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Maskespil 
"Det er virkelig tankevækkende, at 

til trods for, at vi har haft indvan
dringsstop siden 1973, så er der en 
betydelig vækst i anta/ler af udlændin
ge. Indvandrersropper bliver gennem
hullet af reglerne for familiesammen
føring ", sagde justitsminister Hans 
Engell 15/12 91 til Jyllands-Posten. 
"Vi har valget mellem at stramme 
loven eller risikere kaos og sammen
brud i vor (ljy/po/itik. Det er ikke 
noget.jeg gætter mig til. Det er et syns
punkt, 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 stram
ning med at lægge op til at modtage en 
halv snes tusinde uspecificerede 
jugoslaver. 

"Midlertidigt" siger man, uden no
get at have denne påstand i. Og der
med siger man jo i virkeligheden og
så, 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 befolk
ningsoverskud, de vil have afsat, be
høver 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 hundredetusind
vis af fremmede i et land med kæmpe
arbejdsløshed, eller hvorfor et folke
ligt enhedssamfund som det danske 
skal ændres til et elnisk kludetæppe af 
den slags, hvis indbyggede spræng
stof nu ses i fuldt udbrud i det tidlige
re Jugoslavien. 

Den forestilling, vi har set opført på 
Christiansborg, virker som et maka
bert maskespil. 

En regering, som efter alle me
ningsmålinger at dømme har en solid 
vælgeropbakning til en tilbundsgåen
de ændring af en håbløs landafståcl
seslov, viger tilbage for ved vælgernes 
hjælp at gennemføre den politik, den 
selv siger er nØdvendig. En opposi
tion, der også i denne sag bæver for 
folkets røst, får lov at gøre et i forve
jen utilstrækkeligt udspil helt me
ningsløst. 

Kendsgerninger og argumenter, der 
burde ryste vore magthavere, gør 
åbenbart intet indtryk, fejes i hvert 
fald hånligt til side. Fortielse, forstil
lelse 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 sta
dig mere absurd. Det er på tide, at 
nogen river masken af landsforræderi
ets 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 kæmpe
beløb 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 imel
lem. Hvis man har noget vigtigt på hjerte, skal det gennem parti
ledelsernes censur og godkendes til fremførelse på tinge. Partile
delserne bestemmer på den måde, hvilke synspunkter der over
hovedet kan være beslumingsgrundlag. 

Når folk alligevel har mentnoget aildet, end disse ledelser kun
ne godkende, er der blevet hundset og regeret med dem, "oplyst", 
herset og hånet, indtil vælgerne faldt til føje. Udlændingepolilik
ken er det klareste eksempel Her står det massive folketingsfler
tal 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 selvrnnsagel
se 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. Uni
onsafstemningen 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 kom
met af sig selv under krigen? Når der opstår uro i et land, hvis ind
byggere 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 såle
des fonalt, at næsten ingen af dem, der har fftet afsL~et deres asyl
ansøgninger, 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 folkefordrivelsespolitik
ken 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 råd
ne 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 forblomme
de 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 grund
lovsmøder i Århus og i den forbindelse tog dele af fagbevægel
sen til indtægt for det nye særprægede bidrag til vor grund
lovskultur, 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 stik
ker 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 fagfor
eninger 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 antiunions
aktivister, "antiracister" og antagelig ogSå for andre pressions
grupper, 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 om
sider 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 almin
delighed" nægtes ret til at få deres foræl
dre her til landet, hvis de har andre børn 
hjemme. De danske myndigheder forud
sættes 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 fremti
dig 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 opfyl
de denne betingelse. 

- Opholdstillad.elsen til en immigrant, 
der har giftet sig med en dansk statsbor
ger, 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 dokumen
tere, at han/hun kan forsørge de familie
medlemmer, der ønskes herop gennem 
familiesammenføring. Ellers kan hjælp, 
det offentlige måtte yde familiemedlem
merne, tvangsinddrives hos den pågæl
dende indvandrer. Hvis han altså har 
noget at betale med. 

- Udlændinge, der udebliver fra afllØ
ringer om deres sagsbehandling, kan fri
hedsberøves. "Stramningen" går så vidt, 
at udlændinge, der gennem "voldelig eller 
truende adfærd" over for personalet på 
deres indkvarteringssted lægger hindrin
ger i vejen for deues arbejde, kan fængs
les. 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 fin
geraftryk ved indrejsen. Dette vil sikkert 
afl1olde mange fra at komme! 

- Danske ambassader får ret til at afvi
se 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 asylsagsbehand
ling. 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 Fol
ketingets retsudvalg således udføre en 
konsekvensberegning. Den Danske Fore
ning er i besiddeL~e af derme beregning. 
Den viser, at "stramningen• ingen reel 
effekt ville have. Og så var Mimi Jacob
sen, Dorte Bennedsen og de radikale til
fredse ... 

PS: Indvandrerorganisationerne mener, 
at "stramningen" er imod menneskerettig
hederne, 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 pen
sion 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 Møl
ler 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 u
landsbistand 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 for
bindelse 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 mil
jøet. Selv ikke, hvis vi frrdobler udvik
lingshjælpen ... 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 gri
ber 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 Befolk
ningsfond, UNFPA, er vidnesbyrd om den 
voksende trussel, som befolkningseksplo
sionen udgør ikke blot imod naturen, mil
jøc1, men imod menneskehedens fonsane 
eksistens. Rapporten fra 1990 slutter med 
de manende ord: "Sådanne foranstaltnin
ger (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 øko
nomisk 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 befolk11i11gs
væks1, 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 befolknings
væksl. Del blev derfor undersøgt, om der 
var en sammenhæng mellem den økono
miske vækst i årene 1965-80 og befolk
ningsvæksten i 1980·erne. Der kunne ikke 
påvises nogen S.'\lnmenhæng. Derimod 
viste der sig at være en tydelig sammen
hæng mellem lav befolkningsvækst i åre
ne 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 gen
nemsnitligt 0,9 pct. pr. år i 1980'crne. 

Den vigtigste forklaring på denne sam
menhæng 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 kvin
dernes deltagelse i arbejdslivet. 

Kvindernes deltagelse i det officielle 
arbejdsliv er lavest i de muslimske lande. 
I Nordafrika arbejder kun 19 pct. af kvin
derne. I de økonomisk fremgangsrige lan
de i Østasien er 78 pct. af kvinderne akti
ve 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 for
saltning, og overalt eroderes jorden. 

I 1988 var der 0.21 hektar landbrugs
jord 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. fin
der fortrinsvis s1ed på landbrugsjord. Hvis 
u-Iandenes landbrugsproduktion skal hol
des uændret. vil det være nødvendigt at 
udvide landbrugsområderne med 56 pct. 
indtil år 2050. Hvis udbyttet pr. hektar fal
der. 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 forsyningsproble
mer. Af 20 lande i Nordafrika og Mellem
østen er der Il. der allerede nu bruger 
mere end SO pct. af deres vandressourcer. 

Befolkningsvækst er den vigtigste år
sag 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 befolkningsvæk
sten. I Brasilien drejer det sig om 76 pc!. 

Tilsvarende er væksten i metan-udslip 
især forarsaget af, at voksende befolknin
ger holder en voksende mængde kvæg. 

Et stadigt stigende anlal dyre- og plan
tearter uddør hvert år på grund af befolk
ningsvæksten. Efterhånden som planters 
og dyrs leveområder indskrænkes. for
mindskes artsrigdommen tilsvarende. 



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

E.n stor del af verdens arter lever i tro
piske 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 befolknings
vækst. lait ca. 79 pct. af skovrydningen 
skyldtes befolkningsvækst. 

''Fordi befolkningsvækst er roden til så 
megen skovrydning og tab af dyre- og plan
tearter, vil lande med en hurtig befolk
ningsreduktion bedst kunne bevare mere 
af deres naturarv intakt". hedder det i 
FN's rapport. "Omkostningen ved at 
forsinke modforanslaltninger kan blive 

havnivcauet vil kWllle gøre millioner af 
mennesker hjemløse i f.eks. Ægypten og 
Bangladesh. 

"Hurtig økonomisk vækst og langsom
mere befolkningsvækst i udviklingslan
dene ville kunne lette folkevandrings
presset i de kommende 30 år, hvis foran
staltninger 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 sam
menhæng mellem fødselshyppighed og 
kvinders status. Jo højere status og jo bed
re uddannelsesniveau kvinder har, des la
vere befolkningsvækst 

"Økonomisk vækst og forbedring af 
livskvaliteten har været hurtigst i de om
råder, 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 delta
gelse i srunfundslivet. 

Vestens skyld 
Desværre findes der lande, for hvilke 

den slags er kællersk tale. Derfor blev 
Rio-konferencen "en ligegyldig bureau-

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 udviklingslande
nes problemer. Det er da også et faktum, 
at det er de vestlige landes skyld, at for
bedret 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 fød
selshyppighed, som var nødvendig, da 
dødeligheden var høj. 

Der findes så to mulige løsninger på 
problemet Enten må disse lande genind
føre den høje børnedødelighed, eller også 
må de indføre svangerskabsforebyggende 
midler i et hidtil uset omfang. 

Valget burde være let. 
H. V. 

Figure11 nedenfor er fra UNFPA-rappor
ten og viser den sandsy11/ige udviklingiver
de~· folketat frem til år 2150 fordelt pd 
hovedområderne. Det ses, hvordanfolke
tallet i de nuværende i-lande (nederst) 
skrumper ind bdde absolut og navnlig i 
forhold 1i/ den øvrige verde11. 

høj. Selv hvis der skete det mirakel, at 
fØdselshyppigbeden faldt til reproduk
tionsniveau (godt 2 børn pr. forældrepar 
Red.) overalt, ville verdens befolkning -
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 
Jorden i 1960." 

Folkevandring 
Mangelen på Økonomisk udvikling og 

Ødelæggelsen af de naturlige livsbetinget- I 
ser i lande med høj befolkningsvækst 
medfører en stigende udvandring til lande 
med lav eller negativ befolkningsvækst, 
hvor de økonomiske forhold og livsbetin- i 
gelser er bedre. 

70 mio. mennesker, de fleste fra udvik
lingslande, 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 vokse
de!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 

PnpulaUon projections by region (medium variant} ... 
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de kommende 35 år. Et voksende antal 
udviklingslande er ude af siand til at føde 
deres voksende befolkninger. Samtidig 
undergår landbrugsområderne i disse lan
de en alvorlig udpining og erosion. Høje
re temperaturer på JO(den som følge af 
drivhuseffekten vil kunne medføre nye 
skarer af miljøflygtrunge. En stigning i 

Medium varianten <msesfor den mest sandsynlige udvikling. Yed en en mindre op1imitiskfrem
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 nar
kotikaforbrydelser" , i Oslo i 1989, var 22 
udlændinge indblandet. 

Dette har ført til en gr.inskning af for
holdene. Herunder har man opgjort krimi
naliteten efter gerningsmandens oprindel
sesland, 

Der er f.eks. i Norge ca. 1000 marok
kanske mænd mellem 20 og 49 år - den 
alder, der regnes for mest aktuel for lov
overtrædelser. Af disse blev i 1991 429 -
altså næsten halvdelen - registreret som 
sigtet, tilt.alt eller domfældt i straffesager. 
Blandt marokkanerne, iranerne, jugosla
verne, pakistanerne, tyrkerne og somali· 
erne registreredes i 1991 ialt 1784 for kri
minalitet. Af disse vedrørte 164 alvorlig 
narkotikakriminalitet, 242 andre ruukoti
kaforbrydelser, 254 voldsforbrydelser og 
377 tyverier. Iblandt de registrerede er der 
mange asylsøgere. Antallet er helt urime
ligt 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 udlændingekrimina
liteten. Det norske politi gør yderligere 
opmærksom på, at opklaringsprocentcn i 
de omtalte udlændingegrupper erfarings
mæssigt er langt lavere end blandt nord
mænd (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 voldtægtskriminali
tet blandt "mørkhudede", som er ca. 20 
gange højere end blandt "hvide" (statistik
kens klassifikationsbetegnelser) og over 
12 gange så mange knivstikkerier. 

På en konference i politihuset i Oslo i 
dette forår kom det frem, at indvandrer
børn er skyldige i 35% af al registreret kri
minalitet i gruppen under 15 år-og at det 
vel at mærke er kriminalitet, der benytter 
sig af stadig grovere midler (knive, slag
våben m.v.). 
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Norske tal: 
- 25% af al socialunderstøttelse i Oslo 

i 1989 gik til indvandrere. 
- 40% af indvandrerne fra andre lande 

end USA og Vesteuropa fik social
hjælp i 1989. 

- Op til 2/3 blandt visse indvandrer
grupper mellem 15 og 60 år får 
invalidepension. 

- I visse indvandrergrupper er 40% 
analfabeter. 

I norsk fjernsyn peges der nu på, at dis
se tal bærer kimen til"racehad og social 
uro" i et hidtil uhørt omfang. 

I 0-dllmark lægges der røgslør ud: 
24/6 og 26/6 fortæller henholdsvis Po

litiken og Jyllands-Posten i enslydende 
overskrifter, at "danskere og indvandrere 
er lige kriminelle" . Ifølge undersøgelsen 
var udlændingenes andel af samtlige 
dømte i 1988 imidlertid 5,1% - men deres 
tilsvarende andel af befolkningen var kun 
2,9%. Blandt unge udlændinge mellem 15 

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 an
derledes 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 tilslø
res 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 
simpel plyndrings- og voldsudøvelses
hensigt! 

Det norske Storting er i færd med tage 
dramatiske besluminger i anledningen af 
afsløringen. 

Herhjemme er Folketinget travlt opta· 
get af at bilde folk ind, at man nu har 
strammet udlændingeloven. 

Nyt parti mod 
fremmedpolitikken 
Stik imod CD-toppens forventning endte sidste efterårs balla
de 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 Fore
nings 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 uhel
digt gør ingen til racist. Hans udtalelser er 
overhovedet ikke væsentlige. Det, der er 
væsenUigt, er at få en udlændingepolitik, 
der modsvarer behovene og befolknin
gens ønsker. 

- Flertalspo/itikeme er som bekendt 
ligeglade med, hvilke11 udlændi11gepolitik 
der er behov for. Engell lagde kendsger-
11b1geme 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 med
virke 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 spankule
ret rundt med sorte støvler og hage
korsbind. Ikkesandt? 

- Du opfatter Cemerpartiets stiftelse 
som led i en ny modstandskamp? 

HR.: Ja. Jeg kan ikke se nogen forskel. 
Desværre vil man formodentlig ikke no
gensinde 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 sti
gende 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 grund
lag 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 løgn
agtigt kalder en, kunne man jo ikke fore
tage sig noget som helst 

- Regner I med at blive opstilli11gsbe
rettiget og atftl ma,ulater? 

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 un
derskrifter, er vi sikre på at komme i Fol
ketinget 

Hvor bliver pengene af? 
I efteråret 1991 maste Folketinget på 

for at finde besparelser på ialt 7,7 milliar
der 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 hjemsen
delse af fremmede, der er ude af stand til 
at forsørge sig selv. 

Den D,U!Ske Forening spurgte i den 
anledning samtlige medlemmer af Folke
tinget, om de ville medvirke Lil at fll 
udskilt flygtningenes og indvandrernes 
andel af socialudgifteme, og om de ville 
medvirke til at inddrage Flygtningehjæl
pens budget i besparelsesbestræbelserne. 

Desuden anmodede vi Tmgets med
lemmer om at oplyse, hvorvidt de var for 
eller mod muslimers ansættelse i mili
tæret/Hjemmeværnet og andre statsinsti
tutioner af sikkerhedsmæssig betydning 
for Danmark. 

I den siden da forløbne tid er der ind
kommet ialt tre svar. 

To repræsentanter for Fremskridtspar
tiet oplyser, at de foreslåede besparelser 
i11dgår i dette partis progr-.un, og henviser 
til, at spØrgsmålet om udlændinges opta
gelse 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 Finansmi
nisteriet er umuligt at udskille udlændin
geudgiftens 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.5mæs
sig betydning for Danmark, får undersøgt 
deres forhold før ansættelsen. 

• 

- Me11 der er jo allerede el parti i Fol
keti11get med samme syn på indva1ulril1-
gen som Jeres - Fremskridtspartiet? 

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 indvan
dringspolitikken. Det er dem, vi vil give 
muligheden for et alternativ. 

- Men I har prioriteret udlæ11di11ge
polilikke11 højest? 

HR: Ja, fordi forholdene her er så dybt 
alvorlige. De Økonomiske konsek-venser 
er f.eks. helt uoverskuelige, fordi det offi
cielle 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 Bag
sværd - giro 6 15 29 88. 

• 

Der er forskel 
på folk ... 

I København har den lille forening 
"Stop Stormoskeen" anlagt sag mod 
Forsvarsministeriet. Påstanden er, at mi
nisteriet reelt har foræret moskegrunden 
til muslimerne, hvilket er i strid med 
Grundloven, der bestemmer, at Sk~tens 
midler ikke kan bruges uden særlig bevil
lingslov. 

Dette turde jo nok siges at være et prin
cipielt 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 bolig
byggeri til udlændi11ge. 

Men "Stop Stonnoskccn" fik afslag. 
Som begrundelse herfor siges der, at søgs
målet mod Forsvarsministeriet hverken 
rummer spørgsmål af principiel karakter 
eller har almindelig offentlig interesse. 

Det har altså ikke principiel karakter 
endsige offentlig interesse, om Grundlo
ven er overtrådt! 

• 
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Den lette fejltagelse 
Pressefotografernes fonnand I Ians 01-

10, har været udsat for noget mærkeligt, 
som han - til sin faglige ære - finder så 
uacceptabelt, at han har måuet proteste
re. 

I 1977 besøgte han Dannebrog Værft i 
Århus for at fotografere til et arbejdsmil
jøblad. 

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 sikker
hedsrepræsentanr mødre Hans Ono en 
gæstearbejder i færd med at sprøjtelake
re 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 værf
tets sikkerhedsrepræsentam blev forfær
det over, hvad han så, da gæstearbejderen 
tog masken af. 

Dette portræt af en gæstearbejder 
sprøjtet til med maling i panden og om
kring øjnene er nu i 1991 blevet gengivet 
i Gyldendals og Politikens Danmarkshi
storie 1970-1990, men rigtignok med føl
gende, let ændrede billedtekst: 

-·__ ,..._ ... 
, .. ,,....,.._ ... ____ ..,._ ·--::=--r-

_ ... .._,. .... _tJ .................... _ 

"""""".,_.,_ ... """""''· ~u,.._.1 """""""'"""'"°-..... -~ ..... -"<$<" ...... -~.,.......~ .. ol"V"----...... ,~-_,......, ........ $,,,oolfo.-· 
~ .. --.....-~ .. ----......-.. ......,.,__.,.. .... --"' -·~ .. ,._...~.-.-.. ....... k,Nl,f ... 

-.,.......--.... lM'>le.-"'1'-- ................. -ce:-» __ ........ ...i ,u • . 
$ifo<poollo!U,.. ... - ·~-...... .. ......_ .. i;.....w.--~.....-11 ........... ... __ ..,...__ ...... ,_,"-~ 
\o,l\,.U.. ...... ,,......, ..... -...,......."'°11--.__.......,_ .............. ,.--.. __ ...... .,...... . 
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"Gæstearbejder pti Dannebrog Værft i 
Århus, der i 1977 sprøjtelakerede i et 
skib uden a11sigtsmaske - med tillids
ma11de11s og sikkerhedsrepræsentantens 
tilladelse". 

Hans Otto karakteriserer det skete så
ledes: "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 
så mange brede, har han nu fået en be
klagelse 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 øje
blik" side 108. Når denne te!m er blevet 
ændret, sky Ides det udelukkende, at vi 
ikke ville skrive direkte af efter en anden 
bog, men det undskylder på ingen måde 
den udfonnning, teksten i Danmarkshi
storien har fået". 

OK. Vi kan jo alle lave fejl. Det er blot 
mærkeligt, at fejl af den slags bar en så 
stor tilbøjelighed til altid at gå i en og 
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
ken har gjort det så uendelig let at læse 
fejl - på den rigtige måde? 

(Kilde: JoumaliSlen 19/2 92). 

Racisme på Kultorvet 
Af journalist 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 tidligerebe
gyndt 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 som
metider 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 Sta
tion 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 folke
livet - 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 rig
tigt at snuse varmen og foråret ind. 

Jeg kom hurtigt i snak med et par flin
ke 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 forsom
mereftenniddag på Kultorvet i Køben
havn. 

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, skul
le 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 sandsyn
ligvis også var!). Han tævede tøs og tam
tammede så den gruppe af svenske 
turister, der lige var kommet op i Runde
tårn et par hundrede meter længere væk 
måtte holde fast i gelænderet for ikke at 
blive rystet af, og i Synagogen i Krystal
gade måtte et par rabbinere gå sammen 
om at forhindre tora-rullerne i at rulle sig 
ud. Og Kultorvet selv! Ja, det var ubeskri
veligt. 

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
trommer, knægt!" 

Sådan ville jeg have sagt. Men denne 
gang sagde jeg intet. Og ingen andre på 
Kultorvet sagde noget. For manden, som 
spolerede freden, var jo afrikaner. Han var 
sort, og derfor var der ingen. der sagde 
noget. 

Vor reaktion var den samme. Vi søgte 
at kigge andre steder hen, mens luftforure
neren tærskede løs på sine tam-rammer. 
De mest flinke af os begyndte såmænd at 
vippe solidarisk med fØddeme i den slags 
takt, manden forsøgte at finde, og søgte 
udglattende at smile til ham - og andre -
sådan lige for at fortælle dem, at"" skul
le de ihvertfald ikke begynde at sige 
noget! En midaldrende dame havde lyn
hurtigt fået øje på mig - og af ecn eller 
anden grund forsøgte hun at fange mit blik. 
Måske havde hun fået en eller anden mis
tanke om, at jeg nok snart ville rømme 
mig arrigt - eller begynde at sige grimme 
ting til Jarrneren. Det var ubegrundet! Jeg 
var den eftenniddag, den 29. april på 
Kultorvet, nøjagtig Lige så kryster-agtig 
som resten af flokken. 

Jeg holdt kæft. For dybt inde i mig lure
de denne uhyggelige angst for, at nogen 
skulle tro, at jeg var racist! 

Det var racisme at bede deMe unge 
luftforurener om at stikke piben ind - og 
pakke bongo-trommeme sammen. Det 
var racisme at sige: "Gider du godt lige at 
skrue ned for det larm". Det var racisme 
overhovedet at antyde at man ikke holdt 
af tam-tam en forårs-onsdag på Kultorvet. 
Det var racisme at mene, at man hellere 
ville have høn Holger Fællessanger eller 
Jodle-Birge eller Bjørn Tidmann. Alt det 
ville have været racisme - for manden, 
der Ødelagde den gode stemning, var jo 
sort. Afrikaner. Fremmed. Troede vi 
ihvertfald. Det faldt ingen ind, at negeren 
måske hed Børge Hansen - og både var 
født og opvokset i Brønshøj, at han !alte 

dansk, og stammede fra Dansk Vestindi
en. Det faldt ingen ind. Selvom det ligeså 
godt kunne have været tilfældet. Vi fandt 
aldrig ud af det - for ingen talte med hrun. 
Han sagde ingenting. Alle havde bare 
kon.~tateret, at han var fremmed, og neger 
- og at enhver mishagsytring derfor ville 
være racisme 

Jeg har brugt denne lille beretning for 
med et eksempel at beskrive, hvor langt vi 
er kommet i Danmark med hensyn til selv
censur. At vi-af frygt for af blive stemplet 
"racist" - lægger bånd på os selv i en grad, 
der ikke længere kan siges at være rimelig. 

Hvor vi tier, selvom fornuften tilsiger 
det modsatte. Hvor vi lader os tromle over
ende af "meningsdannere" og af den "anti
racistiske" indvandrer-lobby, som har ud
videt den kendte sætning med. at er man 
ikke med dem, er man imod dem - til at er 
man ikke med dem, er man racist. 

Jeg er overbevist om, at det store flertal 
er enige med mig i det afskyelige i al 
racisme. At nedvurdere, håne og ligefrem 
hade mennesker - blot fordi de har en 
anderledes hudfarve end os andre. Den 
slags hører nazister og ku-klux-klan-fo!k 
til, og den slags mennesker kan man kun 
ynke - og heldigvis har de endnu intet 
fodfæste i Danmark. Jeg siger bevidst 
endnu, for den ulyksalige tilstand kan 
komme, hvis man ikke sadler om i tide -
og hvis man ikke lytter til de fortvivlede 
advarsler, som kommer fra blandt andet 
Den Danske Forening, som jeg betragter 
som det bedste værn, Danmark har, til at 
undgå racisme og nazisme. 

Søren Espersen 

Østre Landsret: 
DDF er ikke racistisk! 

Del har retten fa5tslået 2/6 (10. afd. sag 
488/1991). Anledningen var, at del heden
gangne Land & Folk havde viderebragt 
direktør Jens Sejersens racismebeskyld
ninger mod foreningen. Men Landsretten 
kunne altså ikke finde noget som helst 
belæg for berettigelsen i en sådan anklage 
mod DDF. Samlet måtte bladets repræ
sentanter bøde 30.000 kr. plus renter. 

Jens Sejersen undgik for nogle måne
der siden at blive dømt i Gentofte ret for 
udtalelsen, og sagen mod ham selv er her
efter anket til Landsretten. Efter at det 
blad, der trykte hans beslq•ldninger. nu er 
blevet dømt i ankeinstansen, må man anse 
hans egne muligheder for at blive frifun
det sammesteds for mildt sagt beskedne. 

Landsretsafgørelsen i Lan<I & Folie
sagen 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. Offentlighe
den fik at vide, at det nu lå fast., at DDF er 
"racistisk". 

Vi har derfor udsendt en pressemedde
lelse 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? 

DANSKEREN - NR. 4 - SEPTEMBER 1992 9 

! 



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 skyldbetyn
get 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 indviel
sen af et nyt tempel for krigsguden ofre. 
des Således 20.000 krigsfanger. Og ofrin
gen 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 Loui
siana udelukkende for at se, hvordan mu
seumsfolkene 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 tole
rance, for umiddelbart nærer jeg en in
stinktiv afsky for menneskeofringer. 
Spontant ville jeg kalde det barbarisk. 
Tankeløst ville jeg opfatte den slags fore
teelser 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 funk
tioner 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 etnocen
trisme. Det er at gØre sin egen kulturs 
nonner til eneste skala for rigtigt og 
forkert. Og når en hvid mand hævder sin 

egen kulnJtS overlegenhed, bruges ud
trykket "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, hvor
dan 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 ned
slagminger på slagmarken, hvor hære mø
des og slås mod hinanden, er nok brutal, 
men ikke uforståelig. Men at mennesker. 
som sågar tilhører min egen vestlige kul
tur, 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 udryd
delser, hvortil kræves overslag og bereg
ninger, tegninger og modeller. kalkyler og 
optimeringsanalyser, kort sagt solid plan
lægning, det forstl/1· jeg ikke. l torturkam
meret i KZ-iejren stod der beskrevet, 
hvordan SS-officererne pinte og eksperi
menterede med fangerne. Og så sammen
fattedes al grusomheden i sætningen: SS
eme 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 gru
som heder. Dem måtte jeg ikke uden vide
re fordømme og kalde bal'bariske. Azte
kemes ugerninger skulle jeg forstå. Og så 
blev jeg forvirret. Nogle massehcnrcuel
ser 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 borgerska
bet eller som en nærmest nødvendig kon
sekvens af kapitalismens udvikling. Alt 
kan forsk'ls og forklares, hvis bare man har 
fantasi nok. 

Når jeg kommer ind på et tysk uni
versitetsbibliotek og ser den næsten uen
delige 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 menne
skets 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 forklarin
ger. 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 delta
ger i anti-mcistiske demonstrationer, kan 
være årsag til det onde. 

Ligeså finder jeg mange litterære skil
dringer 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 den
ne 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 op
vækst, uden særlig forbrydemgtig kranie
form. 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 frem
mede folkeslags fortrædeligheder relati
veres og sættes i sammenhæng med kul
runnønstre 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 jøderne er, se hvordan 
de undertrykker mindretallet i Israel!". Så 
er der pludselig ingen der ønsker at forstå 
i en "sociologisk sammenhæng", og der
for 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 dobbelt
moral blevet endnu mere udpræget, hvil
ket 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 opstan
delse, skyldes det en underforstået accept 
af, at sådan har de sone altid været. Og når 
fortalerne for boykot af Sydafrika benyt
ter argumenter som "man kan forvente 
mere af hvide i Sydafrika" blomstrer dob
belt-moralen og hykleriet. At forlange mere 
retfærdigbedsfølelse af boere end af honen
touer afslører netop en forskudt hvid racis
me. 

Jeg forstår ikke den politik, som den 
sydafrikanske regering har ført siden kri
gen 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 kun
ne være herre over Sil eget liv. Den vel
menende auityde, der gerne vil forstå og 

udtrykke medlidenhed, er i virkeligheden 
ikke forskellig fra den mag!Syges I yst 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 værdi
ers forrang? 

Kolakowski besøgte engang Mexico, 
så monumenterne og museerne med azte
kerkulturen, mens en mexikansk intellek
tuel forklarede ham den aztekiske kunsts 
høje niveau og beskrev de spanske ero
breres 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, el
ler 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 mon
trer med oplysende og pædagogisk vel
overvejede forklaringer ved siden af, ei i 
virkeligheden en langt større barbar og 
menneskeforagter end den spanske erob
rer, der nådesløst nedkæmpede og ødelag
de hvad han opfanede som hedenskab og 
grusomhed. For erobreren handler ud fra 
et ansvar. Han tillægger de "primitive 
mennesker", som han bekæmper, et an
svar 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 fordom
me 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) lig
ger 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 patientbe
handle 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 re
sultat 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 velme
nende 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 arwcn
delsen af helt forskellige standarder eller 
kriterier i vurderingen af, hvad der sker i 
verden. Og typisk viser den sig i race
bestemte 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 forud
sættes, 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 mo
ralsk forskelligt på racerne. De er racister, 
fordi de gør racen til et afgørende kende
tegn ved mennesket, men de er ikke hyk
lere. 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 henseen
de er alle mennesker lige. Og vi som til
hører 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-for
skelle med andre dyrearters interne afvi
gelser, 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 Retri
ever har væsensforskellig identitet Men 
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jeg finder det helt grundløst at knyue 
væsentlige karakteristika til bestemte men
neskelige racer. Hud.farven er lige så 
uvæsentlig som om man har opstop
pernæse eller braktud, blå eller brune 
øjne. 

Løgnens teknik 
Hvad er værst: at være en racistisk boer, 

der i sine gerninger diskriminerer andre 
racer, eller en dobbelt-moralsk vester
landsk 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 barbarer
ne?", i Stemmer fra øst, 1987, s. 102-128. 

Henrik Gade Je11Se11 

Ikke eksistens
berettigede 

Det er nu kommet så vidt med frem
medgørelsen af København, at socialde
mokraterne i bystyret vil gøre en marok
kansk muslim til byplanborgmester i ho
vedstaden. 

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 foreningsledel
sen: nemlig at bombadere(!) avisenie med 
læserbreve". 

Han proklamerer videre: "Det er utro
ligt, hvad disse ubegavede og efter min 
mening ikke eksistensberettigede menne
sker kan få ondt i røven over". 

Den begavede fremJing mener sig såle
des åbenbart berettiget til at dømme dan
skere til at være "ikke eksistensberettige
de"! 

Udryddelseslejren må vel så være næ
ste 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. 

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, l11tematio
nale Socialister har lavet i de sidste par 
år. De har arra11gere1 blokader og denwn
strationer ved De11 Da11Ske Fore11i11gs 
møder for at vise deres foragt for fore11in
ge11s budskab om et Danmark 11de11 i11d
vandrere 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 Sociali
sters og ikke vores". (Citeret som skrevet). 

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 radi
oen 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 indvandre
re og flygtninge overhovedet - hvilket 
som bekendt er usandt 

Sådan bygges løgnen. Hvad gør man 
veddet? 

I teorien kunne man gå til Presse
nævnet. 

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 hav
de 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 verdensberømthe
den Luciano Pavarotti på Rosenborg 
Eksercerplads. Danmark Radio invitere
de. Og betalte. Prisen for to orkesterplad
ser var 3.100 kr. Formålet er ifølge gene
raldirektør Hans Jørgen Jensen fra DR at 
påvirke Pressenævnet, fordi de er opini
onsdannere. 

Så vi kommer nok til at vente. Måske 
længe. For nævnet bliver nok også invite
ret til noget spændende til næste år. Og 
næste år igen. Og det kan vi ikke kon-
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kurrere med. Den Danske-Forening har 
nemlig ikke råd til at invitere opini
onsdannere til koncert. 
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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 ef
fektivt. 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 sam
menligning med Front National eller 
Nalional Front er ude af proportioner 
(selv om det selvfølgelig ikke gør no
get i propagandaøjemed at smide lidt 
smuds)". (Charlie Lywood, lllternatio
nal Socialisme 13/1/ 90). 

"Fascister og racister skal ingen 
ytringsfrihed have" ("La11dsledelse11s" 
beslutning på møde 17.118. juni 1990). 

"Internationale Socialister" modta
ger offentlige tilskud til deres virk
somhed. 

I 
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