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''Invasion'' rette ord 
En fransk domstol har slået fast, at 

det er beføjet, når landets tidligere 
pr:æsident, Giscard d'Estaing, med en 
parallel til de tyske besættelser kalder 
indvandringen til Vesteuxopa for en 
"invasion". Samtidig er en opsigts
vækkende politisk nyudvikling i gang 
i landet, efter at den ·hidtidige rege
ring er styrtet. "Immigration-nul" er 
løsenet - og der 1/!€11€S nul. Visse ste
der hersker der gadekamplignende 
tilstande, når politiet rydder op i de 
gettoer, hvor tusinder af illegale ind
vandrere har sat sig fast. I hele Nord
italien har "Lega Nord" vundet af
gørende sejre på et tilsvarende pro
gram. Se artiklen side 5. 

Tidevandet er ved at vende ude i 
Euxopa. 

Men i Danmark holder magthaver
ne fast i fortidens fraser og forældede 
løsningsmodeller, som ingen løsning 
indeholder. Medierne fortier så vidt 
muligt, hvor vidtrækkende de foran
dringer er, der nu øjnes i de store EF
lande. Og "idealistiske" kræfter 
arbejder hvileløst på at kompromitte
re dem, der vil stoppe "invasionen", 
og lukke munden på dem, der fortæl
ler ubehagelige sandheder. 

Når udlændingekriminaliteten bli
ver for omfattende, lader man bare 
være med at fortælle, at det ikke er 
danskere, der står bag. "For ikke at 
give højrefløjen vind i sejlene'', som 
Berlingerens chefredaktør har udtrykt 
det over for et DDF-medlem - Bjørn 
Palnæs. Se artiklen side 3. 

Når kultursociologen Eyvind Ves
selbo far frem i medierne, at indvan-

drerne tildeles større sociale ydelser 
end danskerne (sådan som Danskeren 
afslørede allerede i nr. 5 1989), 
prøver man at stoppe hans farlige 
forskning med en anmeldelse for 
overtrædelse af registerloven. Se 
artiklen side 24. 

Når politikerne i Hvidovre lader 
sig drive til civil ulydighed for at få 
invasionen af kommunen stoppet, er 
svaret dagbøder og trusler om tvang 
ved indgreb i danskernes ejendoms
og råderet til deres egne huse og boli
ger. 

Bag regeringens lukkede døre sid
der Birte Weiss og mumler om "inte
gration''. Men hun kan ikke forklare, 
hvordan denne trylleformular skal 
stoppe invasionen. Statsministeren 
taler om "stramninger" uden at fore
slå noget, som kan I.øse problemerne. 
Mimi Jakobsen for sit vedkommende 
vil have tomme boliger overdraget til 
"flygtningene" (B.T. 15/7 93), uagtet 
der er ca. 30.000 boligløse og for en 
dels vedkommende tvangsauktions
ramte danskere. Og fra den radikale 
Jørgen Estrup kommer der (Kr. DbL 
14/7 93) fortvivlede efterlysninger af 
vælgere, der vil hjælpe med at fast
holde den "humanistiske holdning til 
udlændinge". Lidet begriber han, at 
de vælgere, han appellerer til, ikke 
eksisterer, fordi hans politik intet har 
med humanisme at gøre. 

At lytte til den herskende politiker
og medieelite er som at gå ind i en 
udtjent, støvet biograf og se en gam
mel film. Det, der foregår på den 
"officielle" scene, har intet med nuti
dens virkelighed at gøre. 



Hvem bryder loven? 
Forargelsen i de bedre kredse har på det sidste - som så man

ge gange før i de senere år - været stor på grund af påståede 
"ulovligheder" i administrationen over for indvandrere og 
"flygtninge". Senest har Hvidovre Kommunes nødværgema
nøvrer over for fremmedinvasionen udløst de forargede påstan
de om lovbrucL 

Hvad er lovbrud? 
Det er en anedeendt, overordnet grundsætning i dansk ret, at 

en tilfældig tids folketingspolitikere ikke lovligt kan vedtage at 
forære Danmark bort under fødderne på danskerne. Enhver kan 
læse om det i de forfatningsretlige lærebøger. 

Hvorfor denne grundsætning? 
Fordi politikere jo ikke er valgt til at give den slags gaver. 

Om det måtte være lykkedes en tilfældig tids gavmilde politike
re at manipulere en tilfældig tids vælgere til at vælge sig, ænd
rer intet heri. Et tilfældigt folketingsflertal har nemlig ingen ret 
til for al fremtid fundamentalt at ødelægge deres efterfølgeres 
mulighed for at leve og virke på det grundlag, de letsindige 
selv har nydt godt af. 

Fremmedgørelseslovgivningen, som Hvidovre Kommune 
anklages for at have brudt, udgør med andre ord selv et rets
brud. Der kan hverken på retligt eller moralsk plan rejses 
anklager mod Hvidovre for det, kommunen har gjort. Sådanne 
anklager kan kun bygges på magt 

Derimod kan fremmedgørelseslovgivningen udmærket 
begrunde anklager mod de folketingsmedlemmer, der står bag 
den - altså et retsopgør - den dag det er lykkedes at bryde 
deres magt. Om et sådant retsopgør er muligt, er udelukkende 
et spørgsmAI om magtforholdene i landet. Den dag, fremmed
gørelsespolitikernes magt er brudt - som det f.eks. nu er sket i 
Frankrig - er der fuldt tilstrækkeligt retligt grundlag for at 
kræve dem til ansvar. 

Indtil da er det med andre ord lovligt - og en moralsk pligt 
for enhver ansvarlig borger - at modvirke konsekvenserne af 
fremmedgørelseslovgivningen bedst muligt. 

Er der fortilfælde? 
Javist er der fortilfælde. Mindes vi ikke netop SO.året for det 

folkelige oprør, der i august 1943 fejede den daværende samar
bejdsregering og et oven i købet nyvalgt Folketing til side? 

Der er ingen grund til at hæfte sig ved de selvhøjtidelige 
manifestationer, jubilæet svømmede over mecL Formålet med 
disse manifestationer var nemlig at befæste en historisk løgn: 
Den løgn at alle - eller næsten alle - gode kræfter jo dog ville 
det samme, blot i lidt forskelligt tempo. At alle kæmpede mod 
samme fjende, blot med forskellige midler på hver sin måde. 

Men dette er løgn! Indtil det brud med tyskerne, som oprøret 
i august 1943 affødte, var sainartejdspolitikeme og deres hele 
magtapparat den "uansvarlige", "ulovlige" modstandsbevægel
ses hovedmodstander. En modstander, der måtte nedlægges, 
inden kampen mod de fremmede indtrængere overhovedet for 
alvor kunne komme i gang. 

Og det blev som bekendt efter krigen fasts!Aet ikke blot, at 
kampen mod samartejdspolitikerne var i enhver henseende lov
lig. Det blev også slået fast, at det var ulovligt at handle i hen
hold til deres freinmedgørelseslovgivning mod det danske folks 
interesser. 

Modstandsbevægelsen gav i 1945 den magt fra sig, som 
hovedparten af den aldrig havde søgt. Den regnede med, at de 
folkevalgte politikere - som kun med nød og næppe undgik 
selv at ende i kachotten - i hvert fald havde lært så meget af 
begivenhederne, at de en anden gang ville passe bedre på Dan
mark_ Og for at hindre, at pol.ilikeme i afsind kunne forårsage 
en ny 9. april, <hbte man Hjemme\•ærnet, som stifterne fonno-
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dede, at politikerne ikke viUe kunne lægge bånd på i en sådan 
situation. 

Men tiden har altså vist, at man forventede for meget af poli
tikerne, og at besættelser kan finde sted på andre måder, end 
som det skete 9. april 1940. 

I dag er der derfor ikke brug for glatte mindetaler over 
august 1943. 

Der er brug for en ny modstandsbevægelse, som-kan sikre 
danskernes ret. 

Radikal opløsning 
Den 13. august lod Jyllands-Posten i en stor interview-artikel 

den radikale leder Marianne Jelved proklamere, at "vores sam
fund er i opløsning". 

Det var den mecliebårne «Hvidovre-sag", hun tænkte på. 
"Nu er det legaliseret, at udenomsparlamentariske metoder 

bringer resultater", erklærede hun. 
Hvilken utrolig tåbelighed eller frækhed fra lederen af det 

parti, som for mindre end to år siden belønnede en af de mest 
udenomsparlamentariske aktioner i vor nyere historie, den PLO
planlagte BZ-palæstinenser-besættelse af Blågårds Kirke, med 
en særlov, som gav de af alle legale instanser afviste palæstinen
sere opboldsret her i landet. 

Mon ikke det er den radikale tankeverden, der er "i 
opløsning''? 

Fremmedhjælpernævn 
En lov om et "Nævn for Etnisk Ligestilling" er blevet gen

nemført. Nævnets opgave efter loven er at "sørge for, at spørgs
mdlet om etnisk ligestilling inddrages i flest mulige sider af 
samfandslive1, saml at den forskelsbehandling. der eventuelt 
udøves mellem personer med dansk oprindelse og anden etnisk 
oprindelse, synliggøres og modvirkes". Nævnet skal endvidere 
"bekæmpe forskelsbehandling i alle dens aspekter samt under
støtte, at alle etniske grupper i samfandel uanset forskelle i for
udsætninger gives mulighed for at udøve deres aktiviteter pd 
lige/od". 

Vi er stumme af forventning: 
Er danskerne mon i lovens forstand også en etnisk gruppe, og 

kan DDF altså som repræsentant for denne gruppe B nævnets 
hjælp til at synliggøre forskelsbehandlingen af foreningen? 

Vil nævnet mon hjælpe med at I'§ synliggjort alle de fomold, 
hvor danskere diskrimineres til fordel for indvandrere? Hvad 
f.eks. med den i sommerens løb afslørede fortrinsstilling for 
indvandrere til offentlige bistandsydelser - som vi afslørede for 
adskillige år siden (Danskeren 1989 nr. 5 s. 3-4). Ville det mon 
have været noget for nævnet at tage op? 

Hvad med den nye lov, der hjemler særlige muligheder for 
bosætning af udlændinge i kommunerne ( Se s. 10). Den lov 
giver jo fremmede muligheder, som danskerne ikke har? 

Men det er måske ikke det, man har tænkt sig med det nye 
nævn? Det er måske ikke et ligestillingsnævn, men et nævn til 
hjælp for fremmede i Danmark? Et fremmedhjælpernævn? 



Fortielse og selvcensur 
Under den nazi-tyske besættelse hindrede den tyske censur og dens hjælpere i det officielle 
Danmark pressen i frit at trykke oplysninger og meninger. Det måtte de illegale blade under 
de vanskeligste forhold søge at klare. I dag nærmer vi os gennem mediernes selvcensur og 
fortielsespropaganda lignende tilstande. 

Har De lagt mærke til, hvordan visse 
oplysninger gradvis forsvinder fra vore 
medieis nyhedsreportage? Ikke overra
skende især når det drejer sig om forhold 
vedrørende fremmedgørelsen af Dan
mark, som ikke stemmer med det offici
elle glansbillede. 

At radio og fjernsyn fordrejer og forti
er "uheldige" nyheder på dette område, 
er både gammelt og velkendt. Det er et 
nødvendigt led i den indoktrinering eller 
hjernevask, som disse medier så målbe
vidst udfører i fremmedpolitikkens tjene
ste. Ligeledes bar det i en årrække kun
net konstateres, hvorledes visse aviser, 
især af kulturradikal eller venstresnoet 
observans, bar fulgt den praksis skøn
somt at undlade at nævne det, når forbry
delser eller andre handlinger, der kunne 
vække "den indre svinehund" hos 
ufølsomme og racistiske danskere, er 
begået af de fremmede i landet. 

Intet principielt nyt altså. Men er det 
ikke, som om denne tendens i den senere 
tid bar haft tilbøjelighed til at brede sig 
også til blade, der før normalt ikke skjul
te sandheden? Kort sagt, til at blive det 
normale i medieverdenen, til at blive en 
"political correctness", som alle, der ger
ne vil være pæne med rigtige meninger 
og ulastelige holdninger, retter ind efter? 

Dødsvolden i Glostrup 
Der er flere friske eksempler, som f3r 

en til at studse, og som er så påfaldende, 
at det ikke er let at rmde nogen anden 
forklaring end bevidst og systematisk 
fortielse. Tag nu f.eks. dødsvoldssagen 
fra Glostrup sidst på vinteren, hvor en 
19-årig studerende på den mest brutale 
måde blev s!Aet og sparket ti.I døde af to 
jævnaldrende, da han søgte at stoppe et 
klammeri, de var i færd med. 

Der blev skrevet side op og side ned i 
pressen over hele la.odel, radio og fjern
syn havde tårevædede reportager, alle 
var rørende enige om, at det var fo~r
deligt med den meningsløse vold, og at 
der måtte gøres noget. 

Men hvor mange - eller rettere ffl - af 
disse medier fandt det overhovedet rime
ligt blot i forbifarten at oplyse deres læ-

sere, lyttere eller seere om, at begge 
voldsmændene bag drabet var fremmede 
indvandrere? Store, landsdækkende, 
såkaldt seriøse dagblade som f.eks. Jyl
lands-Posten ses ikke at have nævnt det 
med et ord endsige kommenteret det! 
Det skulle den danske offentlighed åben
bart helst ikke vide. 

Fremmede bag masker 
Et andet iøjnefaldende tilfælde er de 

voldsomme gadeoptøjer på Københavns 
Nørrebro natten efter EF-afstemningen 
18. maj, hvor politiet måtte gribe til det 
herhjemme hidtil ukendte middel at sky
de med pistoler mod de hensynsløse 
maskerede uromagere. 

Men hvem skjulte sig bag hætterne? 
Foruden danskere åbenbart også et stort 
antal fremmede! "Der var alt for mange 
unge indvandrere med i gadekampen", 
udtalte den marokkanske indvandrer og 
det socialdemokratiske medlem af J.<ø. 
benhavns borgerrepræsentation Hamid 
El-Mousti til Det Fri Aktuelt Åbenbart 
ville de sige tak for hjælpen til de auto
nome BZ.typer, som ugen før havde bi
stået dem i eo lignende gadekamp på 
Nørrebro mod danske modstandere (Det 
Fri Aktuelt 22/5 93). 

Om brostens- og pistolnatten er der 
skrevet endnu langt flere avissider i pres
sen landet over og brugt endnu mere tid i 
radio og fjernsyn end om dødsvolden i 
Glostrup. Men hvor mange læsere, lytte
re og seere har mon set eller hørt noget 
om det åbenbart betydelige fremmede 
indslag i gadeslaget? 

Terror mod værgeløse gamle 
Selv om danskerne efterhånden er ble

vet vant til grove sager, når det drejer sig 
om indvandrernes vold og andre forbry
delser, var det en hårrejsende beretning 
B.T. 3. juli kunne bringe om en ung
domsbandes hærgen blandt især gamle 
danske mennesker på Nørrebro i Køben
havn, efter at det endelig var lykkedes 
politiet at pågribe 5 af bandens medlem
mer på fersk gerning. De var alle anden 
generations indvandrerbøm i alderen fro 
16 til 20 dr og i forvejen velkendte af 

politiet for talrige andre groveforbrydel
ser. 

Pladsen forbyder at opregne alle de 
ugerninger, banden havde begået mod 
værgeløse pensionister på op til 95 år. 
Der var simpelt hen tale om systematisk 
terror blottet for enhver moralsk anfæg
telse. 

Jyllands-Postens selvcensur 
Dagen efter blev sagen udførligt 

omtalt af journalist Edith Rasmussen i et 
større stykke i mingoismens hjemorgan 
Jyllands-Posten. Blot med den markante 
forskel, at gerningsmændene kun omtal
tes som en "ungdomsbande" uden et ord 
om, at den bestod af unge indvandrere! 

Denne bortcensurering af en væsentlig 
oplysning fik afdelingsfoJStander P.H. 
Bering, Aalborg. til at sende Jyllands
Posten et læserbrev under overskriften 
"Fortielsespropaganda". Med henvisning 
til B.T.'s udførlige artikel 3. juli bed det 
heri bl.a.: 

"Dagen efter bragte Jyllands-Posten 
en reportage om samme emne. Her blev 
det ikke nævnt med et ord at forbryderne 
er indvandrere. Synes journalist Edith 
Rasmussen ikke at vi bar godt af at vide 
hele sandheden? For hun kan jo umuligt 
selv være uvidende om den. Hun bar 
interviewet nogle af ofrene, og de bar 
uden tvivl sagt deres hjertens mening om 
det krapyl, der har plaget, ydmyget og 
udplyndret dem. Eller er hendes artikel 
blevet beskåret andetsteds i systemet? 

Fortielse af væsentlige sider af sand
heden er det stik modsatte af journali
stik. Det kaldes propaganda. Trist, hvis 
vi skal til at skele alt for meget til andre 
blade for at være sikre på at ffl hele sand
heden at vide. Men det skal vi måske, for 
der er desværre sket et mærkbart skred i 
den gale retning på Jyllands-Posten siden 
Jørgen Schleimanns ansættelse og korte 
chef-tid. Mon ikke det anes i abonnent
tallene?" 

Hvordan reagerede så det selvcensure
rende blad, der ynder at fremstille sig 
selv som et af landets største, seriøseste 
og bedst orienterende dagblade med li... 
absolut respekt for kendsgerningerne og ~ 
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andres meninger? Trykte det Berings 
afslørende læserbrev? Nej, såmænd. I 
stedet modtog han følgende, meget 
sigende svar fra dagbladsgigantens 
debatredaktion: 

"Tak for Deres læserbrev, men det Jean 
vi ikke bringe, dels fordi De bruger en 
ulykkelig sag til uvedkommende insinua
tioner, og dels fordi det er imod Jyllands
Postens redaktionelle praksis at hænge 
bestemte grupper ud for kriminalitet, når 
der ingen sikre holdepunkter er derfor:' 

logen sikre holdepunkter! 
Så ved vi altså det. "logen sikre holde

pUllkter" - for at bringe nogle uimodsag
te kendsgerninger, som dog nok kunne 
interessere de fleste af bladets læsere, 
men som redaktiooen altså havde 
bestemt sig til at fomolde dem. Eller 
som Bering konkluderede i et læserbrev 
til B.T.: 

"Reportage-journalistik er ikke skøn
maleri. Det er at skrive sandheden, hele 
sandheden og ikke andet end sandheden. 
Det ideal lever B.T. åbenbart bedre op til 
end Jyllands-Posten - som den har 
udviklet sig gennem det seneste år. 
Trist!'• 

Som noder besættelsen 
Sandheden! Ja, den bliver let det første 

offer, når virkeligbeden skal sminkes for 
at I! den til at ligne det normale. Sådan 
var det under den nazistisk-tyske besæt
telse for 50 år siden, da besættelsesmag
tens pressecensorer og de danske samar
bejdsmyndigheder sammen bestemte, 
hvad danskerne havde godt af at vide. 
Og sådan er det altså nu igen i stigende 
grad, når det gælder om at mildne ind
trykket af den igangværende gøgeunge
besættelses realiteter. 

Ingen skal længere vente at finde 
sandheden om den nye besættelse i selv
godhedens og rettroenhedens medier. De 
vil mere og mere være præget af selv
censur og fortielse, når det gælder frem. 
medkolonisationen. 

Men tryk avler modtryk. For 50 år 
siden stod vi ved duplikatorerne for at 
bringe ftie ord ud til danskerne, mens 
Gestapo hvert øjeblik kunne brase ind. I 
dag må vi igen slide mod overmagten for 
at tage brodden af censur, fortielse og 
løgn. 

S.D. 

"Praktisk taget al handel med narkoti
ka i Danmark er i dag på udenlandske 
hænder .. :' 

Krimiullcommissæx Mogeos I.uodh citeret 
i Jyllands-Pooteo l/6 1993. 
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Mere TV-fup 
I begyndelsen af maj sendte TV-I en 

udsendelse "Den offentlige Mening". 
Den drejede sig i realiteten om Den Dan
ske Forenings ret til at låne kommunale 
lokaler til møder. 

Mange af dem, der så udsendelsen, 
har undret sig over ikke blot de grovhe
der og usandfærdigheder, DDF blev 
udsat for, men også over, hvorfor ytrings
ftihedens tilhængere i stemmejuryen 
blev færre undervejs, som udsendelsen 
skred frem. Det har imidlertid sin forkla
ring: 

Ifølge DR er stemmejuryen særligt 
udpeget og tilnærmelsesvis repræsenta
tiv. Jurymedlemmerne ar derfor særlige 
billetter, der giver adgang til de elektro
niske stemmeapparater i salen. 

Inden udsendelsen trængte imidlertid 
et antal aktivister iført søndagstøj ind og 
bemægtigede sig en god del af stemme
apparaterne. Det var herefter ikke svært 
at konstruere afstemningsresultatet 

Man kan måske ikke bebrejde DR, at 
udsendelsesledelsen lod sig løbe over 

ende - selv om DR på forhånd var 
underrettet om, at man havde lukket de 
værst tænkelige kræfter ind i udsendel· 
sen. 

Men hvorfor oplyste TV ikke seerne 
om, hvad der var foregået? 

Hvad er vigtigst for DR: Hensynet til, 
at seerne ar et retvisende billede, eller 
hensynet til DR's prestige? 

"Den radikale Niels Helveg Petersen 
har i et svagt øjeblik erkendt, at partiet 
udmærket var klar over, at den økonomi
ske politik i ?O'erne førte mod afgrun
den, men at man ikke turde pege på de 
rigtige foranstaltninger, som Fremskridts
partiet havde gjort til sine mærkesager. 
Måske vil man til sin tid med tilbagevir· 
kende kraft fortælle os, at man ville have 
ført en anden flygtningepolitik, hvis ikke 
Den Danske Forening havde repræsente
ret den rigtige!". 

Professor, dr. jur. Stig Jørgen.sen 
i Jyl!ands-Poste,i 16/7 1993. 

Nyt fra propagandaministerierne: 

''Nyt om Udlændinge'' 
Et nyt skrift bar set verden: "Nyheds

brev om Danmarks Udlændinge". Det 
udsendes af Indenrigsministeriet og er 
åbenbart talenar for regeringen. 

Skriftets udgangspunkt bringes allere
de i nr. 2 i form af en temaartikel om 
bekæmpelse af "racisme" og "fremmed
had". Regeringen "ser med sror alvor på 
alle handlinger, der er udslag af ringeagt 
for udlændinge", hedder det heri. Det er 
regeringens opfattelse, "at der er behov 
for en betydelig indsats med henblik på 
at forebygge en yderligere optropning af 
fremmedfjendske handlinger i takt med 
stigningen i antallet af udlændinge i 
europæiske lande"'. 

Så ved vi, hvor vi er. Tilstrømningen 
skal altså ikke stoppes. Det havde dog 
ellers været det mest nærliggende. Men 
nej. Tværtimod: De europæiske befolk
ningers modstand mod fremmedinvasio
nen skal bekæmpes. 

Men man skal naturligvis en lille 
omvej først. Offensiven mod europæerne 
skal have en retfærdig grund. Derfor skal 
vi først have slået fast, at alle løgnehisto
rierne om det multikulturelle samfunds 

velsignelser er sandheder, og at sandhe
den om det, der foregår, er "myter": Det 
er "nødvendigt at afdække de væsenllg
ste årsager til, at tilstedeværelsen af 
udlændinge giver grobund for raeisme, 
fremmedfjendske handlinger og andre 
fon11er for konflikter", hedder det videre 
i artiklen. Årsagerne kan være mange, 
men "et af de fællestræk, der allerede 
kan aflæses på tværs af landegrænser. er 
opfattelsen af, at udlændinge på forskel
lige måder udgør en trussel mod de øko
nomiske og kulturelle værdier i landet". 

Den omstændighed, at en fjerdedel af 
skoleeleverne i Danmarks hovedstad nu 
er fremmedsprogede, er altså ingen trus
sel mod Danmadcs kulturelle værdier. Og 
når samtlige franslanænds indkomstskat
ter opbruges på indvandrerne (Danske
ren nr. 3/1993), er det ingen trussel mod 
franskmændenes økonomiske værdier. 

Derimod er de europæiske befolknin
gers naturlige modvilje imod, at alver
dens folkeslag maser sig ind i Vesteuro
pa og hager sig fast med arme og ben, 
ufremmedhad", ''racisme" og "ringeagt" 
for udlændinge! 



Stop for indvandringen i 
Frankrig og Italien 
Italien har allerede lukket for den legale indvandring. I Frankrig er det "folkets vilje", at immi
grationen bliver stoppet. Vor korrespondent i Frankrig skildrer udviklingen og dens baggrund. 

"Stop for indvandringen... Immigrati
on nul!" To af de mest betydende stater i 
EF bar i sommer, omsider, givet sigual til 
en ny politik over for den eksistentielle 
trussel, som i de senere år er blevet 
indsmuglet til Vesteuropa med den stadig 
øgede strøm af uønskede indvandrere. 

Italien strammer til 
Det italienske parlament vedtog for tre 

år siden, fomoldsvis upåagtet, en lov til 
bekæmpelse af den illegale immigration. 
Der var da blot tale om, at Martelli-loven 
skulle "regulere immigrationen" med en 
årlig kvotering. "Men i dag er denne 
kvota lig med nul, konstaterer Mario 
Marazitti, lederen af den katolske organi
sation Sant'Egidio, der er beskæftiget 
med indvandringens sociale problemer. 
Italien bar i virl<eligbeden sat en stopper 
for den legale indvandring .. !'. 

Indfaldsport til Europa lukket? 
Officielt er grænsen lukket, også for 

de såkaldte "transitturister'', der tidligere 
i tusindvis rejste nordpå for, ofte med 
Mafiaens bistand, at snige sig ind i 
Frankrig og 'fyskland. I det sidste års tid 
bar de franske og tyske myndigbeder 
returneret adskillige tusinde af rejsebu
reau Cosa Nostras passagerer til Italien, 
som da enten må forsørge dem eller sen
de dem hjem. 

Den sidste løsning er opført på Lega 
Nords politiske program. Det nye politi
ske parti, der bekæmper det uduelige, 
korrumperede regime i Rom, bar efter
hånden erobret magten i hele Norditalien 
og vandt en afgørende sejr for nylig ved 
kommunevalget i Milano. Den nyvalgte 
boxgmester i Italiens økonomiske og 
"moralske" hovedstad, Marco Formenti
ni, har lovet sine vælgere at lukke de 
seks herberger, hvor den tidligere kom
munalbestyrelse havde installeret to 
tusinde udlændinge. 

Et andet center for immigranter er 
allerede blevet lukket i Rom. Myndighe
derne havde aldrig kontrolleret, hvor 
mange udlændinge, hovedsagelig afrika-

nere og asiater, der kamperede i kvarteret 
Quarticciolo. Man konstaterede blot, at 
det utvivlsomt var "Europas største 
barakby'', indtil det hele for nylig blev 
totalt ødelagt ved en brand af, i.følge 
politiet, kriminel oprindelse. 

Loretta Caponi, leder af "De uden
landske samfunds forum" beklager at 
"stadig flere herberger for udlændinge 
bliver udsat for overfald". 

Der fUJdes i Italien 800.000 udlændin
ge med opbolds- og arbejdstilladelse. De 
irregulære immigranters antal er af myn
digbederne anslået til mellem 200.000 
og 800.000. 

Frankrig søger helt at stoppe 
indvandringen 

I Frankrig bar parlamentet i sommer 
vedtaget Pasqua-loven. Der var også her 
officielt tale om et lovkompleks til regu
lering af indvandringen. 

Meo den nye, gaullistiske indenrigs. 
minister, Charles Pasqua, udtaler til dag
bladet "Le Monde", at hensigten med 
loven er at give regeringen mulighed for 
på demokratisk vis at realisere vælgernes 

ønske om helt at stoppe indvandringen. 
"Immigration nul!". 

Han bar også sagt, at han godt forstår 
de udlændinge, der gerne vil til Frankrig 
for at blive forsørget "Men i dag ligger 
sagen sådan, at det ikke mere kan lade 
sig gøre. Det er folkets vilje, som er 
kommet til udtryk ved det sidste valg .. !'. 

Folkets vilje 
Hvis man foretager en sammenligning 

med de hjemlige forhold, kan man sige, 
at mens det i Danmark var indvandrernes 
danske opvartere, som styrtede regerin
gen Schliiter, var det i Frankrig en over
vældende majoritet af immigrationens 
modstandere, som ved valget i marts har 
forjaget det socialistiske regime og for
vandlet den almægtige præsident Fran~ 
Mitterrand til en ubetydelig kransekage
figur. 

Resultatet af valget i Frankrig bør 
være en påmindelse også for politikere i 
Danmark og andre vesteuropæiske lande. 

Af de analyser, der er foretaget efter 
valget fremgår bl.a., at «aldrig i hele .... 
republikkens historie har et regerende " 

Illegal indvandring til 
Vesteuropa 

Man regner med, at der nu i Vesteuro
pa er mindst 2 mio. illegale indvandrere. 

Dertil kommer 0,5 million afviste 
asylsøgere, som er gået under jorden. 

De fleste af disse uregistrerede ind
vandrere, nemlig 1,5 mio., opholder sig i 
Sydeuropa (Italien, Spanien, Portugal og 
Grækenland). Nordafrikanere udgør den 
største gruppe blandt dem. 

Man regxier også med, at tallet af ille
gale indvandrere vil blive fordoblet i 
løbet af 1990'erne. 

Dertil kommer en fortsat illegal ind
vandring fra Østeuropa af bl.a. rumæne-

re, sigøjnere og tyrkere. Endnu en truen
de skY på himlen er en forøget indvan
dring fra den tidligere Sovjetunion. Ind
vandringen derfra skønnes i de næste tre 
år (1993-95) at løbe op i ca. 1,5 mio. 

Disse perspektiver synes at skabe 
bekymringer i nogle af de EF-lande, som 
har tiltrådt Schengen-aftalen om at sløjfe 
kontrollen med personbevægelser over 
grænserne mellem dem. 

(Kilde: Fri Information 1993 nL 3 efter 
CExpreos 18/2 93). 
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parti måttet lide et så knusende neder
lag''. 

Præsidenten og hans socialistiske 
regering var af præfekternes "stemnings
rapporter" og indberetninger fra partiets 
lokale repræsentanter vel underrettet om, 
at der selv blandt de traditionelle ven
strevælgere konstateredes en stigende 
utilfredshed og ofte forbitrelse mod rege
ringens passivitet over for et af tidens 
største samfundsproblemer, indvandrin
gen. De socialistiske kandidater fulgte 
dog endnu en gang partiledelsens sæd
vanlige instruks: ikke et ord om immi
granterne. Det betegnes i dag som et 
"politisk selvmord'', at de socialistiske 
ledere har nægtet at lytte til deres egne 
vælgere. 

Problemet om indvandringen blev 
overhovedet ikke debatteret under valg
kampen. 

Pasqoa - folkets "super" 
Det sejrende gaullistiske parti, RPR, 

havde undgået al polemik og blot anty
det, at Charles Pasqua kwme blive 
udnævnt til indenrigsminister. Det ville 
da blive hans sag at "regulere" indvan
dringen. Charles Pasqua er en gammel 
ærkegaullist, der allerede som skole
dreng vovede livet i kampen mod den 
tyske okkupant. Da han for nogle år 
siden første gang som indenrigsminister i 
Jacques Chiracs regering begyndte at 
udvise illegale indvandrere, hvoraf de 
fleste var dømt for narkotikahandel, 
tyveri, røveri osv., blev han straks af 
mediernes immigrationistiske lobby 
udnævnt til "fascist" og "racist", og selv 
en del af hans partifæller mente, at han 
måske havde været "for hård". Pasqua 
svarede ikke på kritikken, han foretrak at 
arbejde og som gammel modstandsmand 
organisere en slags undergrundsbevægel
se og hverve sine egne tropper blandt de 

gaullistiske vælgere ud over hele landet. 
Han er efterhånden blevet et parti i parti
et og i dag, ifølge opinionsundersøgelser, 
landets mest populære politiker. På det 
statslige TV (der har bevaret en sociali
stisk ledelse, udnævnt, ved et usædvanlig 
groft intrigespil, af den tidligere rege
ring) har man endda forleden hørt Char
les Pasqua blive benævnt som "supermi
nister". Også i medierne er stemningen 
ved at skifte. 

Den nye franske regering har fra væl
gerne og den offentlige opinion modta
get en ubestridelig legitimitet - og en 
frist - til, omsider, at finde en løsning på 
indvandringens problemer, som tilfreds
stiller befolkningen. 

To års galgenfrist 
I det gaullistiske parti er det en almin

delig opfattelse, at man råder over en 
frist på to år, inden næste præsidentvalg 
med et formodentlig efterfølgende valg 
til Nationalforsamlingen. Hvis sagen da 
ikke er ordnet, risikerer den nuværende 
regeringskoalition et betydeligt frafald af 
vælgere, og den såkaldte "ekstremisti
ske" Front National bliver da eventuelt 
landets største politiske parti. Man siger i 
Nationalforsamlingen, at Charles Pasqua 
har en klar opfattelse af sine vælgeres 
budskab: "Vi har hørt dig gø og glamme. 
Nu vil vi gerne se om du kan bide!". 

Det eksemplariske ved udviklingen i 
Frankrig, som kan interessere danske 
patrioter, er, at det var vælgerne selv, der 
ved at henvende sig til deres lokale fol
kevalgte repræsentanter har skabt en 
overvældende parlamentarisk majoritet 
omkring en sag, hvis betydning i lang tid 
var blevet systematisk undervurderet, 
fortiet eller forvansket af medierne og de 
politiske partiers øverste ledelse. 

• 

Sort invasion 
Allerede for nogle år siden kunne man 

forudse, at det næste efter den store ind
vandring af fremmede fra Latinamerika 
og Asien ville blive en invasion af afrika
nere. 

De bange anelser har vist sig kun alt 
for velbegrundede. I de senere år er Dan
mark i stigende grad blevet mål for fup
flygtninge fra Afrika, der søger til et 
smørhul tusinder af kilometer væk i en 
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helt. anden verdensdel for at lade sig for
sørge af landets tossegode indbyggere i 
en driver- og luksustilværelse, de kun 
kwme drømme om der, hvor de kommer 
fra og hører hjemme. Adskillige af dem 
tjener desuden utvivlsomt store penge på 
narkohandel. 

I indeværende sommer er det åbenbart 
blevet endnu værre end før med denne 
indrejse-trafik, fordi landene under 

Schengen-aftalen om en vesteuropæisk 
pasunion i foråret indførte visumpligt for 
afrikanere. Da Danmark ikke har fulgt 
trop med visumtvang, strømmer afrika
nerne nu i stigende mængde hertil. De 
kræver sædvanligvis asyl med påstand 
om at være flygtninge og kan i kraft af 
de langsommelige procedurer og mange 
appelmuligheder ofte trække sagerne i 
langdrag. Bliver de endelig nægtet asyl 
og skal hjemsendes, er deres papirer nor
malt forsvundet, og de nægter at oplyse 
deres oprindelsesland eller opgiver et 
forkert. På den måde bliver det umuligt 
eller meget besværligt og bekosteligt at 
sende dem hjem. 

Alene et enkelt afrikaD.sk land Gambia 
er på den måde rykket helt op på 5. plad
sen blandt de lande, hvorfra Danmark 
modtager flest asylsøgere. I føxste halvår 
af 1993 søgte 20 I gambianere asyl her. 

Politikerne har bare ladet denne grote
ske udvikling dalre videre uden at følge 
Schengen-landenes eksempel og indføre 
visumtvang for at standse dette oprøren
de misbrug af asylreglerne. De Konser
vative synes dog nu foruden Fremskridts
partiet. at ville forlange visumtvang for 
afrikanere. 

(Kilde: Ekstta-Blodet 10/4 93; Jyll.-P<>ol. 21n, 
22n 93). 

Blokade mod 
oplysning 

Bibliotekarforbundet og Dansk Jour
nalistforbund har i en fælles udtalelse 
protesteret imod, at handelsblokaden 
mod Serbien og Montenegro også ram
mer den frie information. De vil have 
aviser og tidsskrifter undtlget fra bloka
den. 

Det lyder nok rimeligt. 
Men hvordan forholder det sig med 

den faktiske blokade, som medlemmer af 
de to forbund selv praktiserer mod den 
argumenterede kritik af dansk fremmed
politik? Hvad med udelukkelsen af det 
eneste tidsskrift, der systematisk behand
ler denne politik fra et kritisk synspunkt, 
nemlig Danskeren, fra det store flertal af 
danske biblioteker? Og hvordan med den 
fortielses- eller smædekampagne, der 
præger langt størstedelen af de danske 
medier, når det drejer sig om Den Dan
ske Forening? 

Hvi ser du skæven. .. ? 
(Kilde: DR-TIV !9/693s.116). 



En menig siger sin mening- uden om Hjemmeværnets censur: 

48 år efter 
Af Niels Ebbe Lundholt. Årgang 1924 MG HJVK 3200. 

Min vej til Danmark's frivillige forsvar: Terrainsport, Modstands
bevægelsen, Danforce under 21. Annegruppe, Hjemmeværns
foreningen, Luftmeldekorpset og Hærhjemmeværnet. 

De, som efter en erobring sætter 
sig passive hen, er allerede døde. 

Alltoioe de Saiot llxupery. 

Jeg har i tidens løb holdt adskillige 
foredrag om perioden fra 1940 til 1945, 
og udfra oogle af de spørgsmål, jeg er 
blevet stillet overfor efter foredragene, 
mener jeg god~ at der her er et rimeligt 
grundlag for at danne sig et indtryk af, i 
hvilken grad det er lykkedes mig og 
mine kammerater - fra dengang - at 
videregive læren om, hvad der slcer, hvis 
et folk ikke tilstrækkelig tydeligt marke
rer en fast vilje til at forsvare og bevare 
sit fædreland. 

Jeg må desværre erkende, at vi gamle 
i for høj grad "satte os benn, da freden 
brød ud, og i en slags misforstået beske
denhed holdt vi en meget lav profil, ind
til det næsten var for sent. 

Det har i hvert fald givet mig anled
ning til at konstatere, at vores tale ikke 
var tydelig nok, da det blev vores opgave 
- som voksne - at åbne den næste gene
rations øjne for betydningen af disciplin, 
pligtfølelse, forsvarsvilje og respekt for 
de værdier og normer, som generationer
ne før os har slcabt. 

Men ved at sammenligne mine erfa
ringer fra min ungdom med de spørgs
mål, jeg er blevet præsenteret for i nuti
den, forekommer det mig, at der kan 
trækkes paralleller imellem besættelses
tiden og Danmarlcs position i dag, hvor 
store dele af verden er i opbrud. 

Hvordan har vi tænkt oo at bevare 
vores selvstændighed og integritet? 

I det efterfølgeode vil jeg bringe et 
udsnit af, hvad spørgerunderne bragte, 
og hvad jeg kommenterede. 

Hvad kan et lille land i det hele taget 
stille op, hvis det er truet - kan det over
hovedet nytte noget at forsvare sig? 

Som svar kan her anføres en militær 
analyse af, hvad vi kunne have gjort den 
9. april 1940, hvis ikke vore politikere 
havde valgt at opgive uden kamp. 

Vi kunne nemlig have lagt så store 
hindringer i vejen for det tyslce lynan
greb, at felttoget i Norge sandsynligvis 
havde fAet et for angriberne negativt 
resultat med vidtrækkende militære og 
politislce konsekvenser. 

Vi ved, at Norges besættelse var det 
tyske operationsmål, medens besættelsen 
af Danmarlc kun var midlet til at nå dette 
mål Det var af afgørende betydning for 
angrebet på Norge, at tyskerne kunne 
operere fra Ålborg Lufthavn, og at de 
kunne transportere på et intakt jernbane. 
og vejnet i Jylland - fra grænsen til 
Ålborg - inden 2 dage efter aktionens 
start, ellers havde hele foretagendet 
været uigennemførligt. 

Vi kunne altså have anvendt de svage 
styrker, vi rndede over, til en henholden
de dansk forsvarskamp op igennem Jyl
land - kombineret med ingeniørmæssig 
ødelæggelse af vigtige vej- og jernbane
broer - samt spærring af visse havnean
læg. 

Desuden slculle vore - (dengang!!) -
IO operationsklare undervandsbåde have 
været sat ind imod tyslce transportskibe, 
som i denne fase var særdeles sårbare. 

På dette tidspunkt bliver jeg nærmest 
pr. automatik mødt med den indvending, 
at så var København blevet udsat for luft
angreb, som tyslcerne truede med, hvis vi 
ikke bøjede os, og det er rigtigt, vi for
hindrede tyske bomber over dansk områ
de, men samtidig gjorde vi ikke noget for 
at hindre Luftwaffes terrorbombninger 
over Belgien, Holland, Frankrig og Eng
land. 

Hvis danskerne dengang virkelig var 
sd fædrelandskærlige, at de mente at 
have førstefødselsret til Danmark. hvor
for begyndte modstandsarbejdet så ikke 
den 9. april 1940? 

Det kan besvares meget kort med, at 
hvis Hjemmeværnet havde eksisteret 
dengang, ville væbnet modstandsarbejde 
have været en realitet fra besættelsens 
første dag. 

Nu havde vi jo desværre ikke noget 
frivilligt væm dengang takket være vore 
politikere, som i 1937 forbød uniforme
rede ungdomskorps - som f.eks. Akade
misk Skyttekorps. 

Hvis politikernes optræden i forbin
delse med besættelsen skal bedømmes 
meget mildt, kan jeg kun anvende beteg
nelser som defaitisme og kollaboration. 
men trods denne uvilje fra myndigbedee
nes side startede modstandsbevægelsen 
samme dag, som tyslcerne rykkede ind, 
bl.a. sagde Jens Toldstrup, som senere 
blev betegnet som Europas bedste ned
kastningschef, at han blev modstands
mand i det øjeblik, regeringen tvang ham 
til at nedlægge våbnene den 9. april. 

Hvorfor passede du ikke bare dig 
selv? Hvorfor skabte du uro ved at gøre 
oprør imod regeringen og besættelses
magten? 

Jeg har aldrig været i tvivl om, hvorfor 
jeg gjorde, som jeg gjorde, selvom jeg 
kun var 17, da jeg "rigtig tog fat": Jeg 
kan ikke fordrage ubudne gæster - og 
ganske særligt ikke giester med dårlige 
manerer. 

Hvorfor protesterer nogle imod, at 
vore dages jlygminge sammenlignes med 
de danskere. som flygtede til Sverige 
under besættelsen? 

Enhver sammenligning er absurd. 
Danskerne tog til et naboland, som 

hverken frembød vanskeligheder med 
sprog. kultur eller religion - de skulle 
ikke integreres i det svenslce samfund, og 
de havde kun eet stort ønske: 

At komme hjem så hurtigt som 

muligt. ~ 
Intet af dette passer på de fremmede, 

som i dag - efter en rejse rundt om den 
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halve jordklode - udvælger Danmark på 
grund af vort rummelige sociale system. 

Var det ikke umoralsk at kræve beta
ling af de mennesker, som var nødt til at 
flygte til Sverige? 

Det er en uhyre naiv måde at se virke
ligheden på. 

En skipper kunne jo ikke både sejle 
med flygtninge og passe sit arbejde sam
tidig, og ekstraforbruget af brændstoffet 
fandtes kun på "den sorte børs" til over
pris. 

Desuden var transportfolkene nødt til i 
tide at sikre evt. ægtefæller og børn, hvis 
Gestapo kom på sporet Socialkasserne 
var ikke så vidåbne som i dag. 

Jeg betalte - i januar 1945 - 300 kr. 
for min overfart, og jeg vil gerne præci
sere, at selvom Gestapo havde været tæt 
på at arrestere mig et par gange, ville jeg 
ikke være rejst til udlandet, hvis ikke jeg 
havde haft mulighed for at tilslutte mig 
en regulær militær enhed. 

Jeg vurderede, at da jeg efter Gesta
po's optrevling af min sektion - i novem
ber 1944 - var afskåret fra at angribe det 
jyske transportnet, som var højest priori
teret af de allierede, så var det bedste, jeg 
kunne gøre i den fase af krigen, at melde 
mig under allierede faner i udlandet. 

Er det virkelig rigtigt, at ryske flygt
ninge i Danmark omkom af sult i store 
tal il945? 

I dr. phil. Henrik Havrehed 's disputats 
fra 1987, "De tyske flygtninge i Dan
mark 1945-49", beskrives hvorledes 
tusinder af nyfødte, spædbørn og 
småbørn døde af fejlernæring, fordi 
deres mødre propfodrede dem med fed 
dansk mælk, flødeskumskager o.a., som 
et - efter flugten fra 'fyskland - svækket 
og udsultet barn slet ikke kunne tåle. 
Danske læger, der skrev dødsattester 
eller førte tilsyn med flygtningelejrene, 
kan bekræfte, at flygtningene ikke døde 
af sult, men af fejlernæring, udmattelse, 
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infektioner, tyfus, meningitis o.a. Så 
snart daværende minister Johannes 
Kjærbøl, som blev chef for flygtningead
ministrationen, sammen med Statens 
civile Luftværn, fik styr på de kaotiske 
forhold, sank dødeligheden markant. 

Den første tyske besættelse af Dan
mark den 9. april 1940 betød - trods 
tyske forsikringer om det modsatte -
beskæring i tiltagende omfang af dansk 
suverænitet. 

Den anden tyske besættelse fra februar 
1945 til februar 1949 i form af tyske 
civile flygtninges anbringelse i Danmark 
- trods skarpe danske protester - betød 
en ny suverænitetskrænkelse og -be
skæring, som var enestående i sin art, 
idet Danmark var ene om som besat land 
at opleve den form for invasion i krigens 
slutfase. Denne anden besættelse var 
følelsesmæssigt, politisk og økonomisk 
voldsomt belastende for den danske nati
on. På grund af de tyske fremmedele
menter - ca. 250.000-300.000 personer -
fik Danmark således sin suverænitet 
beskåret i samfulde 9 år, men alligevel 
lykkedes det Danmark at løse dette kæm
peproblem på en værdig og human måde, 
så enhver påstand om det modsatte kan 
kun betegnes som en uhyrlig og kynisk 
vrangforestilling. 

Hvordan kan det være, at så mange af 
veJeraneme fra modstandskampen er 
modstandere af den indvandring, som 
finder sted nu, fra lande med dårlige 
socialeforhold? 

Et stort flertal af vi danske har en god 
tradition for at hjælpe mennesker, som er 
i nød, og her mener jeg virkelig livstru
ende nød - ikke bare nogle, der søger 
efter bedre sociale forhold. 

Vi ønsker heller ikke at udelukke 
impulser udefra. 

Danmarkshistorien kan opvise mange 
eksempler på værdifulde tilflyttere, som 
har haft stor betydning for vores nation, 
men der er visse naturlove, som ikke 
ustraffet kan overtrædes. 

Jeg kan illustrere dette med et eksem
pel fra kemiens verden: 

Skal syre og vand blandes, kan dette 
kun risikofrit udføres dråbevis. Hvis man 
prøver med større portioner, eksploderer 
hele blandingen. Jeg går ind for et så 
bredt internationalt samarbejde som 
muligt, men det skal ske fra en national 
platform med en homogen befolkning -
uden fanatiske politiske og religiøse 
overtoner, og uden etniske spændinger. 
Vores lille platform hedder Danmark, og 
dette "åndehul" skal vi værne om. 

Hvorfor skal HjemmevæmeJ have lov 
til at have våben og ammunition liggen
de hjemme? Er det virkelig nødvendigt? 



Ja det er- indiskutabelt - nødvendigt, 
idet dette koostante våbenberedskab er 
Danmarlc's sikreste bolværk imod såvel 
udefra som indefra kommede kupplaner. 

Denne rettighed til at have sit våben 
"indenfor rækkevidde", må vi aldrig gå 
på akkord med, så kan vi lige så godt 
nedlægge Hjemmeværnet helt, for så er 
ideen død, og faklen, som symboliserer 
slægtskabet med Modstandsbevægelsen, 
er slukket. 

Hvilken lære kan man så uddrage ved 
at se disse kritiske nutidige spøxgsmål til 
fortiden? 

Skal vi kalde patriotisme for bagstræb 
og racisme, og skal vi brænde alle vore 
historiebøger? 

Svaret er naturligvis et rungende Nej. 
Hvis man ikke kender sine forfædre 

og vedkender sig den arv, som generati
on efter generation har opbygget, bliver 
man rodløs og et nemt offer for krav om 
sindelagskontrol og beskæring af ytrings
friheden. 

Vi oplevede den slags uhyrligheder 
under Besættelsen, og det rumler igen i 
"lculisserne", derfor er der al mulig 
grund til at råbe vagt i gevær. 

Velfærdsstaten har sat for mange dan
skere hen foran fjernsynet uden lyst til at 
beskæftige sig med den virkelige verden 
udenfor. I min "Lærebog for Terrain
sport" fra 1942 står der bl.a. under for
mål: 

"Fonnaalet med Terrainsport er at 
medvirke til at skabe en sund, stærk, 

Efterskrift: 

udholdende, dristig og handlekraftig 
Ungdom, der besidder Ansvarsbevidst
hed og Selvdisciplin. Gennem Terrain
sporten gøres Ungdommen fortrolig med 
det danske Land, hvorved dens Hjem
stavnsfølelse og Kærlighed til Fædrelan
det uddybes, saaledes at Viljen til at vær
ne Land og Folk styrkes ... ". 

Slig tale ville jo nok i mange forsam
linger fremkalde larmende munterhed i 
dag. 

Så mit ønske for Danmark er. 
"Lidt mindre grin, lidt mere eftertænk

somhed - tak''. 
Heldigvis bar vi da også lyspunkter. 
Vi har Hjemmeværnet, som er noget 

virkelig enestående, og vi bar den danske 
ungdom, som for størstepartens vedkom
mende - gudskelov - er i besiddelse af 
både energi og ansvarsfølelse. 

Niels Ebbe Lundho/1 

Kildeangivelse: 

Oberst A.R. Jørgensen: 
"9. April de spildte mulighedeis dag", 
Gyldendal, ISBN 87 01 98551 5 

Dr. phil. Henrik Havrehed: 
"De tyske flygtninge i Danmarl< 1945-
1949", Odense Universitets forlag, 
ISBN 87 7492 638 I - ISSN 0078 3307 

Museumspædagog Jens Kjær Larsen/ 
Ingeniør Niels Ebbe Lundholt: 
"Fra terrainsport til hjemmeværn 19404S', 
Amtscenttalen for Undervisningsmidler, 
Vejle ISBN 87 88374 28 9. 

Et hjemmeværn uden ytringsfrihed 
Det lyder som et paradoks, at en orga

nisation, som er direkte efterkommer af 
Modstandsbevægelsen, har fjernet sig så 
langt fra de oprindelige idealer, at hold
ningsbearbejdning og knægtelse af 
ytringsfriheden nu finder sted med 
Hjemmeværnskommandoens velsignelse. 

Jeg kan belyse min påstand med et 
eksempel. 

"Hjemmeværnsbladet" bragte i okto
ber-udgaven 1991 og januar-udgaven 
1992 to indlæg af Ejner Hovgaard Chri
stiansen (EHC), medlem af EF-Parla
mentet (S). 

Det sidste af indlæggene indeholdt 
nogle grove usandheder om de tyske 
flygtninge i Danmarlc 1945-1949, så jeg 
henvendte mig til redaktør Søren Raben 

(SR), "Hjemmeværnsbladet'' - efter at 
jeg havde konsulteret dr. phil. Henrik 
Havrebed ("De tyske flygtninge i Dan
mark 1945-1949", doktorafhandling 
1987, Odense Universitet) - og meddel
te, at jeg med et korrigerende indlæg 
havde i sinde at imødegå EHC's uhyrlig
heder. 

SR bad mig så om i stedet for - til 
"Hjemmeværnsbladet''s jlllli-udgave 
1992 - at levere en kronik, som - uden 
''personfiksering" - kunne behandle nog
le af de emner, EHC-debatten havde hvir
vlet op til overfladen i Hjemmeværnet. 

Jeg accepterede og fremsendte en kro
nik i god tid. 

SR godkendte mit arbejde og betegner 
de det som velskrevet og nuanceret, og 

umiddelbart inden trykningen af den 
aftalte udgave bekræftede SR, at kronik
ken" lå og simrede i computeren". 

På trods af helt faste aftaler aflyste SR 
imidlertid - uden varsel - offentliggørel
sen. 

SR 's undskyldning var, at umiddelbart 
efter TV-udsendelsen "Med våben i 
hånd" var der måske nogle, som kunne 
misfo!Stå kronikken. 

Denne forklaring var ikke acceptabel 
dengang, og nu - mere end et år efter -
er den indlysende absurd. 

Når SR uantastet bar beføjelser til at 
holde min kronik uden for hjemmer 
værnspersonellets kendskab på ubestemt 
tid, så er ytringsfrihedens hellige ukræn
kelighed annulleret i denne del af forsva
ret. Enhver anden påstand vil være reto
risk tågesnak. 

Efter årsskiftet 92/93 blev jeg nødt til 
at ændre kronikkens overskrift fra "47 år 
efter" til "48 år efter". 

Det er slemt nok, men værre er det, at 
jeg nu også må sløjfe en del af min slut
bemærklling: 

"Vi har Hjemmeværnet, som er noget 
virkelig enestående ... ". 

Efter 40 års frivillig tjeneste er det bit
tert at måtte rubricere denne sætning 
som en lapsus. 

Niels Ebbe Lundholt 

• 

"Hvis politikerne ønsker social uro og 
ballade, skal de bare fortsætte deres hid
tidige strudsepolitik i spørgsmålet om 
indvandring til Danmarl<. 

Så kommer balladen helt af sig selv. 
Sådan som man i dag oplever den i 'fyslc
land og Frankrig. 

I disse to lande udgør indvandrere fra 
den tredie verden omkring fem procent 
af befolkningen. 

Det er dobbelt så mange som i Dan
mark. 

Med mindre vi danskere er mere tol&
rante end andre EF-borgere, kan vi se 
frem til tyske og franske tilstande, når 
andelen af fremmede herhjemme når op 
på omkring fem procent af befolkningen. 
Og det sker om kun ti år, hvis indvan
dringen fortsætter i samme tempo, som 
det er sket siden 1988." 

Joomali11, cand. polit. FWlk DahJgwd 
i Bcdiogslcc Tidcode 'JJ3 93. 
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Bosætnings lov 
Udlændingelovgivningen bar ffiet et tilskud i form af 

en lov om understøttelse af bosætning af fremmede i 
kommunerne (lov 465 af30/6 1993). 

Ifølge loven bar kommunerne nu ret til (for skattebor
gernes penge) at erhverve, indrette og leje ejendomme 
for gennem udlejning af dem til beboelse for udlændinge 
at "medvirke til en bedre fordeling af udlændinges 
bosæmingsmuligheder". Det formelle påskud er, at man 
derved fremmer udlændinges "integration". 

"Integration" vil som bekendt sige etablering af frem
mede her i landet på de fremmedes egne vilkår (i mod
sætning til assimilation, der betyder indsrneltning i/sam
mensmeltning med det danske samfund). 

Loven er et glimrende redskab i kampen for at få 
opbygget nye fremmedområder på lokaliteter, der hidtil 
bar været domineret af danskere. 

Ethvert dansk selvejerområde er således nu i farezo. 
nen. Det er ganske op til kommunalt forgodtbefindende, 
hvor de fremmede skal placeres. Kommunen skaffer 
boligerne og betaler for dem. Og den dag, de første 
fremmede flytter ind, rasler ejendomspriserne selvfølge
lig ned. Alle og enhver kender jo den velkendte bobleef
fekt Når først en fremmed familie bar slået sig ned, er 
der ikke langt til ti, fra ti familier er der ikke langt til 
hundrede o.s.v., o.s.v. 

Det klogeste er altså for fremtiden at købe bos eller 
ejerlejlighed de steder, hvor borgmesteren og byrådsfler
tallet bor. Kun der vil man antagelig kunne regne sig sile
ker mod pludselig at se sig omgivet af en arabisk lands
by! 

Lokal-avisen (Kar/elx,) 1 J/7 93 

Den indre svinehund 
påAUC 

Tungt tænkende og åndeligt indskræn
kede mennesker, som ikke evner at sætte 
sig ind i en problemstilling, endsige 
argumentere for et standpunkt, forfalder 
let til samme "argumentationsform", 
som deres nazistiske åndsfæller i 
1930'eme lagde for dagen: "U11 

nd willst du nicht mein Broder seio, 
dann schlåg' ich d.ir den Schådel ein". 

Således "argwnel)!erer" en Vibeke Gra
ven i N}'l Veje, De Studerendes Blad, AUC 
mod et medsluderende medlem af DDF: 
"Du kan risikere at blive udelukket fra pro
jektgrupper, du vil opleve, at folk ikke vil 
diskutere f.eks. Oygtniogespørgsmålet med 
dig, fordi de ikke vil acceptere menneske-

fjendske argumenter. Du kan blive isoleret 
på dit studie ... Jeg håber, at du vil overveje, 
om du ikke ser dig for god til det selskab, 
som du har indladt dig med". 

Unægteligt tungtvejende intellektuelle 
argumenter fra en, der føler sig "bedre". 

En Søren Hansen supplerer skingert: 
"Jeg hader tanken om at der går medlem
mer af DDF på mit studie. Helst så jeg, 
at de forsvandt under den skraldespand, 
hvorfra de kom. Jeg ville ønske de for
svandt, så jeg kunne blive fri for deres 
had og intolerance. Jeg gider ikke se på 
dem, jeg gider ikke høre på dem!". 

Til slut kryber Søren Hansen under 
dynen til fru Varnæs og Mimi Jakobsen: 
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"Jeg har det dårligt .. !'. 
Stakkels lille Søren. Mon han bar det 

månedlige??? 
Vibeke Graven og Søren Hansen er 

begge typiske repræsentanter for en vok
sende ny-fascistisk intolerance, hvis vig
tigste indhold er udpegning og forfølgel
se af syndebukke. 

Umiddelbart skulle man tro, at denne 
fascisme havde ringe grobund på univer
siteterne, hvor man måtte formodes at 
være fordomsfrie søgere af den viden
skabelige sandhed. Men sådan er det 
ikke. "Efter min livserfaring er det 
tværtimod netop den såkaldte "intelli· 
gens", som lettest falder for de skæbne
svangre massesuggestioner, fordi den 
ikke plejer at øse umiddelbart af oplevel
sen, men pli den bekvemmeste og mest 
fuldstændige måde kan fås fat på via 
papire~ hvor alt står pd tryk", skrev 
Albert Einstein allerede i 1932 til sin ven 
Sigmund Freud. 



Den tyrkiske kultwsociolog Mehmet 
Omit Necef beskrev tilfælde som Vibeke 
Graven og Søren Hansen i en artikel i 
Weekendavisen 13.-19. marts 1992: 
"Venstrefløjens beskyldninger om racis
me er blevet en form for terapi. Hvis jeg 
kan anklage andre for racisme, bliver Jeg 
selv automotisk et bedre menneske. Jeg 
får en mening og mission med mit liv ... 

Så er der igen noget at bekæmpe og 
beskylde andre for samtidig med at ens 
eget selvværd kan vokse." 

Forfølgelse af hekse, jøder eller 
"racister". Den psykologiske mekanisme 
er den samme. Det er små menneskers 
middel til at skabe et selvværd på andres 
bekostning. 

HV. 

Fra brevkassen 
Vi bringer igen nogle udpluk fra den indkomne post: 

En hotelvært beretter om et "kulturbe
rigende" møde med en flok såkaldte 
flygtninge: "Der blev ringet fra Røde 
Kors, om vi havde plads til en halv snes 
flygtninge, hvis lejligheder var brændt 
Det skulle kun dreje sig om et par dage. 
De skulle bo på dobbeltværelser og have 
fuld forplejning, som endelig ikke måtte 
indeholde grisekød. 

Vi indvilligede, og de ankom og blev 
indlogeret Heldigvis stod menuen den 
aften på kalvesteg stegt som vildt og is. 
"Flygtningene" var tydeligvis ikke til
fredse med maden, men den blev dog 
spist. 

Anden aften havde vi et stort selskab, 
som bl.a. skulle have rejecocktail og 
oksefilet med bearnaise og grønsager. 
Det besluttede vi så at gøre til dagens ret 
for de øvrige gæster og altså også "flygt
ningene". Men sikken en ballade der 
blev. Maden behagede ikke "flygtninge
ne'', som råbte og skabte sig. Så forlang
te de icecrearn. Det afslog vi, hvorefter 
de skabte sig endnu værre og ringede og 
klagede til Røde Kors. 

Et kvarter senere stillede to medarbej
dere fra Røde Kors. Vi viste dem, hvor
dan det store selskab og de øvrige gæster 
var godt tilfredse med den samme mad. 
Vi kunne ikke tilbyde andet. 

Røde Kors medarbejderne gav os ret. 
Først nu fik vi at vide, at "flygtningene'' 
ikke var kommet pga. brand. De var 
nyankomne fra Sri Lanka. 

Tredje aften serverede vi kylling. Det 
accepterede "flygtningene'', men de lave
de et svineri værre end en flok små børn. 
Og så stillede de med to ekstra personer, 
som de forlangte mad til. Vi gjorde 
opmærksom på, at der kun blev serveret 
for de indkvarterede. Så begyndte de at 
skabe sig igen, hvorfor vi besluttede blot 
at føre dem på regningen til Røde Kors. 

Fjerde aften serverede vi gullasch med 
løse ris. Det blev og:så accepteret, men 

flere gæster var nu begyndt at klage over 
"flygtningenes" opførsel og truede med 
at rejse. Vi ringede derfor til Røde Kors 
og bad om at P.t dem afhentet. Det skete 
næste dag. 

Vi har aldrig før haft så utilfredse 
gæster eller gæster med en så dårlig 
opførsel", slutter værten sin beretning. 

En brevskriver fra Nordjylland klager 
sin nød på vegne af en mand, som bor i 
et træskur under kummerlige forhold: 

"Jeg har flere gange opfordret ham til 
at søge sin førtidspension, men da han er 
af den slags, der ikke ønsker at ligge det 
offentlige til byrde, har det ikke været 
muligt. Derfor har jeg henvendt mig til 
kommunen for at børe, om de ikke vil 
tage ud for at tilbyde ham hans pension, 
men det nægter de med den begrundelse, 
at han selv skal søge den. Jeg mener helt 
klart, det er racistisk mod ham som dan
sker, da ingen indvandrer skulle finde sig 
i den slags. Vedkommende bor i et meget 
ringe træskur. Jeg mener, han er fuldt 
berettiget til vederlagsfrit at P.t et træhus 
af samme standard, som der nu bliver 
lavet til indvandrerne". 

På redaktionen er vi fuldkommen eni
ge med brevskriveren. Kommunens 
afvisning er ikke bare forkastelig, den er 
i strid med bistandsloven, som foreskri
ver socialforvaltningerne pligt til at være 
opsøgende. Men antagelig har kommu
nen fuldt op at gøre med at betjene frem. 
mede statsborgere, så der hverken er tid 
eller ressourcer til at hjælpe en ussel ind
født, som måske både har blå øjne og 
spiser leverpostej. 

En brevskriver fra Købeobavns vestli
ge omegn omtaler diskriminationen af 
danskerne generelt og fortsætter: 

"Jeg må dog undre mig over, hvorfor 
det altid er de samme interesseorganisa
tioner/grupper/politikere, som ønsker at 

få flygtninge/indvandrere herop og helst 
flere endnu. Der må være en grund til 
det. Er det for at P.t stemmer til diverse 
valg? Er det for at sk. .. på alle vore syge, 
som ikke kan blive behandlet pga. vente. 
lister, vore arbejdsløse, vore ældre, hvor
af mange har en kummerlig tilværelse, 
vore unge, som ingen bolig kan få, vore 
børn og andre svage grupper her i lan
det? Er det regulært landsforræderi? 

... Det er virkelighedsfjernt at leve i 
ideologier og med floskler og ikke lytte 
til en befolkning, som imod dens vilje 
bliver påtvunget disse mennesker, og 
dens nødråb. Til sidst bliver nødråbet til 
handling. Hvilket i dette tilfælde ikke 
bliver en rar handling ... ". 

En brevskriver fra en anden køben
havnsk omegnskommune har oplevet 
Danmark i en lignende situation tidlige
re: 

"Situationen her i landet minder mig 
efterhånden mere og mere om forholde
ne i 1940, -41, -42ogetstykke ben i-43, 
hvor det officielle Danmarks fremtræ
dende landsforrædere førte an i hetzen 
og jagten på de af os, som strittede imod 
besættelsesmagten. 

Danmark blev frit, men vi havde ikke 
tænkt os, det var for at landet og dets res
sourcer skulle overgives til den 3. ver
dens befolkningsoverskud". 

AIDS-smitte 
stadig mere 
fremmed 

• 

I Danskeren 1993 nr. 2 s. 4 og nr. 3 s. 
12 bragte vi oplysninger om, at en ufor
holdsmæssig stor og stadig stigende del 
af nye HIV-smittede findes blandt frem
mede i Danmark. 

Vi må nu beklage, at selv de sidste, 
væsentlig højere tal, vi bragte, viser sig 
at være for lave, når man ser på den 
seneste ende af den kendte udvikling. 

Det viser sig, at det i 1992 var hele 
25% af alle nye HIV-tilfælde, der konsta
teredes blandt udenlandske statsborgere 
her, især afrikanere. I modsætning til 
lllØOSteret blandt danske HIV-smittede 
drejer det sig overvejende om heterosek
suelle. 

(Kilde: Jyll.-Post. 17/6 93). 
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''Facts - Mennesker for 
Frihed og Tolerance'' 

Gamle menneskevenner i ny forklædning - eller hvad? 

Hvad er egentlig foretagendet "Fae1S -
Mennesker for Frihed og Tolerance" for 
noget? 

Det bar mange spurgt om, efter at det
te seneste skud på menneskevenlighe
dens stamme i december 1992 skaffede 
sig stor mediebevågenhed ved at kåre 
Mimi Jakobsen som "årets modigste 
politiker". Alene i Jyllands-Posten 
opnåede "Facts" på den måde en omtale 
af sig selv og "modige Mimi", som i 
regulær annoncepris ville have kostet 
18.000 kr. plus moms. Kåringen foreto
ges af bl.a. den chilenske flygtning Gon
zalo Vargas, der har gjort sig kendt for 
en vedholdende tampen på danskernes 
samvittighed. 

Formålet: 
"Antiracisme" og "antina:dsme" 

"Facts'' bar som vedtægtsmæssigt for
mål at "bekæmpe enhver form for nazis
me/racisme og diskrimination af menne
sker p.g.a. race, religion eller politisk 
overbevisning", at "oplyse om nazismens 
og racismens ugerninger", at "skabe 
større forståelse mellem indvandrere og 
danskere", samt ved påvirlaling af "kom
petente myndigheder og af den offentlige 
opinion" at "standse nazismens og 
racismens udbredelse i Danmark". 

Så ved vi, hvor vi er henne: Et medie
og politikerattraktivt, moderigtigt og 
pengetiltrækkende formål, som de fleste 
DDF-medlemmer vel principielt kan til
slutte sig, men som i sin afskyvækkende 
lumre præsentation og med indbygget 
beskeden forbindelse til nutidens proble
mer nok vil Il dem til klogeligt at holde 
sig væk. 

Tværpolitisk DDF-koncept 
Udgangspunktet er altså det velkendte. 

"Facts" markedsfører sig imidlertid som 
noget nyt med en tværpolitisk profil. 
Årsagen er, at man i "antiracistiske" 
kredse har erlcendt, at de hidtidige "anti
racistiske" foreninger i langt overvejende 
grad er venstreorienterede. Og dette for
modes at støde mange potentielle med
lemmer væk. 

Heller ikke det nye, tværpolitiske kon
cept for det "antiracistiske" arbejde 

Denne annonce (18 x 33,5 cm) ville i regulær 
købspris have kostet 18.000 kr. plus moms. -
Jyllands-Posten valgte imidlertid - del gode 
formAl taget i betragtning - at bringe den som 
redaktionel artikel uden betaling. Hvis noget 
dagblad er villig til at bringe en tilsvarende 
omtale af en DDF-frontfigur uden betaling, 
er styrelsen villig til straks at udnævne den 
pågældende til "åiets modigste dansker". Sty
relsen vil oven i købet samtidig udnævne bla
det til ~Danmarks modigste dagblad". 

synes imidlertid at være en succes. Gen
nem sine første 11 levemåneder er det 
således kun lykkedes "Facts" at skaffe 
sig siger og skriver 80 medlemmer! 

"Facts" har også i øvrigt forsøgt at 
tage forbillede i DDF's orglU).isatoriske 
koncept. Man udgiver endog et blad, der 
kopierer "Danskerens" opsætning. Også 
dette blad har imidlertid begrænset suc
ces. Det er således blevet udsendt til bl.a. 
skoleledelser, praktiserende læger, 
præster, samfundslærere og andre formo-
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dede sympatisører. Men anstrengelserne 
har kun givet en ''meget lille umiddelbar 
reaktion". Bladet rummer da heller ikke 
nogen intellektuel kraft overhovedet, 
men serverer derimod et opkog af stof, 
der har så rigelig spalteplads i forvejen i 
de talløse humanitære skrifter. Det ttyk
kes for øvrigt vederlagsfrit af indvan
dreISamm.enslutningens trykkeri JND. 
tryk. 

Møder og læserbre.-e 
Herudover har "Facts" holdt nogle 

møder om bekæmpelse af "racisme", om 
islam, om flygtninges vilkår m.v. Her 
kan tilb.øreme la alt det at vide, de har 
fået fortalt tusinde gange før i medierne. 

Organisationen formidler også fore
dragsholdere til skoler m.v. Gonzalo Var
gas, der har valgt at blive her i landet, 
også efter forbedringen af forholdene i 
Chile, rejser f.eks. rundt og holder fore
drag om det at være KZ-fange i Chile 
samt om oplevelser med "fremmedhad 
og racisme". Han skal dog have 1600 kr. 
plus transport for at fortælle om rædsler
ne. 

"Facts" ~ sig også i læserbreve. Der 
er ligefrem organiseret en særlig gruppe 
til at skrive dem. Måske ttor ledelsen i 
ramme alvor, at DDF bar en sådan grup
pe siddende! 

Gammel vin på nye flasker 
I "Facts" opttæder i øvrigt i al stilfær

dighed de sædvanlige ansigter: Vikardi
rektør Jens Sejersen ( der som bekendt 
hævder at være god til at manipulere), 
pakistaneren Bashy Quraishy ( der har 
skrevet, at han ikke nærer fine følelser 
for vore grundlovssikrede frihedsrettig
heder) m.fl. m.fl. 

Kunstigt åndedræt nødvendigt 
Når bestræbelsen på at udnytte Den 

Danske Forenings koncept med modsat 
fortegn ikke bar ført til de tilsigtede 
resultater - til trods for, at "Fae1S" bæres 
på hænder af medierne- er det let at for
klare: Organisationens stiftere bar jo 
nemlig overset, at de problemer, "Fae1S" 
prøver at slå sig op på, i det aller væsen
ligste er et fata-morgana skabt af "antira-

I 
I 



I 
I 

cisterne" selv. "Facts" bar derfor ingen 
naturgiven grokraft og vil næppe kunne 
klare sig uden stadige blodtransfusioner 
fra vanlig "antiracistisk" side og økono
nuske tilskud fra offentlige og andre vel-

dædige kasser - som organisationer med 
vellydende, humanitært indrettede for
målsbestemmelser jo da normalt også let 
kan ffi. 

• 
"Den herskende mening herhjemme er godt på vej III at blive som de to aber 

med hænderne for øjne og øren: Ikke se, ikke høre. Den tredie abe med lukket mund 
er den brede befolkning. Man lukker af for det ubehagelige problem. at et stort fler
tal af befolkningen vender sig imod den gældende flygtninge- og indvandrerpolitik. 
Og i stedet for at sætte sig ind i, hvad der får befolkningen til at se med skepsis på 
politikernes håndtering af disse spørgsmål, skælder man den ud og polerer egen 
helgenglorie. - "De kæfter op med de mest u/70/ige grovheder", som Mimi Jakob
sen siger om alle dem, der har en anden mening om, hvordan man kan tilrette
lægge danskflygtningepolitik Og hun bliver udnævnt til "modige Mimi" ogfår til· 
lagt de ædleste egenskaber, som om der er noget modigt ved at stemme i med den 
opfattelse, der for tiden af alle toneangivende kredse er kanoniseret som den eneste 
sande. - Vi er godt på vej til, takket være en intolerant og hysterisk holdning i de 
helliges samfond, at kriminalisere det store flertal af skikkelige menneske,; som 
hvenæn er racister eller fremmedhadere, men som ikke desto mindre må finde sig i 
at blive tilsvinet med disse skældsord, som nu tankeløst efterplapres af enhver 
mediepapegøje. - Der er naturligvis smågrupper. som det giver mening at kalde 
racister. Men de er så marginale, at de lnteJ betyder. Den sikreste måde at styrke 
disse ynkelige kræfter på er imidlertid at slå befolkningens flertal i hartkorn med 
dem.n 

Professor Bent leo.seo, Wcekeodaviscn 31/l2 l992. 

Skolebøger før og nu 
Efterhånden som den danske ungdom 

vågner til dåd for at protestere mod 
fremmedgørelsen af deres land, er det 
ikke overraskende, at de kulturradikale 
producenter af undervisningsnudler som 
modtryk forsøger sig med "moralsk 
oprustning". Det er antagelig som et led i 
en sådan kampagne, at man må se Peter 
Dalhoff-Nielsens bog "Brun pest Frem
medhad, racisme og ny-nazisme i Euro
pa" (.Munksgaards Forlag, 1993. 94 si
der. 160 Jcr.). Bogen er beregnet til brug i 
folkeskolens ældste klasser, og i ensidig
hed står den ikke tilbage for de vesttyske 
skolebøger, hvis tavshed om nazismen 
Dalhoff ytrer forbitrelse over. For Dal
hoff er enhver advarsel om den trussel, 
som indvandringen udgør mod Europa, 
tilsyneladende fordømmelig, idet den 
"bærer brænde til det racistiske bål". 
Følgelig tilslutter han sig Jyllands
Postens ulyksalige leder fra den 18. 
august sidste år, hvori det hed, at de, der 
blot ytrer "den perverse ide om, at Dan
mark er for danskerne" er skyldige i vold 
mod fremmede. I sin bog blander Dal
hoff da også alt fra de tyske skinheads' 
blinde ødelæggelsestrang til det norske 
Fremskrittspartis "fremmedfjendtlige pro
paganda" sammen i een pærevælling, 
hvis ubehagelige smag nok skal skram-

me skolebørnene fra enhver kritisk ind
vending. 

Det maniske i Dalhoffs forsøg på at 
finde eksempler på racisme i Europas 
lande er i.øjnefaldende. Fra Polen kan 
han f.eks. rapportere det forfærdelige, at 
"tryksager fra den amerikanske ny-nazis
tiske gruppe "Third Way" skal være ble
vet omdelt på universitetet i Radom". At 
han som kilde til mange af disse oplys
ninger har den famøse "racisme-rapport" 
fra Europa-parlamentet, gør ikke hans 
bog vægtigere. Allerede bogens emne 
bør dog vække mistanke. At tale om 
"brun pest" er besynderligt i en tid, hvor 
"anti-racister" samler hundrede tusinde 
til en demonstration, mens "racister'' 
samler hundrede (hvis ikke det gøres 
umuligt af BZ'ere); i en tid, hvor ven
strefløjs-aktivister ffir lov at rasere 
København, mens indvandringsmodstan
deres stilfærdige sammenkomster af 
magthaverne forbydes som en trussel 
mod demokratiet. Nogle undrer sig 
måske derfor over, at der ikke bliver 
lavet skolebøger, der advarer mod 
BZ'ere, kommunisme og al anden terror 
og ensretning, som de nuværende skole
bøger advarer mod fascisme og nazisme. 
Men kunne man forestille sig sådanne 
bøger godkendt af de "kompetente auto-

riteter''? Nej vel, for hvis de retter søge
lyset mod den "anti-racistiske" terror, vil 
de opdage, at de kun kan kritisere den 
ved at kritisere fundamentet for hele 
deres eget humanistiske ideologikom
pleks, ifølge hvilket mennesket egentlig 
er "godt" og kan forblive sådan, hvis blot 
de "onde" udryddes. 

Intimt forbundet med Dalhoffs hold
ning er den måde, han fremfører sit bud
skab på. Det sker ganske åndl.øst og uori
ginalt ved at citere statistik, diskutere 
sociologiske teorier og postulere de sæd
vanlige sammenhænge mellem "frem
medhad" og økonomi osv. osv. Stilen 
kendes til bevidstløshed fra TY, blade 
som Politiken og Samvirke og andre 
hoforganer. Det kan indvendes, at bogen 
jo henvender sig til skolebørn og således 
skal være pædagogisk og introducerende. 
Imidlertid behøver skolebøger aldeles 
ikke sådan som Dalhoffs at tilhøre den 
"lette genre" rent åndeligt, altså kort sagt 
være overfladiske, for at kunne forst!s. 
Her bærer en svunden tids skolebogslit
teratur vidnesbyrd om, hvad der i vor 
nyhedsfikserede og ideologiske æra til
syneladende er glemt. 

Længe før den første antiracist hoppe
de ned fra sit træ, helt nøjagtigt i år 
1811, udkom bogen "Forsøg til en 
Fædrenelands-Katekismus eller kort Ind
begreb af Pligterne mod Konge og 
Fædreneland", skrevet af biskop P. O. 
Boisen til brug for skolebørn. I denne 
bog hedder det bl.a. om Danmark: 

"Her bleve vi fødte. Her henlevede vi, 
under Faderens og Moderens Pleie og 
Omsorg, Barndommens første Aar. Her 
nøde vi Livets første Glæder, saa rene og 
ublandede, fordi ingen Lidenskab og 
ingen varig Sorg endnu havde slaaet 
Rod. Her fandt vi vore første Venner, 
som levede og voxede op med os, og 
endnu ere os saa dyrebare, fordi vi med 
og ved dem kunne kalde tilbage i Erin
dringen Barndommens uskyldige Glæ
der, og kunne mindes Livets mangehaan
de Optrin. 

Taknemlighed og Vane knytte med 
fast Baand vort Hierte til vort Hiem ... 

Vi vorde mere villige til at elske vort 
Fædreneland, fordi det tillige er vort 
Fødeland, og indslutter alt, hvad der er 
kiert for det ufordærvede Hierte. Her 
levede vore Forældre, vore Sødskene, 
vore Barndoms Venner. Her ere de 
Gravsteder, hvor vore henslumrede 
Elskede hvile. Hver Høi, hver Dal, hver 
Skav, hver Søe, hvor vi glædede os som 
Børn, taler endnu til os, og minder os om 
Barndommens Kw ... 

Her have vore Forfædre levet. Vore 
Vedtægter, vore Skilcke, vort Sprog. vor llii.. 
Religion har ogsaa været deres. III"'" 
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Vi nyde godt af, hvad disse have virket 
og giort. Deres Minde kan ikke uddøe. 

Vi have et Fædreneland." 
Så enkelt og smukt kunne menneskeli

vetS selvfølgelige grundforhold engang 
beskrives for skoleungdommen. I dag 
kan sådanne bornertheder næppe tillades 
fremført, for nu skal eleverne jo ''bevidst
gøres" og hæves op i mere luftige højder 
i stedet for blot at være tro mod det nære. 
Hvilken verden til forskel er der dog ikke 
mellem Peter Dalhoff-Nielsens tidstypi
ske infamering af endog moderate natio
nalsindedes udtryk af frygt for deres 
fædrelands fremtid som "brænde til det 
radstiske båi» og biskop Boisens jævne 
og klare tale om, at kun den, der er født i 
Danmark og deler dets traditionelle reli
gion og skikke, kan have det som fædre
land og føle sig forpligtet på det Andre 
vil altså kun vise det kulde og bringe 

opløsning og splid, hvis de kommer for 
mange hertil. Derfor priser Boisen da 
også senere i sin bog soldatens dyder, 
men han slår fast: "Sand Fædrenelands
kiærlighed, grundet paa Samvittighed og 
Religion, udarter ikke til Stolthed, ikke 
til Ringeagt mod, eller Had til andre Fol
keslag". 

At elske og værne sit eget med respekt 
for andre - dette burde måske netop 
være den lærdom, som nutidens skolee
lever modtog i stedet for en Dalhofts trit 
i luften svævende humanisme og 
"racist'' -stempling af enhver advarsel om 
udefra kommende trusler. 

Ikke kun danskundervisning, men 
overhovedet dansk undervisning synes at 
være det, den opvoksende generation 
savner. 

Peter Neerup Buh/ 

I Landet rundt 
Hovedstadsområdet 

Heavy metal? 
Pakistansk musik virker åbenbart 

stærkt inciterende. 
l hvert fald kom et større antal pakis

tanske mænd i så voldsomt klammeri 
efter en koncert med en pakistansk musi
ker i KB-Hallen på Frederiksberg, at 
pistolerne kom frem og blyet afløste 
skældsordene. 

To af dem blev fængslet sigtet for 
drabsforsøg ved at have skudt mod to 
landsmænd. En anden fik kun anholdel
sen opretholdt, men var til gengæld ble
vet ramt i højre pegefinger under ild
kampen. 

Der er unægtelig sket en del, siden 
unge danskere en menneskealder tidlige
re morede sig med de nyeste amerikan
ske påhit ved store danseaftener i KB
Hallen. De var nok både dekadente og 
blasfemiske. 

Vi skal rigtignok være glade for "kul
turberigelsen" siden dengang. 

(Kilde: Jyll.-Post. og B.T. 1217 93). 

Den solgte brud 
De eksotiskes besynderlige "kultur" 

m.h.t. behandling af kvinder, brudesalg 
etc. giver megen dramatik i vort tidligere 
så fredelige fædreland. 

I juni kom to pakistanske mænd på 35 
og 49 år på Nørrebro i København så 
voldsomt i klammeri, at de begge er sig
tet for forsøg på at slå den anden ihjel. 

Stridens genstand var den ældstes dat
ter, som den yngste ville have som brud. 
Da han fik det svar, at hun allerede var 
blevet giftet bort i Pakistan, gik bejleren 
amok, og begge stak kniv i hinanden, 
inden den uheldige bejler røg ud af vin
duet på 2. sal og knuste en bæl. 

Det hårdt prøvede danske hospitals
væsen måtte altså igen i gang som felt
lazaret i fremmedkrigene. 

Fonnodentlig kan vi vel vente også. 
datterens heldige erhverver fra Pakistan 
til Danmark, så der kan blive endnu flere 
krigsdeltagere. 

(Kilde: JyU.-Post. IS/6 93). 

Nordsjælland 

Oprør - men ikke dansk 
Lederen af det lukkede afsnit af Sand

holmlejren betegner en episode der 2. 
juli med en del asylsøgere som decideret 
oprør. 

De forsøgte at stikke lejren i brand, 
efter at de havde tvunget personalet til at 
søge tilflugt på lejrens kontor. 

Først da politiet og brandvæsenet kom 
til stede, fik man styr på situationen. 
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Der har flere gange tidligere været lig
nende episoder. 

(Kilde: Jyll.-Post. 4fl 93; Fængsclsfunlruooæren 
juli/aug. 93 s. 1). 

Midtsjælland 

Muhamedanske ritual
slagtninger 

En marokkaner lejede sig ind på en 
gård i 'fybjerg. Der slagtede han ulovligt 
mr og lam - 7.083 i alt påstås det - efter 
de muslimske traditioner. Dyrene 
bedøves ikke, ffir halsen skåret over og 
forbløder under afliring af diverse mus
limske bønner og besværgelser. 

Kunder fandt han ved bønnemøder 
rundt om på Sjælland. 

Kriminalretten i Næstved afgjorde 
sagerne med bøder på mellem 1.000 og 
10.000 kr. 

(Kilde: Humåniw. OQ1•• for Nordisk s.mfuud 
til bekæmpe! .. af misbrug af dyr i Danmark 1993 
$ , 11). 

Fyn 
Pakistansk integration 

Et sømandshjem på havnen i Odense 
er ved tidernes ugunst blevet til en paki
stansk indvandrerklub. Da de fremmede 
ikke kunne enes om, hvem der skulle 
bestemme i klubben, udløste det ved 
midsommertid en større batalje. !<.æder 
og billard-køer toges i brug til at overbe
vise modstanderne. Politiet måtte anhol
de 40 for at skaffe ro. 10 var kommet til 
skade, 4 måtte hospitalsindlægges, en 
med kraniebrud. Så var der ro. Men hvor 
længe holder den? 

Vi skal velsagtens opfatte det som et 
led i den farverige "kulturberigelse". 

(Kilde: JylJ .• Poot. 21/6 93). 

Syd- og Sønderjylland 

Triviallitteratur 
En yngre mand fra det tidligere Jugo

slavien er ved retten i Kolding idømt 8 
måneders fængsel for indbrud i 22 villa
er og lejligheder i Syd- og Sønderjylland 
som medlem af en bande jugoslaver, som 
hærgede der. 

Men det har man jo hørt om så mange 
gange, at det snart hænger en ud af ører
ne. "Kulturberigelsen" er ikke gratis. 

(Kilde: Jyll.-Poot. 217 93). 



Nordjylland 

Champagnegalop 
Kriminalretten i Ålborg har behandlet 

en sag mod en barejer og fire af hans 
medhjælpere for mod god fortjeneste at 
have formidlet kontakt mellem barkun
derne og philippinske og brasilianske 
barpiger og "strippere", som tjente mere 
ved prostitution end ved stripdans. 

Pigerne skulle sørge for at sælge dyr 
champagne til kunderne, inden de trak 
sig tilbage med dem. Desuden skulle de 
lægge 200 kr. diskret i et ølglas ved 
baren pr. fangst 

De fleste af de ulovligt indrejste piger 
er sendt hjem igen ved politietS foran
staltning. 

Champagnesalget udgjorde op mod 
75% af barens omsætning. En miniflaske 
kostede 27 5 kr. 

Der er mange måder for griske og 
skruppelløse personer til at udnytte både 
fattige u-lændinge og deres eget lands 
åbenhed og sårbarhed. 

(l(jldc: Jyll.-Posl. 816 93). 

Østjylland 

Sort luderimport? 
Politiet i Århus har opgivet at fil en 

prostitueret afrikansk kvinde straffet for 
bevidst at have smittet en kunde med 
dødelig HIV-virus. 

Beviserne var åbenbart mangelfulde. 
Men hvordan går det egentlig til, at en 

afrikansk luder kan drive sin forretning i 
Danmark? 

(Kilde: Jyll.-Post. 2/6 93). 

Attentat på asylcenter 
Asylcentret Ommestrup ved Mørke er 

blevet beskudt to gange på en nat, dels 
med et projektil fra et salongevær, dels 
med en sten formentlig fra en slangebøs
se. 

(Kilde: Jyll.-Post. 1 Jn 93). 

Selv Fredericia 
Fredericias bystyre indlagde sig for 

nogle år siden herostratisk berømmelse 
ved at lægge hindringer i vejen for, at 
danske kritikere af masseindvandringen 
kunne holde møder i offentlige lokaler i 
byen (jf. Danskeren 1990 nr. 2 s. 14). 
Det henviste i sin selvglade uforstand til 
byens åbenhed i ældre tid over for folk af 
fremmede religioner og trosretninger. 

Siden har byens borgere flet frem
medkærligheden at føle ved stadig balla
de og vold omkring såkaldte "flygtnin
ge" og deres asylcentre (jf. Danskeren 
1992 nr. 5 s. 14). 

Nu synes ikke blot politiet, men endog 
borgmesteren at have fået nok og vil 
have det mest urovoldende asylcenter 
væk. 

Over I 00 mandlige "flygtninge" på et 
asylcenter inden for de volde, der engang 
var Danmarks værn mod fjender udefra, 
giver politiet så mange problemer, at det 
efterhånden er sjældent at se politiet på 
patrulje uden for voldene. 

I en af de senest rapporterede bataljer 
dængede 30-40 asylsøgere politiet til 
med sten og flasker, da det anholdt en 
beruset "flygtning", der adskillige gange 
var bortvist fra et værtshus. 

Sten og flasker har afløst krudt og kug
ler i fæstningsbyen. En af dens restaura
tioner har foreløbig brugt 30.-40.000 kr. 
på at udskifte glasdøre og vinduer. 

"Kulturberigelsen" ved masseindvan
dringen har således føjet nye sider til 
Fredericias stolte traditioner som åben by 
for fremmede. 

Hajdepunktet nåedes da det i midten 
af august meddeltes, at byrådet har ved
taget at købe Motel Medio i Snoghøj for 
5,7 mio. kr. for at udleje det til Direkto
ratet for Udlændinge til indretning af en 
afløser for det urolige asylcenter - til 
250 fremmede mod hidtil I 00! Således 
erobres endnu en del af Danmarlc af de 
fremmede indtrængere. 

Erobringen er så meget mere tanke
vækkende, som Motel Medio siden 1988 
bar været rammen om en række af de 
møder og stævner, som DDF har holdt i 
sin kamp for Danmark. 

For det fremmedglade byrådsflertal vil 
det dog nok kun g%e glæden endnu 
større at fil nationaltSindede danskere 
fortrængt af fremmede kolonister. 

(l(jldc: Jyll.·l'o<t. 21n, 518, 1918, 20/8 93; Bed. 
"lid. 318 93). 

Fra andre lande 
Storbritannien 

Folkesammenstød 
En offentliggjort rapport afslører vok

sende modsætninger mellem briterne og 
de fremmede i landet. 

I 1992 dræbtes 8 fremmede kolonister 
i konflikter med landetS egne. 

Antallet af officielt rapporterede sam
menstød mellem indfødte og fremmede 
er i løbet af få år steget kraftigt. 1 1988 
var det 4.383, men i 1991 øget til 7.780. 

(K.iJde: Fri Information 1993 nr. 3 cficr Nord· 
vlistra Sk.loes 11dniog,r20J2 93). 

Churchill om indvandringen 
Den 28. maj kom det konservative bri

tiske parlameotSmedlem Winston S. 
Churchill i en tale med nogle bemærk
ninger om indvandringen, som blev 
modtaget med generel fordømmelse af 
landets toneangivende, også han egne 
partifæller. Efter anmodning bar Chur
chill tilsendt redaktionen det angiveligt 
så kontroversielle uddrag af sin tale, som 
dansk presse kun har omtalt i referat. 
Nedenfor bringes det i sin fulde længde, 
så læseren selv kan gruble over, hvori det 
fordømmelige består. 

Efter som sine to første punkter for en 
bedre politik at have anbefalet mere poli
ti og større indsats for bekæmpelse af 
(også udlændinges) misbrug af socialsy
stemet, fortsatte Churchill: 

"For det tredie - og det. er et emne, 
som politikerne nærmer sig med frygt
somhed, men det skal siges - må vi kalde 
på et stop for den endeløse strøm af 
immigranter til dette land, især fra det 
indiske subkontinent. Befolkningen i 
mange områder af vore nordlige byer 
består nu for noget over 50 procents ved
kommende af immigranter, og muslimer 
hævder, at der nu er mere end 2 millio-
ner af deres trosfæller i Storbritannien. 
Hr. Major søger at berolige os med det 
gamle omkvæd: "Der vil altid være et 
England .. !' og lover os, at om 50 år vil 
gammeljomfruer stadig cykle til alter
gang søndag formiddag - det er mere 
sandsynligt, at muezzinen vil kalde Allahs 
troende til hovedgadens moske! Denne 
regering tager hvert år fortsat immigran-
ter ind i en målestok, der med fru That
chers udødelige, 15 år gamle udtryk sva-
rer "til en by på størrelse med Grant
barn" (31.095 indbyggere). Dette må 
stoppes - og det haster - hvis den briti- ~ 
ske levevis skal bevares. Immigranter har 
ydet et vigtigt bidrag til dette land på 
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mange måder, men vi kan ikke bedrage 
os selv til at tro, at vi kan løse Afrikas og 
Asiens problemer med immigration til 
Storbritannien.• 

Frankrig 

Overkriminalitet blandt 
udlændinge 

Også i Frankrig er der tale om en for
holdsvis langt mere omfattende krimina
litet blandt de frellllllede i landet end 
blandt landets egne. 

Det oplyses officielt, at 17% af de ind
blandede i politisager og ikke mindre 
end 30% af de indsatte i fængslerne er 
udlændinge. 

(Kilde: France Soir 316 93), 

Indvandring = Invasion 
En selvbestaltet "Bevægelse mod 

racisme og for venskab mellem folkesla
gene", MRAP, havde i Frankrig anlagt 
sag mod den tidligere præsident Val~ry 
Giscard d'Estaing og krævet ham dømt 
for "provokation til racehad og vold mod 
immigranter". Han havde i "Figaro 
Magaz.ine" betegnet indvandringen til 
Vesteuropa som en "invasion". 

Retten afviste klagen. MRAP ankede 
omgående til appeldomstolen i Paris, der 
nu har afsluttet sagen med en frikendel
se, mens klageren blev dømt til at betale 
alle sagsomkostninger plus en erstatning 
på 15.000 francs til Giscard d'Estaing. 

"Invasion" var det rette ont 
(Kilde: Le Figaro, 2516 93), 

Fup-ægteskaber 
Også i Frankrig er frelllllledes betalte 

fup-ægteskaber for at opnå opholds- og 
arbejdstilladelser udbredte. Generelt har 
antallet af bryllupper været faldende de 
sidste 40 år, men antallet af ægteskaber 
mellem franske kvinder og udlændinge 
er på IO år steget med 50%. Fup-ægte
skaber betales med op til 50.000 FF. 

(Kilde: Erhvervsbladet 213 93 efter Newswcc:k), 

Afrikanske småbørn på 
europæisk slavemarked 

40 smAbørn, købt eller kidnappet i 
Afrika, er i det sidste år blevet solgt som 
slaver i Europa, pris pr. stk.: I 0.000 FF. 

En grufuld historie, som er tabu for de 
fleste medier i de implicerede vesteuro
pæiske lande og blot har været omtalt i 
nogle B blade med den særlige diskreti-

on, der åbenbart er blevet en ny journali
stisk regel ved behandling af"ømfindtli
ge emner'' i forbindelse med illlllligrati
on. 

Mukinayi Lumbala kollllller fia Zaire 
og havde i Frankrig opnået asylret som 
politisk Hygtning. Han gjorde sig snart 
bemærket som en ivrig forkæmper for 
demokrati og menneskerettigheder i 
Aftika og var velkendt af de franske 
myndigheder som præsident for en 
offentlig anerkendt flygtningeorganisati
on: Unionen for demokrati og socialt 
fremskridt. 

Præsident Lumbala sidder i dag i 
fængsel S3llllllen med en halv snes andre 
såkaldte "flygtninge". De er alle tiltalt 
for "menneskehandel" f'traite d'etres 
bumains") og dokumentfalsk, Lumbala 
desuden for underslæb. Han stjal af kas
sen. Det var med flygtningeoxganisatio
nens subventionerede midler, at ban 
fwansierede sin private forretning. 

Hver måned importerede Lumbala 
fem-seks småbørn fra Zaire, alle under 
IO år. De blev hentet enkeltvis i Kinsha
sa af afrikanere bosat i Europa, som ved 
tilbagekomsten til lufthavnen i Paris 
præsenterede et europæisk pas og papi
rer, der attesterede, at de var far eller 
mor til barnet. Alle papirer var i den 
skønneste orden, men falske. 

Lumbala solgte de små slaver til atii
kanske indvandrere i Belgien, England 
og Frankrig. Ved hjælp af andre falske 
papirer, fabrikeret i Bruxelles, kunne de 
lige så falske forældre derefter indkasse
re børnepenge og andre sociale ydelser. 

Prisen på 10.0-00 FF pr. barn var en 
beskeden investering i fomold til forrent
ningen og amortiseret i løbet af fire-fem 
måneder. 

Den gavmilde vesteuropæiske social
forsorg har skabt en ny, lukrativ professi
on især for islamiske indvandrere: børne
opdræt. 

Jacques Chirac, borgmester i Paris, 
tidligere premierminister, har nævnt som 
eksempel en arbejdsløs afrikaner med tre 
koner og femten børn, der modtager 
650,000 kr. om året i socialforsoxg. 

En anden afrikansk farmand er kendt 
af socialforsorgen i Paris for sine flotte 
nye biler, før en Mercedes, nu en BMW, 

som han stolt parkerer foran kontoret, 
når han kollllller for at kræve en ekstra 
hjælp til sin stadig øgede storfamilie. 

Foruden børnene havde de foretag
somme afrikanere - antagelig i demokra
tiets og det sociale fremskridts navn -
også indsmuglet omkring 15 voksne 
landsmænd med benyttelse af lignende 
forfalskningsteknik. Men det er jo så vel
kendt og almindeligt, at det knap nok 
bemærkes. 

(Kilder. Fraoo»Soir22/l 93; Le Moode 2311 93). 

Tyskland 
iJberfremdung 

EF's statistiske organisation Eurostat 
har på grundlag af en undersøgelse fra 
januar 1991 oplyst, at næsten halvdelen 
af de ca. 10 mio., der opholdt sig i EF
lande uden at have statsborgerskab i 
noget af dem, befinder sig i 1yskland. 

Siden da er antallet som bekendt ste
get voldsomt. 

(Kilde: ly!L-Po,t, 22/6 93 efter Reuter). 

Kurdistan 
narkofinansieret? 

Narlcopolitiet i Hamburg påstår, at der 
i de seneste år hver dag er sendt I mio. 
DM derfra af kurdiske afsendere til 
adresser i det østlige 1yrkiet, der er 
befolket af oprørske kurdere. En kurdisk 
mafia-organisation hævdes at stå bag. 
Politiet bar over 250.000 girobilag fra 2 
år som bevismateriale. 

(Kilde, Etbvcrvsbladet 10/6 93 efter Hamburger 
Abeodblatt), 

Angreb på ingressorer 
Registrerede angreb på udlændinge 

steg i første halvår 1993 til 3.365 mod 
1.443 i Salllllle periode 1992 - mere end 
en fordobling! I juni alene anmeldtes 
over 1300 ildspåsættelser, overfald og 
andre angreb på hjem for asylsøgere 
mod 400 i maj. 

(Kilde! lylL-11:>st 31/7 93 fr& Dcutscbc P,.sse 
Ageorur). 

I Bøger og tidsskrifter 
På grund af overvældende swfmængde må vi beklageligvis lade denne rubrik udgå 

i dette nummer. 

16 DANSKERl!N • NR. 4 • SEPTEMBER 1993 



I Foreningsnyt 

Formandens beretning 
1. Den Danske Forening har nu eksisteret 
i 6 år. I dette tidsrum er lllallge af de mål, 
der blev Op$tillet ved foreningens stiftel
se, nået. Lad mig nævne de vigtigste. 
- Det er lyklcedes at skabe et arsenal af 

argumenter og fakta-informationer, 
som anvendes meget i den offentlige 
debat om iudvaru!ringen. 

- Der er ifølge opinionsundersøgelserne 
i den overvejende del af befolkningen 
skabt/opstået holdninger, der i det sto
re og hele er sammenfaldende med 
foreningens. Hvilken større anerken
delse kunne vi opnå end den udtalelse, 
som Mimi Jakobsen kom med i Ekstra 
Bladet 7 /11 1992: "Det er ikke lam 
Den Danske Forening, der råber op 
nu. Det er stemningen overalt Alle 
politikere melder om det fra møderne. 
De får del i hqvedet med det samme". 

- Hvor man førhen nærmest skulle stå 
på hovedet for at li indsneget selv den 
mest nødvendige fakta-information i 
pressen, er denne nu selv begyndt at 
tage fat - omend det fortsat sløres for 
befolkningen, hvor alvorlig situationen 
er. 

- Presse, politikere og andre interesserer 
sig meget for, hvad DDF mener og 
foretager sig. I deDDe forbindelse spør
ges der i stigende grad efter forenin
gen ikke blot som udskældningsobjekt 
men og.så som seriøs samtalepart. 

- Rundt omkring er vi ved at li et godt 
greb om de unge. Især er det glæd~ 
ligt, at mange unge af bøj lødighed er i 
færd med at glide ind i arbejdet .. 

2. Derimod er det som bekendt ikke lyk
kedes at få politikerne til at indrette lov
givningen således, at den modsvarer de 
åbenlyst voksende problemer. ru trods 
for, at alle relevante oplysninger nu er 
tilgængelige og det fremtidsperspektiv, 
der kan aflæses af disse, er dybt skræm
mende, har hovedparten af de toneangi
vende politikere tilsyneladende end ikke 
sat sig ind i de centrale spørgsmål. I 
hvert fald vil de ikke tage stilling til 
dem. 

Fremmedtallet ligger for øjeblikket på 
omkring et par hundrede tusinde, og det 
vokser støt. Vi må f.eks. i år regne med 

en vækst i det, som svarer til mere end 
en halv dansk fødselsårgang. Selv uden 
det seneste tilskud fra Balkan er det hid
til vokset støt med ca. I 0% om året Det 
er let at se, hvor dette vil føre hen inden 
for nulevende generationers levetid. 

Alligevel er der intet, som tyder på, at 
politikerne vil reducere tilstrømningen. I 
det nye skrift "Danmarks Udlændinge" 
(nr. 2/1993) forudsætter den nuværende 
regering tværtimod som en indlysende 
ting, at væksten skal fortsætte. Den bor
gerlige regering gjorde heller intet, uag
tet det havde været let - Poul Schliiter 
kunne blot have underskrevet et valg på 
spørgsmålet. 

Da arabere i Beirut og BZ og venstre
ekstremister i København besluttede at 
lave kirkebesættelse og medieshow for at 
li "genbosat'' asylafviste palæstinensere 
i Danmark, lod Folketinget sig drive som 
fir og vedtog en særlov, der gjorde dette 
muligt. At det viser sig, at de jugoslavi
ske flygtninge massivt er kommet fra 
andre områder end de konfliktramte, var 
i sig selv ikke nok til at formå Folketin
get til at stramme indrejsereglerne for 
jugoslaver. Medens unge friske jugosla
ver fra rolige områder herefter har place
ret sig trygt og godt i Danmark, dør og 
lemlæstes danske unge mænd i Jugoslav
ien. Selv ikke østeuropæernes regulære 
plyndringstogter i ly af asylreglerne har 
det været muligt at B politikerne til at 
gribe effektivt ind over for. 

Så længe det lader sig gøre at skaffe 
flere "flygtninge" og familiesammenfør
te i tiende led tag over hovedet i Dan
mark, vil der med andre ord komme flere 
af dem. Når de bliver for mange i et geo
grafisk område, vil de under påskud af, 
at det drejer sig om "integration", blive 
spredt til andre områder, hvor de så kan 
begynde forfra med at etablere deres 
egne miljøer og hidkalde endnu flere 
nybyggere fra deres hjemlande. Der er 
aldrig blevet bygget byer til de titusinder 
af hjem.løse danskere. Men når antallet af 
nedlagte skoler, plejehjem og sygehuse, 
der kan bruges til at huse selvindbudte 
fremmede fra nær og fjern, er brugt op, 
bygges der såkaldte asylbyer til dem. 
Når det således byggede er brugt op, vil 

Landsmødet 
1993: 

Uddybet i henhold til landsmø
dets kommentarer og spørgsmål. 

der blive tvangsudskrevet endnu flere 
skattekroner til at bygge endnu flere 
asylbyer for. Og sådan vil det tydeligvis 
blive ved, indtil det af den ene eller 
anden grund bliver fysisk umuligt at flyt
te flere ubudne gæster ind. Sådan er det 
bare. At betragte de danske flertalspoliti
keres adfærd og tankeunivers er som at 
kigge ind i et vanvidskabinet, hvor alting 
udgives for noget andet, end det er, og 
hvor det er forbudt at handle i forhold til 
tingenes virkelige tilstand. 

Man kunne have håbet på, at det ville 
være muligt at B vælgerne til at sætte de 
politikere fra bestillingen, som fortsætter 
med at drive landet mod afgrunden. Men 
det er det næppe. Vælgerne er tydeligvis 
godt klar over, at der er noget galt. Men 
de har ikke nogen klar opfattelse af, hvor 
galt det egentlig står til. Den næsten tota
le politikerkraft er jo da også sat iud på 
at bortforklare det, der sker. Og medier
ne rapporterer som allerede nævnt fortsat 
ikke forholdene på en måde, så at væl
gerne derudaf kan forstå de fulde konse
kvenser af en fortsættelse af den 
nuværende kurs. 

Efter tøbruddet i øst kan vi spØige os 
selv, hvorfor medierne ikke fortalte om 
f.eks. den miljøkatastrofe i de tidligere 
kommunistlande, der nu tales så meget 
om. Hvad holdt dem tilbage? Mange 
danske journalister var dog på stedet og 
så med egne øjne, hvad der foregik. Om 
halvtreds år vil lllallge spørge om, hvor
for journalisterne ikke advarede om fol
kevandringen hertil og gennem noget så 
simpelt som loyal information lagde det 
pres på politikerne, som kunne have tiet 
dem til at afværge ulykkerne. Men 
kendsgerningen, vi står med i dag, og 
som vi må disponere ud fra, er altså, at 
pressen ikke løfter denne opgave. Journa
listikken på dette område er som en bør
nehave, hvor alle er optaget af at komme 
med i den toneangivende klike, uanset 
hvad denne bedriver, og hvor alle kneb 
gælder, når det drejer sig om at bekræfte 
klikens verdensbillede. 

Hvis der havde været rigelig tid til 
rådighed, ville vi formentlig blot behøve ~ 
at vise tålmodighed. Situationen er imid
lertid ikke normal. Udviklingen går så 
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stærkt, at der ingen tid er til rådighed for 
en normal politisk modningsproces. Som 
udsigterne tegner sig nu, vil Danmark, 
længe inden medier og politikere bar 
vænnet sig til tanken om, at vi befinder 
os i en helt ny situation, stå med et 
uoverskueligt stort antal fremmede, som 
ikke lader sig indpasse i det danske sam
fund. Der er en særdeles lang opbrems
ningstid på befolkningsudviklingens 
område. Den dag, hvor problemerne på 
dette felt ikke længere kan bortfor:klares, 
vil det være for sent at trække i bremsen. 
Bremsekablet vil knække, fordi læsset er 
blevet for stort. 

3. Det nytter altså næppe at gøre sig illu
sioner. Status i dag er, at de, der sidder 
med den politiske magt, ikke vil tage 
hånd om de centrale problemer. Og 
medens antallet af fremmedsprogede fol
keskoleelever i landets hovedstad stille 
og roligt er i færd med at passere 25% 
for opadgående, vil pressen hellere bruge 
tid på at finde et eller andet kritisabelt 
ved os, der gør opmærksom på, at dette 
er ganske uholdbart, end den vil hjælpe 
med at kræve en løsning. 

Den praktiske konsekvens heraf° er, at 
de unge ikke levnes andet valg end den 
fysiske modstand. Vi har allerede set de 
første tilløb hertil. Denne modstand vil 
givetvis accelerere. Skylden herfor vil 
blive lagt på os. Vi vil antagelig også før 
eller senere stå i den situation, at ophavs
mænd til s§danne aktioner vil blive iden
tificerede for medlemsskab i DDF og 
fremvist i denne egenskab - selv om 
pressen lige så vel kunne have fremvist 
deres tilknytning til andre nationale og 
forsvarsorienterede foretagender. 

I takt hermed vil politikerne og pres
sen forstærke kampagnen mod "frem· 
medbad" og "racisme", som man kalder 
den folkelige modstand mod Europas 
omdannelse til et "multietnisk" kaos. Vi 
skal selvsagt ikke vente, at de menne
sker, der bærer skylden for den øde
læggende udvikling, vil erkende deres 
egen skyld og rette for sig. Desto værre 
det går, desto mere flid vil de tværtimod 
anvende på at skyde skylden for det, der 
sker, andetsteds hen. Vi bar allerede set 
de første anslag imod os på den forkerte 
side af Grundlovens grænser. Også den 
slags grænseoverskridelser vil selvfølge
lig blive bortforklaret - sådan som politi
kerne i Hillemd uden større besvær for
klarede deres lovbryderi og misligheder 
som udslag af et i særlig grad fortræffe
ligt og ansvarsbevidst sindelag. I den sid
ste ende vil tilstandene antagelig blive så 
repressive over for os, der siger fra og 
bringer de ubehagelige nyheder til torv, 
at det ikke mere vil være muligt for os at 

virke som normal forening. Kan man 
egentlig overhovedet kalde de vilkår, 
under hvilke DDF drives i dag. for nor
male? 

4. Hvad skal vi da gøre? 
Vor mest centrale opgave bar hele 

vejen været at skaffe sandheden om det, 
der foregår, på banen og at holde den der. 
Dette er jo da også den nødvendige for
udsætning for enhver modstand, hvilken 
form denne end måtte finde. Vi må der
for indrette os således, at denne centrale 
informationsopgave vil kunne løses også 
under de værst tænkelige forhold. Vi må 
med andre ord først og fremmest indrette 
os med alle eventualiteter for øje. 

Men selv om vi må tage højde for, at 
det værste kan ske, og sandsynligvis vil 
ske, må. vi også sørge for, at det i hvert 
fald ikke er os, der står i vejen for en lyk
keligere udvikling end den nuværende. 

I så henseende må vi især overveje, at 
den realistiske situation i dag er, at 
DDF's modstandere med fremgangsmå
der, som en repræsentant for dem ironisk 
nok selv bar betegnet som nazimetoder, 
har sortsværtet foreningen, således at de 
færreste tør vedkende sig en relation til 
den eller åbenlyst tør tilslutte sig den 
politik, den markedsfører. Dette bar så at 
sige været prisen for at fl indvandrings
problematikken sat effektivt på dagsor
denen. 

Denne sværtning er foregået ganske 
uafhængigt af, hvad foreningen rent fak
tisk bar foretaget sig. Allerede inden det 
var fastlagt, hvad det overhovedet var for 
en forening, der skulle dannes, og med 
hvilken målsætning, tog Folketingets for
mand, Svend Jacobsen, f.eks. afstand fra 
DDF gennem en afstandtagen til derstif
telsesmøde, hvis indhold han intet anede 
om. 

Sværtning vil vi næppe heller undgå i 
fremtiden, uanset hvad vi foretager os. 
Der er jo et enormt behov hos både pres
se og politikere for at have nogle "ekstre
mister" at skælde ud på. Og den slags 
hænger som bekendt ikke på træerne i 
Danmark. Derfor konstrueres vi meget 
belejligt til at være det. Hertil kommer 
den modestrømning, som tilsiger, at der 
skal skabes et nyt, tværnationalt EF· 
menneske og et "multietnisk", "kulturbe
riget" samfund. DDF er selvsagt en 
yderst ubekvem belastning for markeds
føringen af disse fænomener. Vi er de 
forenede pseudoprogressive tænkenægte
res værste skræk. Derfor vil sværtningen 
ikke høre op, uanset om vi så stod på 
hovedet for at opnå det. Vi må forment
lig tværtimod være forberedt på, at af
sløringerne af, at vi havde ret fra starten, 
øger specielt pressens behov for at svær -
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te os - nemlig for derigennem at over· 
skygge pressens egen årelange vanrøgt af 
indvandrings- og flygtningestoffet. Ved 
at blive ved med at skælde ud på os vil 
man jo nemlig kunne skabe indtryk af, at 
man hele tiden bar haft ret selv. 

Dette er vi nødt til at overveje. For 
politikere og presse har jo samtidig i sti
gende grad søgt at forbinde de nødvendi
ge politiske løsninger på udlændingeom
rådet med Den Danske Forening. Det, 
der burde være en diskussion om Dan
marks omdannelse til ''multietnisk" sam
fund, bliver gjort til en diskussion for 
eller imod DDR Og i denne diskussion 
umuliggøres de nødvendige løsninger, 
fordi de kobles til os. 

På den måde blokeres udviklingen. 
For vi bar jo ingen mulighed for at kom
me sværtningen af os til livs. En urigtig 
fakta-oplysning om f.eks. indvandrin
gens omfang. prognoser over udviklings
tendenser m.v. kan man komme til livs. 
Og facts, der er ubehagelige for vore 
modparter, kan de ikke blot fl til at for
svinde gennem sværtning. Det er f.eks. 
ikke let at overbevise nogen om, at en 
udlændingestatistik eller den omstændig
hed, at flygtninge koster uendeligt meget 
mere at forsørge i Danmark end i deres 
egne regioner, er "racistisk". En person 
eller forening - f.eks. DDF - derimod 
kan sværtes, f.eks. fremstilles som 
''racistisk" eller stemples på anden måde 
og dermed neutraliseres. Den slags kan 
man ikke komme til livs. Vi kan f.eks. 
ikke forhindre, at vi tillægges "holdnin
ger" og motiver, vi ikke bar. 

Vi må derfor tage højde for, at diskus
sionen om fakta blokeres, fordi den i ste
det gøres til en diskussion om DDF's 
påståede "holdninger". Vi er også nødt 
til at tage hensyn til, at man blokerer for 
en nødvendig udlændingepolitik ved at 
koble denne til det afskyvækkende fæno
men, DDF fremstilles som. 

5. DDF's ledelse mener, at vi i denne 
situation må stille følgende spørgsmål til 
os selv: 
- Hvorfor skal vi under de skitserede 

forhold bruge tid på renselsesproces
ser? Pressen er jo, hvad os angår, sun
ket så dybt i løgnagtighed, at folk alli
gevel aldrig vil fl at vide, at vi er rene. 
Og vi lever jo ganske udmærl<et allige
vel. 

- Hvorfor argumentere for DDF over for 
en offentlighed, hvis dominerende fler · 
tal allerede har tillagt sig samme 
opfattelser som os? Hvorfor gøre folk 
forlegne ved at vedkende sig denne 
.opfattelse af frygt for derved at identi
ficere sig med det monster, DDF bli
ver fr_emstillet som? Vi bar jo ikke 



brug for at B offentlighedens anerl<en
delse af, at vi har ret, for vi skal ikke 
bruge en massetilslutning. Vi skal ikke 
være en folkebevægelse eller et poli
tisk parti, men blot forblive et tanke
mæssigt krafwentrum. Lad os da lade 
DDF træde lidt i baggrunden og kon
centrere os om at forsyne offentlighe
den med den stabile strøm af fakta
informationer, som vil holde gryden i 
kog. 

- Hvoifor skal vi bruge tid på at argu
mentere over for politikere, der så 
tydeligvis ikke vil argumentere? Hvad 
kan vi udrette mere over for dem, end 
der allerede er gjort? Alle relevante 
info!Dlationer er jo gjort tilgængelige 
for enhver, der ønsker at sætte sig ind i 
forholdene? Lad os droppe politikerne 
og i stedet koncentrere os om informa
tionsarbejdet over for vælgerne, som 
politikerne i sidste ende jo vil blive 
nødt til at bøje sig for. 

- Hvorfor skal vi optræde i pressen i tide 
og utide? Det eneste, vi kan være alde
les sikre på gennem en sådan optræ
den, er jo, at vi bliver fordrejet og klip
pet ind i alle mulige kompromitterende 
sammenhænge? Hvorfor f.eks. låne 
falsk autoritet til sværtningsreportager 
ved at stille citater til rådighed, hvis vi 
på forhånd ved, at det drejer sig om 
illoyal reportage? 

- Hvoifor rekruttere gode unge mænd 
og kvinder til at blive skydeskiver for 
de grovheder, der rettes mod DDF, når 
de med langt større effekt kan arbejde 
uden tilhørighed til os? Lad os nøjes 
med dem, vi har brug for i det centtale 
arbejde, og hvis lødighed vi kan være 
aldeles sikre på. 

- Hvorfor skal vi blande os i det, der 
foregår på lokalt plan. Der er en riven
de udvikling i gang i flere lokalområ
der, og vi har ingen som helst chance 
for at gennemskue, hvem de lokale 
grupper rummer, der dukker op over
alt, endsige hvad de egentlig foretager 
sig. Langt mindre har vi mulighed for 
at styre eller kontrollere dem. Hvorfor 
skal vi risikere at skulle tage ansvaret 
for noget, vi måske ikke kan stå inde 
for? 

- Hvorfor blive forarget over, at nogen 
arbejder anonymt? Det er jo så åben
lyst en realitet, at man i dagens Dan
marl<: må være anonym, hvis man ikke 
vil forfølges for sine uautoriserede 
meninger. Det er ingen skam for os at 
leve med denne realitet. Det er jo ikke 
os, der har skabt den. Det er medierne 
og politikerne, der har brug for kon
krete, levende personer af kød og blod 
til at tvære deres skidt ud over. Hvis 
medierne og politikerne i et påstået 

demokratisk informationssamfund vil 
have en debat "under jorden", så lad 
dem dog B den. 

6. Derfor er styrelsens oplæg til dette 
landsmøde følgende: 

a. Vi skal ikke bruge mere krudt på at 
overbevise den brede befolkDing om 
rigtigheden af DDF's opfattelser. 
Hvorfor gøre folk nervøse for at ved
kende sig disse opfattelser ved at sætte 
DDF's stempel på dem? Lad folk selv 
argumentere dem uden os som skygge 
i baggrunden - og lad så mediepaver, 
nadverpolitikere og betonmarxister i 
"antiracistisk" forklædning overfalde 
dem herfor og dermed gøre dem endnu 
mere arrige og undertrykte. Lad os 
koncentrere os om at bringe det nød
vendige fakta-stof og påpege den umå
delige ulogik og ansvarsløshed, den 
officielle udlændingepolitik hviler på, 
og på den måde holde temperaturen 
oppe i den gryde, der allerede koger. 
Lad os kort sagt, når vi taler, ikke sige: 
"DDF mener". Lad os nøjes med at 
dokumentere faktum, årsager og virk
ninger. 

b. Vi er i dag i stand til at tiltrække medi
ernes opmærksomhed næsten på 
bestilling. Aviser, radio og TV er nær
mest ved at falde over deres egne ben 
for at berette - naturligvis i stærkt for
vreden form - hvad vi nu har fundet 
på.. Og hver gang er resultatet et hyg
geligt tilskud af nye medlemmer. 

Men det er jo ikke det, sagen drejer 
sig om. Det drejer sig ikke om, at DDF 
Br flere medlemmer. Det drejer sig 
om at redde landet. For opnåelsen af 
dette formål er det skadeligt, at medi
erne ffir påskud til at bruge tiden på at 
farvelægge ·oDF's liv og levned i ste
det for at koncentrere sig om de pro
blemer, der knytter sig til den fortsatte 
indvandring. 

Lad os derfor indstille al optræden 
i medierne, som vi ikke selv kan styre 
på en sådan måde, at vi er sikre på, at 
det er det, vi faktisk siger og gør, der 
kommer ud. Folk ved jo forlængst, at 
vi eksisterer - vi har ikke mere brug 
for at gøre opmærksom herpå.. Godt, 
lad os så demonstrere ved vort fravær i 
de medier, der ikke er i stand til at 
overholde sandhedens princip men 
misbruger f.eks. citater fra os til kon
struktioner og fusk. Lad publikum her 
opleve det, der er realiteten, nemlig at 
der er noget underligt ved reportager
ne om os. Og lad dem dernæst opleve 
overraskelsen, når de kommer direkte 
til os og opdager, at de er blevet ført 

bag lyset, og at det er hos os, man Br 
at vide, hvordan virkeligheden ser ud. 

c. "Danskeren" skal naturligvis oprethol
des. Foreningen tegner lederstoffet, 
men herudover lægges spalteplads til 
penne, der med eller uden navn har 
noget væsentligt at sige. Hvad bladets 
indhold i.øvrigt angår, skal vi hvileløst 
markedsføre sandhederne om indvan
dringen og politikernes svig og ansvar. 
Det gør intet, at en del artikler derved 
kommer til at rumme gentagelsesstof. 
Al erfaring viser jo, at gentagelse er 
nødvendig, hvis man vil påvirke effek
tivt, og bladet er nu engang vor vigtig
ste præsentation udadtil. Hertil kom
mer, at mange medlemmer er nye, 
hvorfor det, der er gentagelse for 
redaktionen, ikke nødvendigvis også 
er det for læserne. 

d. I forlængelse af Danskeren udgives 
eller støttes om muligt andet passende 
informationsmateriale af DDF-stan
dard. Hvis vore modstandere kan bru
ge den omstændighed, at der står DDF 
på dette eller hint skrift, så lad os fjer
ne navnet og nøjes med logoet. Logoet 
er som bekendt svært at negativlade. 
Hvorfor risikere, at folk ikke tør læse 
vort materiale, blot fordi det er lykke
des at stigmatisere navnet? 

e. Medier og politikere har - formentlig 
utilsigtet - med deres kampagne mod 
os forårsaget, at unge på gymnasier og 
andre uddannelsesinstitutioner skriver 
mængder af projekter og opgaver om 
os, enten fordi vi ifølge deres lærere er 
så "forfærdelige", eller fordi de sim
pelt ben har gennemskuet bedraget og 
gerne vil bekræftes i opfattelsen af, at 
de er blevet taget ved næsen. Vi har 
igennem de seneste måneder Bet et 
meget betydeligt antal henvendelser 
med denne baggrund. Lad os udnytte 
dette og skabe et materiale indrettet 
med netop dette publikum for øje, og 
som bekræfter, at de unge bliver snydt. 
Lad os etablere et materiale, som 
udnytter de løgnehistorier, der søsæt
tes om os. 

/ Vi er ved at drukne i møder. Alene i 
foreningens eget regi er der fra januar 
til juni holdt 21 (incl. sommerstævne 
med landsmøde). Hertil kommer en 
stribe møder med DsU, et par stykker 
med KU samt et utal af møder på 
gymnasier og uddannelsesinstitutioner. 
Selv de århusianske "antiracister" har 
tabt pusten. Efter at de forrige gang ~ 
måtte have bustilttansporteret blod
transfusion af stalinistiske pædagoger 
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og andre svagttænkeode personer ude
!xa, opgav de sidste gang helt at møde 
op. De har antagelig observeret, at 
medens deres eget antal ved demon
strationerne er gået jævnt tilbage, er 
antallet af deltagere i vore møder gået 
jævntfrem. 

Vi har imidlertid ingen som helst 
chance for at dække alle disse møder 
ind på forsvarlig vis. Det er umuligt at 
opretholde lødigheden på sd mange 
møder. Risikoen er derfor, at møderne 
udvikler sig til snakkeklubber. Men 
vort overordnede formål er jo ikke at 
skabe et forum, hvor medlemmerne 
kan hygge sig. Lad derfor andre - som 
vi gerne kan støtte - føre møderne 
videre, hvis de synes, at det er en god 
idt, og lad os for vort eget vedkom
mende koncentrere os om at holde 
kurser, hvor vi kan uddanne follc, der 
så kan optræde med den vægt, deres 

viden og egenautoritet giver dem ude i 
samfundet. Lad os i hovedsagen ind
skrænke vor egen mødeaktivitet til 
sommerstævnet og landsmødet. 
Lad de smågrupper selv arbejde, som 
popper op overalt, og som med 
udgangspunkt i f.eks. møder jo vil 
kunne gøre livet særdeles surt for poli
tikerne forud for de tilstundende valg. 
Det vil være langt lettere for sådanne 
grupper at skabe problemer for politi
kerne, end det vil være for os, der er 
sværtet, så at mange mennesker ikke 
tør udtrykke deres opposition gennem 
noget, der bærer vort navn. Godt! Lad 
så politikerne ffl besværet med at skul
le sværte den ene gruppe efter den 
aoden. De vil jo derved uvægerligt fal
de over mængder af ganske almindeli
ge, hæderlige borgere, som blot er 
bekymrede og søger at gøre deres ind
flydelse gældende. Og lad os så se, 

BESTILLINGSSEDDEL 
Følgende materiale udbedes gratis til akkvisitionsfonnål: 

__ stk. Særnummer af Danskeren "Sådan ligger Landet", 1993-udgave 

__ stk. 8-siders blad A4 "Pas godt på Danmark" 

__ stk. lille 3-fløjet folder "Pas godt på Danmark" 

__ ark. små runde klæbemærker med DDF-logo (35 stk. pr. ark) 

__ stk. firkantede klæbemærker (7 x. l O cm) "Pas godt på Danmark" 
+ adresse 

--stk. "visitkort" (6x.10 cm) med formålsbestemmelsen, annoncetekst 
og blanket for materialerekvisition 

--numre af Danskeren (uspecificeret) 

- - stk. Hjemmeværnspjece 

Materialet bedes sendt til (brug venligst blokbogs/aver): 

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

Adresse: --------- -------------
Kuponen indsendes til Den Danske Forening, Boks 4il, 8100 Århus C 

Mod betalingaftrykcmkostningen, moms ogforsendelse kan endvidere 
leveres følgende: 
Ole Hasselbalch: "Viljen til Modstand", 73 sider, pris 20 kr. 
Eduardo Farah: "Økologisk Ideologi l", 200 sider, pris 37 kr. 
Komiteen mod Flygtningeloven: "Hvad med Danmark", 187 sider, pris 25 kr. 
DDF: "5 år for Danmark", 79 sider, pris 35 kr. 

Bestilling på dette materiale afgi\-es ved indsættelse af beløbet på DDF's girokon
to med angivelse af bestillingen og ønsket stk.tal på kuponens meddelelsesrubrik. 

Bestillingssedlen indsendes til: 
Den Danske Forening, Postbox 411, 8100 Århus C 
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hvad disse borgere siger, når de til sin 
tid står i stemmeboksene! Lad os også 
henvise lokale arbejdsivrige til at 
begyode for sig selv. DDF som sådan 
har jo ingen chance for at holde snor i 
dem alligevel. Lad os hjælpe dem, hvis 
vi kan, og så langt vi er i stand til at 
gennemskue, hvad vi kaster os ind i. 
Men lad os opgive tanken om, at det er 
DDF~ forpligtelse at stå for det hele. 
Lad DDF koncentrere sig om det cen
trale informationsarbejde og om til 
brug for dette at udbygge organisatio
nen i et roligt tempo, så at der hele 
tiden er sikker grund uoder fødderne. 

Ole Hasselbalch 

Der er på landsmødet vedtaget en sam
let problembeskrivelse på udlændinge
politikens område med supplement af 
DDF's forslag til løsninger. Den vil 
blive udsendt som særtryk i løbet af 
efteråret. 

Bardino død 
Elisabeth Bardino, som Danskerens 

læsere vil kende fra interviewet med 
hende i bladets juninummer, er 3/8 
afgået ved døden. 

Bardino stod om nogen som repræsen
tanten for den folkelige, danske snusfor
nuft. Hun besad tillige evnen til at kunne 
sige fra, når det var nødvendigt. Under 
besættelsen udførte hun højrisikoopgaver 
for modstandsbevægelsen og måtte til 
sidst sendes til Sverige. Senere deltog 
hun i det oprør, der skabte Fremskridts
partiet, som hun en tid lang repræsente
rede i Folketinget. Senest engagerede 
hun sig i arbejdet med at hindre Dan
marks omdannelse til multietnisk kaos
samfund. 

Med disse holdninger kom hun flere 
gange på kant med toneangivende kredse 
og påkaldte sig besværligheder, hun ikke 
havde fortjent. Som også berettet i Dan
skeren blev hun for ikke længe siden -
trods sin fortid - endog i dele af pressen 
søgt fremstillet som "racist". 

Bardino var imidlertid ikke et menne
ske, der lod sig skræmme. Hun gjorde, 
som hendes samvittighed tilsagde. For 
Den Danske Forening var hun den, man 
altid kunne regne med, når det gjaldt. 

Bardino vil blive husket for sin jord
bundne, kompromisløse retsindighed og 
for sit gode kammeratskab. 

Der er iværksat en indsamling til en 
mindeplade for hende. Medlemmer, der 
ønsker at bidrage, kan sende et beløb til 
giro 4 39 84 40 (K. Petersen) mærket 
"Bardino0

• 
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Hvem er de nye? 
DDF bar længe mærket, at der er 

noget i gære omkring indmeldelserne til 
foreningen. Især bar der været en mar
kant stigende interesse blandt de unge. 
Der er derfor blevet udsendt et spørge
skema til nogle tilfældigt udvalgte blandt 
de nyindmeldte i Ularts og april. Dette 
giver et interessant billede af de nye -
omend ikke alle adspurgte har givet et 
svar på alle de stillede spørgsmål. 

Det viser sig, at langt den domineren
de del hørte først om DDF gennem pres
sen, og at kontakt til foreningen typisk 
blev etableret telefonisk. En del bar dog 
også taget kontakt gennem en person, 
der vidstes at have en tilknytning til 
DDF. De fleste syntes ikke, det var svært 
at opnå kontakt. 

Som begrundelse for indmeldelsen 
angiver langt de fleste bekymring for den 
stigende indvandring, men nogle angiver 
også tilslutning til foreningsformålet i 
øvrigt En pæn del har meldt sig ind sim
pelt hen for at sikre sig saglig oplysning. 
Hvad forventningerne til medlemskabet 
angår, har forventningen om at Il saglig 
oplysning den dominerende plads. 
Andenpladsen deles af hhv. ønsket om at 
støtte sagen og ønsket om at blive mange 
nok til at påvirke udviklingen. 

De fleste mener ikke, at foreningen 
kan gøre det bedre, end den gør. Men en 
del mener dog, at der kunne gøres mere 
for at oplyse ikke-medlemmer. 

Vi bar også spurgt, hvad opfattelsen 
var af foreningen i den indmeldtes 
omgangskreds. De fleste svarer, at den 
var i en eller anden grad positiv - i hvert 
fald, når foreningens materiale er blevet 
lagt på bordet. Noget færre svarer, at den 
er negativ. Flere svar tilkendegiver dog, 
at det er let at overbevise folk. der mener, 
at foreningen er "racistisk" m.v., om, at 
de i så henseende er blevet ført bag lyset. 

Kun Il har ved indmeldelsen betalt 
mere end min.i.mumsbidraget. 

Aldersmæssigt fordeler indmeldelser
ne sig som følger blandt dem, der bar 
oplyst herom: 

Under 20 år: 3 
20-29 år: 10 
30-39 år: 5 
40-49 år: 7 
50.59 år: 3 
60.69 år: 3 

70 og derover: 3. 

De unge udgør altså den gruppe, der 
klart har flest nyindmeldte. 

Blandt dem, der bar oplyst deres stil- .._ 
ling, er fordelingen således: ,.. 
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Videnskabsmænd (professor): 1 
Forfattere: 1 

Studerende/uddannelsessøgende 5 
Ufaglærte arbejdere: 3 

Faglærte arbejdere: 8 
Højere ftmktionærer: 2 

Formentlig selvstændige: 3 
Modtagere af sociale ydelser 

og pensioner: 7 
Husmødre: 2 

Værnepligtige: I. 

Det er interessant, at pressens smuds
kampagne altså tilsyneladende ikke har 
haft den tilsigtede virkning, men måske 
nærmest har virket modsat. DDF vil 
udnytte den viden, undersøgelsen giver 
os, og i fremtiden bl.a. søge at spille på 
pressens illoyale omtale af os. 

Hjemmevæmspjece(r) 
Hjemmeværnet har som grundlag for 

undervisningen på hjemmeværnsskolen i 
Nymindegab udarbejdet en folder "Flygt
ninge - Indvandrere - Frel)lJiledarbejde
re". Den bygger på Rune Bechs overor
dentlig propagandistiske bog (se Danske
ren nr. 5/1990 og nr. 1/1992) og har 
affødt henvendelser til DDR Af Hjem
meværnsbladet (nr. 6, juni 1992) er det 
tidligere fremgået, at denne væmsgren -
i strid med sit grundlag - nu er ved at 
bevæge sig ind i en egentlig politisk 
holdningsbearbejdelse af medlemmerne 
på indvandringsområdet. 

Under hensyn hertil har DDF besluttet 
at imødekol)lJile en anmodning om støtte 
til udgivelse af en tryksag, der kan 
udgøre modvægt mod den omtalte og 
lignende propagandatryksager og tilføre 
diskussionen om indvandringen den kor
rekte dimension. 

Et eksemplar af den udgivne tryksag 
vedlægges, og vi opfordrer de medlem
mer, der er tilknyttet Hjemmeværnet, til 
at udbrede den på passende måde. 
Særligt bør bemærkes opfordringen til 
ikke at reagere gennem udmeldelser af 
Hjemmeværnet. 

Ny "telefonavis" 
Endnu en telefonavi.s har set dagens 

lys. På "Den frie meningstelefon" - tlf. 
44 53 Ol 16- BT folk lov til ucensureret 
at diskutere flygtninge- og indvandrings
politik. 

Det er ikke DDF, der står bag den nye 
telefonlinje. Men derfor kan den jo godt 
være en god ide! 

Nyt "velkomstark" 
DDF bar i nogle år til nyindmeldte 

medlemmer udsendt bl.a. et ark "Vel
kommen i Den Danske Forening" inde
holdende nogle almindelige oplysninger 
og praktiske aktivitetsanvisninger. 

Da oplaget er opbrugt, er der nu trykt 
et nyt i revideret skikkelse. 

Med nærværende nummer af Danske
ren udsendes et eksemplar af arket til 
alle medlemmer, da også hidtidige med
lemmer kan have interesse i at læse det 
og måske kan la gode ideer af det til nyt
tig virksomhed. 

Video 
Der søges folk, som bar lyst til at 

medvirke i en radio- eUer videoprodukti
on helt fra grunden - fra planlægning til 
distribution. Der skal planlægges, skrives 
drejebog, filmes, ageres, klippes, bryg
ges kaffe osv. 

Vil du være med? 
Kendskab til video er ingen betingel

se. Masser af tid og virkelyst er en for
del. Skriv til Den Danske Forening, Post
boks 411, 8100 Århus C. og mærk brevet 
uvideou. 

Ungdom 
Der er etableret en aktivitetsgruppe for 

unge under 25 år, som kan gå ind for 
DDF's formålsparagraf. Interesserede 
unge kan tilmelde sig ved at sende et 
brev med navn og adresse til Den Dan
ske Forening, Postboks 411, 8100 Årl:\us 
C. Mærk brevet "ungdom" og medsend 
evt. forslag til aktiviteter. 

Møder 
Som det fremgår af formandens beret

ning og oplysninger om drøftelserne på 
landsmødet, vil DDF for fremtiden først 
og fremmest koncentrere sig om kursus
virksomhed. Denne tilbydes i første 
omgang særligt aktive medlemmer og 
annonceres ikke i bladet. 

Større offentlige møder vil i konse
kvens heraf kun blive afholdt i begrænset 
omfang. Foreningen opfordrer medlem
mer, der ønsker sådanne møder, til selv 
at arrangere dem. Hjælp og vejledning 
hertil kan las hos Poul Vinther Jensen (se 
kolofonens. 23). 
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Danskeren vil efter anmodning veder
lagsfrit annoncere alle arrangementer, 
som må formodes at opfylde de kvali
tetskrav, foreningen stiller til sine egne 
møder. Bladet har imidlertid lang pro
duktionslid. Ønsker om annoncering af 
møder i forårshalvåret må derfor være 
foreningen i hænde inden midten af 
december. For møder i tiden efter 1/9 er 
fristen midten af juli. 

Helsingør Torsdag 9. sept. kl. 19.00 
Arrangør: Steen Uthaug 

Århus 
Sted: 

Arrangør: 
Taler: 

Tlf. henv. tlf. 312286 47 
Debatmøde 

Til'$dag 14. sept. kl. 19,30 
True gl. skole, True Byvej 8, 
8381 Mundelstrup 
DDF 
Poul B. Nørager 

Sønderborg Onsdag 22. sept. kl 19.30 
Sted: Sønderborg Bibliotek, lokale 8, 

Arrangør: 
Foredrag: 
Emne: 

indgang: Ablmannsvej 
DDF 
Lektor, fhv. MF Poul Boeg 
Tamilsagen 

København Torsdag 23. sept. kL 19,00 
Arrangør: L. Bostok, tlf. 31 22 86 47 

Debatmøde 

Esbjerg 
Sted: 

Arrangør: 
Foredrag: 
Emne: 

Torsdag 23. sept. kl. 19.30 
Esbjerg Bibliotek, lokale 4, 
Nørregade 19 
DDF 
Lektor, fhv. MF Poul Boeg 
Tamilsagen 

VaDcnsbæk 12. oktober kl. 19.00 
Sted: Engholmskolen, lokale 319 

(adgang fra kældertrappe. 
Skolen ligger umiddelbart 

Arrangør: 
Taler: 
Emne: 

Aalborg 
Sted: 

Arrangør: 

Taler. 
Emne: 

Tåstrup 
(Kbh.) 
Arrangør: 

syd for stationen). 
Vallensbæk KU 
Ole Hasselbalch 
Pressen og den offentlige 
mening 

Onsdag 13. oktober kL 19,3-0 
Medborgerbuset, Nytorv 26, 
Aalboxg (den store sal i stue
etagen) 
Folkebevægelsen 
"Stop Indvandringen" 
Cand. oecon. Ebbe Vig 
Danmark i år 2005 

Mandag 18. oktober ld.19.00 
Debatmøde 
Bent Jacobsen 
Tif. henvendelse til L. Bostok 
31 22 86 47 senest 15. oktobet 
Debatmøde 



Vilsund 
Sted: 
Arrangør: 
Tuler: 

Onsdag 20. oktober kl. 19,30 
Missionshotellet Vilsund Strand 
DDF 
Ole Hasselbalch 
15 kr. 

Nordisk Stævne i Oslo 
lørdag-søndag 23.-24. oktober 

Entre: 

Roskilde 
Sted: 

Onsdag 27. oktober kl. 19.00 
Kildegården, Helligl<o1SVej 5, 
Roskilde. Lokale: 332 
Medlemsmøde 

Nordiske otganisationer og partier, der 
stiller sig kritiske til masseindvandringen, 
mødes til en drøftelse af de nordiske lan
des multietnisering. Udarbejdelse af et 
manifest er mødets hovedformål. Med
lemmer afDDF har adgang. 

Søndag 24. oktober 
Motgenmad 
Udarbejdelse og 
vedtagelse af manifest 
Frokost 
Afslutning 

09,00-10,00 

10,00-12,00 
12,00-13,00 
13,00-14,00 

Arrangør: DDF Program for stævnet er følgende: 

Sønderborg Onsdag 3. nov. kl. 19.30 
Ankomst fra fredag 22. okt kl. 20 (let 
servering finder sted fredag aften). Tilmelding til stævnet kan for danske 

deltagere ske ved henvendelse til Lillian 
Bostok, Danmark, på tlf. 312286 47. 

Sted: Smderoorg Bibliotek, lokale 8, 
indgang: Ahlmannsvej 

Arrangør: DDF 
Foredrag: Pastor Vilhelm Krarup. 

Århus 
Sted: 

Arrangør: 

Tirsdag 16. nov. kl. 19,30 
True gl. skole, True Byvej 8, 
8381 Mundelstrup 
DDF 
Debatmøde 

DANSKEREN 

Lørdag 23. oktober 
Motgenmad 
Oplæg ved fhv. MF 
Mogens Glistrup 
(Trivselspartiet) 
Frokost 
Debat 
Kaffepause 
Fortsat debat 
Middag 

udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grw,d, 
ualh,cngigt af økonomiske og politiske interesser at silac dansk kultur, 
sprog og levevis i en ""rden. der trues af kaos, overoefollming. vold og 
fanatiSIDC. 
Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent. 
Jk:ke-medlemmor kan abonnere på bladet for 125 kr. om åreL Indmcldcl
ses- og bestillingskupon se nedenfor. 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og 
foreningens and.re tryksager må ikke omdele,; privat sammen med tryk
materiale fra anden kilde eller med påført tekst, logo el.lign. 

Forenlngtnsadmse: ll,stboks411, 8100 ÅmusC. 

Telofonsekretarlat: Tlf. 8613 24 01. Giro: 4 54 75 51 

Redaktion: 
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red., styrelsesmed!.), tlf. og fax 31 55 18 02 

Mødekonsult.llt: Mun:r 11,ul Vinther Jensen (na:stformand), tlf. 75 61 08 49 

Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.med!.), tlf. 33 15 19 92, 
telefax 33 15 51 96 

kl. 08,00-09,00 For norske deltagere sker tilmelding til 
Aksel Breian, Norge, på tlf. 33 38 00 60. 

09,30-12,00 
12,00-13,30 
13,30-15,30 
15,30-16,00 
16,00-18,00 

Tilmelding skal ske senest mandag 18. 
oktober. Pris for deltagelse i stævnet er 
550 norske kroner. I prisen er inkluderet 
overnatninger og måltider, men ikke 
drikkevarer. 

18,30 • 
Lokale kontaktpersoner: 
København: Peter Neerup Buh! (styr. medl.), tlf. 31 59 77 40; Jette 
Strect, tlf. 32 SO 05 54, Kim MO.nster, tlf. 44 53 19 51 (Herlev; daglig
stuemøde bver2. iorsdag kl. l8JO). 

NordsjæUand: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbaleb (form.), tlf. 42 19 15 54, 
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88. 

MidtsjæUand: Bibliotekar Harry Vinter (styr.med!.), tlf. 42 38 75 93 

Lolland-Falster: 11,litiassistentJao Simonsen, tlf. 538780 32 

Fyn: Politiassistent Brik Dagø, tlf. 62 22 56 58 

Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Elleo Ewors (styr.medl., tlf. 
74 43 51 57, Claes Scbultz, tlf. 74 42 62 24, K,,i l"dersen, tlf. 
75 44 5027 

SydøstJylland: Fhv. overlærer Ingrid Matbome, tlf. 75 614776 

Østjylland: Repr.,:sentant Christian Dahl, tlf. 86 36 71 07 

Vestjylland: Sygeplejer>ke Kirsten fogt, tlf. 97 42 91 31 

Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66 

Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 71 12 

Foreningens kontaklpersoner tegner ikke foreningen, men kan formidle kontakt til den. 

lndmeldelses- og bestilling.5kupon 

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Fo"'ning 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 la. årligt), der 
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens 
adresse eller på dens postgirokonio 4 54 15 51. 

D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
bladet Danskeren (1251:I. årligt). 

Navn: 

Gade, vej m.m.: 

Postnr. og -distrikt: 

Kuponen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING. Postboks4II. 8100Århus C. 
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Ikke se, ikke høre, ikke tale 
En af sommerens forunderligheder har været balladen om de oplysninger, Eyvind Vesselbo 
fremkom med om, hvad "flygtninge" og andre fremmede kan fa ud af det danske bistandssy
stem. Over-Darunarks reaktioner var afslørende. 

Eyvind Vesselbo, kultursociolog, stati
stikmand og spørge-j.ørgeu, har gjort det 
igen. Skabt vældigt røre i andedammen 
ved at sige noget om de fremmede i Dan
mark, som vi alle sammen eller mange af 
os udmærket vidste i forvejen eller i 
hvert fald kunne og burde vide, men som 
vi efter indpiskede regler for god opfør
sel blandt pæne mennesker alligevel ikke 
burde vide eller i hvert fald burde lade, 
som om vi ikke vidste, og i det mindste 
slet ikke sige noget om højt og i al 
offentlighed. Kort sagt optrådt nærmest 
som den uartige dreng i "Kejserens nye 
klæder", der blamerede sig og sine foræl
dre ved ikke at kunne tie stille og slet 
ikke havde lært noget om Po/itical Cor
rectness. 

Egentlig er det jo nemlig imponeren
de, at Vesselbo kan skabe hele dette 
postyr ved at komme med nogle oplys
ninger, som vi andre i lidt anden form 
bragte her i bladet allerede i 1989 (se 
Danskeren 1989 nr. 5. s. 3-4 og særnr. 
september 1989 s. 5-6), og som med 
mellemrum også har forvildet sig ind i 
dagspressens spalteL Han må være bedre 
end andre til at udtrykke sig, eller tiden 
må være modnet til, at sagen nu fanger 
mediernes og folks interesse og vækker 
den opsigt og forargelse, den for læng;st 
burde have vakt. 

Obligat Cryning 
De "ansvarlige'' politikere og deres 

embedsmænd forsøgte sig selvsagt med 
allehånde benægtelser, bortforklaringer, 
mistænkeliggørelser, krav om frem. 
læggelse af dokumentation og nedladen
de bemærkninger om, at det fremlagte 
ikke var "forskning". Ret omgående måt
te de dog indrømme, at de af Vesselbo 
nævnte beløbsstørrelser meget vel kunne 
forekomme og altså var rigtige nok. Kra
vet om dokumentation vendte sig jo også 
som en boomerang mod dem selv, for 
hvorfor har de ikke sørget for at frem. 
skaffe og fremlægge denne dokumentati
on, når de - som af Vesselbo påpeget -
har langt lettere og bedre adgang til det 
end en privat borger. De har jo hele tiden 
haft mulighed for at indhente de interes-

sante tal hos kommunerne. Men de tal 
skulle altså ikke frem til borgerne, som 
man åbenbart ikke mente havde godt af 
at kende dem. 

Det er heller ikke sådan, at politikerne 
på Christiansborg ikke forlængst har ffiet 
besked fra kommunalt hold om de fakti. 
ske forhold. Sandsynligvis har de ffiet 
det mange gange uden at mæle et kuk 
eller foretage noget for at standse eller 
tøjle urimelighederne. Vi kender kun 
enkelte eksempler, der tilfældigvis er 
kommet os i hænde. Men selv et enkelt 
tilfælde som det følgende er jo tilstræk
keligt til at vise, at man meget længe har 
været fuldt vidende-

Christiansborg underrettet af 
kommune allerede i 1987 

Allerede for 6 - seks - år siden, den 
24. september 1987, skrev Høje-Taastrup 
Kommunes socialudvalg således til 
"medlemmerne af Folketingets Retsud
valg, Socialudvalg samt Arbejdsmar
kedsudvalg" vedrørende "Flygtninges 
indflytning i Høje Taastrup Kommune". 

Heri gjorde socialudvalget Christians
borgpolitikerne opmærksom på. de alvor
lige problemer, som tilgangen af flygt
ninge allerede dengang voldte kommu
nen. 

Mere end danskere 
Udvalget omtalte, hvordan både 

Dansk Flygtningehjælp og andre kom
muner efterhånden i en del tilfælde hav
de lejet flygtningefamilier "ind i parcel
huse, med det til følge at disse flygtninge 
& en endog særdeles høj boligudgift, en 
udgift der ikke ville blive accepteret i 
andre tilfælde" - med andre ord, hvis det 
drejede sig om danskere. Konkret henvi
ser skrivelsen til to tilfælde, hvor Høje
Taastrup Kommunen blev "præsenteret 
for boligudgifter på mellem 5.800 kr. og 
7.300 kr. månedligt" -i 1987! 

I og for sig belastede dette ikke umid
delbart kommunen, idet "staten dækker 
den falde udgift i 61h år regnet fra dato
en for opholdstilladelsen". Kommunen 
blev derimod belastet "med de admini
strative udgifter". Da disse private leje-
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mål ofte var tidsbegrænsede, stod kom
munen yderligere ved lejemålenes udløb 
med forpligtelse til at genhuse familier
ne. 

Bistand efter paragraf uden øvre 
grænse 

Ud over disse boligproblemer og til 
dels skyhøje boligudgifter var bovedpro
blemet "at de p!gældende i langt de fle
ste tilfælde ... er i gang med en uddan
nelse etableret efter bistandslovens §42. 

Imidlertid medfører dette efter de nye 
kontanthjælpsregler fra I. juli 1987, at 
disse flygtninge far et helt ureaUstisk 
højt beløb udbetalt - et beløb familien 
aldrig vil kunne opnå på arbejdsmarke
det 

Årsagen hertil beror på 2 forhold: 
I) familiens boligudgift er urealistisk 

høj, 
2) der findes ingen øvre max. grænse 

ved udbetaling af §42 ydelse. 
I et enkelt tilfælde svarer den udbetal

te hjælp til en lønindtægt på brutto ca. 
112 mil/. kr. årligt" 

Vellykket fortielse 
Ja, det var altså, hvad socialudvalget i 

Høje-Taastrup allerede i 1987 kunne 
underrette en række af de vigtigste 
udvalg i Folketinget om. Beløbene og 
problemerne er i de siden da forløbne år 
sandelig ikke blevet mindre. Men det er 
lykkedes politikerne og deres hjælpere i 
medierne at bolde de faktiske forhold så 
tilpas borte fra de fleste danskere, at de 
nu reagerer med forbløffelse og forargel
se på Vesselbos tal, der altså ikke inde
holder så meget nyt, at de burde vække 
megen forundring, som ikke burde være 
vakt allerede for adskillige år siden. 

Affæren er en rystende illustration af, 
hvordan den frie og saglige oplysning 
om samfundets forhold, der skulle være 
grundlaget for meningsbrydning og fol
kestyre, i vidt omfang er sat ud af kraft 
af hensyn til, hvad der skal indøves som 
de rigtige meninger og de hellige hold
ninger. Den nye religion tåler ingen kæt
tere. 

S.D. 


