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Maskespil
"Det er virkelig tankevækkende, at
til trods for, at vi har haft indvandringsstop siden 1973, så er der en
betydelig vækst i anta/ler af udlændinge. Indvandrersropper bliver gennemhullet af reglerne for familiesammenføring ", sagde justitsminister Hans
Engell 15/12 91 til Jyllands-Posten.
"Vi har valget mellem at stramme
loven eller risikere kaos og sammenbrud i vor (ljy/po/itik. Det er ikke
noget.jeg gætter mig til. Det er et synspunkt, der deles af blondt andre FN's
flygtningehøjkommissær", sagde han
til Berlingske Tidende 1/9 91.
Regeringen ved altså godt, at det er
rivende galt fat. Oppositionen ved det
også. Alligevel .nipser man bare lidt
med den katastrofale udlændingelov,
så det kan se ud som en stramning.
Derpå kører man uanfægtet videre
mod afgrunden (se artiklen s. 3). Ja,
man fejrer endog den påståede stramning med at lægge op til at modtage en
halv snes tusinde uspecificerede
jugoslaver.
"Midlertidigt" siger man, uden noget at have denne påstand i. Og dermed siger man jo i virkeligheden også, at de adskillige gange titusinde
"flygtninge", man allerede har ladet
strømme ind i Danmark, trods alle
bestemmelser og løfter altså ikke skal
anses for at være her "midlertidigt".
Fremmede lande med et befolkningsoverskud, de vil have afsat, behøver ikke at bruge magt for at få os til
at åbne landet for deres kolonisation.
Det gør vore ledere jo helt af sig selv.
De finder det åbenbart også unØdven-

digt at forklare os, hvorfor i alverden
der skal anbringes i hundredetusindvis af fremmede i et land med kæmpearbejdsløshed, eller hvorfor et folkeligt enhedssamfund som det danske
skal ændres til et elnisk kludetæppe af
den slags, hvis indbyggede sprængstof nu ses i fuldt udbrud i det tidligere Jugoslavien.
Den forestilling, vi har set opført på
Christiansborg, virker som et makabert maskespil.
En regering, som efter alle meningsmålinger at dømme har en solid
vælgeropbakning til en tilbundsgående ændring af en håbløs landafståclseslov, viger tilbage for ved vælgernes
hjælp at gennemføre den politik, den
selv siger er nØdvendig. En opposition, der også i denne sag bæver for
folkets røst, får lov at gøre et i forvejen utilstrækkeligt udspil helt meningsløst.
Kendsgerninger og argumenter, der
burde ryste vore magthavere, gør
åbenbart intet indtryk, fejes i hvert
fald hånligt til side. Fortielse, forstillelse og løgn sættes i Stedet.
Vi kan fortsat søge at afsløre dette,
så danskerne dog får mulighed for at
se, hvad flertalspolitikerne er i færd
med, nemlig at bosætte - i det lange
løb - millionvis af fremmede på dansk
jord. Men det sropper åbenbart ikke
dette vanvid.
Det politiske maskespil bliver stadig mere absurd. Det er på tide, at
nogen river masken af landsforræderiets pokerfjæs, inden det hele er spillet
bort.

En lærke letted'
Det blev nej til Unionen. Trods bønner. Trods trusler. Trods
den samlede presses massive tryk. Trods investering af kæmpebeløb i "oplysning" af den uvidende befolkning. Trods alt.
Flertalspolitikerne begreb det ikke. Nogle af dem talte om, at
der ikke var "oplyst" nok. Andre sagde med vanlig arrogance, at
vælgerne er dumme.
Danske vælgere får normalt ikke lov til at bestemme noget som
helst. De etablerede partier bestemmer, hvad de kan vælge imellem. Hvis man har noget vigtigt på hjerte, skal det gennem partiledelsernes censur og godkendes til fremførelse på tinge. Partiledelserne bestemmer på den måde, hvilke synspunkter der overhovedet kan være beslumingsgrundlag.
Når folk alligevel har mentnoget aildet, end disse ledelser kunne godkende, er der blevet hundset og regeret med dem, "oplyst",
herset og hånet, indtil vælgerne faldt til føje. Udlændingepolilikken er det klareste eksempel Her står det massive folketingsflertal som bekendt over for det massive befolkningsllerk'\I.
Så kom unionsspørgsmålet, og denne gang k,mne vælgerne
pludselig få lov til at bestemme selv. Kan det undre, at en del af
dem lod års ops-paret vrede og frustration .m afløb?
Kan det undre, at fornemmelsen af, at politikerne gang på gang
har ført befolkningen bag lyset, skabte en udbredt skepsis
omkring flertalspolitikernes unionsoplysning?
Man kunne have håbet, at det skete havde føn til selvrnnsagelse i de christfansborgske gemakker. Men man har indtryk af, at de
underkendte politikere i stedet bruger tiden på at hitte ud af,
hvordan de alligevel kan få deres vilje.
Danmarks historie er en tusindårig historie om kampen for
selvstændighed - ofte på tværs af landets politiske ledere. Unionsafstemningen blev en markering af, at denne kamp vil
fortsætte, når omsiændighederne kræver det. For mange, der
frygtcde, at viljen til at være sig selv kunne dysses i søvn, var det
en dyb lettelse at opleve dette.

Ell lærke letted' og tusindfulgte
og straks var luften et væld af sang...
Og det var forår og Danmarkfrit!

10.000
Det er det antal jugoslaver, Folketinget siges at have besluttet
sådan ca. at flytte til Danmark.
De siges at være flygtninge, og det lyder jo meget godt. Men
hvornår har det, Folketinget vedtager på deue område, sidst
været, hvad det gav sig ud for?
Hvad er det helt nøjagtig for flygtninge, man vil have hertil?
Er det de mennesker, der har brug for det, fordi de f.eks. ikke kan
behandles for deres skader under de nuværende forhold hjemme?
Det melder historien ikke noget om. Så vi må nøjes med at håbe,
at det er de rigtige, der kommer.
Hvad med de jugoslaver. der allerede er her, fordi de er kommet af sig selv under krigen? Når der opstår uro i et land, hvis indbyggere normalt ikke kan emigrere til Vesteurop,~ udnytter
smarte personer normalt muligheden for at søge asyl i stedet Bli·
ver ,dlerede ankomne jugoslaver af den type mon sendt hjem eller klemmes de i stedet ind under den nye asylsærlov?
Midlertidigt, siger poUtikerne. Hvad er midlertidigt? Hvem
skal bestemme, hvornår de "midlertidigt" anbragte kan sendes
hjem? Folkeslagene på Balkan har revet hovederne af hinanden
igennem de sidste 500 år, Så nogen fynsk idyl bliver der næppe
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foreløbig på de kanter. Og folketingspolitikere har jo i øvrigt
overhovedet ikke for vane ru. sende nogen hjem, der ikke selv vil
det. Igen og igen har Udlændingedirektoratets årsberetning således fonalt, at næsten ingen af dem, der har fftet afsL~et deres asylansøgninger, tvangsmæssigt er blevet udsendt af landet.
Serberne bliver altså nu af med nogle, de ikke bryder sig om.
Skal de fordrevne placeres hos os? Skal folkefordrivelsespolitikken derigennem indirekte støttes af os?
Og er det økono1nisk fornuftigt at give hjælpen i fonn af en
flyming af jugoslaver op til os? Den engelske regering hævder
f.eks.• at der kan forsørges langt flere nødlidende jugosLwer for
de samme penge, hvis det sker i deres nærområde.
Hvad er det overhovedet man har vedtaget? Ved politikerne
det selv?

Ynkrygge
Da Socialdemokratiet holdt I. majmØde i Fælledparken,
skyndte Nyrup Rasmussen sig at pille et afsnit om EF-unionen ud
af sin tale for at undgå, at et par hjerneløse BZ-typer kastede rådne tomater på ham.
Op til EF-afstemningen skulle LO have holdt et debatmØde ~
Rådhuspladsen i København med deltagelse af modstandere og
tilhængere af Unionen. Men det blev ikke til noget. LO aflyste
mødet, fordi der var udsendt nogle løbesedler, som i forblommede vendinger antydede, at der kunne blive ballade.
LØbescdlerne kom tilsyneladende frn de samme kredse, som
også har terroriseret Den Danske Forenings møder. Derfor var
LO-formandens tilbagetog ikke nogen overraskelse for os. Da
disse kredse i 1990 søgte at ødelægge et af foreningens grundlovsmøder i Århus og i den forbindelse tog dele af fagbevægelsen til indtægt for det nye særprægede bidrag til vor grundlovskultur, fik LO-formanden nemlig et brev (7/6) fra os. Det
indeholdt dokumemation for, hvad der var foregået i Århus, for
hele rækken af mØ<leoverfald og for de her anvendte metoder, der
er i grov modstrid med det grundlag, fagbevægelsen bygger på.
Henvendelsen slutter: "Jeg skal derfor 11u tillade mig at anmode
om at få at vide, hvad LO's hold11ing er til den kampagne, som
fremgår af oversigte11 ".
LO-fonnanden svarede 12/6-90: "Undertegnede har modtaget
skrivelsen af 7. ds. med tilhørende bilag, hvilket imidlertid ikke
giver an/ed11i11g til komme11tarer hetfra".
Så ynkeligt er det fat. Der skal ikke andet end risikoen for et
par rådne tomater på det røde slips til, førend de stonnægtige stikker piben ind. Fagbevægelsens pionerer ville have grædt af skam.
l gamle dage var der noget, som hed Arbejderbevægelsens
Informationscentral. Her var man beskæftiget med at finde ud af,
hvor demokratie1s modstandere holdt til, og hvad de foretog sig,
således at der kunne tages passende forholdsregler over for dem.
Men den blev afskaffet. Arbejderpionereroes efterfølgere var alt
for følsomme af sind til den slags. I ?O'erne og 80'erne lykkedes
det derfor at indsylte en del fagforeninger i KGB's "fredskam·
pagoer". Det lød jo så godt med fred. l dag drænes en del fagforeninger for penge og støtte til alle mulige foretagender, der fører
sig frem under "antiracismens" maske, selv om de i realiteten er
noget helt andet. Og LO og Socialdemokratiet er overtaget af små
mænd i blå habitter, som lØber pibende af vejen for antiunionsaktivister, "antiracister" og antagelig ogSå for andre pressionsgrupper, der blot går tilstr$kkeligt håndfast til værks.
Lad os i stedet for disse omvandrende jakkesæt få ledere, der
kender deres pligt, når demokratiet sættes på spil! Lad os få en
bevægelse, der varetager medlemmernes inlCrcsscr.

Sturt nummer
Om en lovstramning, som ingen stramning er.
Det i årevis ventede politiske forlig til
strarnning af udlændingeloven er nu omsider indgået og udlændingeloven ændret
i overensstemmelse hermed.
Som bekendt er det stærkt påkrævet
med en stramning. Om tyve år vil vi s~..._
med over en million mennesker fra den
lredie verden, hvis deres antal fortsætter
med at vokse i samme takt, som det har
gjort i de sidste tyve år.
Dette problem vil politikerne løse på
følgende måde:
- Børncægteskaber forbydes. Dem er
der kun fl\ af.
- Indvandrere kan fremtidig "i almindelighed" nægtes ret til at få deres forældre her til landet, hvis de har andre børn
hjemme. De danske myndigheder forudsættes al!Så at vide, hvor mange børn et
par forældre i Langtbortistan har. For de
kan jo ikke regne med at få sandheden at
vide fra den indvandrer, der gerne vil have
sine forældre hertil. Sådanne forældre er
der forøvrigt heller ikke så farlig mange af
her i landet
- En indvandreri Danmark skal fremtidig have boet her i fem år for at kunne få
en ægtefælle fra hjemlandet hertil Langt
de fleste indvandrere har allerede boet her
i fem år, og resten vil komme til at opfylde denne betingelse.

- Opholdstillad.elsen til en immigrant,
der har giftet sig med en dansk statsborger, kan inddrages, hvis ægteskabet ikke
har varet mindst 3 år mod nu 2 år. Prisen
på et fupægtcskab vil med andre ord stige.
- En indvandrer skal kunne dokumentere, at han/hun kan forsørge de familiemedlemmer, der ønskes herop gennem
familiesammenføring. Ellers kan hjælp,
det offentlige måtte yde familiemedlemmerne, tvangsinddrives hos den pågældende indvandrer. Hvis han altså har
noget at betale med.
- Udlændinge, der udebliver fra afllØringer om deres sagsbehandling, kan frihedsberøves. "Stramningen" går så vidt,
at udlændinge, der gennem "voldelig eller
truende adfærd" over for personalet på
deres indkvarteringssted lægger hindringer i vejen for deues arbejde, kan fængsles. Men der er ,tltså ikke tale om, at de
mister retten til opholdstilladelsen, hvis
de selv modvirker sagsbehandlingen eller
udøver vold mod deres værter!
- Udlændinge, hvis identitet ikke er
kendt, kan nu fotograferes og få taget fingeraftryk ved indrejsen. Dette vil sikkert
afl1olde mange fra at komme!
- Danske ambassader får ret til at afvise åbenlyst grundløse asylansøgninger.
Hidtil har de skullet afvises i Danmark.
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- Et udvalg skal granske mulighederne
for at få en mere effektiv asylsagsbehandling. Det har der som hekendt været årevis
til at granske.
Ved disse foranstaltninger tænker man
sig alts.~ at løse det alvorlige problem, vi
er ved at få på halsen. Eiler hvordan?
Politikerne fortæller nemlig hinanden, at
der slet ikke er tale om nogen stramning.
For at være sikker på, at "stramningen"
ikke medfører nogen va:scnUig nedgang i
antallet af immigranter pr. år, lod Folketingets retsudvalg således udføre en
konsekvensberegning. Den Danske Forening er i besiddeL~e af derme beregning.
Den viser, at "stramningen• ingen reel
effekt ville have. Og så var Mimi Jacobsen, Dorte Bennedsen og de radikale tilfredse...
PS: Indvandrerorganisationerne mener,
at "stramningen" er imod menneskerettighederne, og har i den anledning varslet en
klage ved Menneskerettighedsdomstolen.
Tyrkerne har for deres vedkommende
meddelt. at de trods år i arbejdsløshed og
manglende dansk statsborgerskab kun vil
rejse hjem, hvis de får en livsvarig pension med. Sådant kaldes ikke afpresning.
Betal - betal - betal - betal!
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Rio og realiteterne
På FN's Konference om Miljø og Udvikling, som blev afholdt i Rio de Janeiro i begyndelsen
af juni, blev den største trussel imod miljøet og udviklingen stort set forbigået i tavshed.
I Time I. juni skrev Eugene Li11de11, at
"hvis konferencen skal blive til mere end
en ligegyldig bureaukratisk begivenhed
uden sammenhæng med de kræfter, som
truer jordkloden, må den gøre mere end at
fremkomme med skjulte hentydninger til
befolkningseksplosionen".
Danmarks miljøminister Per Stig Møller var bltmdtde konferencedeltagere, som
omtalte nødvendigheden af at gøre noget
ved befolkningseksplosionen.
Samtidig bebudede han, at Danmark vil
tredoble sit bidrag til den Globale Miljø
Fond, GEF, fra 50 til 150 mil!. kr. om året,
og at en voksende andel af den øvrige ulandsbistand vil blive miljørettet. Pengene
er i bedste fald sJJildl For som Tysklands
tidligere forbundskansler Hel11U1t Schmidl
skrev i Die Zcit efter konferencen, var det
"en kardinalbrøler at negligere aspektet
omkring befolkningseksplosionen i forbindelse med miljØkonferencen i Rio de
Janeiro ... Hvis Jordens befolkning bliver
ved med at vokse i det nuværende tempo,
kan intet fornuftigt menneske satse P<' at
formindske fattigdommen og bevare miljøet. Selv ikke, hvis vi frrdobler udviklingshjælpen ... Der beslår en ond cirkel
mellem underudvikling. absolut fattigdom,
befolkningseksplosionen og miljøfarer.
Så længe verdens ledere kun tager hånd
om et eller to af disse problemer, der griber ind i hinanden, bliver de ikke løst"
(dansk oversæu.else i Jyll.-Post. 17/6 92).
De årlige rapporter om "Verdens
Befolkningstilstand" fra FN's Befolkningsfond, UNFPA, er vidnesbyrd om den
voksende trussel, som befolkningseksplosionen udgør ikke blot imod naturen, miljøc1, men imod menneskehedens fonsane
eksistens. Rapporten fra 1990 slutter med
de manende ord: "Sådanne foranstaltninger (imod befolkningsvæksten Red.) tåler
ingen udsættelse. De må påbegyndes i de
første år af deue kritiske tiår".
Siden har befolkningsvæksten sat nye
rekorder. Verdens befolkning vokser nu
med næsten 100 mill. pr. år og har netop
rundet S,S mia 95 pct. af væksten fmder
sted i u-Jandene.
I rapporten frnl992, som udkom i april.
redegøres der for sammenhængen mellem
befolkningsvækst på den ene side og økonomisk udvikling, miljøødelæggelse og
folkevandring på den anden side:
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Økonomi
FN's Befolkningsfond har undersøgt
sammenhængen mellem befolkningsvækst
og økonomisk vækst i 82 u-landc. 1 de 41
lande, som havde den laves1e befolk11i11gsvæks1, var der en indkomsifremgang pr.
indbygger på gennemsnitligt 1,23 pct. pr.
år i 1980'erne.
I de 41 lande, der havde den højeste
befolk11i11gsvækst, faldt i11dkomste11 pr.
indbygger med gennemsnitligt 1,25 pct.
pr. år.
Det hævdes ofte, at økonomisk vækst
automatisk fører til lavere befolkningsvæksl. Del blev derfor undersøgt, om der
var en sammenhæng mellem den økonomiske vækst i årene 1965-80 og befolkningsvæksten i 1980·erne. Der kunne ikke
påvises nogen S.'\lnmenhæng. Derimod
viste der sig at være en tydelig sammenhæng mellem lav befolkningsvækst i årene 1965-80 og en positiv økonomisk
udvikling i 1980'erne.
De 41 lande, der havde den langsomste
befolkningsudvikling i 1965-80, havde
gennemsnitligt en indkomstfremgang på
0,9 pct. pr. år i 1980'eme. De 41 lande,
der havde den hurtigste befolkningsvækst
i 1965-80, havde et indkomstfald på gennemsnitligt 0,9 pct. pr. år i 1980'crne.
Den vigtigste forklaring på denne sammenhæng er, at ressourcer, som anvendes

til at opfostre S10re børneflokke, ikke
samtidig kan anvendes til uddannelse
eller anden form for investering. Samtidig
er store børneflokke eo hindring for kvindernes deltagelse i arbejdslivet.
Kvindernes deltagelse i det officielle
arbejdsliv er lavest i de muslimske lande.
I Nordafrika arbejder kun 19 pct. af kvinderne. I de økonomisk fremgangsrige lande i Østasien er 78 pct. af kvinderne aktive på arbejdsmækedeL
Miljø
Fødevareproduktionen pr. indbygger
falder i alle u-Jande undtagen i Østasien.
Forsøg på at inddrage marginale jorder tiJ
fødevareproduktion fører til ødelæggelse
af jorden. Tørre områder forvandles til
ørken, våde områder ødelægges ved forsaltning, og overalt eroderes jorden.
I 1988 var der 0.21 hektar landbrugsjord pr. person i u-landene. Hvis den
nuværende udvikling forsætter, vil der i år
2050 kun være 0.11 hel,.'tar landbrugsjord
pr. person i u-landene.
Anlæggelse af beboelse, veje osv. finder fortrinsvis s1ed på landbrugsjord. Hvis
u-Iandenes landbrugsproduktion skal holdes uændret. vil det være nødvendigt at
udvide landbrugsområderne med 56 pct.
indtil år 2050. Hvis udbyttet pr. hektar falder. vil det være nødvendigt at inddrage
endnu større arealer.
Vandmangel er et voksende problem.
Lande. der bruger mindre end JO pct. af
deres årlige fomyelige vandressourcer,
har almindeligvis ingen forsyningsproblemer. Af 20 lande i Nordafrika og Mellemøsten er der Il. der allerede nu bruger
mere end SO pct. af deres vandressourcer.
Befolkningsvækst er den vigtigste årsag til drivhuseffekten, som kan medføre
klimaforandringer og stigning af havenes
overfladeniveau. I Afrika syd for Sahara
var 68 pct. af væksten i C02-udslip fra
1980-88 forårsaget af befolkningsvæksten. I Brasilien drejer det sig om 76 pc!.
Tilsvarende er væksten i metan-udslip
især forarsaget af, at voksende befolkninger holder en voksende mængde kvæg.
Et stadigt stigende anlal dyre- og plantearter uddør hvert år på grund af befolkningsvæksten. Efterhånden som planters
og dyrs leveområder indskrænkes. formindskes artsrigdommen tilsvarende.

Der er en tydelig srunmenhæng mellem
befolkningstæthed og tabet af naturområder. De 20 pct. af lande i Asien og Afrika,
som mistede flest naturområder - i gennemsnit 85 pct. - havde en gennemsnitlig
befolkningstæthed på 1.888 mennesker
pr. km2. De 20 pct. af landene, der mistede det mindste naturareal - gennemsnitligt 41 pct. - havde en gennemsnitlig be·
folkningstæthed på 294 mennesker pr.
km2.

havnivcauet vil kWllle gøre millioner af
mennesker hjemløse i f.eks. Ægypten og
Bangladesh.
"Hurtig økonomisk vækst og langsommere befolkningsvækst i udviklingslandene ville kunne lette folkevandringspresset i de kommende 30 år, hvis foranstaltninger blev iværksat nu. En mere
afbalanceret udvikling må være en del af
svaret", hedder det i FN's rapporL
Ifølge rapporten er der en nøje sammenhæng mellem fødselshyppighed og
kvinders status. Jo højere status og jo bedre uddannelsesniveau kvinder har, des lavere befolkningsvækst
"Økonomisk vækst og forbedring af
livskvaliteten har været hurtigst i de områder, hvor kvinder har en høj status. og
langsomst, hvor de er dårligst stillet".
Derfor anbefaler rapporten, at der sættes
ind med at forbedre kvinders og pigers
adgang til uddannelse og med at fjerne
forhold, der hæmmer deres aktive deltagelse i srunfundslivet.

kratisk begivenhed uden sammenhæng
med de kræfter, som truer jordkloden•.
som det hed i Tune I. juni.
Enkelte udviklingslande påpegede de
vestlige landes skyld i udviklingslandenes problemer. Det er da også et faktum,
at det er de vestlige landes skyld, at forbedret hygiejne og medicin har ført til en
kraftig reduktion af børnedØdeligheden.
Problemerne opstår, når man i mange af
disse lande fortsætter med at have en fødselshyppighed, som var nødvendig, da
dødeligheden var høj.
Der findes så to mulige løsninger på
problemet Enten må disse lande genindføre den høje børnedødelighed, eller også
må de indføre svangerskabsforebyggende
midler i et hidtil uset omfang.
Valget burde være let.

E.n stor del af verdens arter lever i tropiske skove. Mellem 1973 og 1988 blev
1.450.000 1an2 ryddet. 59 pct. blev ryddet
til brug for byer, veje osv., som var nød·
vendiggjort af den voksende befolkning.
Opdyrl.<et land blev udvidet med 400.000
km2. hvontf 72 pct. skyldtes befolkningsvækst. lait ca. 79 pct. af skovrydningen
skyldtes befolkningsvækst.
H. V.
''Fordi befolkningsvækst er roden til så
megen skovrydning og tab af dyre- og plantearter, vil lande med en hurtig befolkFigure11 nedenfor er fra UNFPA-rapporningsreduktion bedst kunne bevare mere
ten og viser den sandsy11/ige udviklingiveraf deres naturarv intakt". hedder det i
de~· folketat frem til år 2150 fordelt pd
FN's rapport. "Omkostningen ved at Vestens skyld
hovedområderne. Det ses, hvordanfolkeforsinke modforanslaltninger kan blive
Desværre findes der lande, for hvilke tallet i de nuværende i-lande (nederst)
høj. Selv hvis der skete det mirakel, at den slags er kællersk tale. Derfor blev skrumper ind bdde absolut og navnlig i
fØdselshyppigbeden faldt til reproduk- Rio-konferencen "en ligegyldig bureau- forhold 1i/ den øvrige verde11.
tionsniveau (godt 2 børn pr. forældrepar
Red.) overalt, ville verdens befolkning PnpulaUon projections by region (medium variant}
alligevel vokse med 2 1/2 - 3 mia. fordi
, ......,... ,,
,..
nutidens børn vil vokse op og få børn. Det
. ...,,,.. .
er lige så mange ekstra, som der levede på
WOrld tøl,al ..,
Atnca
Jorden i 1960."
..-,""'
' Othr Mia
f
tno,a
Folkevandring
-~ ChiAa
Mangelen på Økonomisk udvikling og
q liUR AmtJin
Ødelæggelsen af de naturlige livsbetinget•
Otvet,ptd
ser i lande med høj befolkningsvækst
medfører en stigende udvandring til lande
med lav eller negativ befolkningsvækst,
hvor de økonomiske forhold og livsbetingelser er bedre.
70 mio. mennesker, de fleste fra udviklingslande, arbejder- legalt eller illegalt i andre lande. Over I mio. mennesker
udvandrer hvert år permanent til andre
lande, og næsten lige så mange søger asyl
hvert år.
Anlallet af officielle flygtninge voksede!ra 2,8 mio. i 1976 til 17,3 mio. i 1990.
I Europa voksede antallet af asylansøgere
fra 71.000 i 1983 til ca. 500.000 i 1990.
Siden 1990 har deres antal iruct med at få
modtagesystemerne til at bryde sammen.
Antallet af miljøtlygtninge vil vokse i
de kommende 35 år. Et voksende antal
udviklingslande er ude af siand til at føde
deres voksende befolkninger. Samtidig
undergår landbrugsområderne i disse lan1990
21Y.l
de en alvorlig udpining og erosion. Højere temperaturer på JO(den som følge af
drivhuseffekten vil kunne medføre nye Medium varianten <msesfor den mest sandsynlige udvikling. Yed en en mindre op1imitiskfremskarer af miljøflygtrunge. En stigning i skrivning kan verdensbefo/kni,,g vokse 1i/ 12112 mia. i år 2050 og 28 mia. i &r 2150.
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Choktal:

Halvdelen kriminelle?
Det norske Storting er i oprør efter afsløring af kriminaliteten blandt udlændinge. - I Danmark
lyves der for befolkningen om, hvor galt det er fat.
I årene 1985-90 blev op mod fire gange
så mange udlændinge som nordmænd
varetægtsfængslet i Oslo. Og for hver I
norsk statsborger, der indblandedes i,
hvad der karakteriseres som "grove narkotikaforbrydelser" , i Oslo i 1989, var 22
udlændinge indblandet.
Dette har ført til en gr.inskning af forholdene. Herunder har man opgjort kriminaliteten efter gerningsmandens oprindelsesland,
Der er f.eks. i Norge ca. 1000 marokkanske mænd mellem 20 og 49 år - den
alder, der regnes for mest aktuel for lovovertrædelser. Af disse blev i 1991 429 altså næsten halvdelen - registreret som
sigtet, tilt.alt eller domfældt i straffesager.
Blandt marokkanerne, iranerne, jugoslaverne, pakistanerne, tyrkerne og somali·
erne registreredes i 1991 ialt 1784 for kriminalitet. Af disse vedrørte 164 alvorlig
narkotikakriminalitet, 242 andre ruukotikaforbrydelser, 254 voldsforbrydelser og
377 tyverier. Iblandt de registrerede er der
mange asylsøgere. Antallet er helt urimeligt i forhold til det antal udlændinge fra
disse lande, der er i Norge.
Personer fra nævnte oprindelseslande,
der har fået norsk statsborgerskab, er
iøvrigt ikke medt.alt i udlændingekriminaliteten. Det norske politi gør yderligere
opmærksom på, at opklaringsprocentcn i
de omtalte udlændingegrupper erfaringsmæssigt er langt lavere end blandt nordmænd (den antages at ligge heil nede på
ca. 20). Det faktiske antal kriminelle
blandt dem kan al!Så antagelig forhøjes en
del ud over de nævnte tal. Det viser da
iøvrigt også den del af statistikken, der
opgør forbrydelser med beskreven omend
ikke identificeret gerningsmand: Der er
således registreret en voldtægtskriminalitet blandt "mørkhudede", som er ca. 20
gange højere end blandt "hvide" (statistikkens klassifikationsbetegnelser) og over
12 gange så mange knivstikkerier.
På en konference i politihuset i Oslo i
dette forår kom det frem, at indvandrerbørn er skyldige i 35% af al registreret kriminalitet i gruppen under 15 år-og at det
vel at mærke er kriminalitet, der benytter
sig af stadig grovere midler (knive, slagvåben m.v.).
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og 19 år begik 7 ud af hundrede (fra lande
uden for Norden og EF) kriminalitet mod kun 3 ud af 100 unge danskere. Og i
fængslerne sidder der 12 % udlændinge altsåmere end4 gange sd mange, som der
skulle gøre ifølge deres nævnte andel af
befolkningen_
Selvfølgelig forholder det sig ikke anderledes hos os, end det gør i Norge. Og
naturligvis regiStrerer det danske politi
forbrydere lige så dygtigt som det norske.
Forskellen er bare, at herhjemme tilsløres det for befolkningen, hvor alvorligt
det er fat.
Dcter da heller ikke morsomt offentligt
at drage den eneste mulige konklusion af
de ovennævnte tal:
En belydelig del af udlændingene fra
visse oprindelseslande er kommet hertil i
I 0-dllmark lægges der røgslør ud:
24/6 og 26/6 fortæller henholdsvis Po- simpel plyndrings- og voldsudøvelseslitiken og Jyllands-Posten i enslydende hensigt!
Det norske Storting er i færd med tage
overskrifter, at "danskere og indvandrere
er lige kriminelle" . Ifølge undersøgelsen dramatiske besluminger i anledningen af
var udlændingenes andel af samtlige afsløringen.
Herhjemme er Folketinget travlt opta·
dømte i 1988 imidlertid 5,1% - men deres
tilsvarende andel af befolkningen var kun get af at bilde folk ind, at man nu har
2,9%. Blandt unge udlændinge mellem 15 strammet udlændingeloven.
Norske tal:
- 25% af al socialunderstøttelse i Oslo
i 1989 gik til indvandrere.
- 40% af indvandrerne fra andre lande
end USA og Vesteuropa fik socialhjælp i 1989.
- Op til 2/3 blandt visse indvandrergrupper mellem 15 og 60 år får
invalidepension.
- I visse indvandrergrupper er 40%
analfabeter.
I norsk fjernsyn peges der nu på, at disse tal bærer kimen til"racehad og social
uro" i et hidtil uhørt omfang.

Nyt parti mod
fremmedpolitikken
Stik imod CD-toppens forventning endte sidste efterårs ballade i partiet med, at en stærk gruppe sagde fra over for ledelsen.
Gruppen har nu dannet et nyt parti, Dansk Center Parti. Vi har
talt med en af stifterne, Herluf Rasmussen, Den Danske Forenings gamle københavns-Ieder, medlem af byrådet i Hvidovre,
forhenværende folketingsmedlem - og med en fortid som
gruppeleder i sabotageorganisationen BOPA.
- Det var Dagø, der udløste balladen.
Var Dagøs udtalelser om de farvede
modeller da ikke racistiske?

.HR: Det mener domstolene jo al!Så
ikke. (Dagø har fået injuriedorn over Jens
Sejersen, der med henvisning til udtale!-

seme kaldte ham racist, Red.). Og hvad
ligger der i dem? At formulere sig uheldigt gør ingen til racist. Hans udtalelser er
overhovedet ikke væsentlige. Det, der er
væsenUigt, er at få en udlændingepolitik,
der modsvarer behovene og befolkningens ønsker.

- Flertalspo/itikeme er som bekendt
ligeglade med, hvilke11 udlændi11gepolitik
der er behov for. Engell lagde kendsger11b1geme på bordet, og flertallet nægtede
at indrette loven herefter. Hvordan vil I
gøre Jer Ju!lb om at komme ige1111em?
Pressen vil fornwde111/ig e11d ikke medvirke til at gøre Jer sy11lige?

HR.: Hvis vi skulle afstå fra at føre de
rigtige synspunkter frem blot af den grund,
kunne vi alle lige så godt lægge os til dø.
Mine kammerater spurgte i sin tid ikke,
om Hitler mon ville vinde, inden de
startede modstandskampen. Det så han jo
faktisk i meget lang tid ud til at ville gøre.
Hvis de gode kræfter dengang havde sat
sig hen med hænderne i skødet, fordi det
så sort ud, så var det i hvert fald endt galt.
Så havde alle de mennesker, der altid er
med på den rigtige vogn, og som i dag
spankulerer rundt og gør sig hellige ved at
kalde andre for racister, i stedet spankuleret rundt med sorte støvler og hagekorsbind. Ikkesandt?
- Du opfatter Cemerpartiets stiftelse
som led i en ny modstandskamp?

HR.: Ja. Jeg kan ikke se nogen forskel.
Desværre vil man formodentlig ikke nogensinde bare kunne sætte sig Lilbage i
stolen og regne med, at nu er alt godt i al
evighed. Der opslår hele tiden nye trusler,
og hvis vi ikke formår at imødegå dem på
en fornuftig måde, ender det galt. Den stigende indvandring og fremmedgørel5e er
uden for al tvivl et kæmpeproblem, og når
nu tlertah-politikerne ikke vil gøre noget
ved det, så må vi andre. Men kampen kan
idag føres gennem politiske kanaler. Vi
vil løse dette problem på en værdig måde
- det vil bl.a. sige på demokratisk grundlag og uden at forfalde til racistiske
udskejelser.
- Er I ikke ba11ge for alligevel ar blive
slået i hartkom med højreekstremistiske
bevægelser?
HR: Hvis man skulle være hange for
alt, hvad ondsindede mennesker løgnagtigt kalder en, kunne man jo ikke foretage sig noget som helst

- Regner I med at blive opstilli11gsberettiget og atftl ma,ulater?

HR: Vi skal ikke på strandhugst hos
Fremskridtspartiet. Men der er antagelig
mange vælgere, der ikke vil stemme på
Fremskridtspartiet, fordi de ikke deler
partiets synpunkter på andet end indvandringspolitikken. Det er dem, vi vil give
muligheden for et alternativ.

- Men I har prioriteret udlæ11di11gepolilikke11 højest?
HR: Ja, fordi forholdene her er så dybt
alvorlige. De Økonomiske konsek-venser
er f.eks. helt uoverskuelige, fordi det officielle D-<lllmark endog skjuler tallene. Men
vi har også taget fat på ældrepolitikken,
retspolitikk.en, arbejdsløsheden, skoler og
undervisning samt skanepolitikkcn.

- Alt det har vi ikke plads til. Hvor ftlr
imeresserede fat i Jer?

HR.: Hos mig (Uf. 31 78 19 60) eller
Dansk Center Parti, box ISO, 2880 Bagsværd - giro 6 15 29 88.

•

HR: Vi er i øjeblikket i gang med at
støbe fundamentet for partiet og vil sætte
underskriftsindsamlingen i gang, så snart
vi har kerneapparatet på plads over hele
landet. Og får vi først de nødvendige underskrifter, er vi sikre på at komme i Folketinget

Der er forskel
på folk ...

Hvor bliver pengene af?
I efteråret 1991 maste Folketinget på
for at finde besparelser på ialt 7,7 milliarder på efterløn, dagpenge, sociale ydelser,
boligstøue, sundhedsvæsen m.v. Derimod
var der ikke tale om at forsøge at spare på
Flygtningehjælpens budget eller om at
reducere socialudgifterne ved hjemsendelse af fremmede, der er ude af stand til
at forsørge sig selv.
Den D,U!Ske Forening spurgte i den
anledning samtlige medlemmer af Folketinget, om de ville medvirke Lil at fll
udskilt flygtningenes og indvandrernes
andel af socialudgifteme, og om de ville
medvirke til at inddrage Flygtningehjælpens budget i besparelsesbestræbelserne.
Desuden anmodede vi Tmgets medlemmer om at oplyse, hvorvidt de var for
eller mod muslimers ansættelse i militæret/Hjemmeværnet og andre statsinstitutioner af sikkerhedsmæssig betydning
for Danmark.

- Me11 der er jo allerede el parti i Folketi11get med samme syn på indva1ulril1gen som Jeres - Fremskridtspartiet?

I den siden da forløbne tid er der indkommet ialt tre svar.
To repræsentanter for Fremskridtspartiet oplyser, at de foreslåede besparelser
i11dgår i dette partis progr-.un, og henviser
til, at spØrgsmålet om udlændinges optagelse i forsvaret er rejst af partiet over for
forsvarsministeren (spørgsmålene 101 og

102 1988).
Og Fl. Kofod-Svendsen fra Kristeligt
Folkeparti svarer, at det ifølge Finansministeriet er umuligt at udskille udlændingeudgiftens andel på finansloven, samt at
bevillingen til Flygtningehjælpen har en
rimelig siørrelse, udgifterne taget i
betragtning. Endvidere henvises Lil, at
alle, der ansættes i job af sikkerhed.5mæssig betydning for Danmark, får undersøgt
deres forhold før ansættelsen.

•

I København har den lille forening
"Stop Stormoskeen" anlagt sag mod
Forsvarsministeriet. Påstanden er, at ministeriet reelt har foræret moskegrunden
til muslimerne, hvilket er i strid med
Grundloven, der bestemmer, at Sk~tens
midler ikke kan bruges uden særlig bevillingslov.
Dette turde jo nok siges at være et principielt spørgsmål . Og Lil principielle sager
gives der nonnalt fri proces. F.eks. er der
for nylig givet fri proces i en sag, som en
komite havde rejst om overdragelse af
ledige lejligheder i almennyttigt boligbyggeri til udlændi11ge.
Men "Stop Stonnoskccn" fik afslag.
Som begrundelse herfor siges der, at søgsmålet mod Forsvarsministeriet hverken
rummer spørgsmål af principiel karakter
eller har almindelig offentlig interesse.
Det har altså ikke principiel karakter
endsige offentlig interesse, om Grundloven er overtrådt!

•
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Hans Otto karakteriserer det skete således: "Det er et klassisk eksempel på
billedmanipulation. I den slags tilfælde
er det som oftest den medfølgende tekst,
der er fusket med".
Hans Otto protesterede naturligvis til
Gyldendal, og Århus Flydedok, som
værftet nu hedder, spurgte ham naturligt
,..._
..,._...
,____
.,,....,.._
nok også, hvad egentlig meningen var.
Efter påmindelse og syv lange og lige
::=--rså mange brede, har han nu fået en beklagelse fra forlagets billedredaktør, der
erkender at billedteksten "kun har meget
lidt at gøre med de oplysninger, jeg har
haft til rådighed_ Den ændrede billedtekst
bygger på en total fejllæsning af, hvad
der står i billedteksten i "Det evige øjeblik" side 108. Når denne te!m er blevet
_
... . . _ , ....._ t J ...................._
ændret, skyIdes det udelukkende, at vi
"""""".,_.,_..."""""''· ~u,.._.1
ikke ville skrive direkte af efter en anden
"""""""'"""'"°-.....
-~
....."<$<"
...... -~.,.......~
.. ol"V"-bog, men det undskylder på ingen måde
_,......,
.
.
.
.
$,,,oolfo.-·
~..
..
den udfonnning, teksten i Danmarkshi......,.,__.,..
- . , . . . . . . . - -....lM'>le.-"'1'storien har fået".
- .................-ce:-»__ ........ ...i ,u •.
$ifo<poollo!U,... . . ~ - ...... . .
......_
....,...__
i;.....w.--~.....-11
........... ...
OK. Vi kan jo alle lave fejl. Det er blot
......· ,_,"-~
-...,......."'°11mærkeligt,
at fejl af den slags bar en så
..-.__.......,_
...... ..............
stor tilbøjelighed til altid at gå i en og
....
,__t,,,,,,,.,r
samme retning. Kunne man mon tænke
sig, at den totale fejllæsning havde haft
den modsatte tendens? Eller er det sådan,
at mange års indoktrinering og bekvem
moderigtig vanetænkning og eftersnak"Gæstearbejder pti Dannebrog Værft i ken har gjort det så uendelig let at læse
Århus, der i 1977 sprøjtelakerede i et fejl - på den rigtige måde?
skib uden a11sigtsmaske - med tillidsma11de11s og sikkerhedsrepræsentantens
(Kilde: JoumaliSlen 19/2 92).
tilladelse".

Den lette fejltagelse
Pressefotografernes fonnand I Ians 01har været udsat for noget mærkeligt,
som han - til sin faglige ære - finder så
uacceptabelt, at han har måuet protestere.
I 1977 besøgte han Dannebrog Værft i
Århus for at fotografere til et arbejdsmiljøblad.
Et af de billeder, han tog, blev i 1986
gengivet i en bog "Det evige øjeblik",
som pressefotografforbundet udsendte.
Det var d& ledsaget af en forklarende
billedtekst:
"Under en rundvis11ing på Dannebrog
Værfr i Århus af rillidsmand og sikkerhedsrepræsentanr mødre Hans Ono en
gæstearbejder i færd med at sprøjtelakere i et skib. "Jeg bad ham tage masken af,
idet jeg kwuie se, at den ikke dækkede
hele a11sigtet". Hans Otto 1977".
Hans Otto kan stadig huske, at værftets sikkerhedsrepræsentam blev forfærdet over, hvad han så, da gæstearbejderen
tog masken af.
Dette portræt af en gæstearbejder
sprøjtet til med maling i panden og omkring øjnene er nu i 1991 blevet gengivet
i Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie 1970-1990, men rigtignok med følgende, let ændrede billedtekst:

10,
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- · ~ .. , . _ . . . ~ . - . - . . ....... k,Nl,f ...
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\o,l\,.U.. ...... ,,......, .....
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Racisme på Kultorvet
Afjournalist Søren Espersen
Onsdag den 29. april var jeg af min
kone blevet sendt ud for atkØbe et par nye
sko. Jeg var et par måneder tidligerebegyndt på mit nye job i København - efter
tre-fire år i England - og jeg havde faktisk
haft så travlt med at komme ind i sagerne
på jobbet, at jeg ikke havde haft to
minuttertil at slentre rundt i København det var noget med toget ind - og hjem
igen, når arbejdsdagen var folbi - og sommetider med at arbejde sent eller være
afsted flere dage ad gangen på rejse.
Og da skæbnen så ville, at onsdag den
29. april var den første dejligt varme dag i
foråret, var jeg lettere opstemt, da jeg gik
hen ad Vesterbrogade og op ad Strøget for
at købe mine nye sko! Og jeg tog mig god
tid til at gense København, som jeg ikke
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rigtigt havde haft mulighed for for alvor,
siden jeg var student i byen.
Jeg fik købt de dumme sko - som var
alt for dyre, og som jeg iØvrigt næste dag
af arbejdskammerater fik at vide var helt
håbløse - og havde klaret det hele så
hurtigt, at da jeg kom opad Nørreport Station til for at tage toget, viste det sig, at jeg
lige var kommet for sent, og at der V-dT en
time til det næste. Lige nok Lil at få sig en
svalende pilsner på udendørs cafe på
Kultorvet, tænkte jeg - helt oplivet!
Jeg satte mig, fik min Øl - satte benene
over kors - og satte mig til at nyde mit
København, som jeg faktisk havde savnet.
Det var hyggeligt der på su-øg-caf~en. Og
jeg nød rigtigt at sidde og kigge på folkelivet - dem, der hastede forbi til Nørre-

port, og dem, der ganske åbenbart havde
siddet der længere end godt var - men
såmænd stadig var så meget klar over,
hvad der foregik, at de var i stand til rigtigt at snuse varmen og foråret ind.
Jeg kom hurtigt i snak med et par flinke italienerne - som var helt fenne til det
engelske, og rundt omkring ved bordene
lød der en hyggelig summen af snak og
små-sladder- som man nu gør en forsommereftenniddag på Kultorvet i København.
Så pludselig korn han. Ikke fordi nogen
egentlig havde lagt mærke til ham, for der
var så mange andre folk af så mange andre
nationaliteter - og alle havde de det til
fælles, at de bare sad og nød forsommeren
på Kultorvet.

!

Det var først, da afrikaneren fik pakket
sine poser og kufferter ud, at det gik op for
os, at der var noget i gære. Noget, som vi
egentlig ikke var så vilde med nogen af
os. EJiers så han såmænd meget sød og rar
ud- og jeg er overbevist om, at havde han
bare sat sig stille ned som alle andre, skulle vi hurtigt have fået ham med i snakken.
Men åbenbaret fra de talrige poser og
kufferter trak fyren så et umanerligt væld
af tam-tam-trommer og bongo-trommer i
een lind strøm. Vi frygtede det værste og vores bange anelser skulle blive
opfyldL
Lidt rytme er ikke det værste-og ingen
holder mere af blues og rythm end jeg.
Men deMe trommedoktor ikke alene slog
rytmen - han hamrede. Han baskede tøs,
som om alle Kultorveis onde ånder sku Ile
uddrives een gang for alle! Han tæskede
de sagesløse tam-tam-tr0mmer, som om
del var dem, der engang havde gjort det af
med hans gamle mor (hvad det sandsynligvis også var!). Han tævede tøs og tamtammede så den gruppe af svenske
turister, der lige var kommet op i Rundetårn et par hundrede meter længere væk
måtte holde fast i gelænderet for ikke at
blive rystet af, og i Synagogen i Krystalgade måtte et par rabbinere gå sammen
om at forhindre tora-rullerne i at rulle sig
ud. Og Kultorvet selv! Ja, det var ubeskriveligt.
Og så pludselig slog det mig, at ikke
ecn - ikke een! Mig selv iberegnet - bad
heksedoktoren om at holde op. Og det
slog mig yderligere, at hvis dette var sket
bare for 10 år siden for slet ikke at snakke
om for 18 år siden, da jeg var i marinen og havde siddet her på Kullorvet for at
nyde den første varme forårsdag - hvis
dette var sket dengang ville jeg ikke i ti
sekunder have hørt på denne infernalske
larm - men bare kort og kontant - på en
JX!)n måde - have bedt fyren om at holde
op med den larm.
For alvor rystet over mig selv - og
andre - blev jeg dog først. da det i al sin
gruelige sandhed gik op for mig, at havde
det været ung dansk idiot, som her, den
29. april på Kultorvet, havde fundet på at
forstyrre hele eftenniddags-freden med
sine åndssvage bongotrommer eller sin
ghetto-bias!, havde min reaktion været
nøjagtig, som den ville have været for 10
eller 18 år siden: "Gider du godt lige at
skrue ned for det tarm" - eller "Tag så lige
og find et andet sted at at spille Bongo-

Vor reaktion var den samme. Vi søgte

dansk, og stammede fra Dansk Vestindien. Det faldt ingen ind. Selvom det ligeså
neren tærskede løs på sine tam-rammer. godt kunne have været tilfældet. Vi fandt
De mest flinke af os begyndte såmænd at aldrig ud af det - for ingen talte med hrun.
vippe solidarisk med fØddeme i den slags Han sagde ingenting. Alle havde bare
takt, manden forsøgte at finde, og søgte kon.~tateret, at han var fremmed, og neger
udglattende at smile til ham - og andre - - og at enhver mishagsytring derfor ville
sådan lige for at fortælle dem, at"" skul- være racisme
le de ihvertfald ikke begynde at sige
Jeg har brugt denne lille beretning for
noget! En midaldrende dame havde lyn- med et eksempel at beskrive, hvor langt vi
hurtigt fået øje på mig - og af ecn eller er kommet i Danmark med hensyn til selvanden grund forsøgte hun at fange mit blik. censur. At vi-af frygt for af blive stemplet
Måske havde hun fået en eller anden mis- "racist" - lægger bånd på os selv i en grad,
tanke om, at jeg nok snart ville rømme der ikke længere kan siges at være rimelig.
Hvor vi tier, selvom fornuften tilsiger
mig arrigt - eller begynde at sige grimme
ting til Jarrneren. Det var ubegrundet! Jeg det modsatte. Hvor vi lader os tromle overvar den eftenniddag, den 29. april på ende af "meningsdannere" og af den "antiKultorvet, nøjagtig Lige så kryster-agtig racistiske" indvandrer-lobby, som har udvidet den kendte sætning med. at er man
som resten af flokken.
Jeg holdt kæft. For dybt inde i mig lure- ikke med dem, er man imod dem - til at er
de denne uhyggelige angst for, at nogen man ikke med dem, er man racist.
skulle tro, at jeg var racist!
Jeg er overbevist om, at det store flertal
Det var racisme at bede deMe unge er enige med mig i det afskyelige i al
luftforurener om at stikke piben ind - og racisme. At nedvurdere, håne og ligefrem
pakke bongo-trommeme sammen. Det hade mennesker - blot fordi de har en
var racisme at sige: "Gider du godt lige at anderledes hudfarve end os andre. Den
skrue ned for det larm". Det var racisme slags hører nazister og ku-klux-klan-fo!k
overhovedet at antyde at man ikke holdt til, og den slags mennesker kan man kun
af tam-tam en forårs-onsdag på Kultorvet. ynke - og heldigvis har de endnu intet
Det var racisme at mene, at man hellere fodfæste i Danmark. Jeg siger bevidst
ville have høn Holger Fællessanger eller endnu, for den ulyksalige tilstand kan
Jodle-Birge eller Bjørn Tidmann. Alt det komme, hvis man ikke sadler om i tide ville have været racisme - for manden, og hvis man ikke lytter til de fortvivlede
der Ødelagde den gode stemning, var jo advarsler, som kommer fra blandt andet
sort. Afrikaner. Fremmed. Troede vi Den Danske Forening, som jeg betragter
ihvertfald. Det faldt ingen ind, at negeren som det bedste værn, Danmark har, til at
måske hed Børge Hansen - og både var undgå racisme og nazisme.
Søren Espersen
født og opvokset i Brønshøj, at han !alte
at kigge andre steder hen, mens luftforure-

Østre Landsret:
DDF er ikke racistisk!

Del har retten fa5tslået 2/6 (10. afd. sag
488/1991). Anledningen var, at del hedengangne Land & Folk havde viderebragt
direktør Jens Sejersens racismebeskyldninger mod foreningen. Men Landsretten
kunne altså ikke finde noget som helst
belæg for berettigelsen i en sådan anklage
mod DDF. Samlet måtte bladets repræsentanter bøde 30.000 kr. plus renter.
Jens Sejersen undgik for nogle måneder siden at blive dømt i Gentofte ret for
trommer, knægt!"
Sådan ville jeg have sagt. Men denne udtalelsen, og sagen mod ham selv er hergang sagde jeg intet. Og ingen andre på efter anket til Landsretten. Efter at det
Kultorvet sagde noget. For manden, som blad, der trykte hans beslq•ldninger. nu er
spolerede freden, var jo afrikaner. Han var blevet dømt i ankeinstansen, må man anse
sort, og derfor var der ingen. der sagde hans egne muligheder for at blive frifundet sammesteds for mildt sagt beskedne.
noget.

Landsretsafgørelsen i Lan<I & Foliesagen fastslår iøvrigt også, at der heller
ikke er noget grundlag for at påstå, at DDF
kommer med skjulte opfordringer til vold.
Det havde Land & Folks redaktør gjon.
Som mange vil erindre, var pressen inclusive begge TV-kanaler - fulde af
omfangsrige beretninger om Gentofte rets
frifindelse af Jens Sejersen. Offentligheden fik at vide, at det nu lå fast., at DDF er
"racistisk".
Vi har derfor udsendt en pressemeddelelse om den seneste landsretsdorn. Det
har dog ikke ført til, at den er blevet
om!alt af pressen med så meget som en
stavelse nogetsteds.
Er det ikke mærkeligt?
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At forstå er at beherske
Af Henrik Gade Jensen

Forfatteren er mag. art. i filosofi og filosoferer her over den besynderlige dobbeltmoral i
Vestens holdninger til egen og til andre kulturer med moralsk dobbelt-standard og skyldbetynget forståelsesforagt til følge.
I efteråret 1987 var der på Louisiana i
Humlebæk en udstilling om aztekerne i
Mexico. Aztekerne var et krigerfolk og
berygtet for sin grusomhed. Ved indvielsen af et nyt tempel for krigsguden ofre.
des Således 20.000 krigsfanger. Og ofringen foregik ved at skære hjertet levende
ud af den uheldige.
Da de spanske erobrere i 1520 trængte
ind i aztekernes helligdomme, vadede de i
dynger af kranier. Og de så offerpræster,
hvis hår og klæder var indvædet i størknet
blod. Uden finfølel~e ødelagde spanierne
den aztekiske kultur.

Aztekernes menneske-slagtninger
skal "forsl.'ls"
Jeg besøgteazteker-udstillingen på Louisiana udelukkende for at se, hvordan museumsfolkene ville beskrive indianernes
tradition med menneskeofringer. Og der
stod præcis, hvad jeg forventede. Vi skal
ikke dømme deres kultur med vores
begreber, stod der at læse, for de aztekiske
menneskeofringer skal ses som en del af
deres kultur. Set med vore øjne kan det
måske virl<e grusomt, men vi må forstå
disse ritualer som udtryk for helt andre
livsværdier.
Og jeg tænkte: her må jeg anstrenge
min evne til at udvise forståelse og tolerance, for umiddelbart nærer jeg en instinktiv afsky for menneskeofringer.
Spontant ville jeg kalde det barbarisk.
Tankeløst ville jeg opfatte den slags foreteelser som modbydelige. Også selvom
der stod, at det blev betragtet som en ære
at blive ofret.
Men se! vfølgelig ved jeg godt, at jeg
lever i en værdi-relativistisk tid, hvor det
på forhånd antages, at intci er godt og
ondt. Forskellig sæd og skik er blot funktioner af varierende samfundsmæssige
forhold. At løfte sig op til dommer over
andre kulturer, som spanierne gjorde da
de nådesløst udryddede hvad de opfattede
som barbarisk, bliver i vor pluralistiske
tid afvist som chauvinisme og etnocentrisme. Det er at gØre sin egen kulturs
nonner til eneste skala for rigtigt og
forkert. Og når en hvid mand hævder sin
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egen kulnJtS overlegenhed, bruges udtrykket "racisme" gerne.
Nazistemes meooeske-udryddelser
skal fordømmes
Et års tid efter at have set udstillingen
på Louisiana var jeg på besøg i en tysk
koncentrationslejr. Jeg så torturkamre og
krematorieovne og undrede mig over,
som enhver anden af de besøgende, hvordan nogle mennesker kunne sætte al den
ondskab i værk. Et enkelt mord, begået i
affekt eller jalousi, forsk-\r jeg, og kunne
sikkert selv begå noget sådant. Og nedslagminger på slagmarken, hvor hære mødes og slås mod hinanden, er nok brutal,
men ikke uforståelig. Men at mennesker.
som sågar tilhører min egen vestlige kultur, kunne indrette tilintetgørelseslejre,
hvis eneste formål var tilintetgØrelse, er
uforståeligt for mig. At det onde kan ske
tilfældigt og vilkårligt er nok tragisk, men
dog en del af tilværelsens lunefuldhed,
som vi har lært at leve med. Men at
tyskerne har kunnet systematisere udryddelser, hvortil kræves overslag og beregninger, tegninger og modeller. kalkyler og
optimeringsanalyser, kort sagt solid planlægning, det forstl/1· jeg ikke. l torturkammeret i KZ-iejren stod der beskrevet,
hvordan SS-officererne pinte og eksperimenterede med fangerne. Og så sammenfattedes al grusomheden i sætningen: SSeme opførte sig som vilde og primitive
mennesker.
Vestlig dobbeltmoral over for
folkedrab
Ja, det var jeg selvfølgelig enig i. Klan
nok. Men så kom jeg i tanke om, hvad jeg
læste på Louisitma om aztekernes grusom heder. Dem måtte jeg ikke uden videre fordømme og kalde bal'bariske. Aztekemes ugerninger skulle jeg forstå. Og så
blev jeg forvirret. Nogle massehcnrcuelser må man gerne kategorisk fordømme,
andre skal ses som en del af en kulturel
sammenhæng. I princippet kunne vel også
nazisters modbydeligheder forstås som
symptom på en særlig kultur, som udtryk
for forskydninger i mellemlagene i mel-
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lemkrigstidens Tyskland, som et resultat
af seksualfortrængninger hos borgerskabet eller som en nærmest nødvendig konsekvens af kapitalismens udvikling. Alt
kan forsk'ls og forklares, hvis bare man har
fantasi nok.
Når jeg kommer ind på et tysk universitetsbibliotek og ser den næsten uendelige række af store, tykke værker, der på
alle mulige måder forsøger at forklare,
hvorfor netop nazismen k.mne slå rod i
Tyskland, så bekræftes for mig menneskets evige trang til at finde grunde til alt
det onde. Tyske sociologer, historikere,
psykologer og filosoffer kan skrive digre
afhandlinger om fascismen i Europa i
1930'ernc. Hvad var den et "svar" på?
Hvorfor udartede den sig specielt slemt i
Tyskland'/ Selvfølgelig er det altsammen
videnskab, men pli den anden side er der
noget primitivt i denne jagt på forklaringer. Der er en dulgt beherskelsestrang i
denne søgen efter at placere en årsag til
det onde. Der ligger en frygt for, at vi selv,
vi oplyste mennesker, der jævnligt deltager i anti-mcistiske demonstrationer, kan
være årsag til det onde.
Ligeså finder jeg mange litterære skildringer af, hvorfor en person bliver nazist,
ret primitive. Morten Nielsens digt om
Tykke. der bliver nazist, fordi han i skolen
blev drillet for at være tyk, udtrykker denne tro på, at der er en grund til det onde.
Tænk nu hvis Tykke ikke havde været tyk.
men havde været klassens nummer et
uden synlige m6n fra en ulykkelig opvækst, uden særlig forbrydemgtig kranieform. uden nogen fortrængt seksualitet,
uden nogen forhold der forhindrer os i at
tilskrive ham en fri vilje, ja, så ville det
onde pludselig være sværere at forklare.
M.'lske har Shakespeare ret: at det onde
kan opstå grundløst, undfanget af sig selv.
Den vestlige kultur har siden krigen
været besat af en mærkelig dobbelt-moral.
Folkedrab begået af vor egen kultur bliver
til inkarnationen af det onde, mens fremmede folkeslags fortrædeligheder relativeres og sættes i sammenhæng med kulrunnønstre og lokale skikke.
"Når to millioner cambodjanere bliver

myrdet af de røde khmcr'er, når Amin
personligt kværker sine modstandere i
fængslerne og anbringer deres hoveder i
sit kØleskab skal vi "forstå" alt det - siger
de - i en "sociologisk sammenhæng". Det
er til at kaste op af. Men hvis en jødisk
politibetjent i Jerusalem slår en araber i
hovedet med en stav går billedet verden
rundt til samtlige redaktioner, og alle
siger: "Se hvor onde jøderneer, se hvordan
de undertrykker mindretallet i Israel!". Så
er der pludselig ingen der ønsker at forstå
i en "sociologisk sammenhæng", og derfor giver jeg fanden i sociologien fordi
den udelukkende er noget man bruger
efter forgodtbefindende"' ·
Dobbelt-moral som forskudt
eller omvendt racisme
Og i de sidste årtier er denne dobbeltmoral blevet endnu mere udpræget, hvilket typisk kan aflæses i holdningen til
Sydafrika. Apartheid-politikken afvises,
når hvide diskriminerer sorte, men ikke
når sorte stammer diskriminerer andre
racer. Botha fremstår som skurken, men
Bokassas gemenheder provokerer ikke
skyldbetyngede europæere. Når sortes
mishandling af sorte ikke vækker opstandelse, skyldes det en underforstået accept
af, at sådan har de sone altid været. Og når
fortalerne for boykot af Sydafrika benytter argumenter som "man kan forvente
mere af hvide i Sydafrika" blomstrer dobbelt-moralen og hykleriet. At forlange mere
retfærdigbedsfølelse af boere end af honentouer afslører netop en forskudt hvid racisme.
Jeg forstår ikke den politik, som den
sydafrikanske regering har ført siden krigen med raceadskillelse som et erklæret
formål. Især fordi den er ufornuftig og
hæmmer det frie marked i at fungere. Men
hvad jeg ikke forstår, er jeg heller ikke
skyld i.
"Forståelse" bliver foragt
For bag hver trang til at forstå gemmer
sig en mærkelig beherskelsessyge. Når
jeg har fors11ie1 et fænomen, er jeg blevet
herre over det. Jeg ved hvorfor del skete.
Og kan derfor tolerere det eller forebygge
lignende tilfælde i fremtiden. Viden er
magt
Men viden og forståelse er samtidig
foragt. For at forstå hvorfor en peison
handler på en bestemt måde, er samtidig
at reducere personen til et produkt af
omstændighederne. At sige "Jeg kan godt
forstå at du bar problemer..." er at gøre sit
medmenneske til en genstand, til et dyr, til
en refleks. Og det er i virkeligheden at fra.
tage vedkommende en fri vilje til at kunne være herre over Sil eget liv. Den velmenende auityde, der gerne vil forstå og

udtrykke medlidenhed, er i virkeligheden
ikke forskellig fra den mag!Syges Iyst til
at herse med sit medmenneske.
Kulturrelativisme og værdibUJldetbed
Hvem er de egentlige barbarer, spørger
den polske filosof Lesiek kolakowski:
Kulturrelativistcn, der ikke vil fordømme,
men forstå og tolerere? Eller erobreren og
chauvinisten, der tror på sine egne værdiers forrang?
Kolakowski besøgte engang Mexico,
så monumenterne og museerne med aztekerkulturen, mens en mexikansk intellektuel forklarede ham den aztekiske kunsts
høje niveau og beskrev de spanske erobreres enorme brutalitet, da de knuste
indianerkulturen. Kolakowski svarede
ham: "Du beuagter dem som barbarer,
men måske var de sande europæere - ja,
og tilmed de sidste sande europæere. De
tog deres kristne, latinske civilisation
alvorligt; og det var, fordi de tog den
alvorligt, at de ikke havde nogen grund til
at beskytte de hedenske gudebilleder, eller til at optræde med museumsfolkenes
æstetiske ensidighed og nysgerrighed over
for ting, belastet med en anden - og der·
med fjendtlig - religiøs betydning. Hvis
vi finder deres fremfærd oprørende, så er
det, fordi vi er lige så ligegyldige over for
deres civilisation som for vores egen".
Museumsmanden, der vil have udslOJ>pet sine medmennesker og sat dem i montrer med oplysende og pædagogisk velovervejede forklaringer ved siden af, ei i
virkeligheden en langt større barbar og
menneskeforagter end den spanske erobrer, der nådesløst nedkæmpede og ødelagde hvad han opfanede som hedenskab og
grusomhed. For erobreren handler ud fra
et ansvar. Han tillægger de "primitive
mennesker", som han bekæmper, et ansvar for deres kultur og deres har1dlinger.
Egoismen, erobringslySten, drømmen om
eldorado, jagten på guld kan være ek.
stremt brutal, men holdningsmæssigt gør
den sig ikke bedre end dens modstandere.
Museumsmanden derimod bestræber sig
på ligesom etnografen og sociologen at
være en upartisk og neutral iagttager, der
sætter sig udover sin egen lmlturs fordomme og bedømmer verden ud fra almene
menneskelige principper.
Den europæiske kulturrelativist, der
ikke vil tage moralsk stilling til kultur·
sammenstød, sæner sig til herre over ver·
den ved at ville stå udenfor. Og bag ved
Ugger ikke andel end foragt og livslede.
"De i Europa, der siger, at alle kulturer er
ligeværdige, ville ikke bryde sig om at få
hånden hugget af for at snyde i skal eller
at blive pisket offentligt (stenet, hvis der
var tale om en kvinde), hvis han (hun) ligger med en anden end den lovformelige

ægtefælle. Ved i sådanne tilfælde at sige,
at "sådan er den koranskc lov, og vi må
respektere andre traditioner", siger man
faktisk, at "det ville være frygteligt for os,
men det er godt nok til disse vildmænd".
Al!Så er det ikke så meget respekt, man
giver udtryk for. som fomgt for andres
traditioner, og sætningen "alle kulturer er
ligeværdige" er den dårligst egnede af alle
til at beskrive denne holdning"Z.
Den mel.'! avancerede måde at beherske
sine medmennesker på er at patientbehandle dem. Den forstående indstilling er
i virlæligheden undertrykkende. Når man
forstår et menneske, gør man ham eller
hende til objekt, til et symptom, til et resultat af miljøet eller opdragelsen eller
andre udefra kommende faktorer. Og når
jeg har !3et placeret mit medmenneske
som noget jeg forstår, har jeg taget hans
selvstændighed bon. Og bag den velmenende og forstående facade gemmer sig i
grunden en herrementalitet, der oser af
selvglæde over egen indsigt og af kynisk
distance til objekterne for ens forståelse.
At "forstå" all er a1 foragte alt.
Kulturrelativisme og værdibundethed
Det moderne europæiske menneskes
dobbelt-moral kommer til udtryk i arwcndelsen af helt forskellige standarder eller
kriterier i vurderingen af, hvad der sker i
verden. Og typisk viser den sig i racebestemte kriterier for godt og ondL Hvad
en hvid gør vurderes efter andre moralske
kriterier end hvis den samme handling
blev begået af en son. Men for at der er
tale om en dobbelt-moral, må det forudsættes, at racerne i moralsk henseende
betr.igtes som lige. En boer i Sydafrika
eller Karen Blixen i Kenya er ikke dol>belt-moralskc, fordi de bevidst ser moralsk forskelligt på racerne. De er racister,
fordi de gør racen til et afgørende kendetegn ved mennesket, men de er ikke hyklere. De er onde (efter gængse begreber),
men er ikke selvretfærdige.
Jeg deler den præmis med mine skyld·
betyngede vesterlændinge, at racen ikke
er moralsk afgørende. I moralsk henseende er alle mennesker lige. Og vi som tilhører menneskearten kan glæde os over,
at vor art vist nok er den eneste klan af·
grænsede art. hvor der ikke forekommer
hybrider med nærstående arter. hvorfor
der aldrig er tvivl om, hvilke dyr der er
mennesker. Og når jeg i al enfoldighed
sammenligner menneskeartens race-forskelle med andre dyrearters interne afvigelser, forekommer min art mig at være
helt uttolig ensartet. Hvis jeg var hund,
ville jeg sandsynligvis være rncist, fordi
det forekommer mig, at en Schiifer og en
Gravhund, en Terrier og en Golden Retriever har væsensforskellig identitet Men
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jeg finder det helt grundløst at knyue
væsentlige karakteristika til bestemte menneskelige racer. Hud.farven er lige så
uvæsentlig som om man har opstoppernæse eller braktud, blå eller brune
øjne.
Hvad er værst: at være en racistisk boer,
der i sine gerninger diskriminerer andre
racer, eller en dobbelt-moralsk vesterlandsk intellek-ruel, der i ånden devaluerer
sine medmennesker ved at "forstå" dem?
Det moralske kan aldrig sammenlignes og
hver enkelt er ansvarlig for sig ove.rfor
Vorherre, så derfor kan spørgsmålet kun
stilles og ikke besvares.
' Clara Malraux, citeret efter H. S tangerup:
Retten til ikke at høre til..., 1979, s. 90.
2 Leczek Kolakowski:

"Hvem er barbarerne?", i Stemmer fra øst, 1987, s. 102-128.
Henrik Gade Je11Se11

Løgnens teknik
12/4 kunne de interesserede lyttere på
Danmarks Radios P4 kl. 20.30 høre el
bid.rag til forvandlingen af ,,Internationale
Socialister" fra at være revolutionære, der
ønsker at berøve andre ytringsfriheden, til
at være idealistiske "antiracisler" og
forkæmpere for organisationsfrihed og
menneskerettigheder. I radioudsendelsen
hed det bl.a.:
"Netop kampe11 mod racisme har stdet
centralt i det politiske arbejde, l11temationale Socialister har lavet i de sidste par
år. De har arra11gere1 blokader og denwnstrationer ved De11 Da11Ske Fore11i11gs
møder for at vise deres foragt for fore11inge11s budskab om et Danmark 11de11 i11dvandrere ogflyg111i11ge".
En lytter klagede til radioen. Herfra
svarede man imidlertid:
"Der er i11ge11 i im:Jslager, der anklager
DDF for racisme og tolk11i11ge11 af DDF's
hovedbudskab er lntemationale Socialisters og ikke vores". (Citeret som skrevet).

Ikke eksistensberettigede
Det er nu kommet så vidt med fremmedgørelsen af København, at socialdemokraterne i bystyret vil gøre en marokkansk muslim til byplanborgmester i hovedstaden.
Flere danskere har i EkstraBladet taget
afstand herfra.
Det får en person med det sigende navn
Boris 'Zastrojevic til i et indlæg i Ekstra
Bladet 20. juli at fable om, at altså "har
Den Danske Forenings medlemmer nu
igen fået bestilt arbejde af foreningsledelsen: nemlig at bombadere(!) avisenie med
læserbreve".
Han proklamerer videre: "Det er utroligt, hvad disse ubegavede og efter min
mening ikke eksistensberettigede mennesker kan få ondt i røven over".
Den begavede fremJing mener sig således åbenbart berettiget til at dømme danskere til at være "ikke eksistensberettigede"!

Udryddelseslejren må vel så være næste station på deres vej.
Hvis altså Zastrojevic og hans lige får
magt, som de har agt - og ikke forinden
bliver sendt tilbage til. hvor de hører
hjemme.
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Prøv at læse en gang til, hvad der blev
sagt i radioen. Budskabet er ikke til at tage
fejl af. Læg f.eks. mærke til, hvordan radioen præsenterer det, der kaldes DDF's
hovedbudskab, på en måde, så det tager
sig ud som en forudsat sandhed, at Den
Danske Forening ikke vil have indvandrere og flygtninge overhovedet - hvilket
som bekendt er usandt
Sådan bygges løgnen. Hvad gør man
veddet?
I teorien kunne man gå til Pressenævnet.
Tja... Vi havde glæder os meget til det
nye pressenævn. Det gamle radionævn
godkendte endog, at TV bragte nyheder
om, at vi havde holdt møder, vi aldrig havde holdt.
Men vi må nok vente lidt endnu med at
gå til Pressenævnet med sagen. 2/8 1991
var hele Pressenævnet (med ledsagere)
indbudt til koncert med verdensberømtheden Luciano Pavarotti på Rosenborg
Eksercerplads. Danmark Radio inviterede. Og betalte. Prisen for to orkesterpladser var 3.100 kr. Formålet er ifølge generaldirektør Hans Jørgen Jensen fra DR at
påvirke Pressenævnet, fordi de er opinionsdannere.
Så vi kommer nok til at vente. Måske
længe. For nævnet bliver nok også inviteret til noget spændende til næste år. Og
næste år igen. Og det kan vi ikke kon-
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Citater omkring
Internationale Socialister:
"Vi er ikke specielt ophidsede over,
at de (Blekingegadebanden, Red.)
skØd en betjent... Vi synes heller ikke,
det er specielt moralsk forkasteligt at
stjæle fra en bank". /Interview med
Anders Schou i A/a11ell 14/3 92).
"DDF er ikke i Istedgade eller noget
andet steds på gaden, og der er intet,
der peger på, at nazisterne har haft
held til at infiltrere organisationen effektivt. Stormtropper findes der ingen
af. Vi har konfronteret dem. fordi de
har været synlige og derfor farlige,
fordi de har givet gaderacismen en
intellektuel legitimitet Enhver sammenligning med Front National eller
Nalional Front er ude af proportioner
(selv om det selvfølgelig ikke gør noget i propagandaøjemed at smide lidt
smuds)". (Charlie Lywood, lllternational Socialisme 13/1/ 90).
"Fascister og racister skal ingen
ytringsfrihed have" ("La11dsledelse11s"
beslutning på møde 17.118. juni 1990).
"Internationale Socialister" modtager offentlige tilskud til deres virksomhed.

I

I

Vi er røde, vi er hvide ...
I serien af samtaler med medlemmer af Den Danske Forening har Harry Vinter talt med litograf Jens Jackie Jensen.
Harry Vi/lier: Jens, du har i bladet
Tidehverv nr. 2 og nr. 3 1992 skrevet ,wgle beretninger om, hvad du har hørt og set
gennem en lang række besøg i Københavns Dommervagt. Kan du fortælle nogle af dille indtryk?
JensJackie Jensen: Nu var det nogle ret
omfattende artikler med en nøjagtig og
ordret gengivelse af et større antal sager.
Så man kan ikke med et kort resume gengive indholdet. Det er ganske udelukket
Men jeg kan oplyse, at enhver, der har
lyst dertil, selv kan gå ind og overvære
retshandlingerne. Reuen åbner hver dag
klokken halv ti.
Ocr vil de så opleve en virkelighed, der
står i grel modsællling til de infonnationer, vi dagligt får serveret i medierne.
Man vil la et indblik i omfanget af den
kriminalitet, der findes blandt herværende
udlændinge. De er flot repræsenteret
Herunder også med eksempler på særdeles grove forbrydelser.
Man vil også blive vidne til, hvor utroligt let det er, for tilfældigt tilrejsende fra
alverdens lande, at opnå status som asylansøger. Hver eneste asylansøger koster
112.000 kr. - ifØrste runde.
Det er kun asylansøgere uden pas eller
anden personlig identifikation, der fremstilles i Dommervagten.
De øvrige, og det er vel de fleste, glider
uden videre ind i systemet. De indlogeres
i Sandholmlejren og kan i ro og mag
afvente, at de bevilges livsvarigt ophold
med offentlig forsørgelse og trestjernet
retskrav på familiesammenføring. Men
fravær af pas eller papirer forringer på
ingen måde muligheden for at opnå asyl
med alle de forbavsende rettigheder, det
indebærer. Hele flygtningeapparatet fungerer som i trance, ubesværet af nogen
form for rimelighed eller logik.
Det danske folks godhed og hjælpsomhed er i disse år udsat for udspekuleret
udnyttelse og misbrug af groveste karakter.

Det var, hvad jeg med en række konkrete eksempler søgte at dokumentere i de
to artikler i Tidehverv.
Når jeg frygter, at vort pæne lille land i
højere grad end andre lande risikerer at
blive offer for befolkningseksplosionen i
Afrika og de arabiske stater, så er det på
grund af to omstændigheder.

træde i stedet for kampen mod kapitalismen, der i virkeligheden var en krig mod
demokratiet og friheden.
Det, der kendetegner 68-degenerationcn, er, at de lige fra starten bildte sig ind,
at de vidste det hele om alt. De forkastede
alle histOriske erfaringer, som civilisationen har bygget på i tusind år. De forhånede alle gamle dyder. De kasserede alle traditioner, familien og fædrelandet.
Fra første færd dyrkede de med ildhu
minoriteterne. De kriminelle. De homoseksuelle. Men mest af alt de fremmede,
for dem var det så synd for. l 68-emes idealsamfund er allehånde minoriteter det
primære og folket det sekundære. Efter
68-recepten - først os selv - så os selv en
gang til - så minoriteterne - til helvede
med folket.
Det ulykkelige er, at Danmark er det
eneste land, hvor 68-crne sejrede. I FrankJens Jackie Jeruen
rig endte de med at blive banket ned under
For det første- fordi vore politikere har asfalten. I Tyskland greb de mest ekstreindført en flygtningelovgivning, som dan- me af dem til terrorisme, som for eksemske myndigheder slet ikke har styr på, pel Baader-Meinhof. Det samme skete i
men hvor den reelle administration er i Italien. I alle andre lande opstod der en
hænderne på gangstere i Mellemøsten.
folkelig modstand, som satte en stopper
For det andet - fordi vi i Danmark har for 68-emcs sarnfundsherscn. I USA
den største politiske venstrefløj i hele resulterede det i, at Reagan kom til magEuropa Ikke alene den stØrste, men også ten, og at Amerika genvandt sin selvtillid
den mest betændte og illoyale. Og de er og blev stærkere end nogensinde før.
sandelig ikke uden magt og indflydelse.
Men i Danmark indrettede vi samfunGanske vist er deres socialistiske drøm- det til 68-emc og det skete på alle andres
meriger østpå styrtet sammen som kort- bekostning. Vi kapitulerede totalt. KVRhuse, men det har på ingen måde svækket regeringen opfyldte 68-ernes krav, næsten
venstrefløjens - eller mere præcist 68- før de var udtalt Da Anker Jørgensen
gencrationens - magtpOSitioncr her i lan- kom til, varder250.000offenlligtansatte.
det.
Da han gik af, var der 850.000. Dermed
H. V.: Kan man sige, at drønu11en om det havde man føjet 68-cmc. Lige fra starten
socialistiske samfund i dag er blevet afløst havde de afvist alt produktivt arbejde og
enhver form ror økonomisk personlig risiafdrømmen om det multietniske samfund.
ko. I stedet havde de krævet tryghed,
J.J.J.: Ja, det kan man. Men et multiet- livsvarig ansættelse og høj løn, og havde
nisk samfund vil altid være præget af derfor i titusindtal forberedt sig til en heldestabilisering. Spliuet og sygt - økono- garderet tilværelse i den offcnUige sektOr.
misk, politisk, moralsk. De venstreintel- Det hårde praktiske arbejde det kunne alle
lektuelle - altså 68-erne - higer efter det andre udføre. De ville have noget med
multiemiske samfund, fordi det passer ind mennesker at gøre, sagde de. Der var
i deres ideologiske forestillinger. I deres aldrig nogen, der spurgte, om menneskeunivers indgår der ikke nogen form for ne ville have noget med dem at gøre.
nationalfølelse. Tværtimod.
H.V.: Men de var jo solidariske med
Som den engelske historiker Paul John- arbejderklasse11.
son har påvist, så havde de intellektuelle,
da marxismen brød sammen, allerede limJ.J.J.: Så er det i hvert fald den samme
det sig en ny sutteklud, nemlig kampen form for solidaritet, som når rebet støuer
mod den såkaldte racisme. Den skulle den hængrc. Sandheden er, at 68-cme har
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været et særdeles dyrt bekendtskab for
hele nationen. Uden dem var Danmark
ikke blevet gældsaL Uden dem var folket
ikke blevet delvis umyndiggjort. Uden
dem ville livet have været rigere og friere
for alle andre. De behersker næsten enevældigt samfundets centre for uddannelse, administration og infonnation. Det vil
sige, de dominerer på skoler og læreanstalter. De sidder som sagsbehandlere på
offentlige kontorer. De råder over medi·
ente - i første række og i særlig grad Dm1marks Radio. Fra disse magtfulde positioner arbejder de på at fuldbyrde deres sidste store vision - eller åbenbaring, nemlig
at omdanne Danmark fra en gammel
homogen nationalstat til et multietnisk
samfund.
H.V.: flvorm1r gik det op for dig, 01 i11dvandri11gen var et problem?
J.JJ.: Jeg hæftede mig ikke ved det, da
de såkaldte gæstearbejdere fik lov til at
blive i 1973, eller da flygtningeloven blev
gennemført i 1983. Jeg tror heller ikke,
politikerne selv vidste, hvilke uhyrlige
konsekvenser deres beslutninger ville få.
De vedtog ikke loven for at være gemene
eller ondskabsfulde. Sådan er danske
politikere ganske enkelt ikke.
Man kan være vred på dem og skuffet
over dem, men til syvende og sidst er det
befolkningen selv, der har valgt dem.
Politikere kan skiftes ud ved næste valg,
det kan den herskende overklasse af 68ere derimod ikke.
Man kan bebrejde politikerne, at de
ikke bar været fremsynede. Og man kan
bebrejde dem, at de tilsyneladende mangler mod til at erkende fadæsen og slå frem
og sige - vi har taget fejl. Vi stopper her.
Loven skal ændres.
Det er forståeligt, at mange mennesker
føler sig svigtet. Det danske folk befinder
sig i en underlig situation. Hver eneste
dag bliver vi i radio og TV formanet og
belært. Hjernevasket og indoktrineret.
Snart sødladent indtil det kvalmende,
snart hovent og hadefuldt. Faktisk får
danskerne den besked, at de skal bare passederes arbejde, holdederes kæft og betale, hvad festen koster.
Ellers risikerer de at blive udnævnt til
racister og svinehunde. Men det er vel
ikke så forbavsende, at danskerne vil vide,
hvor mange der rejser ind over landets
g,ænser. På gader og stræder kan de jo se,
at det er et ganske betydeligt antal. Når
hver eneste dansker er tvangsindlagt til at
betale til de fremmede, er det så ikke
rimeligt. at man vil vide, hvor mange milliarder kroner der ødsles bon. Det er vel
også forslåeligt, at folk gerne vil vide,
hvornår den herskende overklasse synes,
at der er ankommet tilstrækkeligt mange
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fremmede. Det bliver jo ved. Det holder
aldrig op, med mindre vi selv siger STOP.

Il.V.: Hvorda11 /wmmer vi videre i Den
Da11ske Fore11i11g?
J.J.J.: Det vigtigste ved Den Danske
Forening er, at den er der. Det er vor opgave at samle oplysninger og i videst muligt
omfang bringe det ud til folk. Vores virkelige styrke er, at vi holder os til kendsgerninger og siger sandheden; det vil afgøre
sagen i det lange løb. Vor fjende er den
nye overklasse af 68-ere. De sidder ved
magten. De hersker over næsten alle etablerede magtkonsttuktioner. De slår siærkt.
Lige så stærkt som Napoleon; han vandt
59 store slag, men han tabte det sidste og
afgørende og havde dermed tabt alt. Forfå
år siden var Dansk Flygtningehjælp
ustandselig fremme i offentligheden. Nu
er de påfuldende tavse. De kan ikke gennemføre en pengeindsamling; den sidste
fiasko var for afslørende. Det vi.ser, at der
er sket et ryk i befolkningens sindelag.
Den politiske flygmingejunta i Folketinget er hunderæd for en folkeafstemning, for de ved på forhånd, at de vil tabe
stort. Et nederlag uden fortilfælde.
Men der er også mange politikere, der
er inderligt imod den fremmedgørelse, der
sker med vort land. De har det ligeså
dårligt som flertallet af folket Der må
være et mætningspunkt. Det gælder over
hele Europa. Man kan ikke forudsige,
hvornår det vender. I Rusland var man i
Sk'llld til at holde hele befolkningen nede
hver enel>1e dag i 70 år. Men pludselig en
skønne dag var det hele forbi.
Lad mig citere Solsjenitsyn. der sagde
til sine landsmænd: "Jeg forlanger ikke, at
I skal gribe til våben imod tyrannerne. Jeg
forlanger ikke, at I skal gå ud P:, gaden og
demonstrere imod dem. Jeg forlanger
kun, at l skal holde op med at deltage i
løgnen. Hvis I blot i fjorten dage taler
sandhed. Så vil hele systemet bryde sammen".

Hvis alle jævne og normale danskere
ville sige lige ud, hvad de mener, så ville
hele det forrykte spil bryde sammen. Det
kunne simpelthen ikke fungere længere.
Men, hvornår en folkestemning er så
siærk, at den drager konsekvensen af sine
egne følelser, det er der ingen, der ved.
Der kan gå mange år, og det kan ske næste
sommer. Sådan er deL
Når man lukker op for radio eller TV og
oplever det hysteri, de udfolder, denne
nænnest febrilske desperation, de lægger
for dagen, må man spørge, hvorfor gør de
dog det? Hvis det kun var de få tusinde
mennesker. der er samlet i Den Danske
Forening og pastor Søren Krarup, det hele
drejede sig om, så var der ingen grund til
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at producere hundredevis af sendetimer
om året med enøjet propaganda for
flyguiinge og indvandrere.
Nej, modstanden findes på hver eneste
arbejdsplads. i hvert eneste hus og hver en
dagligstue. Når medierne håner Den Danske Forening og skælder ud på Søren
Krarup, så er det i virkeligheden det danske folk. man denned søger at passivisere
og skræmme til tavshed.

H. V.: Jeg siger dig tak for samJalen.

De gyldne kæder
Politikens Ninka er blevet begavet med
en hæderspris. Ebbe Muncks hædcrspris.
Den blev overrakt af Dronningen.
Ebbe Munck var en meget nationalt
sindet mand, nøglefigur i modstandskampen, og hans pris er en udmærkelse til
dem, der har gjort noget for Danmark.
Ninka har bl.a. udmærket sig ved at
interviewe en del af dem, der deltog i
Danmarks frihedskamp. Herunder Jens
Toldstrup.
Toldsttup nåede ikke at få Ebbe
Muncks hæderspris. Han var ellers udset
til det. Men så involverede han sig i modstanden mod disse års masseimmigration.
Og fondsbestyrelsen mente ikke, at man
kunne byde Dronningen at være sammen
med sådan en herre.
Så Ninka, der interviewede Jens Toldstrop, fik prisen, men Toldstrop selv fik
ingen pris.
Ninka belærte under interviewet med
Jens Toldstrup denne om, at det, han gik
rundt og gjorde i sine sidste år, det kunne
man altså ikke. Fy da! Havde ban ikke
forslået. at det erflygminge, det drejer sig
om.
Sådan som politikerne under besættelsen fortalte, at det han gjorde, det ku11ne
man altså ikke.
Da jeg første gang var inviteret ud til
Toldstrup, slog jeg op i Kraks "Blå bog",
for at få rede på hans hoveddata. Men han
stod der ikke. Var aldrig blevet spurgt,
fortalte han.
Det er åbenbart meget småt med pladsen i Den Blå Bog, når der ikke kunne blive plads til en Jens Toldsirup. Det kan jo
nok få en og anden til at overveje, om man
kan tillade sig at trænge sin ringe person
på i så hårdt pressede spalter.
En del bar dog overvundet denne belæokelighed.
Prøv selv at slå op.
Ninka slår der - naturligvis.
Ole Hasselbalch

De andre måtte godt være styrelsesledede
- men vi må ikke. Og nu har ministeriet
givet et uklart løfte om at rydde op i alle
de styrelsesledede, skaltegodkendte foreninger, der altså ikke skulle have været
godkendt.
Andre er heldigere stillet og har uden
besvær fået godkendelse. Hold jer nu fast,
kære læsere:
nok, at vi er, i betragtning af, at foreningsDet har naturligvis alle de sædvanlige
formålet er at sikre dansk kultur, sprog og "humanitære" foretagender - og nogle
levevis i eo verden, der trues af kaos, mere usædvanlige. F.eks. landsforeningen
overbefolkning, vold og fanatisme. Så vi Danske Flyg111ingeveu11er (kendt fra palæstinensersagen) og komiteen Flygt11i11regnede da med at blive godkendt.
Men heri tog vi fejl. Efter en sagsbe· ge w1der Jorden, der ifølge egne angivelhandling, der har varet i årevis, og som ser Gfr. Danskeren nr. 2/1991), arbejder
også implicerede Ombudsmanden, er der for at "sabotere" stramningerne i flygtninnu kommet et endeligt afslag.
geloven. Den slags betragtes altså som
Sagen har været en ren farce: Afslaget almennyttigt!
blev givet med henvisning til, at foren.inOgså Samarbejdskomi1ee11 for Fred og
gen er styrelsesledet. Vi påviste herefter et Sikkerhed, der ifølge den afhoppede
eksempel på, at en anden forening, der KGB-officer Oleg Gordievskij gennem
også er styrelsesledet, havde fået skalle- danske Sovjet-slØtter modtog instruktiogodkendelse. Det var en enlig svale, hed ner fra Sovjets ambassade (Jyllands-Posten
det sig nu - hvorefter vi påviste endnu en 18/ IO 90), er i Øvrigt godkendt som almenforening af slagsen. Også det var en enlig nyttig, og donationer til den er fradragsbesvale, hed det sig så, og herefter halede vi rettigede!
masser af enlige, styrelsesledede svaler
Sådan forvaltes Danmark.
frem, som vi kunne sende tilbage, hver
Giv et ekstrabidrag til en fattig forgang vi fik afslag.
ening, som arbejder på at komme misMen det førte altsammen ikke Lil noget bruget til livs!

KGB og de danske
skattekroner
I Danskeren nr. 3/1992 fortalte vi, hvorledes EF-pengene sl!Ømmer til den nye
"antiracistiske" organisation "Fair Play'',
uden at det er muligt at få EF-myndighederne til at oplyse, på hvilket grundlag de
er bevilget. Det havde der ellers været
behov for. Thi ifølge pressen har organisationen hverken vedtægter eller bestyrelse, men tilsyneladende blot et ædelt
"antiracislisk1" formål - og personer som
den velkendte Jens Sejersen og skolelærer
Erik Mikkelsen fra Internationale Socialister i spidsen (om sidstnævnte ses. 12).
Den Danske Forening venter ikke at få
pengegaver fra offentlige kilder på den
måde. Men vi har for flere år siden søgt
godkendelse efter ligningslovens § 8A,
således at medlemmerne i det mindste
kunne trække deres bidrag til foreningen
fra på selvangivelsen.
Lovens betingelse herfor er, at foreningen er "almennyttig" - og det mente vi jo

Det multietniske paradis
Den Danske Forenings sommerstævne blev besøgt bl.a. af et dansk/amerikansk ægtepar, som
er knyttet til en læreanstalt, der ligger midt i det område i Los Angeles, der i foråret blev hærget
af raceoptøjer. De har indvilliget i at give et interview - anonymt.
- Hvorfor gik det det sd galt?

Bl.a. fordi politiet og Nationalgarden
var to dage om at rykke ind. Alle ledende
politifolk var væk fra deres J)O<Ster i den
afgørende fase. Selv om de vidste, der
kom en dom i sagen med politioverfaldet
på en sort, som kuone udløse uroligheder.
- Var tkt en "race"konflikJ?
Der har været flere tilfælde, hvor sorte
har følt sig misbehandlet af politiet Del
amerikanske politi opfører sig sig ikke
som det danske. Og det er nok rigtigt, at
de sorte bliver dårligere behandlet Der
var også tidligere sager, hvor de sone fØI·
Le sig uretfærdigt behandlet af domstolene. Samtidig er der blandt de sorte i dag en
del agitatorer. Nogle af dem går meget
vidt for at bygge en sort identitet op. En af
dem har f.eks. omskrevet verdenshistorien:

Alle de vigtige historiske personer lige fra
Napoleon til Aleksmider den Store var efter
hans fortolkning i virkeligheden sorte.
Der er som regel et dårligt forhold
mellem kØbmænd og befolkning, hvis
købmændene hører til en anden gruppe. I
Los Angeles er en stor del af købmændene koreanere af afstamning, og de identificeres som fremmede i de sorte kvarterer.
Derfor blev de overfaldet og deres butikker raseret. Men alle, der ikke var sorte,
blev overfaldet, hvis de var del forkerte
sted på det forkerte tidspunkt. Og mange
fra forskellige grupper benyttede så lejligheden lil at dcllage i plyndringen.
- Var urolighederne kommet selv uden
den fatale frikende/se?
Ja. Los Angeles er en kruduønde. Byen
er ikke, som mange i Danmark tror, en
storby i USA. Det er en storby i den 3.

verden. Vi, der bor der, havde ook ikke
ventet det, der skete. En af vores kolleger
fortalte nogle få dage før en besøgende
delegation om, hvilket slråtende eksempel på harmoni mellem etniske grupper
byen er. Vi havde lullet os i søvn. Men
spændingerne mellem byens etniske
grupper er stigende. Der er en hvid gruppe - som i selve byen er i mindretal . En
del latinamerikanere glider ind i denne
gruppe. Men de fleste latinamerikanere
har deres egen, ~-pansktalende gruppe.
Asiateme glider stort set ind i den hvide
gruppe. Og så er der den sorte gruppe,
som ikke glider ind i nogen af de andre.
Så i virkeligheden er der tre markante
grupper under opbygning: En "hvid", en
spansk og en sort. I dag bygger man
bevogtede områder. Hver gruppe sikrer
sig så at sige deres forter. Hvis I ikke passer på i Danmark, vil det samme ske der!
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Bedstemor og journalisten
At være fonnand for Den Danske Forening kan ind imellem være en alsidig for-

retning. Det var det bl.a. i begyndelsen af
marts, da en af foreningens faste datoer,
Lillian Bostok ringede op.
"Der er altså en mærkelig mand", sagde
Lillian.
"Hvaffor en mand", spurgte jeg.
"Ja, altså en mærkelig mand. Du vM, vi
skal have møde (29(2), og der er altså en
mæd<elig mand, som har meldt sig 'til".
"Nå", svarede jeg. "Og hvad så".
"Jamen altså. han er så mærkelig",
holdt Lillian fast. "Han siger sådan nogen
mærkelige ting". Hun er ikke så let at feje
af, hvis hun har sat sig noget i hovedet.
"Tror du måske, at det er en BZer forklædt i habit", spurgte jeg. "Måske", sagde Lillian. Lillians forhold til BZere er
anspændt.
"Så sæt ham stævne ude i byen, hvis du
er bange for, at han møder op med hele
horden af fladpander", sagde jeg. "Du kan
jo også forlange, at han melder sig ind
inden". Selv om mødet principielt var
offentligt, er der jo ikke ligefrem grund til
at lukke identificerede ballademagere ind.
Og det gjorde Lillian sat
13/3 kom så afsløringen.
"Skæg og blå briller" kunne man læse i
EkstraBladet. En af bladets topreportere
havde været til "superhemmeligt møde"
med Lillian i Den Danske Forening. Stor
sag. Han havde virkelig, fremgik det,
under mange vanskeligheder indsneget
sig til et møde der var "helt lukket for
pressen". Mødet handlede bl,1. om våbenbrug, fremgik det af det dramatiske referat. Det var en norsk galning, der var taler.
Han havde bl.a. sagt, at overgreb, som var
begået mod indvandrerne. var begået af
dem selv. Rent pipmøde,kort og gode.Jen
pipforening.
Man forstod, at topreponeren havde
udsat sig for uhyre farer og vanskeligheder ved at deltage i Lillians møde.
Reporteren havde også udført. en uhyre
krævende research op til artilden. Af denne fremgik bl.a., at det i virkeligheden er
Lil lian, der erredaktØr af Danskeren. Ikke
Sune Dalgård.
Man bliver som fonnand klar over fordelen ved en vågen presse, der kan orientere om, at det forholder sig ganske anderledes, end det kan læses i Danskerens kolofon. Hvad skulle man gøre uden denne
vågne presse. Her som man gik og troede,
at man vidste, hvad Sune går og laver. Og
Lillian. Men det er altså Lillian, der er
Sune. Måske også omvendt? Man bliver
helt uhyggelig til mode.
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Sagen var så alvorlig, at den gav
EkstraBladet anledning til hele 3 efterfølgende ledere- 14/3, 18/3 og igen 23/3, da
det ud fra topreporterens topjournalistiske
afsløringsjournalistik traf sig så bekvemt,
at det også lod sig gøre i lederform at
bruge det superhemmelige møde som
baggrund for en sammenkædning af Den
Danske Forening med sprængningen hos
Internationale Socialister.
Sensationelt.
Nu ligger det sensationelle nok nærmest i, at det kan lykkes en bedstemor på
Vcsterbro med et enkelt Øjekast at afsløre
EkstraBladcts forklædte reporter som den
eneste af samtlige mødedeltagere, der var
"mærkelig". Men det er der jo naturligvis
ikke så meget historie i. Heller ikke i, at
mødet var offentligt Men sådan er der jo
så meget. EkstraBladet er åbenbart i
bekneb ikke blot for ordentlige historier,
men også for ordentlige journalister. Og
hvad man ikke har, må man som bekendt
konstruere.
Mest interessant var dog på det mere
intellektuelle plan nok efterspillet. Som
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formand for Den Danske Forening har
man således bl.a. pligt til at skrive berigtigelser til pressen. Så også EkstraBladet
fik naturligvis en side med en forklaring
til de bestyrtede læsere.
Men det blev ikke optaget Bladet
mener tydeligvis ikke, der er grund til at
indvi læserne i. at dets reportere nu ligefrem må snige sig ind til offentlige møder
for at få en historie ud af det.
Jamen så Pressenævnet da'/ Der er som
bekendt kommet en ny medieansvarslov.
Uden enhver betydning! "Det foresidede genmæle om/aller vurderinger og kommemarer i så betydeligt omfang, at det
ikke opfylder kravet i medieansvarstovens
§ 38, stk. 1 om indholdet af et ge11/1Ul/le",
hed det i nævnets afgørelse (sag 24/1992).
Hvad skal man egentlig med det nævn?
Det for EkstraBladets læsere hemmeligholdte genmæle bringes her. Så kan
Danskerens læsere jo også vurdere, hvad
det meget opreklamerede nye pressenævn
med en højesteretsdommer i spidsen er
værd.
Ole Hasselbalch

"13/3 bringer EkstraBJadet en reportage fra et møde i Den Danske Forening,
der angives at være "supememmeligt og helt lukket for pressen". Med dette
udgangspunkt præsenteres mødet herefter i en for Den Danske Forening belastende fonn - og bruges som anledning til påstande om, at foreningen "flirter
med tanken om våbenbrug mod anderledes tænkende" (EB 18/3).
I den anledning skal oplyses (som det også fremgår af mødelisten i sidste nr.
af Danskeren), at mødet ikke var noget (lukket) medlemsmøde, men at der af
praktiske grunde krævedes forhåndstilmelding. Til åbne møder lukker foreningen alle ind, der kan forventes at ville respektere ro og orden. Åbne møder censureres således hverken for ekskluderede foreningsmedlemmer eller for andre,
og hvad sådanne andre måtte sige og mene (eller omdele uden mødeledelsens
vidende) bærer foreningen ikke noget ansvar for. Selv møder, deriøvrigt er forbeholdt medlemmer, vil pressen normalt kunne få adgang til (gennem forevisning af pressekort).
EB's reporter tilmeldte sig under benyttelse af navnet på en person, som foreningen kender, og viklede sig ind i forklaringer af en sMan art. at det blev lagt
op til undertegnede, om pågældende skulle have adgang. Jeg gjorde de mødeansvarlige opmærksom på, at de kunne forlange, at den pågældende beviste sine
seriøse hensigter ved at fremvise en indmeldelse først, og at de jo kunne sætte
ham stævne ude i byen, hvis de var bange for, at han korn slæbende med en horde BZ-ere.
Den pågældende herre (EB's reporter) blev herefter hentet af Lillian Bostok der ikke, som EB skriver, er redaktør for foreningens blad. Redaktørposten beklædes af fltv. landsarkivar Sune Dalgård. Dette fremgår af bladet - lige som sidste nummer af bladet bringer en 2-siders artikel om, hvem Lillian Bostok er.
Mødets foredragsholder, som EB's reporter omtaler i nedladende vendinger,
deltog fra 9. april 1940 og til befrielsen i den norske modstandskamp og blev
krigsinvalideret. Hans oplysning om, at indvandrere i Norge har konstrueret
"racistiske" attentater ved f.eks. selv at stikke ild på deres dårligt kØrendeforrctmnger, således at forsikringssummen kunne blive frigjort, er i overensstemmelse med norsk politis undersøgelser".
Ole Hassel/Jalch

Fra brevkassen
I sidste nummer af Danskeren begyndte vi at bringe udpluk
fra den omfattende post til Den Danske Forening. Vi dykker
atter ned i brevbunken....
En brevskriver fra Københavns omegn
indsendt en kommencar til den politiske situation i Danmark og skriver bl.a.:
"Som det mAske er bekendt. findes der
tlere tusinde drenge i Negombo, Sri Lanka, som "lever" af homoseksualitet med
turister, og jeg har navnene på 3 personer,
som har været i Danmark og formentlig
stadig er her, hvor deres eneste tilknytning
til Danmark har været en homoseksuel
mand, f.eks. en vistnok afdØd tandlæge.
Jeg har fomylig mØdt en af de personer,
som fortæller vidt og bredt. at han kan
skaffe unge Sri Lankanere til Danmark
uden problemer. De må aldrig have hans
navn og adresse på skrift., højst skrevet i
håndfladen, for det ville ikke være så heldigt, hvis de danske myndigheder fattede
mistanke til ham ... Jeg har hans navn og
adresse, som jeg antager hM bor på endhar

nu."

Brevskriveren fortsætter med at kommentere palæstinenser-særloven, som han
mener hører til "dansk parlamentarismes
rædselskabinet". "Jeg kan vel bedst karakterisere denne særlov som landsskadelig
virksomhed. Disse palæstinensere og
tamiler griner godt og grundigt af den
danske dårskab, hvilket enhver kan forvisse sig om". Brevskriveren slutter:
"Man kan herefter kun illukomme de vise
ord af Frederik den Store: "Danskerne er
et dygtigt folk, for de klarer sig godt trods
slette ledere"."
En brevskriver fra Fyn henleder opmærksomheden på et særligt aspekt af den
omfattende diskrimination, som indfØdte
danskere udsættes for i forhold til indvandrere: "Jeg tænker på de mange palæstinensere, tyrkere o.s.v., der tager på ferie i
deres hjem!Md. Jeg tænker specielt på
den gruppe, der modtager bistandshjælp ...
For et lille års tid siden havde en dansk
ung bistandsmodtager spist rugbrød og
leverpostej og sparet resten op. For disse
penge tillod han sig at rejse en tur til
udlandet. Han blev dømt for socialt bedrageri og fik en straf, der vist var ubetinget...
Kæder man dette forhold sammen med de
fremmedes rejselyst, har jeg mere end
svært ved at se konsekvensen fra systemets side - det har jeg nu ofte, når det
gælder de fremmede."

På redaktionen kan vi sagtens se konsekvensen fra systemeis side. Den sidste
bemærkning tyder på, at det er begyndt at
gå op for brevskriveren, hvori konsekvensen består.
Meget apropos oplyser en brevskriver
fra Nordjylland, at Rigsadvokaten ikke
har villet rejse en bedragerisag imod en
pakistaner, som har modtaget dagpenge
uden at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. " Efter Rigsadvokatens opfattelse er
det ikke bedrageri at modtage dagpenge,
mens man opholder sig Pakistan i en længere periode og herunder 2 gange fremmØder ved "reservefremmøder"."
Herefter må vi nok med salig George
Orwell konstatere, at dagpengemodtagere
nok er lige, men at nogle er mere lige end
andre. Man behøver altså ikke at hedde
Jacques Blum for at få en behandling i
særklasse.
En brevskriver fra Midtjylland gør i
øvrigt opmærksom på, at der er fine
muligheder for beskæftigelse i Dansk
Flygmingehjælp, som i en skrivelse til
samarbejdspartnere oplyser, at "Dansk
Flygmingehjælp opretter i løbet af 1992
en landsdækkende tolkeserviceordning.
Gennem denne ordning er det hensigten at
tilbyde professionel problemløsning indenfor alle fonner for tolkning."
En medarbejder i indvandringsindustrien indkaldte i februar til møde i Holstebro. "Måske tager vi senere skridtet fuldt
ud og danner et Indvandrer-Råd, fordi vi
ved, at vi har fingeren på pulsen på deue
område. For mig handler det om at
påvirke og forbedre min egen arbejdssituation ud fra mineerfaringer, og inter-

essen for mennesker omkring mig". hedder det i mødeindkaldelsen - hvis nogen
skulle gå rundt i den vildfarelse, at det
handler om at udøve næstekærlige gerninger.
De, der skal betale for kulturberigelsen
og den forbedrede arbejdssituation, må
indignerede iagttage, hvordan deres surt
sarnmcntjenie skattekroner forvalies. En
brevskriver fra Fyn beretter: "I efteråret
skulle jeg med tog til Jylland, men syntes
ikke, jeg havde råd til at give 30 kr. ekstra
for det nye IC-3 tog, så jeg kørte med et
almindeligt. Men der var 5 tamilere på
banegården. De var selvfølgelig i nyt fint
tØj og iøvrigt optaget af at fotografere hinanden med nye spejlreflekskameraer, så
de kunne sende nogle billeder hjem fra
slaraffenland. Bagefter gik de ud og kørte
med IC-3 toget."
Foreningen har fået tilsendt en flot bog
"Mig og min ven. Børn og unge tegner og
skriver om venskaber på tværs af kulturer" udgivet af Indvandrernes Fællesråd
og Københavns Lærerforening. I forordet
skriver skole- og kulturborgmester Tom
Ahlberg, at det er vigtigt, at man sætter
fokus på de mange positive værdier, de
fremmede kulturer har, og som danskerne
kunne tage ved lære af. Ahlbcrg tænker
måske bl.a. på reglerne for opnåelse af
staisborgerskab i Kuwait, hvor man, som
en brevskriver gør opmærksom på, skal
kunne bevise, at ens forfædre var kuwaitiske staisborgere i 1920.
Vi runder af med de sidste to vers af et
digt, som er indsendt af en 73-årig pensionist fra Sydjylland:
Da Blaagaard Kirke blev besat a["gæster"
udefra,
så kom der andre boller pil suppen,
uha dada!
de fik gevaldig støtte fra præst og menighed.
her skulle nemlig vises næstekærlighed!

Der her kan være svært for nogle ar forstå,
og op til disse højder ka11 vi ikke alle ,id,
man har jo lov al tænke, at detteirer er trist,

men skriver man, som her er sket.ja,
sd er ITUln racisl.

ILandet rundt
På grund af stor pladsnØd må vi desværre lade denne rubrik være tom i deUe
nummer af Daoskereo, meo agter at vende "skrækkeligt" tilbage i det næste
nummer af bladet til oktober. Red.
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Ding for svensk økonomi og kultur, samti-

Fra andre lande
Sverige
Svensk forening skifter
navn og tilhør
I Danskeren 1992 nr. 2 s. 15-16 omL'lites oprettelsen af en forening Moderoter
for en en fri debau om illva1uiri11ge11 og
det tidsskrift Fri information, som den
udgav.
Det viste sig hurtigt, at tilknytningen til
konservative kredse omkring partiet
Moderaterna var uhensigtsmæssigt snæver, idet også folk med aodet politisk ståsted ønskede at være med. Foreningen har
derfor nu skiftet navn til Fri information
om illvandringen (FIIN), hvori enhver
svensker, der støucr svensk demokrati,
kan blive medlem. Folk, der er eller har
været medlem af en nazistisk organisation
eller en anden organisation, der ikke respekterer folkestyret, er derimod udelukket fra medlemskab. Foreningens tidsskrift
udgives fortsat under tiUen fri infonnation. Der er hidtil udsendt 3 numre i 1992
(deraf et dobbelrnummer).
Abonnement koster ISO sv. kr. om året
og kan tegnes hos FIIN, Box 494, S 11479 Stockholm.

Multikulturel berigelse
I Aftonbladet 31/5 92 truer serbiske
indvandrere med terroristaktioner som svar
på FN-beslutningen om sanktioner mod
Serbien for dets fanatiske krigsførelse i
det tidligere Jugoslavien.
"Biler skal brænde, udstillingsvinduer
vil blive knust. Jeg kan ikke sige alt nu.
Men tro mig, der er Jagt planer. Det her
kommer man til at mærke på gaderne i de
byer, hvor EM-fodbold bliver afviklet",
siger en af de interviewede serbere.
Der tales også om, at der begynder at
opstå farezoner i forskellige forstæder.
Serbiske og kroati~ke indvandrere regner
med at gå løs på hinanden.
I forbindelse med EM i fodbold og det
jugoslaviske landshold, som oprindelig
skulle have deltaget, skriver Svenska Dagbladet 3 VS 92. at holdet som sikkerhedsvagt havde antaget en landsmand, som i
en halv snes år havde været bosat i S verige. Han ansås åbenbart for velkvalificeret
til opgaven. Han var velkendt af det sven-
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ske politi, der beskrev ham som en usædvanligt frastødende gangster, en såkaldt
torpedo, der inddrev res~'\11cer med vold
og mishandling. !følge et anklageskrift for
17 alvorlige forbrydelser- kun en mindre
del af dem, han havde begået i sine 10 år i
Sverige - var denne hyggelige fyr avanceret til toppen af Stockholms uoJerverden.
Det lykkedes dog ikke at få ham dømt i
appelretten, fordi hovedvidnet fra en dom
i underretten efter trusler trak sine udsagn
tilbage!
Måske meget godt, at han ikke kom i
aktion som "sikkerhedsvagt". da det danske EM-hold trådte i stedet for de vrede
"jugoslaver".
(Kilde: Fri infom1ation. Årg. 1 flr. 2 :tS).

Svenske arbejdsgivere
lobbyister for indvandring
Traditionelt har de mest fremtrædende
fonalcrc for indvandringspolitikken i Sverige været at finde blandt venstreorienterede revolutionære og humanitære romantikere, bl.a. i kirkelige kredse. Deres argumenter gik normalt på svenskernes moralske forpligtelser over for staklerne i den 3.
verden for til dels at sone Vestens påståede forbrydelser mod denne.
I den senere tid har imidlertid betydelige kredse i det svenske erhvervsliv og i
dets nærmeste politiske siøueparti Moderaterna gjort sig til talsmænd for en fri
eller i hvert fald stor indvandring med den
begrundelse. at Sverige ikke kan klare sig
uden et kraftigt befolkningstilskud. Volvochefen vil have en årlig indvandring på
hele 100.000 personer, og andre erhvervsledere er også stået frem med krav om en
stærkt forøget indvandring af hensyn til
udviklingen af den svenske infrastruktur
og den økono,niske udvikling overhovedet
Denne arbejdsgiverkampagne er åbenbart blevet til i samarbejde med især
yngre kræfter i Moderata Samlingspartiet.
Den har benyuet sig af højst manipulerende propagandamidler over for den svenske ungdom. Videoer har skildret nazisternes jødeudryddeiser i Auschwitz under 2. verdenskrig, som om det havde
noget at gøre med dagens svenske indvandringsproblemer, og i tryksager til skole.
ungdommen har man advaret mod "mcisme" og fremhævet indvandrernes betyd-
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dig med at svenskernes nationale kultur er

blevet nedvurderet ellet berøvet sit egenværd.
Karnpagnen forekommer så meget mere udfordrende, som der sidelØbende med
den er sket en betydelig forøgelse af antallet af arbejdsløse blide blandt svenskerne
og blandt de fremmede, der allerede har
slået sig ned i Sverige. Det er også Lydeligt, at en mængde svenske firmaer er meget tilbageholdende med at ansætte indvandrere fra fremmede kulturer. Arbejdsgiverkampagnen synes således at stride
både mod al sund fornuft og mod øjeblikkets faktiske forhold i Sverige.
Ligesom det var tilfældet i Danmark i
l960'erne og ?O'erne, synes svensk erhvervsliv at have valget mellem to muligheder: Den ene er at søge konkurrenceevnen forøget gennem import af billig
arbejdskraft, den anden at søge at opnA det
samme gennem en teknisk udvikling. Det
første alternativ kan kaldes det mnerikanske og indebærer et etnisk sammenstykket
samfund, der ligesom i U.S.A. vil være
plaget af voksende problemer i form af
udbredt fattigdom, sociale og etniske
sp<Cndinger og uroligheder, stor kriminalitet og forslumning i storbyerne. Det
andet alternativ kan kaldes det japanske
og kendetegnes af et etnisk homogent
velfærdssamfund med politisk og social
stabilitet, lav kriminalitet, stadigt stigende
konkurrenceevne og fremskridt i forskning og teknisk udvikling.
Da indvandrerne i øvrigt har vist sig
dårligt egnede på det svenske arbejdsmarked burde valget ikke være så svært.
Det fornuftige ville givetvis være at overføre svenske aldrende og arbejdsintensive
industrier til mindre udviklede lande med
store reserver af arbejdskraft. Derved ville disse lande opnå en teknisk udvikling
svarende til deres ak'tllelle udviklingsstade og få en højere levestandard. Det ville
også modvirke den nuværende uheldige
virkning af indvandringen til Sverige,
nemlig at u-landene drænes for deres bedste arbejdskraft, som kunne have bidraget
til at udvikle dem. I stedet havner denne
arbejdskraft i SlOr udstrækning som arbejdsløst og dyrt proletariat i Sverige.
Det svenskeerhvervslivs indvandringskampagne tyder på, at det har valgt den
amerikanske model. Den må formodes at
føre til øget arbejdsløshed, sænket lønniveau og ophør af en solidarisk lønpolitik.
Den vil også ødelægge det homogene
stunfuod, samhørighedstanken og væsentlige dele af velværdssamfundet.
Men hvad rager det svenske erl!vervsteknokratcr, der kun er optaget af de
nærmeste års profitmaksimering?
(KiJde: Fri infomi.11ion Arg,. 1 nr. 2-, maj 1992)

Nigeria
Nye myrderier mellem
kristne og muslimer
Danskeren har tidligere (1991 nr. 3 s.
10-11) omtalt de voldsomme stridigheder
i det nordlige Nigeria mellem kristrie og
muslimer. Kampene og myrderieme blusser op med mellemrum.
Der meldtes i foråret 1992 om nye

kampe med mindst 200 dræbte med spyd,
pile, sværd, dolke eller Jcøller. Mange flere såredes eller blev hjemløse.
De nuværende stridigheder går tilbage
til 1980, da en fanatisk muslimsk sekt
startede volden. Det resulterede i omkring
4.000 døde. Unge musl.imer er inspirerede
af iransk fundamentalistisk krigeriskhed
over for det lokale kristne mindretals
bestræbelser på al udbrede kristendommen.
(Kilde, Tune lntemaJional 1/6 92).

IBøger og tidsskrifter
Danskerne set udefra
Tone Saugstad Gabrielsen og Marie-Alice Seferian (red.):
Hvor danske er danskerne?
(Forlaget Amanda, 1991. 180
sider. 248 kr.).
Tolv indvandrere, der alle har boet her i
en del år, er gået sammen om at skrive
hver sit lille essay om os i bogen "Hvor
danske er danskerne?". Skønt det kan
være sundt at prøve at se sig selv udefra,
er der en fare ved et sådant forsøg, idet de
øjne. man låner, selvfølgelig ikke er mindre forudindtagede end ens egne. At man
ved at glemme dette bliver vildledt, viser
allerede bogens titel. SpØrgsmålet "hvor
danske er danskerne?" forudsætter jo, at
danskheden eksisterer i sig selv, at den er
en objektiv genstand, i forhold til hvilken
de konkrete levende danskere kan vejes
og evt. findes for lette. Danskemc er imid·
lenid altid helt og fuldt danske uanset
samfundstruktur og adfærd, idet danskheden udspringer af individet i dets levende
og følende subjektivitet og derfor er
uiagttagelig for udforskende blikke. Denne åndelige virkelighed sætter så, hvad
man kan kalde et - altid ufuldkomment og
afbleget - "aftryk i materien" i form af
samfundet Det er af afgørende betydning.
at man ikke • som nærværende bog gør
det - lader sig indfange af den materialistiske historieforståelses ombytrting af
årsag og virkning, hvilket uundgåeligt
fører til foragt for og dermed afvisning af
det konkret eksisterende folk, som jo ikke
svarer til idealet.
At samfundskritik altid kun rammer det

uegentlige, betyder ikke, at den er uvedkommende for bedømmelsen af danskhedens tilstand.
Tværtimod. Blot skal kritikere hele
tiden buske på, at deres opgave er begrænset til al kritisere danskhedens ud/ryk,
ikke danskheden selv. Ingen har kompetence til at afgøre, om dette eller hint
udtryk er konstitutionelt for danskheden
som sådan. Med dette grundforhold in
mente kan enhver frit gå ind i debatten
uden frygt for at miste sig selv.
De tolv forfattere til nærværende bog er
alle nogenlunde enige om, at et konstitutionelt uæk ved danskheden er vores
"privathed" og konfliktskyhed, der bl.a.
ytrer sig som en tolerance, der af mange
opfattes som ligegyldighed. En nordmand
skriver således, at hun en gang i mellem
"har følt denne tolerJJ1ce som en dyne jeg
lige så stille bliver kvalt i" . Flere forsk'\r
simpelt hen ikke. hvorfor danskerne dog
undlader at komme med modspil imod de
fremmede i stedet for blot at gi ve efter
igen og igen og igen. Vi synes at mangle
et fundament, hvilket, som ~ bemærker,
også viser sig i vores følgagtighed overfor
modebølger. Desuden viser det sig ved, at
vi har for travlt med på en kunstig måde at
tilegne os fremmede skikke og banalisere
egne traditioner: " Et af de værste eksempler herpå er pinsekarnevallet i Købcn·
havn. Kan man ikke se, hvor forken det
virker med alle de lyse og robuste kroppe,
der prøver på at leve sig ind i en rytme,
som de ikke har og heller ikke kan få ind i
blodet? Og hvad vil man i det hele taget
med det? Er det drømmen om fællesskabet?".
En palæstinenser beretter i sit essay om
en ven ved navn Abu Belal, der åbenbart

regnes for repræsentativ for palæstinensere i Danmark. Med velgøcende åbenhjenighed opstilles situationen og holdningerne blandt danskere og indvandrere
her i landet Det hedder om Abu Belal, at
han "skelner mellem samfundets materielle basis og dets kulturelle og sociale
værdier. Han accepterer og drager fordel
af førstnævnte, men afviser sidstnævnte".
Således ønskede han ikke, "at hans døtre
skulle blive smittet af de typiske danske
sygdomme". Forfatteren forklarer os hjælpsomt, hvilke sygdomme der er tale om:
"Jeg mener alt det, som unge, fremmede
piger kan tage til sig fra deres danske skolekammerater, fra tv og fra samfundet i
det hele taget". Den palæstinensiske forfatter mener, at danskerne generelt er
mere sociale, men mindre tolerante, mere
pligtbevidste, men mindre frisindede • og
meget mere konservative - end de gør
krav på at være. Dette skyldes, mener han,
dels vores hunigc økonomiske udvikling,
som ikke har givet os tid til at tilpasse os
velfærdssamfundet, og dels, at det intellektuelle liv i Danmark traditionelt er blevet domineret af en lille "temmelig progressiv" elite i KØbenhavn. Overfor danskemes indvendinger mod arabiske familiers patriarl<alske struktur svarer han, at
den rigtignok kan forekomme temmelig
uretfærdig, men "selv i et fuldt demokratisk system som det, vi har i Danmark, kan
det logisk nok ~-ynes uretfærdigt, at et lil·
le parti som Del Radikale Venstre i virkeligheden kan bestemme forløbet af landets økonomiske og politiske udvikling" .
Heri kan man jo kun give ham ret.
Pe1er Neerup Buh/

Nationalstaten
"afsløret"
Eric John Hobsbawm:
Nations and nationalism since
1780. Programme, myth, reality.
(Cambridge University Press,
1990. 191 sider. 96 kr.).
Den engelske historiker Hobsbawm
skriver i indledningen til sin lærde og højt
priste bog om "nationalismens" udvikling, at man ikke både kan være seriøs historiker og overbcvisl nationalist. At misforstå sin historie er nemlig nødvendigt
for en nations eksistens mener han og tilsluuer sig dermed den moderigtige etnologiske tolkning, at en nation er et "opdigtet fællesskab" i modsætning til angiveligt
meie reelle interessefællesskaber (klasser
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o.lign.). Man må imidlertid uværgerligt
spørge, om den aprioriske benægtelse af
det nationales eksistensberettigelse mon
er mindre "uvidenskabelig" end det modsatte. Det er den selvfølgelig ikke. Hvis
man på forhånd er kold overfor nationalfølelsen, kan man rigtignok kun se den
som udtryk for dybereliggende sociale og
økonomiske interesser, akkurat ligesom
psykologien kun kan se kærligheden mellem mennesker som udtryk for primitivt
begær eller simple kemiske reaktioner.
Forskeren kan, hvis han vil, så let som
ingenting afskære sig fra indsigt i livet
ved at gøre sig blind overfor dets virkelige værdier og drivkræfter.
Hobsbawms hovedtese går ud på, at del
nationale princip er en historisk set ny
opfindelse, som allerede erpå retur. Utvivlsomt er visse nationer, især i den 3. verden,
kunstige politiske konstruktioner - "palæstinensernes" gruppeidentitet opstod således først i mellemkrigsårene. Rødderne
for Europas opdeling i nationalstater fortaber sig derimod i historiens mørke. Så
tidligt som i 1000-tallet frarådede den
dMSke konge Svend Estridsøn ærkebiskop Adalbert fra Hamburg at rejse !il Norden, da folket "leuere kunne omvendes af
personer, der talte deres sprog og havde
lignende skikke, end af personer, der var
dem ubekendte eller afsl..')'ede deres nationale skikke". Hobsbawm omtaler ikke
sådanne vidnebyrd. Det skyldes, at han
kun tager hensyn til den ideologiske nationalisme, som opstod med Den franske
Revolution og liberalismen, og som realiseredes med præsident Wilsons nationalitetsprincip efter l. verdenskrig. Denne
reduktion af nationalstatstanken in absurdum medførte ofte mishandling af minoriteter og kulminerede med nazismens
folkemord. Som modspil hertil bør man
ikke forfalde til Hobsbawms skadefro
konstatering af natione.rnes gradvise forsvinden (det var før begivenhederne i Sovjet og Jugoslavien!), men slå fast på den
virkelighedsnære troskab mod fædrelandet, som med skønsomhed og uden noget
ideologisk ideal om "renhed" vil leve.
Peter Neernp Buh/

Identiteten som problem
Hans Fink og Hans Hauge (red.):
Identiteter i forandring.
(Aarhus Universitetsforlag, 1991.
228 sider. 148 kr.).
Essaysamlingen "Identiteter i forandring" er bind 12 i serien "Kulturstudier"
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fra Center for Kulturforskning ved Aarhus Universilet. Påklædning og identitet,
aldring og identitet, køn og identitet, arbcjderidenti1e1 og fiskemes identitiet er
blandt de behandlede emner.
Under læsningen bliver man helt forpustet og undrer sig over, hvordan i alverden almindelige jævne mennesker kan
holde rede i alle deres "identiteter" - og er
de mon dekonstruktivistiske, post-strukturalistiske eller anti-essentialistiske, og
er de del i givet fald hele tiden eller kun
om søndagen'! Gud ske lov læser man så,.
at identitetsproblematikken "umiddelbart
især refererer Lil yngre, veluddannede byboeres situation" (læs: "udelukkende vedrører den sædvanlige blaserte kulturradikale elite"). Identitetens funl..-iion er nemlig med Hans Hauges ord først og fremmestatfastlægge, og hvis der er noget,
disse mennesker hader, så er det et stadigt
og forpligtende forhold til noget som
hel~t. Derfor deres idelige ansvarsforOyg1igcnde teoretisering og "problematisering" af deue og hint.
Identitet er altså i de toneangivende
kredse noget, man i de sidste mange år har
forholdt sig legende og eksperimenterende !il. Selv den nationale identitet, som
det brede folk frimodigt vedkender sig
som den eneste væsentlige, er ikke gået
ram forbi. Den livsuduelige tvivler filosoferer: "Nu var jeg døbt og dansktalende,
og begge dele var fonner for identitet, der
var ubevidste. De fik karakter af al være
givne identiteter, selvom de retrospektivt
var alt andet end givne. Var jeg vokset op
i et andet land og en anden kultur og religion, ville sagen have stillet sig ganske
anderledes... Er dansk dansk og ikke
noget andet? Tales der ikke mange former
for dansk selv i Danmark. Hvad med dialekter?" o.s.v. o.s.v. Ttl alt dette er der kun
at svare, at danskheden i hØj grad er et
givent vilkår, som man dog naturligvis
kan fornægte, hvis man vil - med tomhed
og åndløshed til følge. Videnskaben kan
godt nok ikke skelne mellem rodfæstethed og kunstig skabagtighed. Det kan kun
den sunde fornufL
At det er umuligt for videnskaben at
erkende det nationales sande betydning,
fremgår klart af Uffe Østergårds essay
''National og etnisk identitet". Det lmn
ikke blive til andet end en oversigt over
"nationalismeforskningens" historie - den
forskning, der netop betragter det nationale som et i nyeste tid af rent politiske årsa·
ger skabt begreb. Østergård gør dog
opmærksom på, at den moderne nationalisme-forskning forsømmer at tage højde
for enkelte undtagelseslande, hvor en
national identitet på statsplan har eksisteret "så længe, at den er blevet en næsten
fØrbevidst mentalitet."
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I Danmark dækker stat, samfund og
nation således hinanden " i en helt enes~~ende grad". Resten af verdens stater
forsøger nu "med mere eller mindre voldelige midler" at nå denne ideelle tilstand,
som de etablerede nationalstater har været
"flere hundrede år" om at nå.
Og tyve år om at miste.
Feter Neerup Buh/

Det europæiske
bofællesskabs historie
Søren Mørch (red.):
Det Europæiske Hus 1-6.
Bind 3: Kai Hørby: Den kristne
middelalder.
Bind 4: Knud J.V. Jespersen:
Stat og nation.
(Gyldendals forlag, 1991 og
1992. 314 og 324 sider. Bind 1-6
1.200 kr, (Sælges kun samlet)).
Tredie bind af "Det Europæiske Hus"
omhandler perioden ca. år 500-1500,
mens fjerde bind tager sig af årene 15001900. Bøgerne er mindre udtømmende
hvad angår beskrivelsen af selve det historiske forløb end f.eks. den velkendte Grimbergs verdenshistorie, men formidling
af begivenbedshi~1orieo er heller ikke
deres primære ærinde. Forfaucrne har i
stedet for at fokusere på l..-uriositeter koncentreret sig om at fremstille nogle få
hovedlinier i Europas historie, idet de ved
hjælp af et velfunderet teoretisk nunmeværk søger dels at forklare årsagerne til
og virkningerne af de vigtigste brud og
epoker i denne historie, og dels at indkredse de centrale karaktertræk ved de
store europæiske åndelige og politiske be·
vægeiser gennem tiden. Sigtet med alt dette er at beskrive og afgrænse en ~-pecifik
europæisk mentalitet. Skønt denne mentalitets udvikling og særtræk beskrives på en
klar, letlæst og overbevisende måde og
værkets sigte a1is., forsåvidl nås, sidder
man efter endt læsning af de nærværende
to bind alligevel tilbage med en tvetydig
konklusion. Den banale indsigt. at folk i et
afgrænset geografisk område påvirkes
mere af hinanden, end de påvirkes udefra,
og derved får visse fællestræk, formår
nemlig ikke at overskygge den kendsgerning, at splid og forskelle mere end familiær samdrægtighed gennem tiderne har
præget det europæiske "hus". De europæiske landes udvikling er rigtignok i vid
udstrækning gået samme vej, og samarbejdet er positivt, men særlig i vor aktuel-

le situation er det vigtigt ikke at forveksle
ens retning med ensretning.
For middelalderens menneske var begrebet "Europa" meningsløst "Kristenheden"
var det eneste iniernationale fællesskab.
Først i IØbetaf 1500-talletopstod en g,yendc curopabevidsthed i små grupper af
intellel.."tuelle. I begge næiværende bind
lægger forfatterne vægt på, at konfrontationen med islam har bidraget afgørende
til at fonne den europæiske mentalitet.
Truslen kom mest fra tyrkerne. ikke fra
araberne. Kaj Hørby taler om islams
"legendariske" tolerance, men gør alligevel opmærksom på en vigtig forskel mel lem denne religion og middelalderens
kristendom. Mens islams "hellige krig"
direkte havde til fonnål at omvende vantro, hvis religion blev opfanet som laveresk~ende, begyndte de kristnes korstog
som en defensiv foranstaltning. HØrby påpeger dog, at de kristne i kampens hede
efterhånden overtog visse uheldige træk
fra deres fjende, hvilket bl.a. viste sig i
pavevældets bekæmpelse af kættere. Han
beskriver også, hvordan kristne og muslimer trods alle uoverensstemmelser havde
stort handelsmæssig! og kulturelt samkvem.
Knud J. V. Jespersen begynder sit bind
med et tankevækkende citat af historikeren H.G. Kocnigsberger, der afviser, at
Skandinavien overhovedet mentalt er en
del af Europa. Denne opfattelse - at
anskuelsen af Europa som fællesskab kun
har rødder i latinsk-katolske egne - fonjener sikkert videre overvejelse. Derimod er
Jespersen utvivlsomt inde i en blindgyde,
når han uproblematisk taler om det
moderne "afkristnede" Europa. Man aner
derved, at alle de strømninger, han i sin
fremstilling har lagt vægt på - rationalismen, liberalismen, romantikken etc. - blot
har været elitære intellektuelle overfladekrusninger på folkenes store hav. De europæiske folk er i dag ikke mindre krisme,
end de var i 1500-tallet, hvilket opgøret
med ideologerne i Østeuropa tydeligt
viser. Desuden viser det sig ved den
nuværende folkelige modstand mod den
islamiske trussel, som heller ikke er mindre
end i 1500-tallet: Jespersen citerer selv en
udtalelse om denne trussel fra 1560 af den
flamske humanist Ghislain de Busherq:
"På deres side har vi ressourcerne fra et
mægtigt imperium ... stor kamperfaring,
sejrsvanthed, evnen til at underkaste sig
fællesskab, orden, disciplin, nøjsomhed og
årvågenhed. På vor side har vi offenUig fattigdom, privat vellevned.... knækket
moral, mangel på udholdenhed og
træning ... Har vi mon grund til at betvivle,
hvad resultatet vil blive?".
Ak nej, intet er forandrel.
Peter Neerup Buhl

Skandinavisk
dobbelt-moral

.

.

Ashild Ulstrup:
Hore og madonna på kjærleikens øy. Turistrapport fra
Syden. (Det Norske Samlaget,
1987).
"Manden er MAND her. Han udstråler
styrke og selvtillid. Jeg fØler, at jeg vokser
og bliver større og smukkere". Således
siger en norsk pige på ferie ved Middel·
havet
Den norske journalist Åshild Ulstrup
har skrevet en sjov lille bog om skandinaviske k-vinders sex med sydlandske mænd
i charterferien. Ulstrup har på Cypern studeret den skandinaviske turistindustri.
som for ca. 2/3 dels vedkommende består
af enlige kvinder som kommer for at møde
"rigtige mænd". Gennem interviews med
hovedsagelig norske jenter, kypriotiske
mænd og de lokale beboere leverer Ulstrup et interessant billede af skandinavisk dobbeltmoral.
Adspurgt af Ulstrup giver de skandinaviske kvinder deres forklaring på det forlokkende ved at rejse sydpå: "Jeg bliver
noget mere hernede. Mændene ser op til
mig. Jeg føler mig som KVINDE. Hjemme er mænd og kvinder så lige". "Jeg bliver friere, mere mig selv, sådan som jeg er
inderst inde. Manden ser mig og fork"llller
hvad han føler. Hjemme går fyrene kedelige omkring og siger ikke noget". "Fyrene er så levende her"...Det er så dejligt
bare at få lov til at være kvinde og mærke
en stærk arm omkring sig".
Åshild Ulstrup mener selv, atskandina-

viske kvinder med deres adfærd ubevidst
reagerer mod den ligestilling mellem kønnene, som de selv har kæmpet for derhjemme. Ligestillingen har gjort mændene kedelige og kønsløse. Hos sydlandske
mænd kan de derimod møde den uforfalskede vare.
"Mændene i Skandinavien må være idioter! Kypriotiske fyre ville aldrig tillade
deres kærester at dmge på ferie alene"
siger en kypriotisk mand. De lokale bebo·
ere kan overhovedet i.kke forstå skandinavernes livsstil. "Det, som pigerne fra
Skandinavien ønsker, er ikke at tage noget
alvorligt" udtaler en lokal beboer.
Åshild Ulstrup har også talt med øens
lokale kvindelige befolkning og hos dem
er der kun had og forbitrel<re overfor "mcdsøstrene" fra Nordeuropa, som invaderer
lokalsmnfundet med deres frigjorte seksualvaner. Og ifølge de lokale kvinder bliver mændene gale i hovederne af at være
sammen med de skandinaviske kvinder de J.erer så mange skøre ting.
For mig at se illustrerer Ulstrups bog
livagtigt skandinavisk dobbeltmoral. Det
ligger dybt i skandinavisk efterkrigstidsmoral at anvende forskellige standarder,
når man vurderer sit egetfolk og når man
vurderer fremmede. Nordiske kvinder forlanger ligestilling mellem kønnene i deres
egen kultur og kompenserer så for dette al>Strakte og umulige livsideal med en charterferie i Det g,.eske øhav. Og bagved ligger
eo kulturrelativisme, der ikke bunder i
respekt, men kun i foragt for såvel deres
egen som den fremmedartede kultur.
Er det kønskynisme eller er det frigjorte
kvinders møde med frie mænd, spørger
Ulstrup selv. Sandheden er nok, at der
ikke er nogen forskel.
Henrik Gade Jensen

Foreningsnyt
Restanter
Kontingentet for 1992 blev opkrævet
med bladet i februar, men endnu er der en
del medlemmer, som ik.kc har betalt.
Styrelsen har nu besluttet, at medlemmer, der skal rykkes, pålignes et ryk.kergebyr på kr. 25,-.
Gebyret er indført til dækning af den
ekstraomkostning, restancerne påfører

foreningens administration.
Derfor: Betal hurtigst muligt kontingentet - det er det billigste for alle parter.

Dagø's Telefonavis
Danmarks frie stemme
Tlf. 62 22 74 75
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DEN DANSKE FORENING

Efterskrift til et
regnskab

ÅRSREGNSKAB
01.01.91- 31.12.91
Indtægter
Kontingenter og bidrag ..........................................................................
MØdeindtægter .......................................................................................
Erstatning - Retssager............................................................................
Sommerstævne - Overskud....................................................................
Renteindtægter .......................................................................................
Annoncefond ...........................................................................•...•..........
Andre Indtægter .....................................................................................
lnd!ægter i alt

646.231,20
1.251,45
32.030,00
1.738,50
34.318,70
425,00
5.141,00
721.135,85

Udgifter
Porto .......................................................................................................
Girokort, girogebyr ................................................................................
Kontorartilder og kuverter......................................................................
Fotokopier m.v.......................................................................................
Telefon/telefax........................................................................................
Bogtrykker..............................................................................................
MØde· og rejseudgifter ...........................................................................
Advokatsalær ..........................................................................................
Audiovisuel Service ...............................................................................
Annoncer ................................................................................................
Sekretariat/Regnskabsafdeling...............................................................
Andre omkostninger ...............................................................................
Udgifter ialt

107.430,62
3.853,20
17.843,13
4.986,57
21.136,40
193.727,94
31.128,79
19.422,00
46.444,82
25.473,45
5.772,10
4.084,44
481.303,46

Driftsoverskud

239.832,39

Balance
Aktiver
Likvide beholdninger primo ................................
Årets overskud .....................................................
Heraf købt inventar ..............................................
Ikke refunderet omkostning .................................
Likvide beholdninger 31.12.1991 ........................
Inventar ................................................................
Aktiver ialt

253.884,47
239.832,39
35.030,40
20,00

204.821,99
458.706,46
35.æo,4o
493.736,86

Egenkapital 1.1.1991 ...........................................
Årets overskud .....................................................
Egenkapital 31.12.1991 .......................................
Di vcrse gæld ........................................................

253.884,47
239.832,39
493.716,86
20,00

Passiver ialt

493.736,86

Ovenstående regnskab for 199 I for Den Danske Forening har jeg revideret
Jeg har afstemt likvide midler pr. 31. december 1991 og kontrolleret at renterne er
medtaget for 1991.
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
28. juli 1992
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DANMARKS
STEMME
Nyt bånd foreligger:

Passiver

1: Kort
Revisor

Ovelfor har vi aftrykt DDFs regnskab
for 1991.
Det ser jo meget pænt ud, og den smukke sum, vi gik ud af året med, kunne let
forlede nogen til at tto, at vi økonomisk er
på den grønne gren.
Det er desværre ikke tilfældet.
Af mere tilfældige årsager blev en del
meget store udgifter, som var ventet i
1991, først betalt i 1992. Nævnes kan
især, at udsendelse af Danskerens ordinære nummer og af et særnummer af bladet måtte udskydes fra december 1991 til
februar 1992, hvorved et meget stort
udgiftsbeløb skiftede regnskabsår.
En gennemgang af foreningens budget
eller beregnede nødvendigste udgifter i
1992 viser, at der er disponeret over alt,
hvad vi har at bruge, og desværre foreløbig ingen midler til andre opgaver, som
styrelsen anser det for vigtigt, at foreningen tager op.
Vi må delfor igen appellere til alle gode
SLØtter - der for manges vedkommende
allerede generøst har støttet os flere gange
- om stadig at have DDF i venlig erindring og bidrage til at udbygge vore
arbejdsmuligheder.
Sålænge vi er røsten i ørkenen.

!lil

li

40.

Prof. Stig Jørgensen om Grundloven

41.

En KZ-fange med "nazi.forbindelser" - Bjørn Palnæs

42.

Ebbe Vig:
Prognose for indvandringen

43.

En marskbonde om Danmark:
Kaj Pedersen

44.

Bardino på barrikaden

45.

Et sk,tsminislerbrev til Kirsten
Fogt

46.

Ebbe Vig orn Danmarks økonomi

Bånd kan rekvireres hos Holger
Petersen (tlf. 75 29 84 84) til anvendelse
på lokalradioer.

Omorganisering
Den Druiske Forening har i år været
inde i en markant vækst Tillige har der
fundet en kraftig udvidelse sted af aktiviteterne. Samlet har dette anspændt foreningsapparatet til del yderste. Af den
g,rund har styrelsen i samarbejde med
områdelederne besluttet at omorganisere
aroejdet som følger:
Lokalt arbejde: Det gærer og syder i en
sådan grad overalt, at det ikke mere er mu-

ligt for foreningen at styre aktiviteterne.
Dette indebærer, at systemet med områdeledere opgives. Ak'tive i lokalområderne
må for fremtiden arbejde på egen hånd.
Kontakt til foreningen kan imidlertid
fonnidles gennem særligt udpegede lokale kontaktpersoner for DDF. Til bistand
for de mange initiativer, som er i gang
- inden for og uden for foreningens kreds
- kan foreningen endvidere stille en
rådgivning til rådighed for organisationer
og grupper, der måtte ønske det. Denne
funktion er ovedadt til personer, som gennem politisk eller andet græsrodsarbejde
har de nødvendige personlige erfaringer. I
kolofonen i Danskeren kan læses, hvem
der er kontaktpersoner, og hvem der i
øvrigt kan bistå med lokale initiativer.
Møder: Foreningens mødeaktiviteter
har antaget et omfang, som er meget vanskeligt at håndtere - der er eksempler på,
at foreningen har skullet dække to møder
i samme by på samme aften. Dette skal
ses i sammenhæng med, at foreningen i
stigende udstrækning inviteres til møder i
andre organisationer, politiske partier, på
gymnasier og uddannelsesinstitutioner
m.v. På denne baggrund er det besluttet. at
bortset fra landsmødet og sommerstævnet

vil foreningen som sådan ikke mere binde
sig til at arrangere møder. Initiativer til
sådanne og den prnktiske administration
af møderne må fremtidig ligge på lokalt
plan. SagL kort De, der vil have møder.
må selv sørge for at arrangere dem. Som

bistand - herunder til fremskaffelse af
foredrngsholdere - kan der trækkes på en
rådgiver, som i DDF-regi har erfaring
med tilrettelæggelse af møder. De, der
måtte ønske det, kan endvidere opnå
gratis annoncering i Danskeren af møder.

Den Danske Foreningsfemårsskrift:

Fem år for Danmark
Den Danske Forening har nu eksisteret i fem år. I den anledning har foreningens
ledelse fremstillet en oversigt over foreningens oplevelser.
Fra indholdet kan nævnes:
- Hvem er de antiracistiske aktivister?
- Hvordan arbejder de og hvad taler de om indbyrdes?
- Hvem løber med dem?
- Hvordan udnytter de fagbevægelsen?
- Hvad er den officielle "oplysning om de faktiske forhold" værd?
- Hvad med bibliotekerne?
- De æterbårne medier
- Den såkaldte mØdefrihed
- Menneskerettigheder- for hvem?
- EF og de gode hensigter
- Grundloven og os
- Den "frie" debat
- Med IØgnen som våben
- Fomrgeliggørelsens teknik
og meget, meget mere.
5-årsskriftet trykkes i kontorteknik og ku11 i det antal eksemplarer, der bestilles af
medlemmerne. Del er på 75 sider.
Skriftet kan erhverves ved indsendelse afkr. 35 til foreningens postgiro (4 54 75 51)
inden liJO med angivelse af. at betalingen dækker erhvervelse af5-årsskriftet.

DANSKEREN
udgives af Den Danske Forening, hvis fomlål er på folkestyrets grund,
uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur,
spro~ og levevis i en verden. der trues af bos, O\•erbefolkning, \'Old og
fanatmne.
f'Orcoingens medlemmer mod1.age1" bladet for de~ medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året lndmeldelses~og bestillingskupon se næste side.
Eftertryk tilladt med tydelig kilde.ingivelse. Bladet (evt. kopier af det) og
forerungens andre tryksager må ikke omdeJes privat sammen med uykmatcriale fra anden kilde eller med påført u,ks~ logo el.lign.
Optag: 7.000 eksemplarer.
Foreningens adresse: Postboks 41 1, 8100 Årltus C.
'Tulef'oosekretarlat: Tif. 86 13 24 Ol. Giro: 4 54 75 Sl
Redaktion:
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red., styrelsesmed!.), tlf. 31 55 18 02
Mødekonsuleot: Murer Poul Vmther len,c:o (rucslformaod), tlf. 756026 51
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.mcdl.), ur. 33 15 19 92,
telefax 33 15 51 96

Lokale kontaktpersoner:
København: !etteStreet (lokalkonsulent), Uf. 315005 54, Kim Munster,
tlf. 44 53 19 51 (Herlev; dagligstuemøde hver 2. torsdag kl. 18.30).
Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hasselbalch (form.), Uf. 42 19 15 54
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (styr.mcdl.), tlf. 42 38 75 93
Sydsjælland: Lærer Verner Holm, tlf. 53 731913
Lolland-Falster: Politiassistent lan Simonsen (lokalkonsulent),
tlf. 53 1,7 80 32
Fyn: Politiassistent Erik Dagø (loknl.konsulcnt), tlf. 62 22 56 58
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!, lokalkonsulent). tlf. 74 43 51 57, Aimelise Nielsen, tlf. 74 62 (li 00, Claes Schultz,
tlf. 74 4262 24, Kai Pedemm. Uf. 75 44 50 27
Sydøstjyllaod: Fhv. overlærer Ingrid Mathorne, tlf. 75 614776
MldtjyDand: Palle Krog (lokalkonsulent), 1lf. 869923 31
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fog~ tlf. 97 42 91 31
Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, Uf. 97 74 05 66
Nordjylland: Afd.forst. P. H. Bering (lokalkonsulent), tlf. 98 14 71 12
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Landsmøde 1992
Hotel Landsoldaten, Fredericia, søndag den 27. sept. 1992.
MØdeplanen er følgende:
Kl. 11.00-11.10 Ankomst
Kl. 11.10-11.20 Velkomst ved næstfonnandcn P. Vin01er Jensen
Kl. 11.20--11.50 Oplæg om foreningens nuværende stilling og kommende arbejde
ved formanden Ole Hassclbalch
Kl. 11.50-12.50 Debat i tilslutning hertil
Kl. 12.50-14.00 Frokostpause
Kl. 14.00-15.30 Rapponer fra områderepræsentanter fra de forskellige landsdele
Kl. 15.30-16.30 Debat i tilslutning hertil og kaffeservering
Kl. 16.30-16.45 Opsummering og evt. vedtagelser
KJ. 16.45- 16.50 Afslutning ved næstfonnanden
Frokost i form af "'Tag selv Bord" med øl eller vand samt kaffeservering med brød
såvel formiddag som eftenniddag kan fås på hotel Landsoldaten for kr. 210,00.

Offentligt debatmøde
torsdag den 24. september kl. 19.00.
København. Sted: Medborgerhuset Sydvest, Scandiagade 19, Store sal.

Panel: Mogens Glistrup, tidl. MF, Trivselspartiet, Arne Melchior, MF,Centrumdemokraterne, direktør Jens Sejersen,
"Fair Play'', Bashy Quraishy, Pakistan
People Socicty, redaktør Kaj Pedersen,
Den Danske Forening. Ordstyrer Jene
Street. Entre 20,- kr. Arrangør: Den Danske Forening.

Weekend-seminar
Fra fredag den 16/10 til søndag den 18/10
1992 afholder Den Danske Forening et
weekend-seminar for foreningens medlemmer. Seminaret finder sted i hytte i
omegnen af Odense. Tilmelding: TIi Lillian Bostok på tlf. 3122 8647 senest tirsdag
den 13. oktober. Pris for deltagelse i hele
seminaret inkl. fortæring: 260,- kr. Der er

mulighed for at deltage lørdag den 17.
oktober særskilt for kr. 150,- inkl. frokost
og middag. Udførligt program fremsendes efter tilmelding. Leder: E. Dagø.

Andre møder
i efteråret:
Haderslev Torsdag den 17. sept.
kl.19.30

· Sted:

Restaurant "Darnende",
Frcdstedvej 70,
Fredsted, Haderslev
Debatmøde: Aksel Bang Termansen,
Dansk Flygtningehjælp og
Poul Vin01er Jensen, D.D.F.
Århus

Sted:
Foredrag:
Varde

Tirsdag den 6. oktober
kl. 19.30
Brobjergskoleo, lokale 110,
Frederiks Alle 20, Århus
Prof., jur. dr. Ole Hasse!balch om Goebbels børn.

Endagsseminar

Foredrag:

Torsdag den 29. oktober
kl. 19.30
Hotel Højskolehjemmet,
Storegade 56, Varde
Pastor Vilhelm Krarup.

for Nord-Nordvestjylland. Lørdag den 17.
oktober afholder Den Danske Forening
endagsseminar på Støvring Kro, Jernbanegade I, Siøvring.
Ankomst kl. 9.30, afslutning ca. kl. 17.00.
Leder: Afdelingsforstander P. H. Bering,
Ålborg. Der serveres tag-selv bord inkl. I
øl/vand samt 2 gange kaffe inkl. brød for
en pris af kr. 148,- pr. deltager.
TIimelding: Senest torsdag den 15. oktober til afdelingsforstander P. H. Bering,
tlf. 98 14 71 12.

Gråsten

Torsdag den 12. nov.

Sommerstævne 1993
finder sted på Motel Medio, Snoghøj. i
dagene 18. til 20. juni 1993. Progr-.un: Se
senere numre af Danskeren.

Sted:

kJ.

Sted:
Foredrag:

19.30

AlnorKro,
Gammel Færgevej 38,
Alnor, Gråsten
Pastor Majken Frost.

Nyt i Sønderborg!
Flere medlemmer har ønsket de månedlige møder under mere hjemlige fonner.
Mødeme den første tirsdag i hver måned
nyues derfor fra biblioteket til Claes
Schultz privat, tlf. 74 42 62 24 (bedst
aften). Nærmere oplysninger kan også fås
hos Ellen Ewers, tlf. 74 43 51 57. Kaffe
kan købes billigt. Tag venneme med.

lndmeldelses- og bestillingskupon
D

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbetaler mit kontingent (rnindst 100 kr. årligt)
til foreningens adresse eller på dens
postgirokonto 4 54 75 51.

Navn: - - - - - - - - -- - - - - - Evt. stilling:
Gade, vej m.m.:

D

Jeg ønsker mere infoonation om Den Danske Forening.
Postnr. og -distrikt: - - - - - - - -- - - -

D
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Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på
bladet Danskeren (125 kr. årligt).
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Kupo11en bedes i11dse11dt til:
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8/00 Århus C.

