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Klassekamp
Der er et monster på færde i Europa: "Fremmedhad og racisme". Alle
gode magter har sluttet sig sammen i
en hellig klapjagt på dette monster kirken, politikerne, journalisterne,
kunstnerne og lederne af alskens organisationer.
Vor historie lader sig under alle hidtil kendte samfundsformer betragte
som klassekampenes historie. Kampene mellem den frie og slaven, patricieren og plebejeren, herremanden og
den livegne, kort sagt: undertrykkeren
og den undertrykte har stået i et stadigt modsætningsforhold til hinanden
og har snart i det skjulte, snaii åbenlyst ført en uafbrudt kamp mod hinanden.
Således også i dag. Arbejderen,
landmanden, fiskeren, den lille erhvervsdrivende, dem uden adgang til
sikre og bøje stillinger, pensionisten,
de udstødte og arbejdsløse osv., kort
sagt det menige folk i hele Vesteuropa
bliver hårdere og hårdere udbyttet af
den nye overklasse. Hvor undertrykkerne før mente at have Gud, natmen,
retfærdigheden o.s.v. på deres side,
henviser de nu til "menneskerettigheds" -love.
I sommer har det f.eks. været kritiseret, at der er uforholdsmæssigt mange lavtuddaUJlede blandt Hjemmeværnets nye rekrutter, og at mange af dem
angiveligt er "racister''. Overalt i Europa er elitens opmærksomhed åbenbart med bekymring rettet mod, at
"racisterne" oftest er de udstødte dem, som måtte vige for at gøre plads
til de fremmede. Det syder og koger

over denne uretfærdighed i Europas
stadig større underklasse.
Ved det kommende folketingsvalg
må det ikke gle1mnes, at problemets
rod netop er denne nye klassekamp kampen mellem den lille fædrelandsløse overklasse, der har fordel af landets fremmedgørelse, og det store
flertal, som bliver dens ofre. Valget
bliver måske sidste mulighed for ved
hjælp af stemmesedlen at undgå en
katastrofe, så ingen bør lade sig nane
af partiers kortfristede lapperier på
symptomer. Kun kandidater, der redeligt vil tage fat på det grundlæggende
problem, er en stemme værd.
Nutidens underklasse bør erkende,
at situationen er for alvorlig til fortsat
at opføre sig som børn, der ikke bekymrer sig om fremtidsudsigterne,
når de blot i øjeblikket uforstynet får
lov til at gnaske sukkergodt i sig. Hvis
folket vi l leve i frihed og velstand på
længere sigt, er det på høje tid at bryde med den herskende klasse og med
de partier, som har forrådt landet med
velberåd hu og uden ydre rvang - noget hidtil uset i historien.
Klassekampen er en realitet som
ingensinde før: Den besiddende klasses kapital er i dag medierne, den offentlige mening, hvor sandt og falskt,
godt og ondt, defineres. Med denne
besiddelse kan underklassen tyranniseres og kujoneres til at støtte profitørerne af fremmedgørelsen. Hele
det menige folk står altså nu i den
samme situation, som Socialdemolaatiets vælgere stod i for I 00 år siden.

Ikke sympatisk
"Vi skal støtte de undertrykte overalt, hvor vi kan, hvad enten de
undertrykkes på grund af race, religion eller politisk opfattelse.''
Således skrev nuværende justitsminister Erling Olsen i bogen
"Når højrebølgen ebber ud" fra 1985 (hvori han også langede ud
mod "racisme" i Danmark). Ideen om at "støtte de undertrykte
overalt" stammer direkte fra Den franske Revolution og er et af
de typiske udtryk for en farisæisk mentalitet. Der er her ingen
tvivl om, at den ene part i en konflikt er god't, den anden "ond'\
og at hvem der er hvad kan afgøres sikkert af en udenforstående
tredjepart.
Det var også Erling Olsen, som i 1979 indledte sin bog "Den
barberede Marx" med følgende ord: "Karl Marx var en stor tænker, en flittig forsker og en vældig igangsætter. I Socialdemokratiet har vi meget tilovers for ham. Men vi har ikke ret meget tilovers fra ham.''
Det betyder, at Socialdemokratiet for Erling Olsen i praksis
p.g.a. udviklingen har måttet fravige marxismens ekstremisme,
men at det grundlægge11de i holdningen hos Marx er han enig i.
Hermed udviser han endnu et træk fælles med de franske revolutionære: "Der er ingen fjender til venstre", var disses lø·sen -selv
med det yderste venstre er der en grundlæggende fællesnævner i
kampen mod "højrebølgen".
Erling Olsens appeaseme111 overfor og "dialog" med christianitter og autonome kan lettere forstås, når man kender hans ideologiske baggrund. Som de franske revolutionære i 1790'eme lader
han i I990'crne gadens parlament fll frie tøjler til at løbe stonn
mod den fælles fjende, overfor hvilken ingen sympatiens bånd
binder. "Fremskridtspartiet - ikke realistisk - ikke sympatisk" er
den karakteristiske titel på en bog fra 1976 af Erling Olsen.
Sjældent har en justitsminister som han ladet sine personlige
sym- og antipatier veje med i Fru Justitias vægtskåle.
0

Palæstinenza
Oe seneste måneder har bragt en ny hoben eksempler på den
galopperende galskab i den asylpolitik, der i en årrække har
været praktiseret over for palæstinensiske "flygtninge", hvad enten de kom fra Palæstina, fra Libanon eller fra helt andre steder.
l overvældende mængde er der blevet givet dem asyl og flygtningestatus, skønt de i langt de fleste tilfælde utvivlsomt ikke var
individuelt og personligt forfulgte der, hvor de kom fra, men i det
højeste sammen med andre befolkningsgrupper var ramt af
krigsuro i Mellemøsten eller af borgerkligen i Libanon.
En stor gmppe, som de danske flygtningemyndigbeder til slut
ikke ville lade blive her, fik endda via kirkebesættelser og en
dansk medløber-lobby på og uden for Christiansborg geruiemført en særlov, som satte al normal lovprocedure til side og skaffede dem varigt ophold.
På det seneste har vi været vidner til en stribe af de mest skamløse eller oprørende episoder fra disse fremmede, som stadig i
stort omfang strømmer hertil trods det, at krigsbegivenhederne i
deres hjemegne enten for længst er ophørt eller er i færd med det
En familie søgte således at tilsvindle sig varigt ophold her ved
oprevet at melde en lille søn sporløst forsvundet eller bortført på
Hovedbanegården i København. En månedlang politiindsat~ i
millionklassen afslørede, at drengen \'lir sendt til fanlilien i Libanon. I eftersommeren har flyselskaberne knap nok kunnet klare
trafikpresset af palæstinensiske "flygtninge", der skulle "hjem" til
Da1unark efter lange ferieophold i de områder, de angiveligt i fare
var flygtet fra. Samtidig terroriserede bander af unge palæstinen-
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sere danskerne med overfald, indbrud o.s.v. - til en afveksling især
i Århus-området.
Men vore flertalspolitikere lukker øjne, ører og munde. De vil
ikke vide af den selvindlysende løsning:
Send dem hjem - altså derti~ hvor de kom fra og hører hjemme!

En køn plante
"Han står for en humanisme, et livssyn, en menneskelighed og
en forståelse for forskellige etniske gruppers vilkår, kultur og
udgangspunkter som gør, at vi glæder os over hans ja til tilbudet", prækede statsminister Poul Nyrup Rasmussen salvelsesfuld!, da han i januar havde udpeget Peter Seeberg til formand
for Nævnet for Etnisk Ligestilling, som rege,ingen havde begavet os med (Information 28/1 94).
Sccbergs "humanisme", "livssyn" og "menneskelighed" kunne man nok gøre sig sine tanker om, da det afsløredes, at han i
1975 proklamerede: "Reaktionen er for alvor kommet til Danmark" og tilstod, "at ud fra mine betragtninger er det også forståeligt, at folk som f.eks. Baader-Meinhof-gruppen går til yderligheder for at se et resultat, som de ved, ikke kan opnås ved parlamentariske midler" (B.T. 19/5 75,jf. Danskeren 1994 nr. 2 s. 2,
nr. 3 s. 7). Den store "humanist" kunne altså ud fra sit "livssyn"
meget vel forstå noget af den blodigste og hensynsløseste terror,
vi siden nedkæmpelsen af nazi-terroren har set i hjertet af Europa.
Nu skal denne "humanist'' så forestå den "holdningspåvirkning" af danskerne, man uden blusel annoncerer som en af det
nye nævns vigtigste opgaver (Jyll.-Post. 23/1 , 3/2 94). Altså en
ren propagandavirksomhed eller på jævnt dansk hjernevask for
at få danskerne til at opgive deres uvilje mod at se deres fædreland blive lagt åbent for en fremmedinvasion mere effektiv og
v-,1rig end den nlilitære tyske for et halvt århundrede siden.
Og minsandten om det ikke viser sig, at "humanisten" Seeberg
har erfaringer og forudsætninger netop fra dengang for sin propagandavirksomhed nu. I 1944 (det er ikke en trykfejl, men virkelig så sent som i nazibesættelsens næstsidste år 1944) meldte den
da 19-årige Haderslev-student Seeberg fra Skrydstrup sig som
frivillig Tysklandsarbejder og drog til tyske filmstudier i .nærheden af Tempelhof-flyvepladsen i Berlin. Der arbejdede han
såmænd - åbenbart sanunen med tva11gsudskrev11e franske og
hollandske arbejdere - på opbygningen af dekorationer og andet
udstyr til optagelse af film, der skulle "opmuntre" soldaterne
ved fronten og den lidende hjemmefront - altså midt i propagandaminister Goebbels' hjernevaskeri, hvorfra så mange skønne
åndsprodulcter om jøderotter og andre undermennesker var ud·
gået. (Jyll.-Post. 5/6 81).
Alt dette efter sigende, for at Seeberg kunne komme i kontakt
med "virkeligheden".
Samtidig lærte hundreder eller tusinder af danske modstandsfolk den tyske "virkelighed" at kende i nazisternes koncentrations- og dødslejre, hvoraf nogle lå ikke langt fra de Goebbelske
filmstudier i Berlin.
Andre tusinder af Seebergs jævnaldrende satte liv og frihed
ind i modstandskampen i Danmark, hvor den tyske terror foldede sig stadig mere usminket ud - med mordet på Kaj Munk som
indgangsvarsel til året 1944. Der kunne den unge, søgende Secberg have fundet den danske virkelighed.
Det er denne nazipropaganda-arbejder, statsministeren nu har
sat i spidsen for nævnet, der har "den primære opgave ... at være
holdningsskabende over for danskerne" i deres holdning til den
nye fremmedinvasion. (Jyll.-Post. 3/2 94).
Jo, pengene passer sandelig!

(N azi)kollaboratøren
Yi har tidligere berettet om, hvilkei,
baggrund.formanden for "Nævnet for
Etnisk Ligestilling", forfatteren Peter
Seeberg, har. Han tilsluttede sig således i 70 ·erne på ejendommelig vis

tilsyneladende Baader-Meinhofbandens metoder.
Men det er værre fat endnu. En
overlevende fra modstandsorganLrationen Studenternes E..flerretningstjeneste har nu g;ort opmærksom på, at den
højt ansete multietniker også har en
fortid som nazi-kollaboratø,: Han deltog i 1944 i.fremstillingen q(nazistiske
propaganda/i/ml
Vi bringer 11forkor1e1 et brev fra en
af Frihedskampens ve/emner til nogle
af de organisationer. der under Seebergs forsæde deltager i Det etniske
Liges1i/li11gs1uevns arbejde for at skaf
fe fremmede folkegrupper ligestil/i11g
med danskente.

Red.

Den 28n 1994.

Formændene for Dansk Folkeoplysniogs Samråd, Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, LO og

Dansk Arbejdsgiverforening.
)eg tillader mig som privatperson at
rette henvendelse til Dem i f.ølgende anledning:
!følge loven om Nævnet for Etnisk Ligestilling er Deres organisation repræsenteret i dette organ, der har som opgave at
sørge for, at "spørgsmålet om etnisk ligestilling inddrages i flest mulige sider af
samfundslivet" samt at "synliggøre og
modvirke" forskelsbehandling, der evt.
udøves mellem personer af dansk oprindelse og anden etnisk oprindelse. Nævnet
skal også bekæmpe sådan fo rskelsbehandling og understøtte, at alle etniske
grupper uanset forskelle i deres forudsætninger gives mulighed for at udøve deres
aktiviteter på lige fod.
Det lyder smukt, ogjeg forstår egentlig
godt, at De har ladet Deres organisation
repræsentere. Men hvad er det egentlig,
Nævnet skal?
Jeg har gennem de senere år med voksende bekymring fulgt den udvikling,
som har fundet sted i kølvandet på en indvandring, der trods skiftende regeringers

forsikringer om "indvandringsstop" har
tilf.ørt os et stadigt voksende antal fremmede fra overordentlig afvigende kulturer. Fremmedsprogede udgør allerede nu
over halvdelen af skolebørnene på Vesterbro og Nørrebro i København. Og Kommuneinformation oplyste for ikke længe
siden, at her allerede er 350.000 indvandrere og flygtninge i landet (jf. vedlagte).
Selv om dette tal nok er noget overdrevet, kan det let forudses, hvad der vil ske,
hvis det fortsætter som hidtil - hvilket ikke kan undgås, hvis der intet effektivt
gøres for at stoppe immigrationen. Vi vil
så komme til at stå med meget betydelige
grupper af mennesker, som vi intet har til
fælles med, og som oven i købet har et
helt andet syn på grundlæggende værdier
end vi selv. Som bekendt prædiker Islam
f.eks. et andet syn på demokratiet, end
det, vort folkestyre hviler på, idet Koranen kræves adlydt forud for Folketingets
jordiske love. Dette har allerede sat sig
spor i skolerne i de områder, hvor indvandrerelever dominerer - se f.eks. de vedlagte par sider fra en rapport udarbejdet af
lærerne på Gasværksvejens skole. Jeg
kan også minde om det kvindesyn, som er
en cent,:al bestanddel af den islamiske
kultur.
Hvordan skal der kunne bygges et stabilt og efter vore nonner acceptabelt sam·
fund op, som giver plads for sådant?
Hvornår har den danske befolkning besluttet, at så fremmede kulturer skal etableres her og ligestilles med den danske?
Hvad indebærer loven, når den tilsyneladende forudsætter, at også efter vor opfattelse udemokratiske eller diskriminerende etniske kulturtræk skal "ligestilles"?
Jeg rejser disse spørgsmål over for
Dem også med baggnmd i den udvikling,
som nu er i gang i den danske ungdom.
Denne har jo tydeligvis en ganske anden
opfattelse af, hvad der foregår, end de generationer, der træffer de politiske beslutninger. Ikke mindst fordi vore politikere
ikke er i stand til at svare meningsfyldt på
bl.a. de lige stillede spørgsmål, radikaliseres ungdommen både over for de fremmede og over for de danske politikere og
institutioner, der medvirker til at skabe
noget, der ligner et uløseligt fremtidsproblem.
Denne udvikling imødegås med beskyldninger mod de unge for "fremmedhad" og deslige kritisable følelser - der
imidlertid ikke synes at dække over andet

end samme bekymring for fremtiden,
som min egen generation nærede, da vi
oplevede den tyske besættelse af Danmark og politikernes og de etablerede institutioners svigt dengang. Jeg ved, hvad
jeg taler om, for jeg deltog selv som ung i
kampen mod besættelsesmagten - og
samarbejdspolitikerne.
Jeg frygter, at de unge heller ikke nu i
det lange løb vil kunne holdes i ro med
hetz mod deres holdninger, bortforklaringer af, hvad der foregår, og beskyldninger
for "ansvarsløs" adfærd, når de sætter sig
til modværge. Og jeg føler, at den institution, som De repræsenterer, er i færd med
at kompromittere sig i de unges øjne på
samme måde, som samarbejdspolitikerne
gjorde over for os efter 1940.
Hvordan kan en hæderværdig organisation medvirke i et nævn, hvis opgave i
realiteten er at give helt uforligelige kulturtræk plads som et fast element i det
danske samfundsliv, uden at vælgerne på
noget tidspunkt er blevet spurgt om det
acceptable heri på en sådan måde, at ansvaret utvetydigt ligger hos vælgerne
selv, den dag udviklingens ulykkelige følger viser sig? Er deltagelse i dette nævn i
Deres medlemmers interesse?
Jeg tillader mig i denne forbindelse også at gøre opmærksom på det besynderlige valg, som ministeren har gjort med udpegelsen af forfatteren Peter Seeberg til
formandsposten. Peter Seeberg gjorde sig
allerede i 70-erne bemærket for en særpræget holdning, da han i B. T. ( 19/5
1975) udtalte bl.a.: " ... ud fra mine betragtninger er det også forståeligt, at folk
som f.eks. Baader-Meinhof-gruppen går
til yderligheder for at se et resultat, som
de ved ikke kan opnås ved parlamentariske midler.... Udstrakte grupper mener i
dag, at problemerne kun kan løses ved
vold. Jeg håber, de ikke bruger den overflødig, men vælger tidspunkter, hvor de
med tilstrækkelig bredde i tankegang og
erfaring kan få held med sig."
Og endnu værre: Så sent i sidste krig
som i 1944, hvor det var åbenlyst for enhver, hvad der foregik i landet, og hvor
Seebergs jævnaldrende var indviklet i
kamp på liv og død med besættelsesmagten, drog han til Tyskland som frivillig
medarbejder ved fremstilling af nazistiske propagandafilm! Det vil næppe volde
Dem vanskeligheder at forstå, hvorledes ~
en sådan person opfattes af dem, der satte
livet på spil hver eneste dag for at komme
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det nazistiske vanvid til livs - selv om
Seeberg senere har søgt at skaffe sig alibi.
ved at udlægge sin adfærd som en søgen
efter den "uvirkelige virkelighed".
Mit ærinde er ikke at ribbe op i disse
gamle affærer og langt mindre at opn:I en
form for hævn. Men jeg tvinges til at
spørge: Besidder en mand med en så markant svigtende realitetssans og mangel på
loyalitet over for det samfund, han lever i,
nu også ganske de rette kvalifikationer til
at beklæde formandsposten i et så problematisk nævn? Kan De virkelig lade Dem
repræsentere under forsæde af en sådan
person?
Men jeg må naturligvis også spørge
mig selv, hvorvidt de organisationer, Peter Seeberg har filet lejlighed til at omgærde sig med i nævnet, overhovedet er
klar over hans baggrund?
Med venlig hilsen,
Niels Ebbe Lundholl
SEEBERG Peter forianer; f. 22/6 1925 i
Skrydstrup, Haderslev Amt; søn af lærer
Christian Seeberg (dod 19371 og hustru
Karen Kjestine f. Kjær (død 1957); gift
11/10 19S2 (ægteskabet opløst) m . Hanne
Ellen$., f. 7/4 1933, datter af konsul,
direktør Borge Ludvigsen (se denne) og
billedhuggerinden Edith Ludvigsen (. Lund.
Student (Haderslev) 1943; mag. art. (alm.
og smlgn. litt. hist.l Kbhs Univ. 1950;
beskæftiget ved Nationalmuseets 3. Afd.
1953-55 og 1956·57. Hanseatiske Museet,
Bergen 1957-58 og Aalborg Historiske
Museum 1959; deltager i den danske
arkæologiske ekspedition til Kuwait 1960
og 1961·62 og i Jens Munk mindeekspedi·
tionen til Churchillfloden, Canada 1964;
museumsinsp. ved Viborg Stiftsmuseum
1960-93.
Formand fo r Nævnet fo r Etnisk Ligestilling
fra 1994.
Har skrevet: Bipe rsonerne (roman, 19561;
Fugls Føde(roman. 1957,amcr. udp 1990);
Eftersøgningen (noveller, 1962); r
·

skript til film by•
Sul•.
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"er Knut ·
. .,,

I Den Blå Bog ( I 994) har Seeberg åbenbart

"glemt" at oplyse om sin ungdoms "srudieophold" i Berlin.

"I hele Københavns Kommune er mere
end halvdelen af børn i I. klasse af fremmede folk eller kulturer. Antallet af fremmede stiger, og fødselstallet hos dem er
langt større end hos danskere. Med den
historiske baggrund, vi egentlig godt ved
besked om, er det ikke længere uvist, om
vi får de samme problemer her i landet,
som " kan se i alle andre lande. Spørgsmålet-er lruit,-irvornårf"
Advokat Folmer Rcindel, København,
i Jyllands-Posten 26/7 1994 i et indlæg under
O\'eNkritlen "Folkemord-da ikke her".
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Undergrundslitteratur
En medarbejder ved det svenske forsvars analyseinstitut, Gunnar .Jervas, fik i
1993 en pjece, "Flygtningeeksplosionen
- vor tids skæbnekrise", udgivet på det
svenske udenrigspolitiske institut. Denne
tryksag er tilgået os i en (tilsyneladende
korrekt) dansk oversættelse. Originalpjecen indeholder en del oplysninger, der er
specifikt svenske, men i den danske udgave er i noter redegjort for de tilsvarende
danske forhold.
Den danske udgave er udarbejdet af
noget, der kalder sig '"Danske Studenters
Oplysningstjeneste", som ikke har kunnet
identificeres gennem telefonbogen. Vi
modtager gerne nærmere oplysninger
om, hvem der står bag. Medlemmer, der
måtte være interesseret i pjecen, kan indsende deres ønske til os - gerne vedlagt
en frankeret svarkuvert (størrelse mindst
C5 og med 5 kr. porto). Vi vil så videreformidle ønsket om at la tilsendt pjecen,

FlYGTNINGEEKSPlOSIONEN
- VOR TIDS SKÆSNEKRISE?

såfremt det skulle lykkes at komme i forbindelse med udgiverne.

Racisme i Politikens Hus
På det seneste har racismen ved flere
lejligheder stukket sit hæslige fjæs frem i
de aviser, der udgår fra Politikens Hus.
Således ku11Ue man i Politiken d. J/6
læse om Hassans sønner, der læser lektier
fire-fem timer om dagen og desuden går
med aviser. "Den store skal være pilot og
den yngste læge" hedder det, hvorefter
skribenten konkluderer, "at det kan danske drenge ikke".
Politikens skribent ved øjensynlig intet
om, hvad Hassans sønner og danske drcn·
ge kan og ikke kan. Under alle omstændigheder er smøreriet et klokkerent eksempel på racisme.
D. 27/5 bragte Politiken et interview
med en ung tyrkisk kvinde, som fortæller,
at hun ikke vil giftes med en dansker. "Jeg
vil ikke kunne trækkes frem som et dårlig
eksempel på, hvad der sker, når tyrkiske
piger får meget frihed".
Et medlem af DDF skrev herefter et
læserbrev til Politiken, hvori det bl. a.
hed: "Hvad dårligt er der ved at blive gift
med en dansker? eller en aliikaner? eller
en kineser? Udtalelsen er en forhånelse af
danskerne som national og etnisk gruppe,
og den er derfor en krænkelse af straffelovens § 266 b, den såkaldte racismeparagraf. Det faktum, at talrige danske for-

ældre har taget gæstfrit imod tyrkiske svigersønner, forstærker udtalelsens forhånende karakter".
Politikens redaktion beklagede, at den
"desværre" ikke kunne afse plads til dette
anti-racistiske læserbrev.
I mellemtiden var der indgivet politianmeldelse mod både Politiken og den tyrkiske kvinde. Københavns Politi svarede
imidlertid, at "de nævnte udtalelser ikke
er afen sådan karakter, at de kan anses for
omfattet afstraffelovens§ 266 b".
D. 17/6 bragte Ekstra Bladet en gengivelse af en plakat, Find 5 fejl, til trods for,
at den iflg. bladet selv er ulovlig. Plakaten
kan ses gengivet på bagsiden af juni•
nmmneret af Danskeren, hvor dele af den
imidlertid er tildækket for ikke at videreformidle noget ulovligt. Dette hensyn viste Ekstra Bladet ikke. Den Danske Forening har derfor indgivet politianmeldelse
mod Ekstra Bladet for rundspredning af
racistisk materiale.
Redaktionen afventer sagens afgørelse
med spænding. for hvis Ekstra Bladet
kan slippe godt fra at udsprede ulovligt
materiale, så behøver Danskeren vel heller ikke at lægge bånd på sig i sin reportage?

Tilfældet Maisted
Ole Maisted er blevet frataget sit folketingskandidatur for Venstre efter al have
skrevet vedstående stykke.
Det kan næppe være advarslen mod
"multietniseringen" af Damnark, der har
været afgørende for neutraliseringen af
hans politiske ambitioner - sådanne advarsler er hans partifælle Finn Oelsner jo
gang på gang kommet med (senest Berlingeren 14/7). Det hævdes da også at
være Maisleds udtalelser om de danske
jøder, der gjorde udslaget.
Det er imidlertid en udbredt opfattelse,
at den jødiske del af befolkningen faktisk
har skaffet sig en indflydelse, der går videre, end deres antal betinger. Mange har
også undret sig over det tryk, der udfoldes
fra delllle side til støtte for "muhietniseringen" af Danmark. Er det forkert at sige
åbent, hvad der tales om mand til mand?
Er det forkert al mene, at et sådant tryk på
deo danske opinion er upassende i en tid,
hvor millioner af mennesker søger væk
fra verdens overbefolknings- og kaoscentre for at finde nye levesteder, og hvor
fo rsigtighed over for dette fænomen derfor er et afgørende element i loyaliteten
over for det danske samfund'/
Eller er det Maisteds meget kategoriske form - som han næppe har belæg for
at anvende - der har spillet ind? Man henretter dog sædvanligvis ikke politikere for
bastante udtalelser. Hvorfor så lige netop
Ole Maisted, når han lader pennen løbe af
med sig i sonunervarmen?
Det er farligt, hvis det jødiske samfund
i Danmark mener s ig berettiget til eller
tillægges en særstilling i den offentlige
debat. Man ville antagelig uden dramatiske k-0nsekvenser kunne hævde, at Akvarieforeningnen for Vanløse og Omegn har
skaffet sig ind i alle samfundets topstillinger. Man ville også kunne hævde, at folkene på Mors har en urimeligt stor indflydelse på landets styrelse. Hvorfor skal det
være anderledes, hvis man påstår, at tilsvarende gør sig gældende i relation til
den jødiske befolkningsgruppe?
De uhyrligheder, jøderne under 2. verdenskrig var udsat for, udgør ingen hjemmel for fredhellighed i debatten. Det jødi ske samfund ville næppe heller være tjent
med en sådan fredhellighed, der vanskeligt kunne skelnes fra et tabu. Og derfra
og til en opfattelse af, at der forgår noget
fo rdækt, er vejen kun kort.
Vi fraskrive r os jo dog f.eks. ikke retten
til at bedømme armenierne på godt og
ondt, skønt de under l. verdenskrig af de-

res tyrkiske overherrer blev udsat for et
folkedrab, der antagelig forholdsvis var
endnu større end det nazistiske Tysklands
mod det jødiske folk. Eller for den sags
skyld noget af de mange folkeslag, der i
tidens løb er blevet ofre i historiens malstrøm.
Historiens stats- og folkeudslettelser
skaber derimod behov for at gøre sig alvorlige overvejelser om, hvad konsekvenserne er af at fare med urimelige overdrivelser eller løs snak om andre - hvem de
så end er. Og ikke mindst til at betænke,
hvor nødvendigt det er for et folk, især et
lille folk, at værne om sin eksistens over
for en omverden i opbmd - sådan som
netop jøderne har vist at have lært det ved
deres nationalstat Israels identitetsvilje
og eksistenskamp.

Poli1ike1124/6-J994.
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Fare
for
social
uro
Lær afjøderne
Ole Maisted,
269, Rødovre:

Jylli1'(tevej

DE'l' ER en fuldstændig
misforståelse, at Danmark
har interesse i at blive om·
dannet til et multietnisk
samfund.

Vi har set, at de multietniske samfund skaber social
uro og religiøse sammen·
stød, der kan føre til borgerkrigslignende tilstande. For
øjeblikket har vi modtaget
og modtager så mange fremmede, at de udgør en trussel
mod vort. velfærdssystem.
De belaster arbejdsløshedsstatistikken negativt og dermed det sociale system. De
svage grupper i samfundet
bliver fjendtlig stemt overfor de fremmede, og det bliver ikke et mindre problem
i fremtiden. Det eneste mindretal, der klarer sig over
forventning, er de danske
jøder. På trods af at de kun
udgør 2-3 %0 af befolkningen, har de i kraft af deres
dygtighed og sammenhold
placeret sig i alle samfundets topstillinger. De sidder
i skiftende regeringer, i toppen af vore ministerier, i
toppen af vore universiteter, i de højeste retsinstanser, i toppen af pengeverdenen, i toppen af sundhedssystemet, de behersker de
store advokatvirksom heder,
de behersker kommunikationsmidlerne såsom aviser,
radio og tv og alt inden for
kunstens verden. De har gode internationale forbindelser på alle områder. Den
øvrige danske befolkning
kan virkelig lære noget, når
det er lykkedes 2-3 %, af
befolkningen at tilkæmpe
sig en så stor indflydelse p.1.
det danske samfund. Enhver ved, at det selvfølgelig
er sket i samarbejde med det
jødiske internationale sant•
fund, der har samme magt i
andre lande.
De jødiske m indretal har
erfaring fra mange tusind
å, , forfølgelse, derfor plejer
do deres talenter med omhu, så det kun er de bedste
af de bedste inden for ethvert område af samfundet,
der bliver hjulpet frem. De
benytter sig af den positive
nepotisme.
Danskerne kan )ære meget af deres jødiske landsmænd. De må blive lige så
dygtige. og do må tage konkurrencen op i en positiv
ånd.
Men danskerne skal ikke
frivilligt Jade Danmark omdanne til et multietrusk
samfund. Så kan konkurrencen om magten i Danmark blive så hård, at danskerne taber.
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Vi er røde, vi er hvide ...
Jensr Jensen har arbejdet i udlandet i 25 år. I dette og det næste nummer fortæller han om sine
oplevelser som fremmedarbejder i Saudi Arabien.
Min ørkenvandring begyndte efter at
jeg havde været en hel del år på OS-baserne på Grønland og i USA, hvor jeg er
skolet i sikkerhed, brand og redningsarbejde mv.
En dag fik jeg et brev fra en tidligere
kollega med en annonce, stor flot og prangende. Her søgtes en brandchef til Saudi
Arabien. Vedkonunende skulle have
kendskab til amerikanske normer vedr.
brandinspektion, undervisning, operation
- kort sagt alt, samt erfaring som en, der
er ved at gå på pension. Perfekt i engelsk.
Dynamisk og udadvendt samt forståelse
for og indsigt i forskellige kulturer samt
være diplomatisk.
Det sidste var måske ikke lige mig, da
jeg har det med at sige min mening, all efter s ituationen. Ligeledes løser jeg de
problemer, der opstår, i den rækkefølge,
jeg finder passende for at redde menneskeliv og værdier. Det samme med såvel
administrative som personalemæssige
problemer.
Dette er absolut ikke god tone i el feudalistisk samfund, især ikke i et muslimsk
land, hvilket jeg skulle erfare senere.
Endda flere gange uden at jeg skulle svigte min selvrespekt. Den er det sidste, jeg
vil opgive, den dag jeg skal dø.
Der var tale om en etårig kontrakt med
I 4 dages ferie inkl. rejsedage. Jeg søgte
jobbet og fik det. Få dage senere landede
jeg om aftenen i Dharhan i Saudi Arabien. Der var 32 grnder og en tør trykkende
luft.
Den unge arrogante tolder rodede i min
skuldertaske og fik fat i min plastikpose
med bløde ostemadder, som min veninde
havde givet mig med. I sin iver nåede han
at stikke en hånd ned i posen førend lugten havde nået hans næsebor. Han smed
skuldertasken fra sig og forbandede mig
og mine ostemadder højlydt. Han jog mig
gennem tolden mens han holdt armene
langt ud fra kroppen og forsvandt.
Da jeg endelig fandt min kuffert, skulle en anden tolder kigge i den. Al bagage
undersøges, selv børns små håndtasker.
Der kunne jo være gemt porno eller en lille flaske spiritus.
Foran mig stod et ægyptisk ægtepar,
der havde været på ferie i England. Alle
deres store kufferter blev gennemrodet
grundigt. Der blev stort påstyr, da tolderen fandt et Kristus-billede i den ene kuf-
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fert. Et billede på størrelse med et postkort. Nu var Fanden løs. Nu skulle der
hentes en overordnet tolder. Ægteparret
protesterede høj lydt. Jeg forstod ikke,
hvad de sagde, da de talte arabisk/ægyptisk.
Den overordnede tolder kiggede kort
på Kristus-billedet, og med en bånlig
armbevægelse Jod han det falde ned i affaldsspanden. Kvinden smågræd mens
manden forsøgte at bjærge, hvad bjærges
kunne af deres ejendele, der lå spredt på
skranken. Jeg begyndte at hjælpe ham,
men fik den besked fra tolderen, at det
vedrørte ikke mig.
De skal være glade for, at de kommer
ind i landet, sagde tolderen.
Lufthavnen sydede af nysgerrige unge
saudier og soldater med maskinpistoler.
Soldaterne var så små og splejsede, som
var de rekrutteret på en svagbørnskoloni.
Jeg fandt hurtigt min kontaktperson.
Selveste chefen var kørt de ca. 150 km
ude fra lejren for at hente mig. Det var
helt oplivende at mærke den "kølige" luft
i bilen, ca. 20 grader C.
At være fremmedarbejder i Saudi Arabien er som at være slave. Helst en underdanig slave.
Alt importeres, lige fra arbejdskraft til
fødemidler. Intet har de selv forsøgt at f\1
skik på. Alt forfalder, så snart fremmedarbejderne enten forsvinder eller bliver
seodt ud aflandet.

Selv så simpel en ting som at registrere
en nyankommen udlænding foregår med
besvær. Fotografering må ofte tages om,
da man helst skal ligne en straffefange.
Skiltet med identifikationsnummer skal
holdes helt stille og i en bestemt højde.
Identifikationskortet udskrives på arnbisk og engelsk med foto. Det påføres
trosretning, så det er synligt for enhver,
hvem der er vantro.
Mit problem var, at jeg ikke er medlem
af nogen trosretning. "Det skal du være",
sagde saudien, der udfyldte ID-kortet og
skrev KRISTEN.
Jeg protesterede. Jeg er ikke katolik!
Alle kristne er her det samme. Men
hvis de vil være muhamedaner, belønnes
det med 80.000 Riyals (ca. 125.000 kr.)
sagde saudien.
"Så må der også følge et par kvinder
med", svarede jeg.
Det blev han ganske fornærmet over og
lod mig vente på mit ID-kort. Han forlod
kontoret, og imens så jeg mit snit til at fiske et par overskydende fotos af mig selv
op fra affaldskurven.
Det er strengt ulovligt at være i besiddelse af et af disse fotos.
At få udstedt et saudi-kørekort var endnu mere besværligt. Først skal det oversættes til arabisk . Men det danske blev afvist efter I4 dage. Til held for mig havde
jeg mit amerikanske kørekort, der blev
anerkendt, men jeg skulle alligevel til
køreprøve samt afgive en blodprøve.
!!,;•~

Efter en lang køretur nåede vi til klinikken. Det lignede mest af all en form
for slagtehus.
På parkeringspladsen stod der en pickup, godt nedslidt og på laddet lå der en
død mand iført laset arbejdstøj .
Jeg troede først, at han sov, da der ikke
var nogen skade at se umiddelbart. Vi fik
at vide, at det var en pakistaner, der var
faldet ned fra et stillads. Ingen nysgerri-

ge, ingen panik. Her tæller en død ikke.
Hinduen mente, at han var over de to
Der var et mylder af alle mulige natio- · andre. Katolikken var lige så underdanig,
naliteter, der skulle have taget en blod - som inderne var i den engelske kolonitid,
prøve.
og muslimen var ikke kun doven, men ogDa jeg så de uhumske forhold, skulle
så særdeles slesk, hvilket forårsagede, at
jeg ikke have taget nogen blodprøve. Der de to andre klagede over, at de måtte gøre
var ægyptiske og philippinske sygeplejer- ha.ns arbejde vedr. brandinspektionen.
sker med blodstænk på ki tlerne. På borHver gang jeg gav muslimen en skidedene lå blodige klude. Kørekort eller ej . balle, gik der kun kort tid, før den lokale
Jeg forlod lokalet.
mullah stod på mit kontor og fortalte mig
I øvrigt stod min blodtype på kørekor- om min vantro moral og holdning til mutet. Hvilket jeg senere fi k godkendt.
hamedanerne. Samtid ig truede han med,
Da vi en time senere forlod klinikken,
at han nok skulle gå videre med sine oplå pakistaneren stadig på ladet, u ti ldækket levelser... Det endte altid med, at han sagi solen.
de: "Hvis du ikke havde været her, havde
Der står hele tiden en ny parat til at
der ikke været noget problem".
overtage de mest tarvelige jobs til en ringe løn af I .000 til 1.500 kr. pr. md. og en
På den ugentlige fridag, fredag, havde
sølle ferie på tre uger en gang pr. år, hvis
alle travlt med at komme ud af lejren. De
ikke arbejdsgiveren i iøbet af året har fleste europæere og amerikanere havde
skiftet mening og egenhændigt har for- billejlighed. Men mange var ikke meget
længet kontrakten med 6 eller 12 månefo r at være chauffør grundet de usikre
der. En fattig fremmedarbejder med kone forhold i trafikken og retsstillingen.
og flere børn i Indien eller Pakistan gør
Man kørte sjældent alene, da evt. uheld
ikke nogen form for indsigelse. Det be- eller trafikuheld kunne bringe en i en særnytter de saudi arabiske arbejdsgivere sig
deles vanskelig situation. Derfor kørte vi
særdeles meget af. 50-60 timers arbejds· helst to eller tre sammen.
uge er almindeligt uanset det er 50 grader
Fredagsturen gik som regel til Hofuf,
Celcius i skyggen. Men til gengæld må de
hvor middelalderen stadig eksisterede.
bede fem gange i døgnet, hvilket kan vaDet var ikke ualmindeligt at se en flok
riere fra 15 til 30 minutter pr. gang for de
vilde store hunde (herreløse) stå i vejkanrettroende. Men hinduerne forstod også at ten og gnave i en trafikdræbt kamel.
fil deres pauser. Ligeledes var det kun en
Det koster dobbelt så meget at trahindu, der turde sparke en muslim i
fikdræbe en løsgående kamel som en
røven, når bedetiden var overskredet.
kvinde, da det altid vil være den bedste
kamel, saudien har mistet.
At lede og styre 3 brandmestre: en hinDet giver en helvedes masse problemer
du, en kristen og en muslim, er noget af for fin naet, hvis en fremmedarbejder blien oplevelse.
ver indblandet i et trafikuheld, uanset
Alle tre havde været i den indiske hær.
hvem der har skylden.
Hvordan de fllr dette til at fungere i lndi·
Ved grov trafikforseelse eller sprit.køren, ved jeg ikke, for ingen af dem kunne sel kan man sidde og rådne op i spjældet.
enes.
Selv firma-manageren bliver afhentet til

afhøring og kan ryge ind ved forseelsen.
Først når hele sagen er opklaret, og det tager sin tid, kommer manageren på fri fod.
Måske vanker der en gang piskning, of.
fentligt! Derefter udvisning samt erstatning.
Der samme omkvæd går igen: Hvis du
ikke havde været her, var ulykken ikke
sket.
At gå på indkøb i en middelalderby er
som at skrue tiden tilbage. Her kan opleves
offentlig afstraffelse. Stening for de utro
kvinder og halshugning afutro mænd. Ligeledes ved voldtægt og mord. Gemene tyveknægte far hugget en hånd af.
Stening er en langsom henrettelsesmetode. Men den har dog det "humane"
aspekt, at bødlen som regel giver kvinden
et snit i halsen, så hun forbløder samtidig
med at pøbelen kaster med sten.
Det er bedst at komme i god tid og holde sig lidt på afstand, medmindre man
gerne kaster med sten eller vil se blod.
Omtalte foregår altid efter fredagsbønnen, ved middagstid. Politiet holder styr
på masserne ved hjælp af lange rykke
stokke. De sørger ligeledes for, at alle tilskuerne kaster med sten, hvorved alle kan
føle had og hævn over den dødsdømte.
Bødlen
ankommer
under
stor
"politi"beskyttelse i fuld fart og forsvinder lige så h urtigt, når hans beskidte arbejde er overstået. Det er ikke ual mindeligt, at en eller flere fremmedarbejdere
bliver halshugget. Alt afhængig af den
dødsdømtes hjemlands formående. At
overvære dette på en juleaftensdag er mere end man forventer.
At gå rundt på egen hånd i en middelalderby kan være en tvivlsom fornøjelse.
Hvis det passer de lokale, bliver man
presset ud i rendestenen, og man redder
sig nemt en spytklat hist og pist uden anden grund, end at man ligner en vantro.
Især skal man tage sig i agt for ikke at støde ind i en chadorklædt kvinde. Deres
flagrende sorte beklædning kan let komme til at strejfe en, og så er fanden løs,
hvis det passer kvinden. Råben og skrigen
indtil der kommer forstærkning! Og inden man har set sig om, er man omgivet
af gale mænd og kvinder. Det religiøse
politi kommer hurtigt til stede. Måske bliver man taget med til afhø ring på stationen eller får et par slag med stokken.
De eneste kvinder, man kan komme i
nærheden af, er tiggere. Det var påfaldende, at der var en del unge kvinder, der tiggede, selv en højgravid. Jeg gav hende et
pænt beløb, og via en inder fik jeg hende
til at fortælle, hvorfor hun tiggede. Hendes mand havde smidt hende ud, og hun
turde ikke rejse hj em til familien.
Det er noget af en ørkenvandring at se
kulturberigelsen fra den muslimske livsform, som de rettroende prædiker for.
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Profitøren
Den radikale Lone Dybkjær havde held
til at komme i Europaparlamentet. Bl.a.
fordi hun hvervede indvandrerstemmer.
Hun lavede bl.a. en v-~lgpjece på urdu som hun åbenbart realistisk erkender er
samtalesproget over for de mennesker,
hun har været med til at skaffe stemmeret
til et europæisk valg.
I pjecen lover De Radikale, at de vil arbejde for, at alle mennesker fra den 3. verden, der har boet i et EU-land i 3 år, skal
have samme sociale og uddannelsesmæssige rettigheder som europæerne, arbejdsrettigheder som dem og fri ret til at
!lytte rundt i Europa uden hensyn til nationale grænser.
Kort sagt: Fribillet til Europa for enhver, der har haft held til at holde fast her
i 3 år.
Det er Europas pligt at tage godt imod
nye medborgere, siger driftige Lone i pjecen, og de skal sikres bolighjælp, socialog sundhedshjælp. Og de skal have lov til
overalt i Europa at oprette deres egne kulturelle institutioner.

Og så kom Lone i Parlamentet.
Sådan er altså Det radikale Venstres
politik i den nye folkevandringstid, vi lever l.
Nogen vil endnu kunne huske, hvordan
Det radikale Venstre for 2. Verdenskrig
brugte kræfterne på at skaffe gode
relationer ti l Hitler-Tyskland. Selv om det
var almindeligt kendt, hvad der foregik.
Selv om jødeforfølgelserne allerede var
begyndt, KZ-iejre bygget, Tjekkoslovakiet massakreret...
Med den radikale udenrigsminister, P.
Munch, i spidsen blokerede partiet - der
også dengang var tungen på vægtskålen alle forsøg på at stå imod over for
nazisterne. På den måde bragtes Danmark ind i krigen på Nazitysklands side,
og først det folkelige oprør i 1943 imod
den ryggesløse politik skaffede os en
plads som tålt i de allieredes rækker.
Der er ikke meget nyt under solen.
Hverken i henseende til holdninger eller
holdningsløshed.

Lone Dybkjær
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Oversættelse:
Det Radikale Venstres
europæiske indvandringspolitik
Den 9. juni er der valg til Europa-Parlamenter. Det Radikale Venstre vil gerne
sætte indvandringspolitik på dagsordenen.
• Det Radikale Venstre vil arbejde for, at
alle mennesker fra den tredje verden,
som har boet 3 år i et EU-land, skal have samme rettigheder som EU-borgere.
Det skal gælde både når vi taler om sociale og uddannelsesmæssige rettigheder og når vi taler om retten til fri bevægelighed over de nationale grænser
inden for Den Europæiske Union.
• Det er Europas pligt at tage godt imod
nye medborgere. Derfor vil vi arbejde
for, at man sikrer en ordentlig behandling af indvandrere i alle medlemslande. Vi skal sikre bolighjælp, social- og
sundbedshjælp, mulighed for sprogundervisning, samt jobtræning for at
hjælpe til en mere aktiv deltagelse i
samfundet.
• Det Radikale Venstre vil aktivt modarbejde ethvert tilløb til racediskrimination og forskelsbehandling inden for arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet
og boligo1mådet.
• Det Radikale Venstre vil arbejde for at
etniske minoriteter overalt i Europa fftr
ret til at oprette deres egne kulturelle
institutioner og til at dyrke deres religion frit.
• Det Radikale Venstre ønsker at inddrage indvandrernes egne organisationer i
arbejdet på at skabe bedre forståelse
mellem befolkningsgrupperne.
• Regler for opnåelse af statsborgerskab
og regler for familiesanunenføring er
nationale anliggender og derfor forskellige fra land ti l land. Men Det Radikale Venstre ønsker at EU-landene
samarbejder på disse områder, fordi de
bærende principper er ens.
Det Radikale Venstre vil bruge det europæiske samarbejde til at skabe nærværende og konkrete resultater for alle
mennesker. Det gælder på indvandrerområdet såvel som på det miljøpolitiske, det
arbejdsmarkedspolitiske og når vi skal
varetage vores globale ansvar.
Det Radikale Venstre vil arbejde i Den
Europæiske Union ud fra den tanke, at
hvor EU kan skabe praktiske resultater
for folk som dig og mig, så skal vi bruge
samarbejdet. Ellers skal problemerne stadigvæk løses på det nationale oiveau. EU
må i sin lovgivning aldrig hindre, at enkeltlande kan gøre det bedre og yde en
ekstra indsats.

Berl. Tid.

4/6 /994.

Eksempler på Radikale realiteter:
"Efter min 111eni11g er flygtningene hverken noge11 samfimdsøko11omisk eller kulturel trussel". Kirsten Lee, Det radikale Venstre, B.T. 18/6 1990.
Sanunenlign Ugebrevet Mandag Morgen, nr. 2 1993: "Befolknings- ogflygmingeeksperter advarer 1111 politikerne kraftigt imod udvikli11ge11 i flygtningeproblemet.
Det sker i en analyse, Ugebrevet Mandag Morgen har udarbejdet om tilstrøm11ingen
afflygtninge til Danmark. Den konkluderer, at problemet risikerer at blive Danmarks største i de kommende år, og overgå ledigheden som den opgave, der er størst
behov for at finde e11 hurtig løs11ing på. Eksperteme fi11der således, at flygtninge.
problemet er stærkt undervurdere/. Vi står først ved begyndelsen afproblemet, som
uundgåeligt vil æ11dre danskernes hverdag markan/ de kommende år. Det vil udvikle sig med en selvforstærke11de kraft, vurderer professor P. C. Matthiesse11, Københavns Universitet...Han henviser til, at vi nu befi11der os i en situation, som befolkningseksperteme længe ltar advaret imod..."
"Reglerne i vor udlændingelov udelukker effektivt mennesker, der flygler f eks. på
gnmd affattigdom, fra cu ja opholdstilladelse hos os". Kirsten Lee, Det radikale
Venstre, Aalborg Stiftstidende 22/9 1990.
Sammenlign FN's flygtningehøjkommissærT. Stoltenberg i Jyllands-Posten 17/6
1990: "For mange asylansøgere, der ikke erfiygt11i11ge.får alligevel lov til at blive i

Danmark og de øvrige 11ordiske lande".
"Det er vigtigt, at vi fastholder vores ulandsbistand på et højt stade. jor det er
kun på den11e måde, at vi ka11 forhindre i11dva11dringspresset og flygtningepresset
mod ikke blot DaJ1111ark, men ogsd mod EF s grænser". Elisabeth Arnold, Det radikale Venstre, Folketinget 8/4-92.
Sammenlign den fhv. vesttyske forbundskansler Helmut Sclunidt, Socialdemokratiet, Jyllands-Posten 17/6-92: "11950 udgjorde de industrielt udviklede donor-

lande endnu e11 tredjedel og modtagerkmdene to tredjedele afJordens be/olk11i11g.
Men i løbet af 30 år vil de lande, der ka11 gøre sig håb om at modtage udviklingshjælp, 1egne sig for fem sjeuedele af Jordens befolk11ing. Håbet om. at de11 i11d11strialiserede del afme11neskeheden via udviklingshjælp vil lamne ud/i-i den fem gange så store res1erende del afdennes armod. bliver til en grundløs illusion".
"V, mener, at de1 er en menneskeret, at jlygtninge kan leve sammen med deres
ægtefælle og mindreårige børn". Jørgen Estrup, Det radikale Venstre, Berlingske

Tidende 13/10-89.
Sammenlign professor i befolkningslære P. C. Matthiessen, Søndagsavisen 3,
20/5 1990: "Der bliver et s1ige1uie pres for M hente fattige pårørende op til Da11-

111ar.k. Det vil fortsætte, fordi der reelt ikke sker e11 integration. Når anden generations i11dva11drere stadig henter deres ægtefæller i 1j;rkiet, er det jo et udtrykfor. tit integratione11 ikke lykkes. Dermed kommer der nye fremmede la1lwrer ind, som vil
kræve endnu flere sammenføringer. .. Det er som snebolde, der miler".
"Noge11 ...hævder, at der ligger rene proformaægteskaber bag en række familiesamme11føri11ger. Der er der overhovedet ikke do/a,me,uation for". Kirsten Lee, Det
radikale Venstre, Jyllands-Posten 4/8 1990.
Sammenlign Turggay Citirikkaya, fh v. fonnand for den anatolske kulturforening
i Århus, Jyllands-Posten 5/6 1994: "De økonomiske problemer bliver værre og
værre i 1j;rkiet. så derfor er der stor udvandring til de rige lande i Europa ... (pro-

Jonnaægteskab) er den e11este muligJu"J for mange tyrkere for at komme til Danmark."
"Der er intet be/ægfor ai snakke om, hvor meget flygtningene koster det danske
sa,efund". Kirsten Lee, B.T. 18/6 1990.
Kommentarer hertil er vist overflødige!

Indvandrerpjece på urdu
De Radikales spidskan·
didat til EU-valget, Lone
Dybkjær, sætter .. indvandrerpolitikken

.på

dagsordenen i den valg·
pjece, hun netop har fået
udgivet på et af de største indvandrer-sprog,
urdu. Bekæmpelse af ra-

cediskrimi.nation og for·

skelsbeh_a n(ili.ng
samt
kamp for lige rettighe•
der for alle memiesker- ,

fra den tredie verden,
der har opholdt s ig i .et .
EU-land i tre år,
blandt temaerne.

er :
"

Hvad er
landsforræderi
i nutidens
Danmark?
Læser man straffelovens kapitel 12
(om forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, (såkaldt
landsforræderi)) bliver det klart, at
lovgiverne ikke har forestillet sig den
situation, landet nu står i. Man har kun
forestillet sig konfrontation med fremmede stater. Masseindvandring, ctni•
ske stridigheder og terrorisme var
ukendte begreber for lovens givere, og
loven er derfo r slet ikke tilpasset nutidens virkelighed.
En grundig revision er bydende
nødvendig, men indtil nu har ingen
politikere (os bekendt) vovet at påpege
denne indlysende kendsgerning.
Ved at indsende en frankeret og
adresseret svarkuvert (porto kr. 3.75)
vedlagt ekstra 5-kroners frimærke (for
at sikre at v i ikke drukner i bestillinger
fra indvandrings-lobbyens lakajer) !ar
De vort forslag til, hvordan straffelovens kapitel 12 kan revideres, således
at noget af det, der fo regår i Danmark
i dag, legalt kan defineres som det, det
er, nemlig groft og utilgiveligt landsforræderi.
Bestilling hos Folkebevægelsen
Stop Jndvandringen 's fonnand:
Elinor Bjeldbak
Bjømøgade I 7, 9000 Aalborg.
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Ved et filosof-jubilæum
Den tyske "nationalistiske" filosof Herder, som blev født for 250 år siden, er på mange måder
stadig aktuel.
AfPeter Neerup Buhl
Herder huskes ister som foregangsmand for nationalitetsprincippet, der
.fik ge1111emgribe11de indflydelse p_å det
19. og 20. århu11dredes historie, navnlig i Europa.
Artiklen behandler baggrunden og
grundlaget for hans tanker og hans
betyd11i11g for flere vide11skabsgrene
og for opfattelsen af det enkelte men11eskes vilkår i det, forhold til den omgivende verden. Nationens grund/tig
var for Herder folket. især dets jævne
og jordbundne lag. som ikke var
præget afkosmopolitisme og åndshovmod. Han anerkendte ethvert folks re/
til sit eget liv og sin egen /a,ltur og e11hver tidsalder som værdifuld i sig selv.
Raceoverlegenhed ville han ikke vide
af, me11 hyldede "de vidu11derlige adskilte nationer" som ligeberettigede,
der dog abso/111 ikke burde blandes.
Red.

Få filosoffer er blevet så misbrugt og
misforstået som tyskeren Johann Gottfried von Herder (1744-1803). At det i år
er et kvart årtusinde siden, han blev født,
giver en passende anledning til at sætte
hans tanket i det rette perspektiv.
Herder lagde grunden for både den
moderne sprogvidenskab og etnologien,
men han er alligevel mest kendt for at have "opfundet" det moderne nationalitetsprincip - hvert folk sin stat. Hans filosofi
var et opgør med det 18. århundredes
statsdannelser, som dels opsplittede nationer (f.eks. den tyske), og dels var multinationale (f.eks. habsburgerriget og det
engelske imperium). Han så sådanne stater som kunstige organisationer, der kun
kunne opretholdes ved ren mekanisk
magt. Som alternativ hertil søgte han efter en mere naturlig eller "organisk" kraft,
der kunne opretholde fællesskaber uden
magtanvendelse, og fandt den i folket. For
Herder er et folk først og fremmest afgrænset ved at besidde et særegent sprog,
som former hele dets mentalitet og levevis. Hvert folk har sin egen "tænkemåde",
og i denne tænkemåde har ifølge Herder
individer fra samme nation mere tilfælles
end to individer, ligegyldig hvilke, frn to
forskellige nationer. Enhver nation har
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derfor en distinkt, individuel sjæl eller
"genius", som ødelægges ved at sammenblandes med andre nationer. Herder kom
med bidende bemærkninger om "den vilde blanding af hele nationer", og ban så
en analogi til nationernes naturlige rodfæstethed i planteverdenen: Hvis alle nationer blev, hvor de oprindeligt var "plantet", kunne man se på verden som en have
med diverse nationale planter, hver voksende i overensstemmelse med sine egenskaber.
"Den mest naturlige stat er et samfund
med sin egen nationalkarakter", mente
han og fastslog, at multinationale stater er
dødsdømt rra begyndelsen: "Disse sammenlappede indretninger kendt som statsmaskiner er ganske blottet for indre liv.
Der er ingen følelse, ingen sympati af nogen art til at forbinde deres enkelte dele.
Nøjagtig som a:ojanske heste bevæger de
sig sammen eller mod hinanden. Uden
nationalkarakter er de blot livløse monstre." Det naturlige er, hvad der forekommer i en given sammenhæng, hvor fremmede elementer ikke er a:ængt ind, hverken for kunstigt at stimulere væksten eller
at hæmme den.
"Humanitet" er altid national
Eksistensen af selvstændige nationalstater var for Herder lige så naturlig og
nødvendig "som afvekslingen mellem
dag og nat"; det var noget, menneskene
måtte acceptere og tilpasse sig, som de
bedst kunne. Kosmopolitisme var for ham
højst en munter i11usion, men snarere "en
invitation til internationalt kaos og
påtvunget ensartethed".
Herder troede på fremskridt mod større
u1mmanitet i verden, men denne huma·
nitet var ikke- at forstå som en vag
"kærlighed til menneskeheden". I sine
"Briefe zu Beforderung der Humanitåt"
fastslog han, at begrebet "menneskelighed" er blevet reduceret til et dække for
hykleri: "Man foregiver at elske menneskeheden som helhed blot for at undgå
virkelig at elske nogen af dens enkelte
medlemmer." Fremskridt i humanitet betød for Herder tværtimod en selvstændiggørelse og afgrænsning af hvert enkelt
folk, ledsaget af en voksende respekt for
andre folks ligeberettigelse såvel som for
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individernes ligeberettigelse indenfor det
enkelte folk. Han afviser kategorisk, at
derud over dette skulle findes fælles værdier for menneskeheden. Hvad der er perfekt for en nation, er dødbringende for en
anden. Åndelige relationer mellem forskellige nationer er undtagelsen snarere
end rege1en, idet den ''indre kerne" i en
folkeånd er "hård", nærmest uigennem·
trængelig. Kun overfladen berøres ved
mellemfolkelige kontakter.
Ydermere er det umuligt for det enkelte menneske, selv geniet, at løsrive sig fra
de begrænsninger, som tilfældet har sat
det i. Enhver er uafhjælpeligt præget af
tid og sted, Sprog, religion og folkets fælles traditioner. Ingen kan derfor udtrykke
sig i kosmopolitiske begreber. Denne relativisme eller subjektivisme fik Herder
til at afvise alle "generelle" politiske principper såsom "natur1ige rettigheder"

("menneskerettigheder"), Rousseaus myte om den "oprindelige" narurtilstand,
den abstrnkte ide om den "bedste" form
for regering og tanken om en forbilledlig
civilisation.
"Det ville være den dummeste forfængelighed at forestille sig, at alle verdens
indbyggere skal blive europæere for at leve lykkeligt", skrev Herder i sit hovedværk ''Ideen zur Philosophie der Gesehichte der Mensehheit", og han fortsatte:
uvme vi selv være blevet, hvad vi er,

udenfor Europa? Han, som placerede os
her, og andre der, gav utvivlsomt dem en
lige ret til at nyde livet. Lykke er en indre
tilstand, og derfor er dens målestok ikke
beliggende udenfor os, men i brystet på
hvert enkelt individ, hvor den alene kan
bestemmes (...). Lad os derfor ikke fra
letkøbt stolthed eller alt for tarvelig forfængelighed bedømme form og standard
for menneskelig lykke højere eller lavere
end den er blevet fastsat af Skaberen, for
han alene ved, hvad en dødelig kan opnå
på Jorden."
Som en logisk følge af dette standpunkt var Herder imod enhver tanke om
verdensregering såvel som andre former
for ydre utopier, herunder "denne frygtelige fiktion", som han kaldte tanken om
en institutionaliseret europæisk magtbalance- "det har i århundreder været målet
for et forenet Europa at ophøje sig selv til

en despot, som tvinger alle Jordens nationer til at være lykkelig på sine måde",
skrev han i sit hovedværk. Han anerkendte ingen niveauer mellem de enkelte folk
og menneskeheden. Ethvert forsøg på at
skabe nogle sådanne ville i stedet for at
forene folk netop splitte dem.
Den anti-romantiske Herder
Herder bliver ofte kaldt romantiker, eller hans filosofi sammenblandes med hans
romantiske efterfølgeres, men der er afgørende forskelle mellem ham og romantikerne. Horders filosofi var resultatet af
empiriske undersøgelser af konkret eksisterende folk - han foragtede romantikernes metafysiske og aprioriske systembygninger. Romantikerne antog som deres udgangspunkt, at staten er en hannonisk,
færdig "organisme", mens Herder anerkender konflikter og opposition - helheden er blot et resultat af utallige, spontane
handlinger. Folket var med andre ord for
romantikerne en konkret "ting,,, for Herder en stadig "begivenhed", som kun eksisterer i kraft af dets enkelte medlemmers
stadige viljesytringer. Romantikerne havde som mål en ydre, endelig utopi, mens
folket for Herder med et kierkegaardsk udtryk er en stadig "vorden" - det opnår aldrig et statisk slutpunkt, hvori det besidder
Lykken og Sandheden. Hver generation
må begynde fra grunden.
Romantikernes tanke om staten som en
"organisme" afveg også fra Herders opfattelse, forsåvidt som de åndshovmodigt
opfattede samfundsklasserne parallelt
med organerne i et legeme - fyrsten var
hovedet, arbejderne hænderne osv. mens Herder opfattede de enkelte individer som fuldt ud selvstændige enheder eller organismer indenfor statens større organisme. Romantikerne var kort sagt totalitære, Herder liberal.

Opgør med Andshovmod og utopier
Herders syn på de intellektuelles stilling i samfundet må ses i intim forbindelse med hans syn på statens opbygning.
Mens romantikerne ville reformere folket
"oppefra", ønskede Herder, at det skulle
foregå "nedefra", fra folket selv. Den drivende impuls i Hcrders "populistiske" eller demokratiske tænkning var netop ideen om, at Folket, de almindelige mennesker, som hidtil var blevet betragtet som
politisk wnyndige, slet ikke var en uartikuleret pøbel, men faktisk den mest kreative kilde for en nations kultur.
Som tilhørende det "egentlige" folk
regnede Herder medlemmerne af de forskellige arbejdende klasser og andre
'Jordbundne" mennesker, det nationale
"Jordens salt", som ikke er for stærkt
påvirket af den abstrakte såkaldte "civilisation". De intellektuelle regnede han
derimod ikke ubetinget med til folket.
Deres fornemste funktion var faktisk at
gøre sig selv over/lødige, idet de skulle
arbejde for homogenitet, for enhed mellem "folk" og "nation", hvorved forskellene mellem høj og lav, styrende og undersåt, ophævedes. Dengang som i dag
var "åndseliten" imidlertid altovervejende kosmopolitisk og elitær, så Herder satte sin lid til fremkomsten af stærke folkelige ledere, "aristo-demokrater", som skulle gennemføre folkesuveræniteten med
kloge reformer (ikke ved "revolution",
som han var absolut imod).
Herder finder, at den "vilde, som elsker sig selv, sin kone og sit barn med stille glæde, og som virker med begrænset
aktivitet for sin stamme og for sit eget
liv", er et "mere ægte væsen end den kultiverede skygge, som er henrevet af
kærligheden til skyggerne af sine hele art,
dvs. til et navn." Den vilde kan vise gæstfrihed og vanne, mens "det overstrømmende hjerte hos den tomme kosmopolit
er et hjem for ingen." Den ubegrænsede
udvidelse af følelserne gavner ingen,
fastslår Herder. Den udsletter dem, idet
"den i ubestemte strømme spreder i luften, hvad der skulle have dannet en stråle
af kærlighed".
Herder afviser således de intellektuelles selvovervurdering, og i samme tone
gør han op med åndshovmodet i relation
til fortiden og til andre folk. I sit polemiske essay "Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit" angreb han direkte dem, der i overensstemmelse med den da-(og nu-)værende "oplysningstid" så fortiden som intet andet
end en indledning til nutiden, og som bedømte dens fejl og resultater udelukkende
ud fra nutidens standarder eller i lyset af
over-historiske absolutter ("menneskerettigheder", "demokrati" osv.).

Hvert eneste moment af historien havde for Herder en værdi i sig selv.
Hvad angår forholdet til andre folk, tog
han afstand fra enhver form for racisme.
F.eks. angreb han lidenskabeligt sin tidligere lærer Immanuel Kants opdeling af
menneskene i et hierarki på 4-5 distinkte
racer. Hele hans filosofi går ud på åndeli·
ge forskelle mellem nationerne, ikke fysisk-biologiske forskelle mellem menneskene.
Herders hyldest til "de vidunderlige
adskilte nationer" som ikke et nødvendigt
onde, men som en værdi i sig selv, har
faet fornyet aktualitet nu, hvor tragedierne ved forsøgene på at blande folkene begynder at vise sig.
Det må fastslås, at forsøgene på at
sværte ham som romantiker eller endog
som forløber for nazismen er uberettigede og stik modsat sandheden. De er typiske eksempler på de stadige bestræbelser
for at mistænkeliggøre enhver kritiker af
kosmopolitismens utopier- denne frygtelige Hydra, som får to nye hoveder for
hvert, der bliver afhugget. Herder er
måske særlig værdifuld i dag, fordi han så
at sige bekæmper "anti-racisterne" på deres egen grund ved i sit billedsprog at tale i "naturens" og "mangfoldighedens"
begreber, skønt han konsekvent tænker i
åndelighedens og folkelighedens sfære.
Han har såvist ikke "opfundet" nationalitetsbegrebet, men han er blandt dets
grundlæggende og bedste fortolkere.
Perer Neerup Buh/

Ironisk nok
"Racisme og frenunedhad" er jo vor
intellektuelle over- og medløberklasses
søvngængeragtige feltråb i kampen mod
forsvaret for danskheden.
Åbenbart skal kampagnen også smugles ind i studentereksamensstilene. Så
derfor indeholdt opgaverne i år bl.a. en
sang om jyderne, der skal sendes hjem og
lære at tale dansk. Sangen var-ikkeoverraskende - hentet fra TV 2, der i sin kampagne brugte den ti l at "gøre grin med"
racisme og fremmedhad.
De lærde opgavestillere havde lagt op
til, at eksaminanderne skulle forstå den
overlegne ironi i det strålende åndsprodukt. Men ak! Studenterne havde i hobetal misforstået dybsindigheden og fundet
sangen diskriminerende for jyderne.
Måske havde de større blik for livets
realiteter end de ironiske modeprædikanter!
(Kilde: Jyll.-Post. t016 94 fra Ritzaus Bureau).
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Fra brevkassen
Et nyt skoleår er begyndt, og DDF vil
sikkert snart begynde at modtage breve
fra skoleklasser, der ønsker oplysninger
til opgaveskrivning mv. I den anledning
bringer vi - til oplysning og morskab nogle udpluk fra det forløbne skoleårs
post fra skoleelever:
"Vi er nogle gymnasieelever, der skal
skrive om nyna-tisme og dens udbredelse
i Danmark. Derfor vil det glæde os, hvis i
kunne sende os noget materiale om jeres
forening", skrev nogle elever fra Broager.
En gymnasieelev fra Ry skulle skrive
opgave om "Nazisternes jødeforfølgelser
1933-45" og udbad sig i den anledning
ny-nazistisk propagandamateriale. "EJier
kan i evt. give mig adresser på nogle nynazistiske foreninger i Tyskland?", spurgtes der.
Fra en skole i Græsted kom et brev med
følgende indhold: "Vi er en klasse, der
skal igang med at arbejde med emnet nynazisme og beslægtede bevægelser og vil
derfor gerne have jer til at sende os noget
materiale".

To skoleelever fra Struer skrev, at de er
imod ny-nazisme og spurgte: "Har I en
reel grund til at hade flygtningene, og
hvad er grunden til at I laver sådan nogle
frygtelige auktioner?" Brevet sluttede
med: "Hvil I godt sende noget materiale
om Ny-nazisme" og "Kærlig hilsen".
Fra et gymnasium i Odense kom et
brev med følgende forespørgsel: "I forbindelse med hovedopgave om den voksende højrebevægelse i Tyskland beder vi
om assistance angående oprettelse af
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kontakt til førende højrebevægelser i Berlin".

En skoleklasse i Munkebo skulle skrive opgave om ny-nazisme. "Vi vil gerne,
hvis det kan lade sig gøre, snakke med en
eller to ny-nazister i nærheden af Munke-

bo", skrev de.
DDFs brevsvarer kuruie ikke dy sig for
at svare følgende: "Meget interessant.
Personligt ville jeg nu foretrække en samtale med Madonna. Men sådan er vi jo så
forskellige".
Det skal anstændigvis understreges, at
ovennævnte kategori af breve ikke er repræsentativ for de henvendelser, foreningen modtager. Langt de fleste elever
søger reel information, tydeligvis uden på
forhånd at være blevet misinfonneret af
fordomsfulde lærere. Men de citerede
breve tyder på, at der i mange skoler finder en misinformation sted, der ikke er
væsensforskellig fra den, der foregik i
nazi-Tyskland.
Det mest opmuntrende er, at eleverne
oftest er i stand til at gennemskue manipulationen, når de møder den. Stilemnerne ved forårets studentereksamen ligefrem stank af"de rigtige meninger". "Det
er temmelig gennemskueligt, hvad opgavestillerne vil have os til at skrive", udtalte en elev til Politiken. "Eleverne er dygtige til at rette sig ind efter, hvad de formoder, censor gerne vil læse", udtalte en
fagkonsulent til samme avis.
Hvad kom der fo røvrigt ud af mere end
70 års indoktrinering i USSR?
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Ministeren ved
bedre!
De er "totalt respekt/øse med psykopatiske træk og hinsides al pædagogik."
Pædagog om de krimjnelle unge palæstinensere,
der i sommeren 1994 har hærget Århus,
Jyllands-Po.ten 7/8 1994.

1
)

"Myndighederne må 111ge affære. Der
er behov for en særlig indsats over for de
meget utilpassede ungeflygtninge."
Birte Weiss, Jyllands-Pos.ten 10/8 1994.

Struer-marked
I Struer går det livligt til, efter at murer
Kaj Villadsen stiftede partiet Holger Danske - og oven i købet kom i byrådet.
Villadsen er forhenværende kommunist (se Danskeren nr. 2/1994), og hans
gamle venner kan ikke tilgive ham, at han
ikke mere vil være med.
Først stiftede de derfor - under stor
mediebevågenhed og endog rapportering
i den landsdækkende presse - "Foreningen mod Racisme" i Struer.
Den afgik imidlertid desværre straks
ved døden igen - omend under knap så
stor mediebevågenhed. Der mødte nemlig
kun 5 personer o p til det stiftende møde.
Så dannedes "Struerfolk for Ligeværd"
- til hvis stiftende møde der var flere
pressefolk end stiftere. Men da nu pressen var der, var man jo så n.ø dt til at oprette foretagendet. Det har ikke siden ladet høre fra sig.
I dyb fortvivlelse over, at struerboerne
ikke brænder stærkere for den "antiracistiske" sag, kørte initiativtagerne til de
dødfødte fo reninger så hele busfulde af
BZ-typer, stalinistiske pædagoger og almindeligt ølclrikkende personer til Struer
for i det mindste at holde en demonstration mod den opsætsige murer. Igen stor
pressebevågenhed - men naturligvis ingen omtale af, hvem demonstranterne
egentlig var.
Bedre blev det ikke af, at Villadsen,
venlig som han er, i egen person mødte op
til demonstrationen, hvor han opstillede
et lille bord med brosten og molotovcocktails samt et skilt: "Venstrefløjens argumenter til salg".
Hjemme under dynen græder stifterne
af de mange antiracistiske ligeværdsforetagender nu, så sengene ryster og Castroplakaterne faldet ned af væggen. De vrider
deres hjerner med, hvad de skal stille op.
Det kommer der næppe noget nyt ud af.
Der er jo ikke så meget at vride.

\
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Stramninger?
} Lovforslag og beslutningsforslag på udlændingeområdet
J i folketingssamlingen 1993/94. En kritisk gennemgang.
Afcand.jur. Knud Eriksen
Hvad foregår der i Folketinget? De
mest vidtgående forslag er stillet af
Fremskridtspartiet - og de er end ikke
,wk, idet de ikke indebærer en generel
repatn'.ering.
Den følgende artikel giver en oversigt over, hvad de nyeste forslag går
udpå, og med hvilke dårlige argumenter de andre partier har afvist dem.
Red.

FreQlskridtspartiets lovforslag om
generel folkeafstemning
L33
Vej ledende folkeafstemning om udlændingepolitikken (se Folketingstidende, forhandlingerne sp. 546, 1764, 3975
og 4375, Tillæg A, sp. 531, Tillæg B, sp.
157) NB.: Vigtigste henvisninger kursiveret.
Ordførere v. I. behandling: Lissa
Mathiasen (S), Erling Fischer (KF),
Birthe Rønn Hornbech (V), Birgitte Husmark (SF), Pia Kjærsgaard (FP), Elisabeth Arnold (RV).
Forkastet v. 3. beh. 17.12.93., idet 7
(FP) stemte for, I 15 (S, K.F, V, SF, CD, RV
og KRF) imod.
Dette forslag er gennemgået udførligere end de øvrige som illustrerende eksempel på folketingsbehandlingerne:

l bemærkningerne til lovforslaget

.

'\

J

hedder det bl.a.:
"lovforslaget har til formål at sikre, at
den danske befolkning aktivt inddrages i
beslutninger 0111 udformningen af den
fremtidige udlændingepolitik .. Fremskridtspartiets synspunkter er til stadighed blevet afvist af de gamle partier. .... (senest i
folketingsåret 1992-93 som lovforslag
L 253, se Folketingstidende, forhandlingerne sp. 7164. 7898. 8638 og 9022, Tillæg A sp. 8127 og Tillæg B sp. 1355....
Forslaget blev afaist i april 1993 af alle
panier).
Der er ikke rvivl om, at en folkeafstemning om disse centrale emner viI engagere befolh1ingen og medvirke til en til-

rrængt, alvorlig og saglig folkelig debat
og stilling1age,1....
Afstemningstemaerne er udvalgt således, ai de dækker et bredt spek'lrum afde
problemer. Danmark er blevet påføn som
følge afskiftende n>geringers og et folketingsjlertals lovgivning på udlændin•
geomrddet... .. De øvrige partiers begrundelser for i t1pril 1993 at afvise Fremskridtspartiets lovforslag om folkeafsrem•
ning bestod bl.a. i kritik af de foreslåede
afstemningstemaer. Derudover argumenrerede partiernes ordførere således:
- (Det er ikke) 'muligt ar afholdefolkeaf
stemning om så komplicerede spørgsmål.'
(Indenrigsminister Birte Weiss (S), jf
Folketingstidende, forhandlingerne sp.
7898).

- 'Vi har tidligere fremføn en række argumen/er for, hvorfor vi er imod. Så det
vil jeg ikke trætte Folketinget med.' (Poul
Erik Dyr/und (S), Folketingers forhandlinger, sp. 7899).
- ' .. . det er den konservative folketingsgruppes grundlægge,,de og priJtcipielle
opfaite/se, at udlændingelovgivningen ikke skal gøres til genstand for folkeafstemning.' (Helge Adam Møller (KF), Folketingets forhandlinger, sp. 7901).
Det repræsentative demokrati har i
øvrigt klart svigtet netop pd udlændingepoliliklæns område. idet hverken den siddende regering eller de tidligere regeringspartier nogen sinde er gået til valg
på grw,dlag af den udlændingepolitik,
disse parlier fakrisk har ført. Den danske
be(olh1ing er således aldrig blevet spurgt
om den ønsker at acceptere bl.a.:
- nedgang i levesrandard
- forringelse afsociale ydelser
- højere skattetryk
- stærk stigning i kriminaliteten
- social uro
- større offentlige udgifter indenfor socialog sundhedsselaoren, skolevæsen, politi og domstole, kriminalforsorg m .v."
Lovfors/agetS par. I, stk. 2 lyder stUedes:
"Ved folkeafstemningen stemmes der
'ja' eller 'nej' ti/følgende spørgsmål:

1) Bør udenlandske statsborgeres valgret og valgbarhed ved kommunale
valg afskaffes?
2) Bør betingelserne for opnåelse af
dansk statsborgerskab skærpes her1mder ved krav om, at ansøgerne skal
være straffri, skal beherske det danske
sprog i skrift og tale og skal være i
stand til at klare sig selv øko,wmisk?
3) Bør udlandinges rerskrav om familiesammenføring her i lande/ afskaffes?
4) Bør udenlandske srarsborgere, der
har afsonet fængselsstraf i Danmark,
udvises straks efter strafafsoningen?
5) Bør det offentlige ophøre med at fi1umsi.ere modersmålsundervisningen
for herboende udlændinge?
6) Bør opholdsrilladelser 1il flygtninge
være midlertidige og kun tildeles med
en klar understregning af at de
pågældende er forpligter til at vende
tilbage til deres hjemland, så snart
forholdene tillader det?

7) Bør offemlige ydelser til indvandrere
betinges af. at de pågældende lærer
det danske sprog?
8) Bør loven om oprettelse afflygtningelandsbyer (barakbyer) ophæves?"

Partiernes ordførere behandlede ikke
Fremskridtspartiets lovforslag bedre denne gang. Under I. behandlingen 11.1 1.
1993 henviser Birte Weiss (S) blot til den
tidligere afvisning i april 1993. Lissa
Mathiasen (S) er nærmest fornærmet
over, at Fremskridtspartiet tillader sig at
komme med forslaget igen, når det nu en
gang er blevet afvist Erling Fischer (KF)
mener, at udlændingeloven er alt for
" kompliceret" til, at almindelige mennesker kan stemme om ændringer i den. De
skal kun ske i Folketinget, når der er flertal for det (sp. 1965-67). Birthe Rønn
Hornbech (V) gentager en efterhånden
godt indøvet afvisningsmanøvre i flere
tempi: Hun indleder med en lang lovprisning af Venstres "initiativer" på udlændingeområdet, derefter kommer en hånlig
nedvurdering af forslaget "det forslag lilii...
Fre1nskridtspartiet har fremsat, er kom- ,..
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plet uegnet til folkeafstemning. Det forenkler på en helt utilstedelig måde de udlæt1dingepolitiske spørgsmål" og til sidst
et "fiks" forvridning af emnet: "... Ogjeg
spørger gang på gang mig selv, om Fremskridtspartiet overhovedet er interesseret
i at opnå resulta1er i udlændingepolitik-

Nødgaard (FP), Vibeke Grønbæk (RY),
Lysholm Christensen (KRF).
Forkastet v. 3. beh. 22.2.94, idet 8 (FP)
stemte for, I IO (S, KF, V, SF, CD, RY og
KRF)imod.

ken~ siden man konse/.."Vent nægter at tage

Ophævelse af racismeparagraffen. Ikke
færdiiibehandlet (se FT, forh. sp. 8436,
JJ410, Till. A, sp. 7787. Kun FP ønsker v.
I. beh. denne sovjetinspirerede lovparagraf fjernet betingelsesløst.
Erling Olsen og Ole Espersen (S), Arne Melchior (CD), Ebba Strange (SF), Erling Fischer (KF), Elisabeth Arnold (RY)
og Inger Stilling Pedersen (KRF) er for
bevarelsen af lovreglen. Det samme er
Svend Aage Jensby (V), hvorimod Birthe
Rønn Hornbech (V), sp. 11420-11 422,
holder en karakteristisk "både-og, hverken-eller, på den ene og på den anden side"-tale, der må føre til, at hun vil stemme mod Fremskridtspartiets forslag.

en gnmdig debat. Forslagsstilleme hævder. at de vil medinddrage vælgerne i beslu1ningsprocessen. Det har vi gjort i
Venstre i årevis ve,/ at indbyde til tusit1devis af møder over det ganske land. Her
kan vælgerne få indflydelse på Venstres
politik. .." (sp. 1967-69).

Pia Kjærsgaard udstiller på udmærket
måde hulheden i disse argumenter, f.eks.:
··'1\faastriclit-1raktate11 kunne mall TO
gange holde afttemning om, selv om den
var utrolig kompliceret" (sp. 1771), og
hun spørger (sp. 1772) "Hvad regner man
dog den danske befolkning for? ·· og (sp.
1776) "... jamen det er jo næsten ikke 1il
at holde ud, når fru Birthe Rønn Hornbech omtaler den folkelige debat. Jeg
kunne stadig væk godt lide at vide. hvor
de partier (V og K) var hent1e, da
Fremskridtspartiet netop e11e og alene
kom med den folkelige debar. skrev indlæg om det osv. ..." Og hun efterlyser æn-

L 225

Fremskridtspartiets beslutningsforslag
B 16

Om opfordring til at trække aktstykke

nr. J 8 om forhøjelse afflygtningebevillinger tilbage fra Finansudvalget (se FT,

forb. 694, 1215, 1423, Till. A, sp. 6/5,
,
till.
B, sp. 11).
dringsforslag fra de øvrige partier, (sp.
Ordførere
v. I. beh.: Lissa Mathiasen
1777-78), men der kommer inoen. Hun
(S),
Helge
Adam
Møller (KF), Birthe
afslutter: "Vi mener. at dette spørgsmål er
Rønn Hornbech (V), Ebba Strange (SF),
all. alt for vigtigt 1i/, at det er folketingspolitikere, der skal tage stilling til det.for Tom Behnke (FP), Peter Duetoft (CD),
Elisabeth Arnold (RY) og Lysholm Chridet er der for mange folketingspolitikere,
stensen
(K.RF).
der ikke duer til, og de,for bør forslaget
Forkastet v. 2. (sidste) beh. 4.11.93,
naturligvis sendes ud til en vejledende
idet 7 (FP) stemte for, 112 (S, KF, V, SF,
folkeafstemning".
CD, RY og KRF) imod.
De socialistiske partier, S og SF samt
de små "midterpartier" CD, R og KRF af- B 75
Udvisning af kriminelle udlændinge.
viser monotont alle Fremskridtspartiets
forslag til stramninger. V og K bruger (se FT, forh. 7179, 8732, 10902, Till. A,
mere en lusket undvige- og blokerings- sp. 7233, Till. B, sp. 1195).
Ordførere v. I. beh.: Dorthe Bennedsen
taktik. De anklager som regel hånligt forslagene for at være "for enkle" og "for (S), Helge Adam Møller (KF), Birthe
komplicerede" (gerne samtidigt) "udtryk Rønn Hornbech (V), Pernille Frahm (SF),
Pia Kjærsgaard (FP), Elisabeth Arnold
for et grimt menneskesyn" og så henvises
der i øvrigt i stor stil til, at vi er bundet af (RY) og Inger Stilling Pedersen (KRF).
"internationale forpligtelser", forskellige
Forkastet v. 2. (sidste) beh. 10.5.94,
konventioner, især FN Flygtningekonven- idet 7 (FP) stemte for, 98 (S, KF, V, SF,
tionen af 1951 (hvilket ikke er korrekt, se CD, RY og K.RF) imod. Justitsministeren
Danskeren nr. 2/94).
havde ikke fremskaffet rapporten om udlændinges kriminalitet til I. beh. Den
De øvrige forslag er:
kom 2.5 94 og de horrible tal var altså
L72
kendt ved 2. (sidste) behandlingen
Ophævelse af ikkenordiske statsborge- 10.5.94. Kim Behnke (FP) efterlyser sp.
res valgret og valgbarhed (v. kommunale 10903 Venstres ændringsforslag, efter
valg) (se FT, forh. sp. 1887, 4653, 6256, Birthe Rønn Hornbecbs (V) angreb (sp.
I0902) på FP for, at "det stillede forslag
6589, Till. A,Sp. /223, Till. B. sp. 531).
Ordførere v. I. beb.: Poul Erik Dyrlund på alle måder er unuanceret, så det gan(S), Toben Rechendorff (KF), Erik Lar- ske enkelt ikke kan bruges til noget". ~
sen (V), Pernille Frahm (SF), Poul kommer jQJet. Konservative tager ikke or-

14

DANSKEREN - NR. 4 - SEPTEMBER 1994

det den 10.5., men Helge Adam Møller
(KF) havde (Sp. 8738-40) under I. beh.
6.4.94 henvist til Konservatives eget beslutningsforslag, B 43: Om ændring af
udlændingeloven mv., fremsat 14.12.93,
senere forkastet 28.4.94. Altså få dage før
rapporten om udlænd.inges kriminalitet.
Udlændinges dokumenterede store kri·
minalitet ændrer ikke hans afvisende
holdning, selv om Konservatives forslag

Han henviser i øvrigt
ti l "internationale forpligtelser" og mener, at forslaget er for unuanceret- lnim
ændringsforslag.
m1 er ude afvertfen.

B80
Om kvoteordning for opnåelse af
dansk statsborgerskab. (se FT, forb. sp.
7619, 8390, 10397, Till. A, Sp. 7435, Till.
B, Sp. 1205).
Ordførere v. I. beb.: Ole Vagn Christensen (S), John Vinther (KF), Inge DahlSørensen (V), Birthe Hansen (SF), Pia
Kjærsgaard (FP), Sonja Albrink (CD),
Elisabeth Arnold (RY) og Inger Stilling
Pedersen (KRF).
Forkastet ved 2. (sidste) beh. 3.5 (,VB:
Efter rapporten om udlændinges kriminalitet), idet 7 (FP) stemte for, 110 (S, KF, V,
SF, CD, RY, KRF og Bente Juncker) imod.

B81
Om styrkelse af kravene til opnåelse af
dansk statsborgerskab (se FT, forh., sp.
1619,8412, 10398, Till. A,sp. 7441, Till.
B, sp. 1207).
Ordførere v. I. beh.: (som B 80).0le
Vagn Christensen (S), John Vinther (KF),
Inge Dahl-Sørensen (V), Birthe Hansen
(SF), Pia Kjærsgaard (FP), Sonja Albrin.k
(CD), Elisabeth Arnold (RY) og Inger
Stilling Pedersen (KRF).
Forkastet v. 2. (sidste) beh. 3.5. (som
ove,!for. efter rappor1en om udlændinges
kriminalitet). Kun FP stemte for.
B87

Om stop for asyl til udlændinge, der er
dødsdømt for terrorvirksomhed. Ikke
færdigbehandlet (se FT, forh., sp. 8435,
9942, till. A, sp. 7793). Bilde Birthe Rønn
Hornbech (V) og Helge Adam Møller (K)
er her opmærksomme på det uholdbare i,
at internationale konventioner skulle kunne tvinge vestlige lande til at modtage terrorister, og Helge Adam Møller (K) siger
(sp. 9944) "Vi har også det synspunkt, at
vi selvfølgelig helt naturligt skal overholde de konventioner, vi selv /zar indgået:
ellers md vi i hvert fald opsige dem"
(min fremh.).

Fremskridtspartiets forslag og øvrige
partiers forhold til dem er gennemgået ud
fra det synspunkt, at disse forslag er de

mest vidtgående, samtid ig med at de, dette til trods, ikke tilnærmelsesvis løser det
påtvungne multietniske problem.
Andres forslag:
Konservatives beslutningsforslag (B
43), med adskillige forslag til stramninger, er omtalt ovenfor. Venstre kunne ikke
stenune for det. Desuden har Konservative og Venstre stillet beslutningsforslag

om skærpede kriterier for tildeling af
dansk indfødsret (B 73). Begge forkastet.
Regeringens lovforslag (alle vedtagne)
- L 49 (om øget aktivering på indl..-varteringscentre), L 189 (om repatrieringshjælp til flygtninge og indvandrere m.m)
og L 214 ( om ændring af udlændingeloven og ' Jugoslaver-loven") har ingen relevans overhovedet i denne sammenhæng.

Knud Eriksen

Parti eller ej
- og hvilket parti?
På foreni ngens landsmøde opstod en intensiv debat om forholdet til de politiske
partier og om fornuften i at oprette nye sådanne. Konklusionen blev i korthed følgende:
..
..
.
Det er ikke praktisk muligt at fli et nyt landspohttsk paru I Folketinget. De gamle partier har nemlig taget så meget ved lære af Glistrup-oprøret i 1973, at d~t er
blevet gjort administrativt umuligt ( f.eks. gennem spærrereglen der kræver mdsamling og fornyelse af næsten 20.000 stillere hvert år).
.
På lokalt plan kan nye partier derimod konune ,gennem. Men de må imødese en
sådan grad aftilsværtning, fortielse og chikane (jf. Centerpartiets oplevelser), at d~
kun kan regne med den markedsføring, som gennem selve partinavnet bnnges hl
vælgerne direkte i stemmeboksen (f.eks. som i Ålborg "Stop Indvandringen", som
fik relativt mange stemmer).
.
.
..
Personer, der er oppositionelle over for den nu gældende mdvandnngspohttk,
kan heller ikke regne med at klatre til vejrs i de bestående gamle folket~gspa_rtter,
idet partitoppene omhyggeligt holder dem væk fra indflydelse: Dygtige md1v1dualister kan derimod udmærket arbejde med et af de gamle partier som basis og I ly
af vælgernes sympati, der gør det vanskeligt for partitoppen at røre sådanne folk,
udrette et stort arbejde f.eks. på det oplysningsmæssige plan Uf. f.eks. hvad der er
sket i Venstre).
.
Der er en risiko for at Fremskridtspartiet glider af sporet, nu hvor en plads I varmen er inden for rækkevidde med alle de goder, dette vil kunne give partiets ledere, hvis de går ind i eller støtter en borgerlig regering - det ~~re sig i form af ministerposter eller vellønnede " ben". Op~av~~ på det landspohttsk~ plan er derfor at
holde Fremskridtspartiet fast på den hidttd1ge mdvandr,ngspo ht,ske hme og på
pligten til at forlange de nødvendige løsninger (herunder_ et repatrtenngspro~rarn).
Linien må være at uden en sådan løsning er en VK regenng uden mteresse, ,det en
halv løsning på 'det indvandringspolitiske område kun ~il tjene til at trække landet
ud i en endnu mere umulig situation, inden det folkelige oprør kommer, som vil
kæntre hele billedet.
Det forventes således ikke at vælgerne i en nær frem tid i større omfang vil skifte ståsted i konsekvens af utiifredshed med indvand~ingspolitikken. Situationen er
endnu for uigennemsigtig for offentligheden. Erfaringerne fra udlandet_ (Frankr,_g
og Italien - og fra augustoprøret i Danmark i 1943 mod de etablerede pohttkere) viser, at et egentligt skred først sker på et sent tidspunkt og_uden noget forudgående
varsel i form af en større vælgerglidning. Når det er v1ghgt at holde Fremskridtspartiet fas t på den nødvendige politi k, er det således også for at sikre,_ at.vælgerne
har et klart mål at gå efter, hvorved kæntringen må forventes at ske ttdhgere, end
det ellers ville blive tilfældet.
I stemmeboksen bør enhver handle i lyset af, at en stemme på et parti, der ikke
besidder viljen til at gennemføre en løsning, er en stemme for Danmarks ødelæggelse. Af denne grund bør ingen af frygt for .stemmespild stemme på et afmagtsparti. De bør heller ikke afstå fra at stemme, idet dette blot giver afmagtspartierne mulighed for at dele det ledigblevne rum mellem s ,g (under vanlige besværgelser mod "sofavælgerne").
OH

Vundet igen!
For Gud ved hvilken gang har landsretten nu igen (11. afd. 2. juni) udtalt, at Den
Danske Forening ikke er "racistisk".
Efter at Østre Landsret for et par år siden havde fastslået dette, refererede
"Fagbladet" den tabende parts "antiracistiske" advokat, Christian Harlang, for at
have udtalt, at foreningen er racistisk uanset dommen. I den anledning slæbte foreningen så både Fagbladets redaktør og advokaten i retten.
Det lykkedes her byretten at forstå advokaten således, at han faktisk havde udtalt sig som citeret. Han blev herefter
dømt sammen med redaktøren. I landsretten, hvortil taberne ankede dommen, havde den ellers i den "antiracistiske" kamp
modige og - mod salær - selvopofrende
advokat imidlertid fået en anden erindring om begivenheden end byretten fik
ud af ham. Det lykkedes således ikke for
landsretten at få ham til over sine blege
læber at vedstå det, han var citeret for.
Advokat Harlang er i parentes bemærket før blevet citeret for racismebeskyldninger, som han senere i retten ikke mente at kunne huske, han havde udtalt.
Således kom Fagbladets redaktør til ensom at hænge på ansvaret og måtte betale
sagsomkostninger og tortgodtgørelse.
Advokat Harlang har ikke kommenteret dommen!

Et forsvar
uden fjender
For et par år siden besøgte TV Hærens
Specialskole, hvor man uddanner sprogofficerer. Det er officerer, der skal afhøre
tilfangetagne fjender.
Dee var i 1992. "Fjenden" var forsvundet og den evige verdensfred brudt ud, og
journalisten spurgte, om det måske var
lidt fortidigt at undervise i polsk og russisk.
Skolechefen svarede ikke - hvad skulle
han svare?
Journalisten spurgte så: ''Hvad med at

lære dem arabisk?0
Det spørgsmål blev hængende i luften.
Nu har sko len oprettet en klasse i arabisk.
"Fjenden"? nej, nej - nu er det for at
kunne samarbejde, når danske soldater er
ude i internationalt arbejde.
Det er også mere "political correct".

Lars 0110 Kristensf!n

DANSKEREN - NR. 4 · SEPTEMBER 1994

15

Jaget i eget land
af fremmede
Under hedebølgen i j uli fik man i
Århus anskuelsesundervisning i, hvad
danskerne uu skal finde sig i af overgreb
fra fremmede mod dem i deres eget land og desværre åbenbart faktisk finder sig i.
I de hede aftener og nætter mødtes
mange unge danskere på strandene ved
Risskov, hvor de tændte bål, spiste, drak
og badede.
Men det behagede ikke en gruppe af
unge indvandrere fra Mellemøsten, der
foer frem mod dem med vold og overfald.
En 18-årig ung mand blev overfaldet af
6-7 indvandrerdrenge.

En familiefar blev overfaldet af 7-8
udenlandske drenge.
Politiet måtte gribe ind og bragte omkring 40 drenge og unge mænd fra Mellemøsten til afhøring.
Efter hvad vi allerede mange gange har
oplevet, er der såmænd ikke noget særligt
at forundres over i dette.
Det virkelig forbløffende er, at danskerne fortsat finder sig i på den måde at
blive kujoneret i deres eget land af fremmede.
(Kilde: Jyll.,Pos,. 1417 94).

Fra andre lande

kun 9.287 mod 3 I .705 i maj 1993. 33.841
ansøgninger blev behandlet i februar,
6,9% af dem opnåede asyl. Generelt anerkendes mellem 2 og 7%. Puklen af asylansøgere, der engang nænnede sig
500.000 er svundet ind til 190.000. Til
gengæld er antallet af klagesager ved
domstolene svulmet op til 250.000! Siden
de skærpede asylbestellllnelser trådte i
kraft i juli 1993, har der meldt sig
120.000, der skal lægges til de I ,2 mil!.,
der kom jan. I 990 - juli 1993.
Det anslås, at der opholder sig 6,5 mill.
udlændinge i Tyskland.
Regeringens
"Udlændingeombudsmand", Cornelia Schmalz-Jacobsen
(FDP), har i sin første "Beretning om udlændinges siruation i 'fyskland", der kom
i marts, slået fast, at udlændingenes situation er væsentligt forbedret de senere år,
omend 46% stadig er bange for overgreb.
Udlændinge har stadig lavere indkomst
og højere arbejdsløshed end tyskerne og
har sværere ved at finde boliger, hvad
ombudsmanden skarpsindigt mener skyldes deres generelt lavere uddannelsesniveau og lavere indkomst! (Det er de mest
forbløffende ting, ombudsmænd kan finde ud afl).
(Kilde: Die Weh 3113 94).

Øst- og Sydøsteuropa
I venteposition
Efterhånden som de vesteuropæiske
lande har skærpet indrejserestriktionerne,
er flere og flere rejst i venteposition i Polen, Bulgarien og Tjekkiet. I 00.000140.000 fra det tidligere Jugoslavien, Rumænien, Bulgarien, Tunesien og Kina
skønnes at opholde sig i Tjekkiet. Bulgarien er attraktivt for arbejdssøgende fra
Mellemøsten, Rumænien og det tidligere
Sovjetunionen, hvis egentlige mål er
Grækenland. I Polen skønnes der at være
I 00.000, der venter på mulighed for at
komme videre vestpå.
(Kilde: Ncue Zurcher Zeirung 1815 94).

Schweiz
Folkeafstemning om
"antiracisme"
Schweiz har i lighed med det øvrige
Vesteuropa tiltrådt den internationale
overenskomst om bekæmpelse af enhver
form fo r racediskrimination.
Her som alle andre steder kommer problemerne først, når de ædle hensigter skal
udmøntes i konkrete paragraffer. Det indrømmes, at den foreslåede tilføjelse til
straffelovens § 261 kan "begrænse ekstre-

16

me udslag af ytringsfriheden", fx. vil den
kunne straffes, der "i o rd, skrift, billede,
gebærder, handling eller på anden vis
groft benægter, bagatelliserer eller forsøger at retfærdiggøre folkemord og forbrydelser mod menneskeheden".
Paragraffens konkrete rækkevidde vil
narurligvis afhænge af domstolene, som
måske i lighed med fx. de danske vil være
særdeles tilbageholdende med at anvende
den.
Konkrete udslag af diskrimination mod
enkeltpersoner kan i Schweiz som i de
fleste andre lande allerede rammes af de
eksisterende love.
Lovforslaget skal efter sædvanlig
schweizisk procedure ( et "Volksinitiative" med mindst 50.000 underskrifter) til
folkeafstemning den 25. september. Også
i Schweiz er man klar over, at debatkulturen på disse områder er begrænset, da "racisme"-begrebet bruges flittigt til diskrimination mod alle, der "ligger til højre for

venstrefløjen".
(Kilde: Ncue Zurchcr Zcirung 3-417 94).

Tyskland
Udlændinge-situationen
I februar 1993 søgte 38.071 personer
asyl i Tyskland, i februar 1994 var det tilsvarende tal I 0.487. I maj 1994 kom der
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Man opnår meget med
vold!
Kurdere i 'fyskland har med blokader
af motorveje, offentlige selvmordsforsøg
og angreb på politifolk hidset selv den
fredelige kansler Kohl op til at forlange
"lovens fulde vægt" anvendt, en mening,
der efterhånden deles langt ind i den liberale j ustitsminister Sabine LeutheusserSchoarrcnbergers parti.
Det ekstremistiske kurdiske parti,
PKK, har åbenlyst gjort Tyskland til krigsskueplads ved voldshandl inger langt udover, hvad der er sædvanligt ved demonstrationer, og viger heller ikke tilbage for
mord. Det er handlinger, der almindeligvis medfører øjeblikkelig udvisning, men
ikke til Tyrkiet, fordi de tyrkiske myndigheder går hårdere frem mod PKK, end vi
er vant til i mere &edelige verdenshjørner,
og ford i Tyrkiet har dødsstraf for mord.
Den tyske indenrigsminister har forsøgt at løse problemet ved, at Tyrkiet udtrykkeligt forpligter sig til ikke at anvende tortur mod tyrkiske statsborgere, der
sendes tilbage, eller idømme dødsstraf for
handlinger, der ligger før tilbagesendeisen, fx. drab mod andre tyrkiske statsborgere begået i 'fyskland.
Det er imidlertid ikke nok, forudlændingeloven forbyder udvisning af folk, blot

de trues af"umeru1eskelig eller nedværdigende straf eller behandling". Hvad det
er, måles med de målestokke, der gælder i
Tyskland.
Enkelte Lander har returneret kurdiske
narkohandlere eller illegale indvandrere,
fordi kurderne i Tyrkiet ikke forfølges
blot for at være kurdere, men en forvaltningsdomstol har nu bestemt, at de ikke
kan hjemsendes, hvis de "kan sandsynlig·
gøre, at de i Tyskland har virket aktivt for
den kurdiske sag".
Den Baden-Wiirttembergiske justitsminister kalder det "bizart", at "netop de
brutaleste voldsmænd ikke er til at komme af med, fordi de er mest i fare i '.lyrkict". De kan højest dømmes i Tyskland,
som kansleren siger "med lovens fulde
kraft''.
(Kilde: Der Spiegel 1994 nr. l5).

PS.: Jeg var for et par måneder siden i
Tyrkiet, der ønsker optagelse i EU. Tyrkerne mener, at kurderne benytter situationen til aipresning på "menneskerettigheder", som EU jo kræver overholdt til
punkt og prikke af sine medlemslande.

Lars 0110 Kristensen

Kun volden tilbage
Der tales og skrives meget og med afsky om "højroekstremistisk", "nynazistisk" eller "skinhead"-vold i '.lyskland.
Hvordan er da vilkårene for en åben,
fredeligt argumenterende modstand mod
fremmedpolitikken der?
En tidligere højt placeret tysk EF-ft111ktionær Manfred Brunner dannede sidste
år et parti "Forbundet af Frie Borgere"
(BFB), der havde modstand mod EU og
fremmedinvasionen på sir program. Partiet stempledes straks som yderliggknde
højreorienteret.
Jyllands-Postens korrespondent i Bonn
kunne 2/6 94 med tilfredshed konstatere,
at "Partierne på Tysklands yderste h.øjrefløj nærmer sig hastigt opløsningen."
Han berettede derefter, hvordan Brunner ved et møde på Domkirkepladsen i
Bonn i forbindelse med valget til Europaparlamemet blev bombarderet med æg og
rådne frugter.
"Manfred Brunner ... nåede ganske vist
møjsommeligt gennem manuskriptet,
men ingen kunne høre talen på grund af
en øredøvende larm fra flere tusinde
modstandere. Både konservative, socialdemokrater, liberale og Grønne var mødt
op for at spolere Brunners EU-valgtale."
Altså nogenlunde de samme midler,
som nazisternes SA -horder anvendte mod
deres modstandere inden "Machtiibernahme" i 1933.

Hvordan kan man undre sig over, at
volden og mørkets gerninger vinder frem,
uår de gøres til den eneste mulige ytringsform for den nationale opposition?

Enorm
udlændingekriminalitet
Det er ikke bare i Danmark, at udlændinges overkriminalit~t i forhold til landets egen befolkning er et stort prnblem
(if Danskeren i994nr. I. s. 7-8ognr. 3 s.
3). I mange europæiske lande er det lige
så slemt eller værre. Således i Tyskland.
Enkeltberetninger om de mest bestialtiske forbrydelser begået af frenunede er
dagligdags kost der. Kriminalstatistikken
viser, at det ikke er tilfældigheder, selv
om man også i Tyskland har et korps af
strafferetseksperter, kriminologer m.fl.,
der åbenbart ser det som deres opgave at
bagatellisere eller bortforklare kendsgerningerne, samt naturligvis politikere, der
hælder vand ud af ørerne.
Kriminalstatistikken for hele landet viser nu, at mens procentdelen af udlændinge i befolkningen fra 1984 til 1993 er steger fra 7, I% til 8,5%, er andelen af udlændinge blandt dem, der er sigtet for lovovertrædelser, steget fra 16,6% til 33,6%.

Og det er ikke bare småforbrydelser,
der bringer procenten i vejret. Ved heroinsmugling og -handel er tallet nu 45,5%,
ved voldsforbrydelser 36,9%, ved røverier 33,7% og ved drab og mord 30,7%.
Heller ikke forklaringen med, at der er
forholdsvis flere mænd og unge blandt
udlændingene, holder. Ser man på de 1820 årige alene, vokser udlændinge-sigtelsernes andel endda til 42% og blandt de
2 J-24 årige til næsten halvdelen.
Til gengæld er det over halvdelen af tyskerne, der ved meningsmålinger fi nder,
at denne enorme udlændingekriminalitet
er et tungtvejende problem.
Hos de faglige og politiske ledere må
folk dog nøjes med mest at hente advarsler om ikke at "dramatisere" problemet
samt krav eller løfter om mere og bedre
uddannet politi o.s.v. Forbundsjustitsminister Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) udtaler de sædvanlige politikerfloskler om ar integrere udlændinge
bedre, socialpolitiske foranstaltninger,
accept af dobbelt statsborgerskab - og naturligvis de rituelle besværgelser om ikke
at levere ammunition til "Republikanerne" ved at bringe spørgsmålet ind i valgkampene.
Som om de gamle politikere ikke selv
var i stand til det!
(Kilde: Stern nr. 30/1994 s. 14-20).

Bøger og tidsskrifter
Det globale ansvars
fallit
Hans Magnus Eitzensberger:
Med udsigt til borgerkrigen.
(Gyldendals Forlag, 1994. 78 sider. 138 kr.).
"Sandsynligvis er det ikke undtagelsen, men reglen, at mennesket tilintetgør,
hvad det hader, og det er sædvanligvis rivalen på ens eget territorium." Disse ligefremme ord, som modsiger antiracismens
utopier, står i Enzensbergers nye bog, der
gør op med toneangivende yndlingsillusioner såsom "den nye verdensorden" og

"globalt ansvar".
Enzensberger ser borgerkrigslignende
tilstande dukke frem overalt, i den tredie

verden såvel som i i-landenes storbyer, og
i modsætning til tidligere kendetegnes
konflikterne ved, at de "bogstavelig talt
ikke drejer sig om noget som helst. ·• Den
islamiske fundamentalisme har således
iflg. Enzensberger intet med islam at
gøre, men er simpelthen blodtørst, som
søger at retfærdiggøre sig ideologisk, og
det samme er tilfældet med de tyske
såkaldte nynazister: De interesserer sig
ikke for nationen og historien, foretrækker motorcykel og diskotek fremfor tyskhed og fædreland, og deres ofre kan lige
så godt være pensionister og handicappede som fremmede.
Enzensberger mener, at den nye tyske
højrefløj ikke kan byde på en realistisk
politik: Tog man parolen ''Tyskland for
tyskerne" på ordet, "måtte man ekspropriere alle udenlandske koncerner og luk- ~
ke lufthavnen i Frankfurt am Main". Her
reducerer En2ensberger et reelt problem
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in absurdum, men hans konklusion er klar
nok, nemlig at ideologier blandt alle bor·
gerkrigsdyrkeme er "ren og skær maske·
rade". Han diskuterer forskellige mulige
årsager til, at aggressionerne tiltager
trods manglende mål med dem. Særlig
hæfter han sig ved den udbredte følelse,
at "vi er for mange, og den blinde reaktion på det er en psykotisk slåen om sig til
alle sider." Begivenhederne er blevet
fremskyndet af især de "modernistiske"
kunstnere, som direkte længes efter civilisationens ødelæggelse. Fra Danmark
kan man f.eks. nævne Politikens hofdigter Tom Kristensens kendte ord: "Jeg har
længtes mod brændende byer/og mod
menneskeracer på flugt/mod et opbrud,
som ramte alverden/og et jordskælv, som
kaldtes Guds tugt." Det er i øvrigt den
samme åndsretning, som hersker blandt
den kulturnedbrydende minister Jytte
Hildens protegeer. En lignende sympati
ses hos minister for lovløshed og uret Er·
Jing Olsen, hvis protegeer kalder sig de
"autonome", hvilket ord i den sammenhæng ifølge Enzensberger betyder: i vore
øjne findes der ikke noget menneskeligt
samfund.
Overfor de meningsløse konflikter,
som bryder frem overalt, hævder de her•
skende menneskerettigheds-prædikanter,
at alle er ansvarlige og dermed forpligtet
til at "engagere sig" og gribe ind mod volden overalt: "Vi skal indprente os navne
på gangstere, som vi dårligt nok kan udta·
le rigtigt, og bekymre os om islamiske
sekter, afrikanske militser og cambodjanske fraktioner, hvis bevæggrunde er og
bliver uforståelige for os. Er man ikke i
stand til det, anses man for en hårdhjertet
ignorant og en egoistisk velstandsborger,
som er ligeglad med, om andre lider." Her
siger Enzensberger fra. "Det er på tide at
sige farvel til moralske almagtsfantasier",
fastslår han, idet han bl.a. nævner FN-aktionernes fallit og den forhærdelse af sindet, der indtræder, når man hele tiden
konfronteres med verdens ulykker på TV.
Seeren udsættes for permanent afpresning til "hjælp", men er i realiteten ganske magtesløs, hvilket forårsager en utilsigtet modsat reaktion: "Moralske fordringer, som ikke står i noget forhold til
mulighederne for handling, fører til sidst
til, at de således fordrede går i total strej ke og nægter at påtage sig noget som helst
ansvar. Deri ligger kimen til en barbarisering, som kan vokse og blive til rasende

aggression."
Som alternativ til fordringen om ubegrænset ansvar, der udspringer af overlegenbedsfølelse og ender i hykleri, anbefaler Enzensberger en trindeling af ansvarl(gheden og opstilling af prioriteter:
Næsten, ikke "fjernesten", har altid krav
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på førstepladsen. Der er altså ikke tale om
er enten-eller, men man må feje for egen
dør, før man kan hjælpe hele verden. At
en "anerkendt" intellektuel skal skrive
sådanne selvfølgeligheder, før de kan
overvejes seriøst af de toneangivende, siger noget om, hvilket niveau debatten befinder sig på.

Peter Neerup Buh/

Bistands- og flygtningepolitik uden kaos
Ingrid Bjorkman, Jan Elfverson
& Åke Wedin:
lnvandring.
Sammanbrott eller utveckling?
(Samfundet for nationen och interoationell utveckUng, 1994. 87
sider. Erhverves gennem tilsendelse ved at Indbetale 49 svenske kr. til forlaget, box 1046, S751 40 Uppsala, svensk postgiro
617582 - 2).
Chefen for det svenske udenrigsministeriums ide- og analysegruppe, Ingmar
Karlsson, har i en række artikler og foredrag fremført den mening, at i det kommende multikulturelle samfund må den
nuværende nationale identitet nedbrydes
og erstattes med en ny identitet på flere
planer. Karlsson erkender vanskelighederne med at holde sammen på et sådant
samfund og taler derfor for et vidtgående
selvstyre for de forskellige etniske grup·
per. Eftersom disse i det kommende samfund ikke har nogen territoriet forankring,
skulle selvstyret i princippet organiseres
som det ottomanske imperiums milletsystem. "Hvad Ingmar Karlsson undlader at
diskutere er, hvorfor det svenske folk
overhovedet skal give sig ind på en udvik ·
ling, som med sikkerhed medfører store
problemer og farer", kommenterer forfat.
terne ti I nærværende bog med rette, og de
gør opmærksom på, at ifølge alle konventioner og folkeretslige principper har det
svenske folk ret til at udforme sin egen
fremtid selv.
Bjorlcman, Elfverson & Wedin har stor
medfølelse for verdens nødlidende, og
deres anliggende er at fremlægge en politik, der hjælper flest muligt med de begrænsede midler, der er til rådighed. De
gør opmærksom på, at OECD-landenes
aktive hjælp til virkeligt nødlidende flygt·
ninge kun modsvarer 5,7% af udgifterne
til deres asylsystemer. For at ændre den

nuværende situation, hvor næsten kun de
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m~-t privilegerede hjælpes, foreslår forfatterne, at asylsøgerne forbliver udenfor
Sverige under deres sags behandling, og
at ansøgninger om en sådan altid skal rettes til FNs flygtningesekretariat, som udvælger de mest trængende samt bestemmer asyllandet for ansøgeren. Derved vil
Sverige få frigjort flere ressourcer til konstruktiv u-landshjælp, dog i en anden
form end den nuværende, som passiviserer modtagerne og skaber kaos i u-lande·
nes administration. De nuværende avancerede bistandsprojekter forudsætter administrativ kompetence på i-landsniveau,
hvorfor u-landshjælps værdi ikke kan bedømmes på dens blotte størrelse i kroner
og øre. Ikke kapital-, men lamdskabsoverførsler er afgørende for at bryde underudviklingens onde cirkel, mener nærværende bogs forfattere. Derfor skal indvandrerne i Sverige også forberedes til
hjemvenden ved at uddannes, ligesom andre skal på studieophold ved svenske
virksomheder og udda!Ulelsesinstitutioner for at kunne bidrage til udviklingen
hjemme. Såkaldte flygtninge har en moralsk pligt til at vende tilbage og hjælpe
deres land hurtigst muligt, og det er umoralsk af i-landene at lade dem blive hos
sig, påpeger Bjorlcman, Elfverson &
Wedin. Afrika har f.eks. mistet ca. en trediedel af sine h.øjtuddannede, hvilket
UNICEF har konstateret udgør en alvorlig hindring for kontinentets udvikling.
Den afrikanske samarbejdsorganisation OAU har opfordret sine medlemslande
til at formå de veluddannede, som er emigreret til Vesten, til at vende hjem. Afrikanere, som nu er svenske statsborgere,
har for 33,8 procents vedkommende videregående uddannelser (over gymnasieniveau) - for Sveriges befolkning som helhed er tallet 19% (der er forholdsvis flere
højn,ddannede indvandrere end svenskere). l Chile bor 4.500 chilenske statsborgere, som tilsammen får en halv milliard
kr. i førtidspensioner fra Sverige. U-landene viser ligegyldighed eller direkte
modvilje mod Vestens "bistandsbombardement'', hvorfor SIDA (det svenske
modstykke til DANIDA) i forsøget på at
få afsat den prestigeprægede 1% af Sveriges BNP til u-landshjælp direkte aflønner
hjemlige tjenestemænd i modtagerlandene til at skrive ansøgninger til $IDA. Om
nødvendigt stiller SIDA desuden svenske
konsulenter til rådighed i ansøgningsarbejdet. SIDAs budget var i 1992/93 dog
"kun" på knap 8 milliarder kr., mens "lo·
vandrarverket" til Sveriges fremmedgørelse havde ca. I0,5 milliarder kr. til
rådighed · hertil kommer politiets og udlændingenævnets udgifter. Den store foJ.
kelige modstand mod dette søges afværget med en bevilling på 32 millioner i

budgetåret 1994/95 "til indsatser mod
fremmedfjendtlighed, racisme og antisemitisme,..

Bjorkman, Elfverson & Wedin giver
talrige eksempler på, hvordan medierne
fremhæver de få positive hændelser i forbindelse med indvandringen og forbigår
de mange mørke sider i tavshed. Desuden
nævnes en slags omvendt racisme: Når en
svensker slår en indvandrer, giver det stor
og langvarig omtale. Indvandrernes vold
nedtones eller forties. En klassisk racisme er det derimod efter forfatternes mening, når det hævdes, at Sverige som det
første af alle lande vil være i stand til at
realisere det multietniske samfund. Kun
forestillingen om egen eller eget samfunds overlegenhed kan muliggøre en
sådan tro.
I bogen konkluderes bl.a., at Sverige er
et "demokratur", som er meget farligere
end et åbent diktatur: "Meningsundertrykkelsen og ensretningen er skjult. Det
får til følge, at folk lever i forestillingen
om, at informationsstrømmen er fri, og at
de dermed har et objektivt billede af virkeligheden." Ingrid Bjorkman, som har
arbejdet ti år med udviklingspolitik i
Afrika, blev angrebet i avisen Expressen i
en artikel illustreret med marcherende
nazisoldater. Da Jan Elfverson i en avisartikel foreslog at engagere indvandrere i
bistandsarbejde, blev han karakteristisk
nok beskyldt for "fremmedfjendtlighed"
af Amnesty lnternationals ledelse. Åke
Wedins tidligere bog "Flyktingpolitik i
analys" (anmeldt i Danskeren 1994 nr. l,
s. 20) blev i avisen Arbetet kaldt "en af
årets modbydeligste bøger".
Et lignende stempel vil nærværende
bog sikkert få, fordi den punkterer den
"huniane" elites narcissistiske yndlingsillusioner. Utak er verdens løn, men Bjorkman, Elfverson & Wedin har med denne
bog givet et vigtigt bidrag til forberedelsen af et globalt samarbejde for at sikre
både i-landenes og u-landenes folk en
fremtid.
Peter Neerup Buh/

Utopiens fristelser
Per Ablmark:
Viinstern ocb tyranniet.
Det galna kvartsseklet.
(Forlaget Timbro, 1994. 273 sider. 198 kr.).
At Oluf Palme hyldede Castro og Honecker, sidestillede israelere og nazister

og nægtede at rette hårdere kritik mod
Sovjet end mod USA, er velkendt. Det er
mindre kendt, i hvert fald i udlandet, hvor
dominerende en sådan holdning overfor
terror og diktatur blev i Sverige. Ahlmarks bog om dette emne giver en samlet
fremstilling af, hvordan ledende aviser og
mediefolk sammen med socialdemokratiske politikere forkvaklede debatten med
deres hyldest til Albanien, Nordkorea,
Mao, Pol Pot, PLO m.m. og deres forhånelser mod demokratiet og markedsøkonomien, særlig USA's.
Tidl. udenrigsminister Sten Andersson
står fuldt på højde med Palme i tåbelighed, og Ingvar Carlsson konkurrerer
skarpt med dem begge om førstepladsen.
I slutningen af firserne betragtede Andersson de baltiske landes selvsrændighedsbestræbelser som ekstremisme, og
Carlsson betragtede simpelthen disse lande som en del af Sovjet som følge af den
russiske indvandring, ligesom han i et
indsmigrende brev til Saddam Hussein i
november I990 undlod at fordømme
Iraks invasion af Kuwait.
Ahlmark fremhæver gentagne gange,
at der er taJe om en "omvendt racisme" i
venstrefløjens hyldest til tyrannerne. Når
sorte dræber sorte, arabere begår massemord mod arabere og kinesere skyder kinesere, er det blot, hvad man kan vente:
Tredieverdens-romantikken undskylder
eller formindsker de modbydeligheder,
som sker i visse diktaturer i u-landene.
"Venstrefløjens debattører ser ofte de stater som så uudviklede, at man ikke kan
kræve af dem, at de skal følge folkerettens regler eller andre af civilisationens
love. Man taler i stedet om deres "kulturmønster", der skulle forklare grusomheder, som vi ellers aldrig godtager." Den
såkaldte "forståelse" glider hurtigt over i
foragt, konkluderer Ahlmark. Han mener,
at man skal kræve den samme demokratiske standard af alle lande - der er ingen
konflikt mellem demokrati og økonomisk
udvikling, tværtimod.
Det er ikke manglende viden, der får
intellektuelle til at hylde f.eks. kommunismen, fastslår Ahlmark. De vil simpelthen ikke se virkeligheden. Disse psykologiske mekanismer forsvandt ikke med
Sovjets fald, så derfor vil vi i de kommende år sikkert blive vidner til nye omfavnelser af antidemokratiske ideer og regimer. Talen om "historiens afslutning" nu er vi alle gode demokrater og liberale
- er naiv. Ahlmark fortsætter: "Mit gæt er,
at fanatismen i store dele af den muslimske verden vil få endnu flere forsvarere
og skønmalere i Sverige end hidtil. Angrebene på FN-alliancen for dens militære modstand mod Irak i 1991 vil blive
fulgt op af flere krav om indrømmelser

overfor selvherskere, som begår aggressioner i islams navn." Tyrannierne i den
muslimske verden udsættes sjældent eller
aldrig for kritiske analyser af ledende socialdemokrater. Allerede Palme sagde om
Khomeinis Iran, ar det "med pedantisk
omhyggelighed forsøger at opbygge sine
demokratiske institutioner."
I slutningen af sin bog diskuterer Ahlmark mere dybtgående, hvad der får intel·
lektuelle til at hylde tyranniet: Det er sikkert en følelse af fremmedhed overfor
eget land og samfundssystem, en søgen
efter en "harmoni" og reJigiø·s "mening,.,
altså en søgen efter samfundsmæssige
løsninger på personlige problemer (hvilket venstrefløjen ellers plejer at beskylde
de "højreorienterede" for at lide af). Kan
f.eks. Palmes fascination af bl.a. Castros
Cuba forklares ved en grundlæggende følelse afafstand til og modvilje mod Sveriges (eller Vesteuropas) samfundssystem?,
spørger Ahlmark derfor og fortsætter:
"Spørgsmålet åbner foruroligende perspektiver. Politiske ledere, som føler
fremmedhed overfor det samfund, de er
sat til at styre, mens de ægges af politiske
systemer, hvor ensretningens harmoni råder - rummer dette billede en sandhed?"
Sandsynligvis ja, for det styrkes yderligere af de samme politikeres begejstring for
det mulitetniske samfund, hvilken holdning Ahlmark besynderligt nok ikke nævner, skønt den vel er en parallel til den stigende begejstring for islamiske regimer.
(Ahlmark fordømmer tværtimod partiet
Ny Demokratis "hetz" mod flygtninge og
muslimer som "krænkende og dybt foruroligende").
Interessant i Ahlmarks bog er også
hans grundige omtale af den store støtte
til Radio Islani i Stockholm, som han direkte kalder "denne nazistiske radio".
Rigsdagsmedlemmer for Miljopartiet
samt Vitt Ariskt Motstånd er blandt radioens støtter, hvilket antyder de sande
fronter i svensk (og dansk) politik. En anden sandhed også for os er journaliststandens ekstremisme: Halvdelen af journalisterne fra den svenske journa.listhøjskole
støttede i I989 kommunisterne eller Miljopartiet. Endelig gælder Ahlmarks generelle konklusion om forholdene i Sverige
selvfølgelig også Danmark: "I mønsteret
indgår metodenatomtolke virkeligheden
og uviljen til at lære. Med mit syn på diktaturer er konklusionen givet: store dele
af svensk udenrigsdebat har været, og er
delvis forblevet, en intellektuel og moralsk kollaps. Den fornemste mangelvare:
civilkurage."
Om nogle år kan man med en lignende
konklusion skrive bogen: "Venstrefløjen
og antiracismen. Vanviddets år:'

Peter Neerup Buh/
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Foreningsnyt

Formandens beretning
På landsmødet 1993 besluttedes det at
lade DDF træde ud af mediebilledet for
en tid - hvilket stort set er lykkedes. Formålet var dels al lade andre kræfter komme til for ikke at skabe et indtryk af, at
den stærke modstand mod indvandringspolitikken alene mønstres i foreningens
kreds, dels at hindre vore modstandere i
at afspore diskussionen ved at gøre den til
en diskussion for eller imod DDF.
Del forløbne år har herefter været mediemæssigt stille - men nok så aktivt på
andet plan. Foreningens netværk er således blevet udbygget, så at det rækker ind i
alle væsentlige politiske partier, væsentlige dele af pressen og ind i administrative
m.fl. institutioner inden for vort interessefelt. Endvidere har foreningen understøttet opbygningen af sympatiserende
lokale organisationer rundt om i landet.
Endelig har vi konsolideret vort organisationsapparat og vor publikationsvirksom·
hed, således at vi i dag heri råder over et
velfungerende redskab.
På den bredere politiske scene har vi
oplevet, at de oplysninger, DDF kom med
for år tilbage, og som førte til så meget
råberi mod os, er blevet bekræftet af officielle undersøgelser. Socialministeriets
rapport om de sociale bistandsydelser er
et eksempel, Justitsministeriets rapport
om udlændinges kriminalitet et andet. I
begge tilfælde viste det sig, at det var os,
der havde ret, og ikke dem, der slog sig op
på at blive forargede over det, vi sagde.
Sideordnet har der fundet en udvikling
sted i de politiske partiers holdninger:
Det konservative folkeparti har officielt
fremsat forslag til dramatiske stramninger, og selv Socialdemokratiet knager
kendeligt i fugerne under kernevælgernes
tryk. Følger udviklingen hos os strømningerne ude i Europa, hvad der er gode
grnnde til at tro, at den vil, kan vi nu øjne
den dag, hvor strømmen kæntrer over en
bredere front også hos os. Vi kan med andre ord med rette sige, at det er os, der
tegner de væsentlige nutidsstrømninger
og fremtiden, og vore modstandere, der
taler med fortidens stemme. Heri ligger
vel også forklaringen på, at deres adfærd
over for os bliver mere og mere repressiv
og de~'perat.
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Ledelsesforhold
Styrelsen er i året løb ikke undergået
forandringer. Men der er, som det løben·
de har kunnet ses i Danskeren, blevet
føjet navne ti l listen over kontaktpersoner
- altså personer, der har påtaget sig al formidle kontakt til foreningen, omend de
ikke har ret til at tegne den.
Inden for styrelsen har opgavefordelingen været uforandret. Næstformanden,
Poul Vmther Jensen, mener imidlertid nu,
at han har aftjent sin værneplii,>t i denne
funktion, og har ønsket at træde tilbage
fra næstformandsrollen med sigte på at
kunne optræde mere selvstændigt i medierne. Dette har den øvrige styrelse accepteret. Poul Vinther forbliver dog i styrelsen, og Harry Vinter er af en enig styrelse
blevet valgt som næstformand.

Økonomi
Vor årsindkomst er stabiliseret på et
beløb omkring 800.000 kr. Inden for denne beløbsramme er vi-på baggrund af de
betydelige gratisydelser, vi får-i ~-tand til
at udgive 5 -6 numre af Danskeren årligt,
ligesom vi kan forny vort stående akkvisitionsmateriale i takt med et efterhånden
betydeligt forbrng. Samtidig har vi inden
for beløbsrammen kunnet købe os til en
basal administrativ bistand, således at foreningsapparatets drift ikke længere ude·
lukkende skal hvile på styrelsens smalle
skuldre. Der har også kunnet ydes bidrag
til udgivelse af en pjece, som veteraner
fra Frihedskampen bad om hjælp til at fa
udgivet inden for Hjemmeværnet Endelig har der været mulighed for at henlægge et beskedent beløb også i 1993 til
brug for konsolidering med henblik på
perioder i fremtiden, hvor der måtte blive
stillet særlige krav til foreningens økonomi. Styrelsen bedømmer den økonomiske
situation som tilfredsstillende, men konstaterer dog, at dette kun er tilfældet, fordi en del af medlemsskaren yder mere
end det pligtige kontingent. Vi ser endvidere i øjnene, at indtægten vil kunne være
vigende i de kommende år i kraft af, at
der rundt om er i færd med at opstå en lo·
kal økonomi i forbindelse med de grupper, der på lokalt plan arbejder for en ændring af indvandringspolitikken.
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Landsmødet
1994:
Medlemsforhold
Konsekvensen af vor lave medieprofil
har været, at medlemstilgangen er blevet
mindre. På forunderlig måde har det hidtil været således, at negativ presseomtale
af os med stor sikkerhed har skaffet nye
medlemmer i endda betragteligt omfang.
En sværtning i et landsdækkende medie
tilfører os f.eks. registrerbart omkring
100 nye medlemmer. Stagnationen vækker dog ikke alvorlig bekymring, eftersom udmeldelser kun forekommet undtagelsesvis. Men vi må naturligvis ikke
være blinde for, at medlcmsbestandeo har
en skæv aldersfordeling, nemlig med en
dominans af unge og ældre, hvorfor vi har
en forholdsvis høj afgang gennem dødsfald. Styrelsen må derfor igen opfordre
medle1mnerne til at se sig om i bekendtskabskredsen for om muligt at hverve interesserede for foreningens sag - evt.
alene som abonnenter på bladet.
Efter hvad vi kan konstatere - og som
det tidligere har været offentliggjort i Danskeren - kan vi i øvrigt være tilfredse med
mcdlem~-tili,'llllgens sammensætning. Som
noget nyt spørger vi alle nytilmeldte om deres baggrund. Det fremgår af de indkomne
svar, at en dominerende del er unge, og at
vi har en god indgang af lødige folk.
Bladet
Bladet udkom i 1993 med 6 nunue
samt 3 særnwnre (hvoraf de to - "Sådan
ligger Landet'' og "Fakta om Indvandringen" var ajourføringer af ældre udgivelser) og i 1994 indtil nu med 3 ordinære
numre. Især faktahæftet har der været stor
interesse for, idet det jo så at sige udgør et
lommeleksikon i de spørgsmål, vi beskæftiger os med. I relation til bladets ordinære numre har udviklingen især været
præget af, at vi efterhånden står med en
meget betydelig større stofmængde, end
der er mulighed for at trykke.
I konsekvens af medlemmernes økonomiske offervilje har det også været muligt
at udsende bladet til en stribe indOydelsespersoner uden for Folketinget og at udsende det i bredere omfang til pressen.
Enhver der måtte have gode ideer med
hensyn til e1m1er til denne "mailinglist'' er
velkommen med dem.
Vi har samtidig færdiggjort et register ti I
de første årgange af Danskeren. Sammen
med restoplaget af bladet har vi på denne
baggrund lrum1et producere en indbundet
udgave. Antallet af tilbageværende eksemplarer af denne er dog nu så beskedent, at

den kun kan leveres til medier og biblioteker samt ganske særlige enkeltpersoner.
Andre publikationer

Tillige har vi ved årets udgang - som
traditionen efterhånden er blevet - udgivet et lille skrift, formandens bog "Svig"
om den såkaldte Hillerødsag. Bogen blev
·tilsendt vore særlige bidragydere som
påskømielse af deres velvilje over for os.
Andre må købe den selv, men prisen er
beskeden. Vi praktiserer således nu et udgivelsessystem, hvor foreningen køber
hele oplaget af pågældende publikation
fra bogtrykkeren - inkl. moms - hvorefter
vi leverer den videre til interesserede for
den forholdsmæssige kostpris pr. stk. På
den måde kan bøger leveres til rundt regnet en fjerdedel af den normale bogladepris - men DDF har naturligvis den økonomiske risiko, såfremt hele oplaget ikke
sælges og \jener ingen penge på udgivelserne.

Tillige har der været økonomisk plads
til at udarbejde et skrift om foreningen:
"Her er vi" med optryk af det program,
der blev vedtaget på sidste landsmøde.
Endelig er foreningens praktiske erfaringer blevet sammenfattet i en lille vejledning "Hjælp til selvhjælp", som kan
rekvireres af dem, der er indstillet på at
gøre et aktivt arbejde på det lokale plan.
Vi påregner også i 1994 at levere
særudgivclser.

stilt materiale udgår. Herudover har vi et
telefonsekretariat med faste ugentlige
træffetider. Uden for disse kan bestillinger m.v. indtales på telefonsekretariatetS
telefonsvarer. Der indgår et lille hundrede
telefoniske henvendelser om måneden
hvoraf langt den overvejende del drejer
sig om tilsendelse af materiale. I stor udstrækning rekvireres materialet af personer uden for foreningens kreds, idet vi tilsyneladende efterhånden i offentlighedens bevidsthed indtager rollen som et informationscentrum i spørgsmål,som man
ikke kan f1i belyst ad andre veje. Endelig
råder vi over en medlemsadministration,
som kun i ganske få tilfælde ikke har kunnet indfri medlemmernes forventning til
effektiv administration, samt over en velfungerende økonomifunktion.

Ny næstformand
Redaktionen har forsøgt at indkredse, hvem den nye næstformand er og
hvad han stårfor.

Møder

Vor egen mødeaktivitet er i perioden
blevet aftrappet i kraft af vanskeligheden
ved at dække denne efterhånden endog
overordentlig mandskabskrævende aktivitet ind. Jeg kan herom henvise til drøftelserne på sidste landsmøde. Vi er ganske vist ikke holdt helt op med at holde
møder, men vi har koncentreret opmærksomheden om fremtræden på andres møder - f.eks. på skoler, i politiske ungdomsorganisationer o.l.
Samtidig har vi i overensstemmelse
med landsmøders beslutning sidste år for
første gang tilbudt et kursus i nogle af de
vigtigste problemstillinger. Dette afvikledes i marts med 35 deltagere -i hovedsagen unge, som det var muligt at tilbyde
fripladser i kraft af en" generøs donation
fra et ældre medlem. Kurset blev ved afslutningen evalueret af deltagerne og opnåede en overordentlig positiv vurdering.
Styrelsen overvejer nu, hvorledes vi bedst
kan f1i bragt en egentlig kursusvirksomhed ind i faste rammer.
Administration

Foreningens administration ligger nu i
faste rammer. Vi opererer med en landsdækkende lagerekspedition, hvorfra be-

Foreningens politiske linie
Styrelsen føler, at foreningen er på den
rette kurs, og har for så vidt ikke forslag
til ændringer i den linie, der blev lagt sidste år. Vi opfordrer således også fortsat
til, at interesserede daDJ1er lokale organisationer, inieressekredse i de politiske
partier og andre egnede fora til at sætte de
relevante problemer på dagsordenen særligt de voksende økonomiske og sociale problemer, indvandringen skaber. Dcke mindst op til det tilstundende folketingsvalg vil det være en uhyre vigtig opgave i læserbreve, på vælgermøder m.v. at
fastholde politikerne på pligten til at tage
stilling hertil. Foreningen vil efter sommerferien udgive en folder, der kan bruges af medlemmerne op til valget.
Ole Hasse/batch

Hany Vmter i /974 med rød stjerne i kasketten.

Harry Vinter er lige fyldt 43 år. Han
bor sammen med sin kone og to børn i en
lille landsby udenfor Roskilde. Han er uddannet bibliotekar og har desuden studeret økonomi og politik. Med den baggrund arbejder ban på et fjernt lands handelsrepræsentation i København.
"Jeg holder meget af den daglige inspiration fra et internationalt miljø" fortæller
HV, som er en vann tilhænger af internationalt samarbejde mellem lande og kulturer.

"Folkevandring har ikke noget med internationalisme at gøre, men er en form
for tyveri, som altid har medført lidelser
for de bestjålede", siger HY og nævner
koloniseringen af indianernes An1erika
som eksempel.
"Jeg støttede vietnamesernes kamp
mod USAs intervention, jeg støttede samernes kamp for Aila-elven, jeg støtter
kurdernes kamp for et eget hjemland.
Hvad er da mere naturligt, end al jeg engagerer mig i mit eget lands overlevelseskamp, nu da fremmed kolonise1ing truer
med at løbe selve den europæiske civilisation over ender'.
"Man må være national, før man kan
være internationaL Folk uden rod i egen
kultur har intet at tilbyde andre. Blandt
mange er det populært at nedgøre sin
egen kultur. Paradoksalt nok demonstrerer disse mennesker derigennem deres
eget ståsted: nemlig i en kultur, som har
evne til og tradition for selvkritik. Man
vil aldrig høre en muslim ironisere over
sin egen kultur".
"Mit hjerte bar altid siddet til venstre for
midten'' fortæller HY...Min rod er i arbejderklassen. Jeg kender dens sange udenad.
De nålestribedes verden er ikke min verden. Det bliver ikke anderledes af, at disse
foretagsomme folk nu kalder deres geschæft humanitær. De minder mig mere og ~
mere orn middelalderens velnærede gejstlige. Vi, der vover at tale den humanitære
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kirke imod, lyses i band med bandbuller
om racisme. Vi er dem, de andre ikke må
lege med, - vi er det dårlige selskab. Og
det har jeg det fint med!" siger HV.
"Som ung flirtede jeg med det yderste
venstre, men jeg endte i SF, hvor jeg var

aktiv i en årrække. Jeg har aldrig meldt
mig ud, men holdt op med at betale kontingent i en periode, hvor jeg var fattig
som en kirkerotte».

"Venstrefløjens indvandringspolitik er
kørt af sporet'', siger HV. "Det er socialis-

BESTILLINGSSEDDEL
GRATIS MATERIALE til akkvisitionsformål:
_

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

- - slk. særnummer af Danskeren "Fakta om indvandringen"
_ _ stk. 8-siders blad i Danskerens format "Pas godt på Danmark"
_ _ stk. lille 3-fløjet folder "Pas godt på Danmark"
_ _ stk. lille 3-fløjet folder med spørgsmålstegn (ny)
_ _ stk. 8-sidcrs blad om DDF "Her er vi"
_

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

_

_ stk. klæbemærker (7 x JOcm) med DDF-logo, adresse og
"Pas godt på Danmark"

_ _ stk. "visitkort" (6x IOcm) med formålsbestemmelsen, annoncetekst
og blanket for materialerekvisition
- - stk. Miniplakat "30.000 hjemløse"
_ _ numre af Danskeren (uspecificeret)
Materialet bedes sendt til (brug venligst blokbogstaver):

Navn: - - - - - - -- - - -- - -- - - - - - - - - Adresse: - - - - - - -- -- -- - -- - - - - - - - - Kuponen indsendes til Den Danske Forening, Boks 411, 8100 Århus C

PRISSAT MATERIALE (trykomkostning, moms og forsendelse):
Register til Danskeren til og med årgang 1993, pris 30 kr.
Ole Hasselbalch: "Viljen til Modstand", 73 sider, pris 20 kr.
Ole Hasselbalch: "Svig", 96 sider, pris 30 kr.
Eduardo Farah: "Økologisk Ideologi I", 200 sider, pris 37 kr.
Komiteen mod Flygtningeloven: "Hvad med Danmark'', 187 sider, pris 25 kr.
Bestilling på dette materiale afgives ,·ed indsættelse af beløbet på DDF's girokonto med angivelse af bestillingen og ønsket stk.tal på kuponens meddelelsesrubrik.
BEGRÆNSET RESTOPLAG (sælges kun til biblioteker o.l.):
DDF: "5 år for Danmark", 79 sider, 1992
DDF: "Danskeren", årgang l 987-93, indbundet incl. register.
Dette materiale må lånes gennem bibliotekerne.
DIVERSE:
Ole Hasselbalch: "Den offentlige mening", 70 kr., bestilles gennem Handelshøjskolens Boghandel, 8210 Århus V og sendes fra denne pr. efterkrav.
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mens grundide, at samfundsproblemer
skal løses ved at ændre de forhold, som
skaber problemerne. Men på venstrefløjen er det blevet tabu at beskæftige sig
med befolkningseksplosionen, som er årsagen til fattigdom og konflikter i den
tredje verden og den folkevandring, som
nu truer stabiliteten i de samfund, hvor
man har et fornuftigt forhold til det at
sætte børn i verden.
For Marx var klassekampen udviklingens drivkraft. Venstrefløjen har i stigende grad overtaget nazisternes tankesæt og
taler efterhånden mere om racekamp end
om klassekamp.
For Marx var religion opium for folket
!dag kan man opleve folk, som tror, de er
socialister, falde i svime over Islams berigelse".
"Argumentet om, at vi skal tage imod
flygtninge af humanitære årsager, er hykleri af værste skuffe", siger HY. "Hver
dag dør 50.000 mennesker af sult. Imens
bruges ressourcerne på Harems-vævning
og anden eksotisk underholdning for forstadsfruer. Det er en forbrydelse mod verdens millioner af nødlidende. Humanitære hensyn byder os netop at lægge kursen om og bruge ressourcerne der, hvor

de gør mest gavn".
Af alle venstrefløjens misforståelser er
ideen om "kulturberigelse" den værste.
Kultur er stort set identisk med det, som
Mane kaldte overbygningen. Overbygningen er en afspejling af produktionsforholdene. Man kan ikke flytte rundt med overbygninger og placere dem i forhold, som
de er uden forbindelse med. At ville berige Sudan med en eskimokultur eller Danmark med en beduinkultur er selvsagt
renlivet vrøvl, - men guf for konfliktforskere.
Venstrefløjens holdninger i indvandringsspørgsmålet er baseret på småborgerlig uvidenhed og misforståelser krydret med en barnagtig rædsel for at have
samme standpunkt som personer, der en
gang er udpeget som fjendebilleder. Hvis
Søren Krarup står frem og hævder, at 2
plus 2 er 4, så vil størstedelen af venstrefløjen som rygmarvsrefleks benægte det
og tage afstand fra en sådan uhyrlig
påstand".
Harry Vinter forklarer, at han overhovedet ikke havde anset indvandringen for
et problem, indtil OverDanmark begyndte at hævde, at den var en berigelse.
"Min indmeldelse i DDF var egentlig
mere en reaktion på den massive tilsvining "Sorte Søren fra Seem" og alt, hvad
der er dansk, blev udsat for fra midten af
J980'erne. Min samvittighed bød mig
simpelthen at stille mig solidarisk med
folk, der i den grad blev jaget som syndebuk, som revy"kunstnere" og andre

..

småprostitucrede risikofrit kunne slå sig
op på at håne."
Adspurgt om sine forhåbninger til
fremtiden, svarer HV, at han helst så Den
Danske Forening nedlagt snarest muligt.
" Jeg var helst fri for dette foreningsarbejde. Der er så meget andet, jeg hellere
ville bruge min tid på. Men jeg kan ikke
forsvare overfor min samvittighed at lade
være. Jeg ved fra ældre med.lemmer af
foreningen, at de følte på samme måde
for 50 år siden.
Vi lever i et galehus, hvor er befolkningsflertal ikke tør sige sin mening af
skræk for den humanitære overklasse og
dens lakajer i de elektroniske medier.
Uden fri debat er demokratiet reelt sat ud
af kraft.
At få brudt den htunanirære overklasses
magt over medierne og få genindført den
frie ucensureredc debat er derfor den
største udfordring, vi har for os. Den dag,
der måtte lykkes, vil jeg foreslå Den Danske Forening nedlagt", slutter Harry Vinter.

Møder
Hillerød

Lørdag 17. sept. kl. 16.30
Høstfest
Taler:
Poul Boeg
Arrangør: DDF
Mad og drikkevarer kan købes til rimelige priser.
Tilmelding og oplysning om sted hos L.
Bostok, tlf. 31 22 86 47.

Roskilde
Sted:

Onsdag 26. oktober kl. 19.30

Kildegården, Helligkorsvej 5,
Roskilde. Lokale: 330
Emne:
Medlemsmøde om
folketingsvalget
Arrangør: DDF

Ny folder
En ny folder er udkommet Den er beregnet på at give offentligheden et klart
bud på hvordan man bør gøre. Den har

DANSKEREN

udgives af Den Danske Forening. hvis formål er på fo1kesryretS grund,
uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur.
sprog og levevis i en verden. der tmes af kaos, overbefolkning, vold og fa.
natisme.

Foreningens medlemmer modtag.er bladet for deres medlemskontingent

Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året Jndmeldelsc.s- og ~tilJingskupon se nedenfor.

Eftertryk 1illadt med tydelig kildeangivelse. Blade! (ev1. kopier af det) og
foreningens andre tryksager må ikke omdeles privat sammen med trykmateriale fra 81\den kilde eller med på.fort leks1, logo el.lign.

Foreningens adresse: Postboks 41 I, 8100 Århus C.
Telefonsekretariat: Tlf. 86 13 24 OJ. Giro: 4 54 75 SI
Red.akti()n:

Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red" styrelsesmed!.). tlf. og fax 3I 55 I8 02

Modekonsulent: Murer Poul Vinlher Jensen (styr.med!.), !If. 75 61 08 49
Juridisk bi,tand: Advokat Folmer Reindel (styr.me<II.), tlf. 33 15 19 92,
ielefax 33 15 5196

stor aktualitet op til det kommende folketingsvalg.
Bestil en håndfuld og la den delt ud!

HelgaMark,
Hårby, er død
En af foreningens trofaste støtter døde
i sommer. Helga Mark forsømte sjældent
et møde eller stævne og var levende optaget af de problemer, den ansvarsløse indvandringspolitik skaber for landet.
Gennem sine hyppige og kloge indlæg
og læserbreve i Jyllands-Posten og andre
aviser var hun med til at udtrykke den
harme og frustration, det store flertal af
danskere deler - uden nogensinde at
fremsætte nogen nedsættende bemærk·
ninger eller kritik overfor de fremmede,
som jo blot udnytter de ansvarliges dumhed.
Helga Mark har betænkt foreningen i
s it testamente.

Lokale kontaktpersoner:
København: Peter Neerup Buh! (styr. medl.), tlf. 31 59 77 40; Jette
Street, tlf. 32 SO 05 54, Kim Munster, tlf. 44 53 19 51 (Herlev: daglig·
stuemøde hver 2. torsdag kl. I8.30).
Nordsjælland: Prof" jur. dr. Ole Hasselbaleh (fonn.}, tlf. 42 19 IS 54,
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88.
MidtsjæUand: Bibliotekar Harry Yinter(næstfonnand), tlf. 42 38 75 93
Sydsjælland: LærerVerner Holm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 538780 32
Fyn: Fhv. Politiassistent Erik Dagø, 1lf. 62 22 56 58
Syd· og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!.),
tlf. 74 43 5 I 57, Kai Pedersen, tlf. 75 44 50 27
Sydøstjylland: Fhv. overlærer Ingrid Maihome, tlf. 756147 76
Østjylland: Fhv. traf ikkontrollør Palle Krog, tlf. 86 99 23 31:
fa:ng,,elsoverbetjent Michael Pedersen, 1lf. 86 18 II 76
Vestjylland: Sygeplejer,ke Kirsien Fog<, tlf. 97 42 9 I 31
Nordvestjylland: Hf-sruderende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 71 12

Foreriingens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, roen kan formidle kontakt til den.

lndmeldelses- og bestillingskupon
Navn:

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening
og indbeialer mit koniiagent (mindst 100 kr. årligt), der
inkluderer tilsendelse af Danskeren1 til foreningens
adresse eller på dens PoS<girokonto 4 54 15 51.

Gade, vej m.m. :

D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

Posb1r. og -dis1rikt:

0

Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING, Pos1l)()ks .fil, 8100,\rhus C.

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på
bladet Danskeren (125 kr. ~rligt}.
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Perspektivrigt grundlovsmøde
Ved årets DDF-gnmdlovsmøde i HiJlerød bidrog
en kampgruppe af såkaldte autonome til underholdningen ved at opføre en demonstration af der<:$
krigskunst.
Listigt havd.e de lagr sig på bunden af en bus,
som herved kunne køre helt hen til grundlovsmødet, uden at tilstedeværende betjente anede uråd.
Efter således at have opført en nutidig udgave af
"den Trojanske Hest", frit efter Homer, gik de autonome over til at demonstrere deres overrumplende
lynangrebstaktik. Under vældige krigshyl, som an•
tagelig skulle lamme de angrebne med skræk, styrtede den maskerede angrebskommando frem mod
mødedeltagerne med køller og jernstænger løftet til
slag.
Men her gik et eller andet tilsyneladende galt.
For i stedet for at lade sig lamme afskræk, satte mødedeltagerne sig resolut til modværge. De autonome skiftede hurtigt taktik og retirerede i lyntempo,
hvorunder flere af dem pådrog sig nogle ordentlige
drag over nakken. De havde slet ikke tid til at komme ind i den ventende bus, hvorfra chaufføren
måbende så dem styrte op imod Hillerøds bymidte.
Som bekendt kommer en ulykke sjældent alene.
For nu løb de uheldige helte lige i armene på politiet, som omsider var undervejs, og 13 (uheld igen) af
dem måtte nu oven i de prygl, de allerede havde
fået, lide den tort at blive arre.~teret.
Den autonome underholdning var desværre meget kortVarig. Mødet blev genoptaget efter højst 5
minutters afbrydelse.

Det var en trist dag for den autonome "antiracisme".
For Grundloven og for folkestyret var det imidlertid en glædesdag. Når politiet åbenbart ikke længere må .have lov at beskytte grundlæggende menneskerettigheder, er det godt, at folket selv kan.
Begivenheden i Hillerød understreger den gamle
sandhed, at fri hed og demokrati ikke er nogen selvfølgelighed. Det er noget. der må kæmpes for hver

dag.

Fra gnmdlovsmødel i Hillerød.

Friheden eksisterer kun, så længe den bliver
brugt. for den, der lader sig true til ikke at bruge sin
møde- og ytringsfrihed, eksisterer friheden ikke.

Ritzau lyver - igen
Ifølge Rit:zau blev angrebet på m.ødet imødegået
af "hvad politiet betegner som skinheads, der var
sat til ar bevogte Den Danske Forenings g rundlovsmøde.,.

Forespu~>1 oplyser Politimesteren i Hillerød i
skrivelse af 13. juli: "Jeg kan meddele, at hverken
de to vagthavende vicepolitikonunissærer eller den
politiassistent, der ligeledes udtalte sig til pressen,
har sagt noget sådant".
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En 7-drigs oplevelse ~fbataille11.
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