: Poul Vinther Jensen 

Esbjerg - tirsdag den 12. november 
kl. 19.30 
Sted. Esbjerg Hovedbibliotek 
Foredrag Ole Hasselbalch 
og debat: "Goebbels' børn" 

Næstved - onsdag den 13. november 
kl. 19.30 
Sted: Grønnegades kaserne, lok.117 
Foredrags-
holder: Harry VinlCJ' 

MånedsmØder i Ribe amt 
Medlemsmøde den første mandag i 

hver måned kJ. 19.00 i Esbjerg Hoved
bibliotek, lok. 3. Medbring gode venner, 
gode ideer, godt humør, kaffe m.m. For
mål: At styrke lokalforeningen og sam
menholdet. Mødeform: Små foredrag, 
diskussioner og hyggeligt samvær. Kon
takt formanden for Ribe amt, Ellen 
Ewers, tlf. 75 36 10 06, hvis der er 
spørgsmål. Bedst om aftenen. 

"På krydstogt i folkehøjskolens sang
bog" med Ulrik Høy 

Vejen - onsdag den 16. oktober 
kl. 19.30 
Sted: Hotel Vejen Gæstgivergård 

Roskilde - onsdag den 23. oktober 
kl. 19-30 
Sted: Kildegården, Helligkorsvej 5, 

lok. 344 

Redakiør Ulrik Høy, Weekendavisen, 
Berlingske tager os disse aftener med på 
et krydstogt i folkehøjskolens sangbog. 
Den er net0p udkommet i et nyt oplag, 
og man sporer mange steder en fornyet 
interesse for det at synge sammen. Uden 
sang intet fællesskab, uden fællesskab 
ingen sang, og folkehøjskolens sangbog 
er et fortræffeligt opslagsværk, når det 
gælder spørgsmål om dansk identitet, 
dansk selvforståelse og danskernes kær
lighed til fædrelandet. Ulrik Høy akkom
pagnerer selv på klaver og causerer mel
lem de enkelte sange, der spænder over 
temaer som udvandring, krig og fred, 
erotik, pengesorger, dansk natur og vejr
lig og ikke mindst trO, håb og kærlighed. 

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 75 51. 

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

Evt. stilling: 

Gade, vej m.m.: -------------

Pastor. og -diStrikt: 

Kuponen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100 Århus C. 


