
Udgivet af 
DEN DANSKE FORENING 

En ægte Victor 
Fhv. chefredakJør Victor Andreasen gør 
på sine præmisser op med indvan.-
dri.ngspolitikken. S. 3 . 

Kulturlån uden folkevandring 
Prisbelønnet folkedigter Benny 
Andersen bekræfter uforvarende, al 
kulturpåvirkning iJrJw afhænger af 
folkevandring. S. 4. 

LO-ungdom rigtige danskere! 
Stadig tydeligere, at W og Socialde
mokraJiet er på kant med de menige i 
fremmedspørgsmålei. S. 7. 

Racisme i Finansministerier? 
Følg endelig med.! S. 8. 

Kolonisering eller folkesrar 
Nationalstaten nødvendig for en friere, 
fredeligere og rigere verden. S. 9. 

Propagandamøllen maler 
Vi har besøgt Mellemfolkeligt Samvir· 
kes sære, ufo/kelige boghandel. S . JO. 

De fremmedes 
over-kriminaliter 
Bekræftelse gennem de seneste 
tal. S. JO. 

Fair Play - Også for os? 
Tilhængere af vold og trusler bag nyt 
"antiracist"-oplpb, der har fuppet bl.a . 
EF for penge. S. ll. 

Flerkulturel skoleslum 
Norsk adjunlt.t om masseindvandringens 
ødelægge/se af undervisningen og den 
pædagogiske moral. S. 14. 

Islams ugerningsmænd 
Nu er knivmorderne også efter 
Rushdies oversæ11ere. Vestens ånd skal 
lammes. S. 2 og s.15. 

Fra nær og fjern 
Rubrikkerne "landet rundt" og 
"Fra andre lande". S. 16 og s. 19. 

5. årgang NR. 4 . SEPTEMBER 1991 

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 ,... 

DANSKERl!N . NR. 4 • SEPTEMBER 1991 3 



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. 


