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Repatriering 
Fremmedarbejderne skulle kun 

være her, så længe der var brug for 
dem, fik vi at vide. Alligevel blev 
de, da krisen bankede på. Chilenere 
og palæstinensere kom som truede 
"flygtninge", hed det sig. Alligevel 
blev de, selv om der nu er demokra
ti i Chile og fred mellem Israel og 
palæstinenserne. Senest ankom titt1-
sinder af bosniere på "midlertidigt 
ophold". Også de er i færd med at slå 
sig ned permanent, efter at der er 
sluttet fred i Bosnien. 

Sådan fortsætter det gennem åre
ne - trin for trin fremmedgøres lan
det næsten umærkeligt. Hver ny 
sending af fremmede har kun ud
gjort en forsvindende del af Dan
marks samlede befolkning. Men 
sammenlagt er de blevet til en 
ubærlig belastning. 

På det kulrurelle plan beriges vi 
med så mange forskellige sæder og 
skikke, at man bliver ganske rund
tosset af det. Skal de alle "respekte
res" og være her "på egne præmis
ser'', kan der umuligt komme et vel
fungerende samfund ud af det. 

Og på det økonomiske og sociale 
plan er bukserne nu revnet. Herom 
henvises til artiklerne inde i bladet. 
De sociale tryghedsordninger er ik
ke dimensioneret ti l at bære den byr
de, vore humanistiske politikere har 
læsset på dem. Kun censur og op
findsom tilsløring er årsag til, at det 
ikke står pinligt klart for alle, hvor
for danskere dør på grund af bespa-

relser i sundhedssektoren, og hvor
for fremmede fylder de sociale boli
ger, medens danskere er hjemløse. 

Samtidig har erfaringen vist, at 
selv en relativt lille fremmedgruppe 
fra Den 3. Verden virker som "bro
hoved" for yderligere tilvandring. 
Ligeledes har det vist sig, at disse 
grupper har et efter danske normer 
ekstremt højt fødselstal. 

Det vi ser, er ikke mennesker, der 
hos os har fundet et nyt hjemland. 
Det er derimod folk, der i Danmark 
har fundet en økonomisk ressource, 
der kan drages fordel af, mens man i 
øvrigt lever videre som hjemme. En 
slags omvendt kolonisering.Dette er 
komplet uacceptabelt. Og tiden for 
såkaldt "afbalancerede" løsninger er 
for længst forpasset. Aflæst efter de 
tal, som nu kan læses sort på hvidt, 
er der ikke mere nogen anden vej til
bage end den massive repatriering, 
altså hjemsendelse. Sådan har det 
humanitært sindede folketing stillet 
brikkerne op. 

Dette vil næppe kunne ske uden 
dramatiske brud med det, der hidtil 
er opfattet som "humanitært'', skønt 
det set i et større perspektiv er det 
eneste humane. Om føje tid vil end 
ikke tilbagekaldelse afletsindigt ud
stedte danske statsborgerskaber 
kunne undgås. 

For dette hviler ansvaret tungt på 
de politikere, der med belæg i en 
selvskabt drømmeverden bragte si
ruationen så vidt. 



§ 1 
For nogle år siden startede Niels Helveg Petersen nogle rum

lerier om en grundlovsændring, dog vist uden at mange hæftede 
sig ved, hvad han egentlig ville have ændret. Udenrigsminister
hvervet synes at have gjort ham helt tavs om dette. 

lud imellem har også andre ymtet et og andet om, at man vist 
burde begynde at tænke på en ny grundlov, selv 001 de fleste nok 
har fundet, at det ikke så meget var grundloven, der var noget i 
vejen med som politikernes vilje til at bnige den til det danske 
folks bedste. 

Senest har nu Højesterets dom i sagen om prøvelse af, om vor 
t iltrædelse af EU-traktaten skete efter grundlovens regler, aktua
liseret spørgsmålet om en grundlovsrevision. 

Velan da. Men skal grundloven fornys, er det sandelig ikke 
ændring ar nogle tekniske paragraffer, der trænger sig mest på. 
Det er noget langt vigtigere. 

Da grundlovens hovedparagraffer blev til for snart 150 år si
den, faldt det åbenbart ingen ind at fastslå som det aller første og 
nødvendigste, at Danmark er danskernes land. Det var nok s.~ 
selvfølgeligt, at det måtte anses for helt unødvendigt og over
flødigt at nævne det udtrykkeligt i rigets gnindlov. Men sådan er 
det jo desværre ikke længere. Vi må i ord og paragraffer fastslå 
vor ret til landet 

Derfor må vort krav til fremtidens danske grundlov være en ny 
§ I, der - forud for alle andre grundlovsbestemmelser og som le
detråd for dis.~e - simpelthen mejsler ind i alles bevid~thcd, at 
Danmark er og altid, så længe der er et dansk folk til, er dette 
folks land, er vort hjem, hvor vi er herrer, og hvor fremmede fol
kegrupper ikke skal have lov at trænge ind med krav om dette 
vort fædrelands omdannelse til et multietnisk samfund med lige 
ret for fremmede indtrængere. Med største klarhed skal denne 
høj~ie lov for Danmark udtrykke det selvfølgelige: Danmark for 
danskerne. Danmark for folket. Folk.et for Danmark.. 

Fremmedkrimien 
Lavinen af frenuuedkriminalitet er efterhånden så iøjnefal

dende, at den megen fortidige snak om, at de fremmede ikke er 
mere kriminelle end danskerne, efterhånden er næsten forstum
met. 

Stadig klarere bliver det derimod, at det især er blandt de un
ge generationer af fremmede, at kriminaliteten svulmer - med de 
lovende udsigter, det åbner for fremtiden! 

Fra Århus meldes, at politiets kriminalpræventive indsats nok 
har virket på de danske unge, men bestemt ikke på de frenuuede 
- det vil i praksis sige drenge og unge mænd. (Jyll.-Post. 10/8 
96). 

På Nørrebro i København kom det midt i august til voldsom
me optøjer, hvor w1ge indvandrere smadrede vinduer og smed 
molotovcocktails mod bibl ioteket og medborgerhuset på 
Blågårds Plads. 

"Hvis ikke der snart bliver grebet ind, kan København om fii 
år stå med uoverskuelige kriminalitetsproblemer", siger den 
stedlige kriminalinspektør. Tal fra Københavns politi viser, at 
forbrydelserne bliver grovere og grovere, og samtidig stiger an
tallet af unge kriminelle indvandrere. I Københavns dommervagt 
udgør de nu 2/3 af de fremstillede unge mod under 40% i 1995. 

Samtidig regnes der med, at antallet af unge anden-generations 
indvandrere næsten tredobles i løbet af de næste IO år. 

Med kioskrøverier, indbrud, tasketyverier, vold og overfald 
som hverdagskost er der forståeligt, at en gruppe af de stadig 
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færre tilbageværende danskere taler om at samle et tæskehold for 
at sætte de unge indvandrere på plads. 

Den nyvalgte bydelsborgmester fra SF udtaler, at "det er det 
værste, der kan ske", og synes efier de bedste forbilleder snarest 
at ville lægge ansvaret på politiet. (Jyll.-Post. 16/8 96). 

Vi andre kan i al elendigheden finde en vis retfærdighed i, at 
dens ophavsmænd i de politiske snirkler og dens propagandister 
bag bibliotekernes hidtil så fredede nider nu filr lidt af den vir
kelighed at føle, som de i deres landsforræderiske tåbelighed har 
været med til at skabe. 

Nysprog - igen 
Politiet, brandvæsenet, arbejdsformidlingen og de kommuna

le administrationer bør nu indføre egentlig særbehandling, så 
ansøgere fra etniske minoliteter bliver foretrukket frem for etni
ske danskere - også selvom ansøgerne fra de etniske minoriteter 
måske ikke har kvalifikationer på højde med danskernes. Det an
befaler "Dokumentations- og Rådgivningscentret om Race
disk.rin1ination" (DRC) i et nyt notat om "positive foranstaltnin
ger" mod diskrimination på arbejd~markedet. 

"Vi går ind for lighedsprincippet. Men der er ikke i dag en reel 
lighed i ansættelsesproocdureme, selvom der er indført en for
mel lighed", påstår Khurshid Sultan, "arbejdsmarkedskonsulent'' 
i DRC. Centret anbefaler i stedet en radikal nytænk:ing af dette 
"lighedsprincip": Det foreslår, at det bliver alment accepteret, at 
man fraviger kravet om at stille samme kvalifikationskrav uan
set ansøgerens etniske tilhørsforhold - i stedet indføres en særlig 
opkvalificeringsfase som led i ansættelsen, så den dårligt kvali
ficerede fremmede først efter denne fase behøver at være lige 
kvalificeret med den vragede dansker. 

Selv George Orwell ko1muervel i "1984" ikke med et mere in
famt eksempel på "nysprog", i hvilket ordenes betydning vendes 
om. "Lighed" betyder for "Dokumentations- og Rådgivnings
centret om Racediskrimination" åbenbart indførelse af racisme 
mod danskerne. 

Folkets røst 
Niels Helveg Petersen synes nu pludselig at være kommet på 

banen igen med tanker om nyheder til en revideret grundlov -
åbenbart i anledning af Højesterets dom i sagen om grundloven 
og Danmarks tilslutning til Maastricht-traktaten om EU. 

En af hans væsentligste ideer synes at være den ikke synder
lig originale om udvidet anvendelse affolkeafstemninger i vigti
ge samfundsanliggender. Som sådanne nævnes bl.a. skolefor
hold, hastighedsgrænser, større anlægsarbejder og ny tronfølge
lov! 

Tanken om flere folkeafstemninger forekommer fremragende. 
Vi har de sidste ti år krævet en folkeafstemning om det vigtig

ste forhold i Damnark.s historie, nemlig den nuværende frem
medpolitik, der fører til opløsning af den danske nationalstat og 
indførelse af et multietnisk samfund. 

Men det har fremmedpolitikerne konstant overhørt eller forar
get afvist at høre folket om, og heller ikke Helveg Petersen næv
ner nu dette helt vitale nationale spørgsmål som naturligt folke
afstemningsemne. 

Her kunne påkaldelse af folkets røst dog ellers virkelig blive 
folkets trøst. 



Katastrof en i tal 
Af cand. oecon. Ebbe Vig 

Birte Weiss har udsendt sin egen udlændingestatistik. For hun vil have noget på markedet, hvor 
den skrækindjagende virkelighed er sløret bedre end i Danmarks Statistiks publikationer. 
Tager man læsebrillerne på, er det imidlertid muligt at trænge gennem ministerens talakroba
tik. Man ser da, at også hendes egne tal dokumenterer en katastrofe: Fremmedbelastningen er 
nu så stor, at vort sociale system ikke kan bære det. Dramatiske nedskæringer forestår derfor. 
Så nu gælder det for regeringen om at få tilsløret, hvad årsagen til miseren er! 

Hidtil har det været overladt til Dan
marks Statistik at udsende talopgørelser 
om de fremmede i Danmark. Men det er 
flygtningeminister Birte Weiss ikke til
freds med. Derfor er hendes ministerium, 
Indenrigsministeriet, nu begyndt selv at 
sælge oversigter af denne art. Den sene~1e 
har titlen "Statistik om udlændi11ge 
1995''. 

Mindst 74 % af de. fjernfremmede 
p§ offentlig hjælp! 

Dele af denne rapport er rystende 
læsning, når man haler dens skjulte tal 
frem. Det gælder ikke mindst rappo11ens 
afsnit om sociale og økonomiske forhold 
- det, der kaldes "statistik om udlændin
ges integrationsproces i Danmark m.v.". 

Gemt under de sædvanlige rituelle be
sværgelser om nødvendigheden af 0 lige
behandling" kan der her læses om en 
frenunedbelastning af det danske sociale 
system, som er i færd med at knuse 
velfærdssamfundet. - Hvis man vel at 
mærke forstår at trænge gennem ministe
rens talakrobatik og massage på statistik
kerne. 

Lcdighedsstatistikken står i centrum. 
Rapporten måler her ledigheden for ud
lændinge fra lande -uden for Norden og 
EU (bilagstabel IV.9.). Heri indg/ir altså 
oven i købet en del industrilande - hvis 
herværende borgere med al sandsynlig
hed har en langt mindre ledighed end folk 
fra Den 3. Verden. Men til trods for sam
menblandingen viser der sig en gennem
snitsledighed (i I 994) for A-kasseforsik
rede udlændinge fra "3. lande og Nord
amerika" på hele 40-/o. 

- Når man vel at mærke udregner et fa
cit af tabellerne - for det siges naturligvis 
ikke direkte. (Sæt tabellens arbejdsløse 
fra nævnte lande, nemlig 18.200, i forhold 
til den samlede arbejdsstyrke fra landene, 
der angives til 46.000). 

Selv dette opsigtvækkende høje tal på 
40-/o er imidlertid ikke dækkende for vir
keligheden. For at få den ægte ledigheds
procent frem må man j o nemlig som ledi
ge medregne cabellens såkaldt uspecifice
rede uden for arbejdsmarkedet - som 
nemlig er udlændinge på bistandshjælp 
m.v. - og tabellens s&.kaldt beskæftigede 
"una" - hvilken kode dækker beskæfti
gede uden normal ansættelse, altså ud
lændinge i jobtilbud o.l. kunstigt skabt og 
offentligt betalt beskæftigelse. 

Og så vokser de 40% til ca. 74%! (Sam
men læg tabellens beskæftigede una 6.100 
+ uspecificerede 37.000 + arbejdsløse 
18.200 og sammenhold facit med tabellens 
ialttal på 133.600 med fradrag af uddannel
sessøgende og børn 45. 700 samt pensionis
ter og efterl.ønsmodtagere 4.900). 

Rapportens (nærlæste) tal på dette felt 
stemmer med, hvad vi ved fra en opgørel
se i Århus. Den viste i 1993 antallet af 
flygtninge og indvandrere ti) 6%. Men 
disse 6% hævede 30% af bistandshjælpen 
i byen (jf. Jyllands-Posten 29/9 93). - De 
er i øvrigt nu vokset til I 0% af indbygger
tallet i byen ( inklusive de naturaliserede). 

Interesserer man sig for, hvor mange 
frenunede i alt der forsørges af de danske 
offentlige kasser, herunder også uden for 
ledighedsordningerne, må man jo i .øvrigt 
også tillægge uddannelsessøgende og 
børn, efterlønsmodtagere og pensionister. 

Endelig skal det huskes, at de mange 
fremmede, der har filet dansk statsborger
skab (se herom nedenfor), og deres børn, 
børnebørn og senere efterkommere ikke 
indgår i opgørelsen af fremmedtrykket på 
det danske socialsystem. 

Resultat: Afvikling af velfærdsstaten! 
Vore socialordninger er ikke indrettet 

på at bære det antal frenunede, der ifølge 
ministerens egne (nærlæste) tal kroger sig 
fast i dem. For at bevare en social standard 

af traditionelt dansk niveau må der være 
et vist forhold mellem, hvor mange der 
yder, og hvor mange der nyder. Dette for
hold er i kraft af det store antal uforsørge
de frenu11ede nu aldeles forrykket. Derfor 
vil de tryghedsgarantier, der er blevet op
bygget op getmem århundredet, gradvis 
blive afviklet - sådan som det allerede 
mærkes inden for ældreforsorg, hospitals
væsen o.s. v. 

Men regeringen kan naturligvis ikke le
ve med, at det kan aflæses i statistikken, at 
det er den af regeringen selv skabte ind
vandring, som skaber belastningen og 
dermed er årsag til sanunenbniddet. Der
for er man nu i fuld gang med at ma
nøvrere sig ud af klemmen. 

Og disse manøvrer består ikke blot i 
massage på statistikkerne og manglende 
udregning af deres facit. Nej, regeringen 
går langt mere direkte til værks. Husk 
f.eks. arbejdsministerens "antidiskrimi
nations" lovinitiativ for arbejdsmarkedet 
(se herom Danskeren nr. 1/1996): Rege
ringen prøver at flytte så mange som mu
ligt af vore gæster over i danskernes jobs 
og danskere ud i arbejdsløshed i stedet. 
For kun på den måde kan det jo nemlig 
usynliggøres i statistikken, at det er i11d
va11d1·i11ge11, der belaster arbejdsløs
hedskøerne og bistandskontorerne i en 
sådan grad, at det er i færd med at rive 
gulvtæppet væk under de sociale tryg
hedssystemer. 

Hvorfor (i alverden) er de her? 
Birte Weiss' nye rapport viserendvide

re, at hun ikke ved, hvem der er her af hvil
ke grunde. Så de senere års megen politi
ker-snak om, hvor mange "flygtninge", 
"indvandrere" m.m. her er, har altså været 
det rene fjas. 

Under rapportens pkt. 2., s. 6 f, kan så
ledes læses, at det ikke er muligt i de dan- llri.. 
ske folkeregistre eller på anden måde at .,, 
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se, bvad begrundelse11 er for, at de der re
gistrerede udenlandske statsborgere op
holder sig her i landet - f.eks. om de er 
flygtninge, familiesammenførte eller an
det. Antallet af flygtninge og indvandrere 
kan derfor kun opgøres som en såkaldt 
"tilnæ"met størrel~e". siger rapporten 
(altså ministeriet). 

"Faktiske tal" eksisterer med andre ord 
slet ikke på disse felter. En unægtelig in
teressant oplysning, efter at uskyldige 
skolebørn nu i ti år er blevet overhældt 
med "faktiske tal". 

Hvor mange er de? 
- Ministeren bestemmer facit! 

Rapporten forsøger også at give en 
oversigt over vore gæsters absolutte antal. 
Den opstiller således en tabel over ud
lændingegrupper afgrænset efter deres 
nationalitet. 

Men dette tal er ikke retvisende for pro
blemstillingen. Det har vi tidligere påvist 
i Danskeren - se også den vedstående ar
tikel. Det er nødvendigt at vide ikke blot 
hvor mange udenla11dske statsborgere her 
er, men også hvor mange fremmede her er 
med dansk statsborgerskab. 

Det erkender rapporten for så vidt. Men 
den ( d. v.s. ministeren) definerer herefter 
selv, hvem der skal anses for fremmed! 

Rapporten definerer herunder "indvan
drere'' på (endnu) en ny måde: Indvandre
re er, siger den, udlændinge bosat i Dan
mark, stammende fra et land uden for 
Norden, EU, Nordamerika samt uden for 
"de 12 flygtningelande'', som rapporten 
vælger at medtage med denne betegnelse 
(s. 2). 

Med andre ord, så er "indvandrere" i 
rapportens forstand dem, som ministeren 
finder behag i at kalde indvandrere i sin 
statistik. 

Neddroslcde tal for 
"udenlandsk baggrund" 

Rapporten omtaler ligeledes en anden 
kategori : Personer med udenlandsk bag
grund. Af den slags skulle der ifølge den 
oversigt, der vises lige efter rapportens 
forord - og mange læsere når vel næppe 
længere - være ca. 284.000 i Danmark pr. 
den I. januar 1995. l Danmarks Statistiks 
udsendelse Statistiske Efterretninger 
1995:11, Befolkning og Valg, s. l, over
sigtstabellen, kan ellers læses, at tallet er 
326.795! 

Hvor er de manglende ca. 43.000 så 
blevet af i ministerens nye statistik med 
det kulørte omslag? Jo - til de 284.000 
kommer - skriver rapporten henne på si
de 12 - ca. 43.000, som hovedsagelig be
står af danske statsborgere født i udlandet. 
Hvorvidt de var danske statsborgere af 
fødsel, melder historien (rappo11en) ikke 

noget om. Men det var de vel næppe, hvis 
man skal dømme efter antallet af uddelte 
danske statsborgerskaber de senere år (se 
herom nedenfor). 

Det lader altså til, at rapporten forsøger 
at neddrosle det tal, som Danmarks Stati
stik har offentliggjort: Den putter 43.000 
om på side 12, så at rapportens indledning 
kan tage sig mere præsentabel ud. Og 
slører i øvrigt godt og grundigt for læse
ren, hvem de 43.000 er. 

Man begynder at forstå, hvorfor flygt
ningeministeren er så forhippet på at tl 
udgivet sin egen udlændingestatistik. 

I øvrigt er antallet personer med uden
landsk baggrund pr. 1/1 1996 vokset til 
365.718, se Statistiske Efterretninger E 
1996:5, s. I. Altså et plus på 38.923 siden 
1995-opgørelsen. 

Fodsetsboom? 
Rapporten kigger også på antallet bør

nefødsler i forskellige nationalitetsgrup
per (s. 14). Den er imidlertid på dette 
punkt næsten ulæselig. Det synes f.eks. at 
fremgå, a t en fjerdedel af kvinderne fra 
EU-lande uden for Norden og fra Asien 
bar over 4 børn. Her sammenvejes altså 
uskyldige EU-kvinder (med lave fødsels
tal) med muslimske indvandrerkvinder 
(med store børneflokke) for at få et ac
ceptabelt gennemsnitstal frem. Hvorfor 
må vi mon ikke få at vide, hvor høj pro
centdelen af kvinderne fra Den 3. Verden 
der har over fire børn hver? 

Da vi i det hele taget kun filr fødsels
problematikken belyst med eksempler, og 
rapporten i disse oven i købet sanunenve
jer vidt forskellige grupper for at ffi spise
lige (lave) fødselstal fi-em hos vore gæster, 
er vi på Herrens mark. Børnefødselstallet 
har ellers stor betydning. For det er jo det, 
der viser, hvordan fremtidens Danmark 
kommer til at se ud. Så det havde været 
rart at ffi de usminkede kort på bordet. 

Men når ministeren nu ikke bar villet 
· vise os dem, så kig f.eks. på rigets hoved

stad København. Her ved vi fi-a andre kil
der (skolevæsenets statistikker), at 25% af 
eleverne i folkeskolen er fremmedsproge
de. - Så det er ikke svært at vide, hvordan 
byen vil se ud om føje år. 

Hvor mange "nye danskere"? 
Om opnåelse af dansk statsborgerskab 

skriver rapporten kun en smule -dækken
de udviklingen fra 1983-1994. 

Heraf fremgår, at ca. 89% af de i alt 
knap 6000 statsborgerskaber, der for tiden 
uddeles pr. Jr (5.736 i 1994 ifølge Dan
marks Statistik og 5.260 i 1995), nu gives 
til indvandrere fra lande uden for Norden 
og EU (s. 36). Det er ca. halvdelen af an
tallet nettoindrejste fra d isse lande hvert 
år. 
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Brikkerne er ved at være på plads! 
Kort og godterpolitikerne ved at flytte 

brikkerne på plads i det store projekt "ud
skift danskerne": 

Fra det tidspunkt, hvor antallet af ud
delte StatSborgerskabcr er lige så stort 
som antallet af netto-nyindrejste pr. år og 
samtidig lig med antallet af danske skat
teflygtninge hvert år, vil der nemlig ikke 
mere ske ændringer i den nuværende offi
cielJe udlændingestatistik. De mennesker, 
der bebor de danskes øer, vil så blot grad
vis skifte religion, hår- og øjenfarve. 

Rapporten koster inkl. moms kr. 75. -
Med mindre ma11 da som DDF modta
ger den vederlagsfrit og anonymt fra 
sympt,tisører i tiet "humanitære~' sy
stem, der henter den gratis i de enorme 
dynger • oplysnings"materiale, der 
stdr til rMighed for disse kredse. 

Ebbe Vig 

Smækfuld af 
usikkerbedsfaktorer 

Det korte og lange er, at flygtningemi
nisterens rapport ikke kan ffi greb om, 
hvor mange gæster der har bænket sig 
ved danskernes bord. Der er ingen 
grund til at trætte Danskerens læsere 
med alt dette. Men det bør dog nævnes, 
at rapporten selv er inde på en del af 
disse problemer. 

F.eks. fortæller den, hvilke udlændin
gegrupper, der ikke er registrerede i et 
dansk folkeregister: Turister, statsbor
gere fra det tidligere Jugoslavien med 
midlertidig opholdstilladelse, asyl
ansøgere m.v. Den glemmer bare at 
fortælle, at denne opregning af, hvem 
der mangler i optællingen, er ukom
plet. Ifølge Danmarks Statistik og 
Kommunernes Landsforening ffir 
f.eks. kun godkendte asylanter et en
deligt personnummer - og vel at mær
ke førs-t efter endt "integrationspro
gram". Men registreringen i befolk
ningsstatistikregisteret bygger netop 
på dette personnummer (og den faste 
opholdsadresse pr. den I. januar heref
ter). Dem, der er undervejs i asylsyste
met, er med andre ord slet ikke talt med 
- selv om rapporten (pkt. 1.2, side 4) 
hævder, at flygtninge er medtaget. 

Ebbe V.g 



Sådan er det fat med 
''de officielle tal''! 

Stol ikke på de "officielle tal". For de er fulde af huller. Ebbe Vig går tæt på problemerne. 

DDF startede med at kritisere den of
ficielle fremmedstatistik og opgørelsen 
af fremmedudgifterne allerede i 1987. 
Vi gjorde især opmærksom på, at an
talsopgørelserne ikke var egnede til at 
beskrive virkeligheden med. 

DDF's kritik af frcmmedstatistikken 
I hovedtræk var det, vi sagde, følgen

de: 
En opgørelse en gang årligt af uden

landske statsborgere efter registrerin
gerne i befolkningsstatistikregisteret er 
den milulst fejlbehæftede optællings
metode. Der er ganske vist også foreta
get opgørelser af anden a.it - f.eks. af fa. 
miliesammenføringer og asylansøgnin
ger. Problemet her er imidlertid, at disse 
opgørelser ikke tæller personer men ad
ministrative sager. 

Selv en opgørelse af antallet af 11de11-
la1ulske statsborgere viser imidlertid ik
ke det faktiske fremmedproblem. For 
den viser jo nemlig ikke, hvor mange 
frenunede, der har fftet dansk statsbor
gerskab. Og langt mindre viser den an
tallet af disse fremmedes efterkomme
re. Det er en åbenlys fejl - som ikke fin
des i f.eks. den svenske statistik. Så en 
mere fuldstændig fremmedstatistik la
der sig altså gennemføre. 

Officielle forbedringsforsøg 
I 1990/ 1991 nedsatte den daværende 

økonomiminister så en arbejdsgruppe 
til at forbedre opgørelserne af flyi,>tnin
ge og indvandrere. Den afgav Betænk
ning nr. 1214 i marts 1991, som fulgtes 
op på embedsmandsniveau med Under
søgelse nr. 43 ( oktober 1991 ). 

Her bemærkes det, at der er proble
mer med at indkredse de forskellige na
tionalitets- og herkomst-kategorier. Un· 
dersøgelse 43 når da også frem til for
skellige tal inden for de forskellige ka
tegorier, undersøgelsen opregner (i la
bel 8, s. 45): 160.64 I "udenlandske 
statsborgere", 224.298 "personer født i 

udlandet", 190.688 "indvandrere" og 
39.368 "efterkcmmere" pr. J/1 1991. 

Nærlæsning af den nye opgørelse 
Henned havde vi sådan set fået ret i 

vor kritik. Men en nærlæsning af Un
dersøgelse nr. 4 3 viste, at der fortsat var 
store problemer: Der var f.eks. (udreg
net efter tabellen på s. 26) i alt 53.855 
personer, der var registrerede som dan
ske statsborgere, men som havde foræl -
dre, der enten var født i udlandet, eller 
som v-dr udenlandske statsborgere. 
Hvorfor var de ikke medtaget som "ef
terkommere" i tabel 8? 

Y deri igere var der (udregnet efter ta
bellen på s. 26) 55.994 danske statsbor· 
gere, som var født i udlandet, og hvis 
fædre var ukendte, medens moderen ik -
ke var født i Danmark. Det har vist da 
også noget med efterkommere at gøre? 

Endelig var der en større gruppe dan
ske statsborgere med ukendt fader og 
ukendt moder. Heriblandt kunne der 
skjule sig et meget stort antal reelt frem
mede. "Ukendt'' betyder nem.lig, at 
pågældende enten er afgået ved døden, 
før den danske personregistrering påbe
gyndtes i 1968, eller at vedkommende 
er af fremmed herkomst. 

Usikkerheden er altså stor - også ef
ter undersøgelse 43. 

Fremtidsudsigter 
Denne fortsatte usikkerhed gør det 

meget vanskeligt at lave ordentlige pro
gnoser over den sandsynlige fremtidige 
udvikling i frenunedtallet. De officielle 
fremskrivninger er da også højst usikre. 

For de regner nemlig kun til og med 
2. generation som "fremmede" - til 
u-ods for at vi allerede står med 3. og 4. 
generation og en totalt mislykket "inte
gration.,. 

Samtidig sætter prognoserne danske 
kvinders tilbøjelighed til at føde børn til 
1,7- 1,8 barn pr. kvinde. Dette tal er alt 
for højt. Det (mere) korrekte tal oplyses 

i ll'orld Population Monitoring 1991, 
United Nations, New York, I 992, tabel 
V til 1,4 (som er målt i perioden 1983-
87, altså inden eksplosionen i fremmed
tallet herhjemme). Altså et væsentligt 
lavere tal. 

Når ministerens nye publikation lyver 
om det danske fødselstal og sætter det så 
højt som 1,7 til 1,8, skyldes det, at det er 
opgjort ud fra Danmarks Statistiks fød
selsopgørelser (se S((llistisk Årbog 
1995, side 57, tabel 53, der angiver det 
til 1,75 for 1995, afrundet). Men disse 
opgørelser viser er gennemsnit af alle 
fødsler i Danmark, aus& ogsd bøm født 
t1f d.e fremmede! 

Da indvandrerkvinderne får langt fle
re børn end danske kvinder, bliver gen
nemsnitsfødselstallet derfor naturligvis 
h.øjere, end det ellers havde været. Tyr
kiske kvinder føder f.eks. i snit 4, 1 børn, 
pakistanske 5,9 børn (se det lige nævn
te FN-materiale). Disse fødselstal vi må 
regne med også for tyrkiske og pakis
tanske kvinder i Danmark. 

På den måde fortegnes billedet af an
tallet af fødte "danske" børn. Børn født 
af udlændinge, naturaliserede og disses 
efterkommere udgør i virkeligheden 
muligt helt op til ca. 25 % af det samle
de "danske" fødselstal (på ca. 67 .000). 

Summa summarum 
Der er altså noget meget galt fat. Og 

det bør rettes, uanset det er besværligt. 
Også selv om det kræver en god gam
meldags folketælling - opfulgt af en 
løbende statistik magen til svenskernes. 

Det nuværende materiale giver ikke 
en dækkende beskrivelse af den virke
lighed, vi står i. Og det er uegnet til at vi
se den sandsynlige fremtidige udvik
ling. 

Men den nuværende Statistik er na
turligvis velegnet til en ting: At beroli
ge folk og bortlede deres opmærksom
hed fra det væsentlige. 

El>be Vig 

DANSKaREN • NR. 4 • SEPTEMBER 1996 5 



Fremmedstatistik 
forhusmænd 
Tallene svirrer i luften. Hvor mange er her? Tivoli kan sætte et tælleapparat op, så at der er re
de på antallet af gæster. Og allerede på Jesu fødsels tid kunne man lave folketællinger. Men 
Danmarks Statistik kan ikke holde rede på, hvor mange fremmede der er i Danmark. 
Hvem taler vi om, hvor mange og hvorfor? Vi forsøger os med en oversigt... 

Kommuneinformation talte i 1993 om, 
at her er 350.000. Elisabeth Arnold talte i 
I 995 på et internt møde i Det radikale 
Venstre om over en halv million. I de of
ficielle "facrs"katalogcr, som skolebørne
ne får at læse, opgives meget mindre tal. 

På hvad? "Fremmede'', "udlændinge''~ 
"familiesammenførteu, "flygtninge", 
"asy1anteru, "indvandrere·. "naluralisere
de", "efterkommere,, ... ??? 

Begreber er der nok af - så mange, at 
enhver kan tænke sit og de fleste finde et 
påskud til at Jade helt være med at tænke. 

Måske er det også det, der er meningen. 

Det "multietniske" eksperiment 
Det ville nu ellers nok være en god ide 

at sætte sig ind i disse ting. For de er ikke 
ligegyldige. "Frem.mede" kan f.eks. være 
mege1 fremmedartede. Men de er måske 
også blot fremmede på P"Piret og i virke
ligheden helt som os selv. De "fre11011edes" 
forskellighed afl1ænger jo af, hvor de kom
mer fra, og hvilke tanker de af den grund 
bringer med sig i kufferten. I almindelig
bed kan man f.eks. gå ud fra, at en lille 
jødisk familie, som i 70-erne blev eksileret 
fra Polen og hertil, næppe vil skabe mange 
konflikter i boligblokken. Derimod er der 
en i nærliggende risiko for, at det stiller sig 
anderledes med en børnerig palæstinenser
familie fra Beirut, som efter at være blevet 
genbosat her oven i købet siden er vokset ti I 
det mangedobbelte. At indhuse de to fami
lier ved siden af hinanden ville de færreste 
nok anse for problemløst. Det ville være et 
hasarderet ekspeiiment. 

Men der eksperimenteres .netop med 
Danmark. Et "multietnisk" eksperiment. 
Falder det galt ud, er der ingen, der ved, 
hvordan det skal gå. 

Jamen hvor langt er vi da blevet ind
viklet i denne eksperimenteren? Hvor 
mange gæster er der gået gem1em Moder 
Danmarks tælleapparat? Hvorfra konuner 
de, og hvem er de? 

Det er det, befolkn ingsstatistikken 
helst skulle vise os. 
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Begrebsforvirringens kunst 
Men det gør den ikke. Så det er ikke 

godt at vide, hvor vi står. 
For der har ikke været tradition for at 

opgøre den slags ting her hos os. Som om
talt i Danskeren nr. 3/1995 udgør antallet 
af immigranter, der med lidt god vi lje kan 
hævdes at være kommet kollektivt til 
Danmark, under 20.000 alt i alt inden for 
historisk tid og op til midten af 60-erne. 
Og så var det oven i købet folk, som stort 
set havde samme værdi.nonner som os 
selv. De forsvandt derfor i mængden, blev 
en del af os, og der var ingen anledning til 
at følge dere$ spor med statistikeres 
hjælp. 

Men nu stiller det sig anderledes. Og 
vore tælleapparater kan ikke følge med. 
Bl.a. fordi de ikke ved, hvad de skal tælle. 
Og fordi Folketinget, som bestemmer, 
hvordan apparaterne skal indstilles, tilsy
neladende ikke ønsker at indstille apparn
teme, så at de viser virkeligheden med alt 
for afskrækkende tal. 

Imedens bliver "udlændinge" til "ind
vandrere", som bliverti1 "danske statsbor
gere", men de fleste er fortsat fremmede. 

Sanune personer rutsches rundt, tælles 
hist og pist. Og når der ikke er muligt at 
finde de enkelte personer i forvirringen af 
definitioner og begreber, tælles i stedet 
antallet af administrative "sager., - asyJ~ 
sager, statsborgersager. familiesammen
føringssager o.s. v. Så kan man jo håbe, at 
der ikke genuuer sig alt for mange perso
ner af kød og blod i form af familiemed
lemmer og kommende efterkommere i 
den enkelte sags støvede papirer. 

På den måde lader det sig forklare, at 
børn af forældre, som aldrig kunne drøm
me om at acceptere den danske kultur, 
pludselig er blevet til vore "landsmænd". 
"De fødes jo som danskere", som Bjørn 
Elmqvist siger, medens han kniber øjnene 
i og tænker på noget andet. 

Ca. 14.000 "nye danskere" årligt 
Så meget synes imidlertid at ligge fast, 

at der fortiden bosætter sig ca. I 2-14.000 
udlændinge her hve1~ år - uden for 
højsæsoner som f.eks. jugoslavienkrisen. 
Samtidig får 5.000 årligt dansk statsbor
gerskab i den anden ende af pipelinen. Det 
tager jo trods alt en tid fra ankomsten og 
til man kan søge statsborgerskab. Ad åre 
må der derfor ventes en stigning i antallet 
af uddelte statsborgerskaber, svarende til 
den nuværende indsn·øllllUngstak't over 
grænsen. For hvor skal de nytilkomne el
lers blive af, hvis de ikke gennem opnåel
se af statsborgerskab kan blive til ''nye 
danskere''? 

Men den virkelige vækst i fremmedtal
let er væsentlig større, end de 12-14.000 
viser. For de, der al.lerede er her, far jo 
nemlig også børn. 

Plus op til 16.000 børn af fremmede 
Hvert år fødes der nu ca. 67 .000 børn 

herhjemme. Til sanunenligning var antal
let af nyfødte i "de store årgange" efter 2. 
Verdenskrig op mod I 00.000 årligt. Af de 
67.000 fødsler årligt - som oven i købet 
kaldes et "baby-boom" - er imidlertid 
muligvis helt op til ca. en ijcrdcdel børn 
af udlændinge og "nye danskere''. Den 
virkelige vækst i fremmedtallet - altså 
summen af udlændinge, der bor her, "nye 
danskere" (alL~å personer, der har erhver
vet statsborgerskab) og børn af de nye 
danskere - ligger altså måske så højt som 
30.000 årligt! 

Altså måske i alt 30.000 årligt! 
Visselig er det ikke ligegyldigt, hvor 

disse mennesker kommer fra, og hvad de 
bringer med sig. F'or når vore egne "store 
årgange" engang har passeret plejehjem
mene og er havnet på kirkegården, bliver 
der pludselig langt mellem den "gode 
gamle slags danskere" på gaderne. Selv 
hvis man regner alle og enhver, der er her 
nu, som dansk, er der beregnet kun at vil
le være ca. 3 millioner tilbage om 50 år 
hvis den nuværende udvandring af gam
meldags danskere med ondt f.eks. i skat-



ten fortsætter (se Jyllandsposten 3/12 
J 995 med henvisning til Københavns 
Universitets Statistiske Institut). 

Det er derfor, det nu hedder sig, at "ind
vandring er nødvendig for at opretholde 
folketallet". 

Der skal jo nemlig være nogen til at 
passe "de store årgange" på plejehjemme
ne, forinden de når til alle dødeliges en
destation. 

At de "store årgange" s,-\ efterlader sig 
et multietnisk kaos, når de engang har 
sluppet rødvinsflaskerne og forladt denne 
verdens behageligheder, er en anden sag. 

En sag som det er op til kommende 
slægtled at finde en løsning på. 

Hvis de altså kan. 
I Jugoslavien er det som bekendt ikke 

lykkedes i 500 år. 

0 . ??? g regningen . .... . 
Ministerens nye, sminkede statistik in
deholder ingen oplysninger om, hvad 
de fremmede koster i kroner og øre. 
Den slags vil politikerne nemlig ikke 
have, at der føres regnskab over. 

Men i Danskeren nr. 1/1995 har Ebbe 
Vig rekonstrueret et tilnærmelsesvist 
tal ud fra de spredte oplysninger, det 
har været muligt at finde frem rundt 
omkring. 

De11 samlede udgift - dengang - var 
over 56 milliarder kr. llrligt. 

Et så stort tal er svært ar begribe. Men 
det bliver lettere forståeligt, hvad det 
drejer sig om, hvis beløbet sættes i for
hold til indkomstskatterne til staten. 
De er budgeteret til små 223 milliarder 
i 1996. 

Med andre ord g/Jr nu ca. hver fierde 
af dine skattekroner til 01 holde "cir
kus indvandringsasyl" i gang! Du vil
le få en skattenedsættelse på 25 %, 
hvis ikke skiftende regeringer havde 
kastet os ud i dette. 

Med udviklingen på fremmedområdet 
er det ikke underligt, at skattetrykket 
vokser, og at der lægges bestandig nye 
afgifter på de mærkeligste ting: Mil
jøafgifter, arbejdsmarkedsafgift o.s. v. 

Mærk i ø,'figt de positivt ladede ord
forbindelser, brandbeskatningen er 
svøbt ind i. De skal naturligvis tjene til 
at få den bitre pille til at glide ned og 
skjule, at det er noget helt andet, pen
gene går til! 

Et eksempel: 
Sådan sløres statistikken 

Offentligheden får stukket blår i øjnene. Vi viser et eksem
pel på, hvorledes det foregår. 

I Berlingeren 29/9 t 995 kritiserede 
DDF Darunarks Statistiks opgørelser 
over udlændingerallet. 5/10 1995 svarer 
rigsstatistikeren sammesteds, at kritik
ken "s4yder langt over målet". Han for
tæller, at Danmarks Statistik opgør ikke 
blot 
/) antallet af udenlandske statsborgere 

men også 
2) det antal personer, der har fået dansk 

statsborgerskab, fordelt efler 
tidligere statsborgertilhørighed, 
saml 

3) personer efter deres fødselsland. En
delig, siger rigsstatistikeren, 

4) opgøres antallet af "indvandrere og 
deres efterkommere" - herunder per
soner, der har fået dansk statsborger
skab. 
Det lyder jo betryggende. For hvis 

man har alle "efterkommere" med, har 
man så ikke lige netop det tal, der skal 
bruges? Sådan må læserne af rigsstatis
tikerens indlæg jo tro? 

Jovist -hvis vel at mærke rigsstatisti
kerens betegnelse "efterkommere" rum
mer det, den almindelige læser vil 
lægge i ordet. Men det gør den ikke. 

I den statistik, rigsstatistikeren hen
viser til, og som er offentliggjort i Be
folkning og Valg 1995:11, betegnes ''ef-

terkommere" ganske vist som ''perso
ner fodt i Danmark af forældre. som 
begge er imlvantlrere eller efterkomme
re ". En "efterkommer'', vil man derfor 
tro, er også en efterkommer efter en ef
terkommer. 

Men der er det bare ikke! I pågæl
dende statistik henvises nemlig, hvad 
den nøjagtige definition på en "efter
kommer" angår, til Statistiske Under
søgelser nr. 43 ( 1991 ). Og her rrcmgår 
det, at det kuo er første generation efter 
den naturaliserede udlænding ( altså en 
udlænding der har fået dansk statsbor
gerskab), der tælles som "efterkom
mer". For her defineres nemlig (s. 11) 
efterkommere som "personer født i 
Danmark af forældre, som begge ikke er 
danske ... 

Så det er bare børn af disse indvan
drere. der tælles som fremmede og ikke 
børnenes børn, børnebørns børn o.s. v. 

Kunne du følge med? Nej vel - men 
det var vist nok heller ikke meningen fra 
officiel side. 

Men humlen er altså, at som tiden 
gdr, forsvinder fra fremmedstotistikken 
flere øg flere folk fra oprindelseslande 
med en kulh1r. der overhovedet ikke as
simileres i det danske samfund. De 
etablerer rværtimod deres egne sam
fund her. 

Mor, er manden der turistguide? - Nej, han byder sin familie velkommen_ 
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Repatriering: 
Den anstændige løsning 
En snarlig og om nødvendigt tvangsmæssig hjemsendelse af de fremmede i Vesten er på læn
gere sigt den bedste udvej for såvel værtsland, hjemland og migrant. 

Af Peter Neerup Buh/ 

Hvert folk sin stat: Dene er forudsæt
ningen for et fredeligt, harmonisk og sam
arbejdende verdenssamfund, hvor tanker 
og varer frit kan udveksles, og hvor men
nesker kan rejse - men ikke bosætte sig 
hvor de ønsker. For tiden er sammenblan
ding af folkeslagene for sarruneoblandin
gens egen skyld imidlertid den herskende 
ideologi, som kan forekomme meget 
smuk fra et skrivebordsperspektiv, men 
som i virkelighedens verden uvægerligt 
vil forbruge kostbare ressourcer til " inte
gration" og til at bøde på følgerne, som er 
konnikter, gensidigt had og magtkamp'. 
De skader, som allerede er sket, kan ikke 
i alle lande genoprettes, men de fleste ste
der kan det meste dog gøres godt igen ved 
repatriering; hjemsendelse af dem, der i 
den sidste generation er indvandret, pri
mært til Vesteuropa. 

FNs flygtningehøjkommissariat (UN
HCR) har gennem de senere år gentagne 
gange fremhævet behovet for at skabe de 
nødvendige forhold, der er favorable for 
masse-repatrieringer. På UNHCRs ho
vedbestyrelsesmøde i 1991 fokuserede 
flygtningehøjkommissær Sagato Ogata 
igen på dette emne. Hun så 1992 som det 
første år af et årti med frivillig repatrie
ring, og hun udtalte, at det var et grund
læggende mål for organisationen at gøre 
dette muligt. Hun gjorde sig også til tals
mand for bekymringer, der var blevet ud
trykt for det liv, som flygtninge måske 
kunne komme til at st! overfor, når de 
vendte tilbage til deres hjemlande'. 

Urealistiske krav 
UNHCR stiller 4 betingelser for at del

tage i repatrieringer: 
I) Der skal være sket en "væsentlig og 

permanent'' ændring i de forhold, som 
førte til den oprindelige flygtninge
strøm; 

2) Beslutningen om at vende hjem skal 
træffes frit af flygtningene; 

3) Hjemlandet og værtslandet skal for
melt være enige om repatrieringen; og 

4) Flygtningene skal være i stand til at 
vende hjem sikkert, og med værdighed. 
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Som FNs forskningsinstitut for Social 
Udvikling (UNRJSO) har udtrykt det, er 
disse betingelser imidlertid kun smuk teo
ri, idet de i praksis er umulige at opfylde i 
den virkelige verdens forhold'. Derfor står 
UNHCR da også ofte tøvende over for at 
medvirke i repatrieringer. Ud fra samme 
mentalitet bar lederen af"Advokate-rs Ko
mite for Menneskerettigheder" Arthur C. 
Hel ton opstillet hele IO principper for re
patrieringspolitik'. Hvis de skulle følges, 
bliver det efter alt at dømme umuligt for et 
værtsland at hjemsende blot en eneste 
"flygtning". Udgangspunktet er for Helton 
som for UNHCR, at hjemsendelsen skal 
være frivillig, idet han går ud fra den fal
ske præmis, at en "flygtning" virkelig vil 
rejse hjem, hvis vedkommende ikke læn
gere forfølges i sit hjemland. 

Uviljen mod hjemrejse 
Professor Peter H. Koehn kommer i en 

behandling' af problemer vedr. repatrie
ring i Afrika ind på, hvilke omstændighe
der der gør, at "flygtninge" ikke nødven
digvis vender hjem ved ophør af fare: 
"Regeringsskifte i hjemlandet har en 
større chance for at resultere i masse-re
patriering af flygtninge fra nabolande 
(første asyl-lande} - disse flygtninge ud
gør som regel langt størstedelen af den til 
udlandet flygtede befolkning-end det har 
blandt dem, der er bosat i sikkerhed i tred
jelande. Flygtninge i lejre er typisk ikke 
integreret i værtslandet. De, der lever i tæt 
nærhed til deres hjemland, er i stand til at 
opretholde deres kulturelle identitet... 
Hvad angår flygtninge, som er genbosat i 
Vesten, kan økonomisk regulering og so
cial tilpasning overskygge det stærke øn
ske om at vende tilbage til hjemlandet 
Nogle af de mest tænksomme og nøgter
ne af disse flygtninge sætter et alvorligt 
spørgsmålstegn ved, om mange af deres 
landflygtige landsmænd, som har antaget 
begærlige værdier og en individualistisk 
livsstil formet af års ophold i et høj tekno
logisk samfund, burde vende tilbage til 
hjemlandet." Det vil altså sige: Hvis man 
holder flygtningene i nabolande, eller i 

hvert fald i lejre, kommer man nærmest 
den mest optimale frivillige repatrierings
procent (som er I 00). Desuden kunne den 
megen unyttige eller direkte skadelige u
landshjælp omdirigeres til genbosæt
ningsstøtte i hjem.landet, hvor særlig mu
ligheden for at deltage i lovende lokale 
udviklingsprojekter, eller for at investere i 
små forretningsforetagender, ifølge Koehn 
vil tiltrække landflygtige, som er flyttet 
nordpå. Disses hjemrejse vil i øvrigt være 
særlig gavnlig for hjemlandet, idet de i i
landet ofte har fået en uddannelse eller 
kundskaber, som hjemlandet savner. Der
for er Koehns forslag om et "Internatio
nalt Flygtningekorps" under FN også re
levant; kompetente flygtninge skulle re
krutteres hertil - også fra i-lande - med 
det formål at medvirke i u-landsprojekter. 
I stedet for frivillighed kunne man her 
tænke sig en slags værnepligt som betin
gelse for at få asyl. Men dette krav rejses 
selvfølgelig ikke af den kynisk-sensati
onshungrende "humanistiske" opinion: 
Det er i det hele taget et stort problem, at 
når flygtninge vender hjem igen, mister 
"verdenssamfundet" interesse i deres sag 
og behov, og dets opmærksomhed retter 
sig mod noget andet'. En mere stadig og 
langsigtet indsats - selvfølgelig primært 
af hjemlandet selv - er nødvendig for at 
holde potentielle udvandrere hjemme. 

Det skadelige asyl 
Koehn peger på, at den selektive ad

gangsprocedure, som anvendes af Vesten, 
ofte netop tager de få veluddannede flygt
ninge, der er parate til at udføre livsvigti
ge udviklingsarbejder i første asyl- (nabo-) 
lande. Den ideelle løsning herpå synes at 
være, at alle 3. verdens "flygtninge" for
bliver i 3. verdens lande (men evt. med 
større udviklingsstøtte end i dag)-af hen
syn til at lette frivillig repatriering; afben
syn til u-lands-værtslandet, som har be
hov for de højtuddan.nede; og af hensyn til 
de flygtede selv, som angiveligt for det 
meste ønsker at forblive i deres nærområ
de. AUigevel ræsonnerer Koehn omvendt: 
I-landene bør acceptere en mere ligelig 



fordeling af verdens flygtningebyrde, idet 
"enhver svigten fra de udviklede landes 
side m.h.t. at give asyl vil være en stærk 
retfærdiggørelse for andre til at mindske 
deres gæstfrihed over for flygtninge." Koehn 
konkluderer, at "verdens velstående natio
ner kan ikke købe sig ud af en flygtninge
bosætnings rolle gennem økonomisk assi
stance til fattige første asyllande." Ud fra 
fejlplacerede moralske skrupler skulle 
man altså give slip på den mest rationelle 
løsning, dræne u-landene for initiativrige 
og højruddannede og nedbryde egne natio
nalstater! Skønt Koehn erkender, at "inve
stering i en løsning, fx. lokal integration, 
måske får en anden løsning, fx. repatrie
ring, til at synes mindre attraktiv ved sam-

menligning", hævder han alligevel nød
vendigheden af integration under længere 
eksil, af hensyn til velfærden for såvel 
flygtningen som for værtslandet. Her
overfor må man konsekvent slå fast på, at 
uanset ulemperne på kort sigt er principi
el repatriering, for så vidt skønsom "et
nisk rensning", det på længere sigt eneste 
anstændige over for såvel hjemland, 
værtsland og flygtning. 

Folkekrav om repatr iering 
Professor John R. Rogge har i "Repa

triation of Refugees'~ bemærket, at "hvis 
målet er at blive af med flygtninge uden at 
repatriere dem med tvang, så kan en ræk
ke af passive tiltag såsom at reducere tje-

Stats borgerskabets 
velsignelser 

Mange tror, at når de fremmede først er blevet danske stats
borgere, er de ikke fremmede mere. Men det er de - for man 
kan nemt blive dansk statsborger uden at være indpasset i det 
danske samfund. Sådan ser fup og faktum ud: 

Fup: 
"Selv om de (beregni11geme over det ekstremt voksende antal børn af fremmede) 

ha/der. er der ikke 11oge1 at frygte. Børnene bliver jo født som da11skere." Sagt af Bjørn 
Elmquist, RV, formand for Folketingets retsudvalg, i Jyllands-Posten 1/ 12 1994. 

"Vi sidder altsd ikke sløvt i Indenrigsministeriet og uddeler statsborgerskaber en 
masse til indvandrere ... Vi undersøger sdledes. om ansogenze kan klare sig pd dansk 
i der danske samfund ..... Sagt af Torben Steffensen, Indenrigsministeriets indføds-
retskontor, i Jyllands-Posten 1/6 1988. 

Faktum: 
" ... El Mousri, der er ko11sulent i arbejdsformidlingen og ofte oplever at danske 

statsborgere ved navn Hassan kommer ind sammen med en tolk- 'og så er det jo umu. 
ligl at skaffe dem arbejde.'" Sagt af Hamid El Mousti, indvandrerpolitiker, i Aktuelt 
19/ 10 1994. Samme har til Radioavisen i 1994, uge 42, udtalt, at han ikke begriber, 
hvordan disse indvandrere har fået dansk statsborgerskab. 

"Engang troede jeg ogsd, at man skulle kunne rate, læse og skrive dansk for at ktm
ne blive dansk statsborger samt have indsigt i dansk historie og kttltur. - Men jeg er 
desværre blevet klogere. - .... Nu er kravene til sprogkundskaber reducere, til, at man 
'skal Å'U1111e klare sig i det danske samfulld '. I Folketingets lndfødsretsudva/g har vi 
været præsenteret for udlændinge, som simpelthen ikke var i stand til at tale et for
stdeligt dansk, hvorfor de ltavde folk med til at tale deres sag. - Dansk statsborger
skab kan man i dagfd, uden at man kan føre en meningsjj,ldt samtale med en dansker 
og ude11 kendskab Ji/ dansk kultur endsige historie. Kriminalitel er heller ingen hin
dring." Sagt af MF Jonna Grønver, Venstre, i Jyllands-Posten 4/2 1995. 

"Vi har reageret på et krav fra de omkring 3 mio. l)lrkere, der er bosat i andre eu
ropæiske la/Ide - heraf ca. 40. 000 i Danmark. Desuden er del vores Mb. at tyrkere 
med dansk statsborgerskab kan kamme til at jimgere som en Jyrlåsk lobby i Danmark 
og en l)lrldsk spydspids på vej ind i EU. Fra nu af opmuntrer vi vore borgere til at skif
te statsborgerskab." Sagt af Tyrkiets ambassadør Faruk Logoglu i Jyllands-Posten 
26n 1995 om Tyrkiets udvidelse af mulighederne for, at tyrkere kan erhverve stats
borgerskab i Vesteuropa. 

ncstcydelser, begrænse indkomstgivende 
muligheder, begrænse bevægelsesfrihed 
og samvær m.m. alle blive anvendt for at 
påvirke flygtninges villighed til at repatri
ere." Dette bør være første forsøg på en 
anstændig vej frem i stedet for den kata
strofe-inviterende opbygning af den multi
kulturelle utopi, som nu helt har besat de 
såkaldt intellektuelle. Senere må tvangs
repatriering om fornødent tages i anven
delse. De kolossale "forsknings"-midler, 
der for tiden bruges for åndeligt at berede 
vejen for utopien', bør delvist i stedet gå 
ti I repatrieringsforskning, for som John R. 
Rogge påpeger, er det klart det aspekt af 
migrationsproblemet, som der investeres 
mindst forskning i. Da der i dette spørgs
mål mest af alt er brug for sund fornuft, 
bør menigmand også blande sig i debat
ten, og her er for nylig udkommet et an
vendeligt redskab i form af en fyldig bib
liogr.ifi om "Refugee Repatriation" udgi
vet af det frivilligbeds-fikserede Dansk 
Flygtningehjælp• - hvoefor de mest vær
difulde bidrag, fx. dr. phil. Sune Dalgårds 
grundlæggende essay om emnet'°, selv
følgelig ikke er U)edtaget. 

Tiden er moden til at rejse et folkekrav 
om repatriering, om tilbagerulning af fol
kevandringsbølgen: Spørgsmålet skal 
øverst på dagsordenen i stedet for det util
strækkelige "stop indvandringen°, der 
hørte en mindre "multietnisk" epoke til. 

Pe1er Nee111p Buh/ 

Noter 
I) Jf. temaet i "Newsweek" 29.5.1995: 

"Muslim Europe. How WiU a Rising lsJamie 
Population Change the Continent?". 

Z) T. Allen & H. Morsinl< (red.): 
"When Refugees Go Home': 1994, s. I. 

3) UNRJSD: "Refugees Retuming Home" 
Geneva, March 1993, s. 13. 

4) Trykt i "Refugees"No. 90,July 1992, s. 38-40. 

5) "Refugee Settlement and Repatriation in Af
rica: Development Pros~ aod Constraints", 
i: H. Adelman &. J, Sorcnson (red.): "African 
Refugoes. Dcvclopment Aid and Repatriation" 
1994, s.97-116. 

6) If. Barry N. Stein: ''Ad hoc Assistance to Re
turn Movements & L.ong-terrn Development 
Programmes" i: Allen & Morsink (red.): 
"When Refugees Go Home", s. 65. 

7) I: Allen & Morsinl< (red.): ''\Vhcn Rcfogees 
Go Home", s. 33. 

8) Jf. det ")'Qpn:ttcdc ''Dansk Center for Migration 
og Etniske Studier'· hvor fire "forskere" i 
etnisk ligestilling netop er blevet ansat, se 
"Magisterbtadet" 4/96, s. 45. 

9) Henrik Fosseldorff & Camilla Madsen: 
"Refugee RepatriaLion. A selected and anno
tated bibliogra.phy''. Dnnish Rcfugce CounciJ 
OocumcntatlOn Centre, J994. 60 s.ider. 30 kr. 

IQ)Tryk1 i "Tidehverv" 1990 nr. 7, s. 139- 144. 
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De tre slags repatriering 
Om de to ekstremer, absolut frivillighed og massehjemsendelse her og nu, samt om den mode
rate mellemløsning, vel planlagt hjemsendelse. 

Af Peter Neerup Buh! 

Der er udbredt enighed om, at den bed
ste løsning for en flygtning er, at vedkom
mende konuner tilbage til sit hjemland. 
Uenighed opstår først, når fremgangsmå
den for denne repatriering bliver emnet. 
Her kan der skelnes mellem tre hovedsyn, 
hvoraf de to efter almindelig talemåde må 
kaldes yderligtgående, det tredie moderat. 

Absolut frivillighed 
Det første ekstreme syn, som er del i 

dag toneangivende, er hævdelsen af, at af
gørelsen om hje1rnejse I 00% skal være 
tlygtningens egen. Dette er konsekvent 
holdningen i skriftet "Frivillig bje1rnejse" 
(Dansk Flygtningehjælp, 1989), redigeret 
af Torkil Sørensen og FillJl Slnmsrrup. Re
patriering er målet, og historien viser, at 
den gang på gang bliver mulig, skriver 
Shunstn,p heri, og han tilføjer med reue, 
at vi derfor skal være varsomme med at 
kræve, at flygtningene "så hurtigt som 
muligt skal blive så danske som muligt". 
Karakteristisk fortsætter han imidlertid 
med at skrive - i modstrid med al erfaring 
- at vi ikke behøver at være bekymrede 
for, "om flygtningene nu også rejser hjem, 
når og hvis muligheden opstår, såfremt vi 
så konsekvent fastholder, at der skal være 
tale omfrivillig hjemrejse." Det illusori
ske ved delle udsagn fremgår af figur 1-2. 

Den samme ensidighed udtrykkes af 
generalsekretæren i Dansk Flyi,>tninge
hjælp Arne Piel Christensen, som i et in
terview i nFrivillig hjemrejse" siger: 
"Man må altid understrege, at beslutnin
gen on1 hjemrejse er flygtningens egen. 
Selv om man taler om frivillig repatrie
ring, kan der godt være indgået et pres. 
Det tror jeg, man skal passe meget på. Der 
skal være en meget åben og tillidsfuld si
tuation omkring flygtningene, hvis man 
skal få repatriering til at virke. Den mind
ste fornenunelse af, at man misleder eller 
gør sig bedrevidende om forhold, som 
flygtningene har bedst indgang til, vil 
kunne sætte en sådan repatrieringsproces 
tilbage. Flygmingene vil gå i forsvarspo
sition." 

F'lygtningenes værter må dog vel også 
være part i sagen, og desuden har regerin
ger og internationale organisationer ad-

gang til bedre informationsapparater, som 
gør dem bedst til at bedømme situationen. 
Under den herskende firkantede synsmå
de hjælper det imidlertid ikke meget. FNs 
daværende flygtningehøjkommissær Jean
Pierre Hocke interviewes også i skriftet, 
og han gav udtryk for UNHCRs også i dag 
herskende holdning: "Repatriering bety
der frivillig repatriering. Vi må - sammen 
med andre - sikre det frivillige ved hjem
rejsen( ... ). Alt dette kan ikke ske i løbet af 
en nat, men er en stor opgave, der kræver 
alle; organisationer og regeringer må være 
klar, når tiden er moden, og folk fri t be
slutter sig: 'Ja, vi ønsker at rejse hjem'. 
Nogle vil sandsynligvis beslutte, at de ik
ke kan vende tilbage, og de må genbosæt
tes i andre lande." 

Af et sådant udsagn fremgår klart det 
urimelige i heledette ekstreme syn: Der er 
atter tålelige forhold i hjemlandet, men 
flygtningene ønsker ikke at tage hjem 
igen, og så har værterne værs'go at 
fortsætte deres påtvungne forsørgerrolle. 
Disse krav støttes også af frække "flygt
ninge". I "Frivillig hjemrejse" udtrykkes 
de ikke overraskende af socialistiske 
"kunstnere" fra Chile, der har oprettet en 
komite, som mener, at "flyi,,>tn.ingene bør 
have to års mulighed for at vurdere, om de 
kan få genskabt en ny tilværelse i Chile. 
Fortrydelsesretten bør forlænges fra et år 
til to år. I dag skal flygtningenestarte helt 
forfra som asylsøgere, hvis de må opgive 
at leve i Chile og vender tilbage til Dan
mark for anden gang." Som om dei er 
Damnarks problem, om de ikke blot kan 
overleve, men også "kan få genskabt en ny 
tilværelse" i deres land på den anden side 
af kloden! 

Det yderligtgående friviUig)iedssyn, 
som lægger alle byrder og ingen rettighe
der hos de gæstfrie modtagerlande, ud
irykkes i "Frivillig hjemrejse" endelig.og
så af flygtningearbejderen Peter With, der 
bl.a. udtaler: "For FN og de lande og hjæl
peorganisationer, der yder støtte til repa
trieringsprogrammer, er det vigtigt at 
være på vagt over for de modsatrettede 
politiske interesser, der er involveret i re
patriering, og at holde sig for øje, at flygt
ningene selv er de mest kompetente til at 

10 DANSKEREN • NR. 4 - SEPTEMBER 1996 

afgøre, hvad der tjener dem bedst." 
Ja, enhver er sig selv nærmest, men 

skal flygtningenes interesser dog ikke ve
jes op mod feks. danskernes, der dog skal 
betalegildet? Gensidighcd er trods alt for
udsætningen for ethvert menneskeligt 
sanifund. 

Her og nu-masseudsmidning 
Den anden ekstremistiske repatrie

ringsmetodc er hjemsendelsen af store 
fremmedgrupper uden varsel, hvilket kan 
forårsage kaotiske forhold i hjemlandet 
og ulykkelige situationer for de udsmidte. 
I de senere år har man blandt andet set me
toden anvendt ved Ugandas, Nigerias og 
Libyens udsmidning af hundrede tusinder 
af frenunedarbejdere, og ved Kuwaits og 
Saudi-Arabiens masseudvisning i 1990 af 
gæstearbejdere fra de lande, der støttede 
Irak i Golfkrigen. Disse begivenheder un
dersøges dybtgående af Nicholas Van 
Hear (fra Oxford Universitet) i skriftet 
"Consequences ofthe Forced Mass Repa
triation of Migrant Communities", publi
ceret i 1992 af FNs forskningsinstitut for 
social udvikling (UNRJSD). Van Hcar op
stiller følgende kriterier for en definition 
af en masseudvisning: 
J) Disse tvangsmæssige udvisninger er 

iværksat og organiseret fra officiel si
de, med metoder rækkende fra dekret 
og åben brug af magt til mere skjult 
forfølgelse, intimidering, diskrimine
ring og overtalelsesmidler for at få en 
uønsket gruppe til at rejse. 

2) De er pludselige tiltag, snarere episo
der end kontinuerlige processer; dette 
synes at adskille dem fra deportation 
over lange perioder, som har fundet 
sted i i-lande i de senere årtier. 

3) De er rettet mod folk som masse, ud
visninger er ofte vilkårlige; de kan og
så være diskriminerende. 

4) Udvisninger foregår i vis udstrækning 
uden for loven, uden nogen mulighed 
for juridisk oprejsning eller appel. 

5) De bekendtgøres og iværksættes ensi
digt, som regel uden konsultation med 
modtagerlandet. 

6) Udvisninger er ofte fulgt af tilegnelse 
af de udvistes ejendom. 



Det er klart, at der her på flere måder er 
tale om urimelige forhold, men Yan Hear 
understreger dog i sit forord følgende: 
"Lande, der står over for en pludselig, stor 
hjemvendende befolkning kan trøste sig 
noget over erfaringerne fra nogle få lande, 
der har konstateret, at på længere sigt kan 
effekterne af massehjemvenden være 
mindre skadelige og endog på nogle må
der gavnlige, hvis de resulterer i hjemven
den af dygtighed og kapital!' Om de I 
million udviste fra Nigeria til Ghana i 
1983 konkluderer han således: "Mens det 
er meget vanskeligt at bestemme, i hvilket 
omfang massehjemvenden af migranter
ne bidrog til forbedringerne i Ghanasøko
nomi, kan det i det mindste siges, at de 
samlet ikke var nogen byrde. Siden det er 
sandsynligt, at de har bidraget betragteligt 
til Ghanas arbejdskraft-manglende land
brugsøkonomi, er del logisk at sige, at de 
hjemvendte hjalp med at få gang i land
bruget og i økonomien generelt i den an
den halvdel af J 980'erne." De 300.000, 
som Jordan måtte modtage i 1990, voldte 
på samme måde først vanskeligheder, 
men de vil på længere sigt gavne landet, i 
dette tilfælde p.g.a. deres høje uddannel
ser. (Dette vil i endnu højere grad være 
tilfældet med udviste fra i-lande, idet 3. 
verdens-lande som bekendt lider af"hjer
neflugt"). 

Van Hear nævner også andre tilfælde af 
pludselige masseudvisninger og konklu
derer, at de generelt ikke er skadelige på 
længere sigt, snarere gavnlige. Om de ju
ridiske aspekter konkluderer han: "Stater 
har ret til at udvise udlændinge, men der 
er delte meninger om, hvorvidt masseud
visninger er lovlige eller ej. Der er med 
sikkerhed begrænsninger i intemational 
lov om udøvelsen af magten til at udvise. 
Under sådanne begivenheder er stater for-

Återutvandring 1988-92 
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pligtet til at tillade passende retsforhold 
og hensyn til menneskerettigheder; fordi 
de næsten uundgåeligt bryder sådanne 
principper, kan masseudvisninger siges at 
være ulovlige ifølge international lov. 
Masseudvisninger er implicit forbudt i 
1948-erklæringen om menneskerettighe
der, og nyere instrumenter forbyder dem 
specifikt, skønt disse instrumenter er be
grænset p.g.a. definitions- og ratifika
tionsproblemer". 

Udvisninger i større omfang er altså 
mulige ifølge folkeretten, de skal blot føl
ge visse retningslinier, som blev ignoreret 
i de af Yan Hear gennemgåede tilfælde. 
Dette åbner mulighed for det tredie, mo
derate standpuru..1 i repatrierings-spørgs
målet. 

Den gyldne middelvej 
På trods af folkerettens muligheder for

byder dansk lov angiveligt tvangsmæssig 
hjemsendelse e fter to års ophold her, og 
dette måtte derfor være daværende justiL~
minister Erik Nim1-Hansens svar, da han i 
skriftet "Frivillig hjemrejse" blev spurgt, 
om man skulle sende f.eks. tamilerne 
hjem med tvang: "Det har jeg vanskeligt 
ved at se, at vi kan gøre. En ting er, at de 
siger, at dem, vi kan sende tilbage, skal vi 
sende tilbage, hvis der er fred. Det kunne 
også være en betragtning, jeg ville have, 
men jeg siger bare, at det har ikke den sto
re betydning længere. Og der har altså 
heller ikke efter vor vurdering været en 
sådan fredstilstand, at vi nu tvinger dem 
tilbage. Derfor har vi heller ikke gjort det, 
og når de har været her mere end to år, og 
det har langt de fleste, så giver loven os ik
ke grundlag for det." 

Som del fremgår, er Nino-Hansen dog 
selv tilhænger af det moderate syn på re
patriering, som er tvangsudvisning på ri-

~ Figur 1. 
Bedraget "frivillig hjemrejse": 
Hjemvend1e i procent af indvandre• 
de til Sverige 1988-92. F.eks. til Asi
en og Afrika var udvandringen i 
1992 ca. 1.000 personer. mens ind
va,ulringen de,fra var ca. 20.000. 

(Kilde: J. MiUd: "La.gom år båst!''. s. 
2:8). 

Figur 2. 
Bedmget 'Jrivillig hjemrejse": Asyl
søgende fra Chile i Sverige 1973-
92. I stedet }Or at vende hjem, da 
Chile begyndte"' komme tilbage til 
demokrati i 1987-88, toppede ind• 
vandringen fra landet i netop disse 
år med mere end 7.000 personer.' 

(Kilde: J. Milld: .. lagom år båst!'', s. 
3:9). 
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melige betingelser. Han fortsætter i inter
viewet med at sige, at han går ind for at 
betale et beløb til de udrejsende, ikke et 
stort, men f.eks. 5.000 la. så de har nok til 
hjemrejsen noder anstændige forhold. 
Desuden angiver han fornuftigt nedpriori
tering af fomiliesanunenføring:;sager som 
et aspekt i hjemsendelsesplanlægningen. 

Frivilligbeds-fanatikeren Arne Pie! 
Christensen kommer i samme skrift ind på 
et andet aspekt i samme planlægning, for 
så vidt fornuftigt. Når flygtninge har taget 
beslutningen om hjemvenden, siger han, 
"må man anstrenge sig for, at der bli·ver 
sammenhæng mellem eksilperioden og 
deres tilbagevenden. Når man taler om re
patriering, er der også tale om reintegra
tion i deres hjemland. Man skal prøve at 
arbejde meget individuelt med det. Både i 
sin rådgivning og i den hjælp, man kan 
yde, skal man prøve at skabe sanunen
hæng mellem det, de har været igennem 
her, og det, de skal igang med. De kan 
måske udnytte uddannelse eller erhvervs
baggrund, så det bliver et kontinuerligt 
forløb og ikke en ny omvæltning i til
værelsen." 

Han kan have ret bortset fra, at det ikke 
n.ødvend.igvis kun er flygtningen, der skal 
bestemme sit eksilopholds længde; værts
landet er så sandelig den anden part. Såle
des undgås repatrieringens Scylla og 
Charybdis - den absolutte frivill igheds 
prisgivelse af væ,1slandet til fremmedes 
luner og flygtningene som ofre for en hen
synsløs statsræsons pludselige masseud
visninger. Det moderate valg hedder 
hjemsendelse, om nødvendigt med tvang, 
men velplanlagt og under anstændige for
mer. 

Peter Neerup Buh/ 

Asylsokande från Chile 

7S "' 
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, Talerstolen 

Bent Jacobsen 
Pensioneret typotekniker og 

forfatter, Taastrup. 

Raceri i videnskaben 
Den fremherskende enhedstænkende 

tidsånd lader nu også til at have påvirket 
dele af videnskaben i af.sporende (for ikke 
at sige: i korrumperende uvederhæftig) 
retning. Der udbredesnuden forbløffende 
påstand, at uden den totale race- og folke
blanding vil meruieskeheden degenerere 
på grund af indavl! Det er simpelthen vås. 
Akkurat som for de nazistiske r.1ceteoriers 
vedkommeride foreligger der absolut in
gen videnskabelige belæg for påstande af 
den art - de er lige så ubeføjede som 
nazisternes raceteorier om over~ og un
dermennesker. Men ifulge påstandene 
mere end antydes det, at fx. pygmæerne i 
Afrika skulle være degenererede som føl
ge af indavl - til trods for, at intet andet 
folk på jorden nær så godt som dette lille 
folk ville kuruie klare sig på de afrikanske 
regnskoves betingelser. Hvis en art no
gensinde kan degenerere, er det ikke på 
grund af et særpræg opnået under gene
tisk (eller etnisk!) udvikling, men udeluk
kende på grund af ophør af selektionen. 
Hvis den selektion, som hos alle vilde dyr 
og planter holder arten sund, virkelig er 
ophørt at ftmgere for menneskets ved
kommende på grund af "humanisme" og 
"civilisation", ville dem1e manglende se
lektion selvfølgelig ganske givet også 
gøre sig gældende under total raceblan
ding. 

Der er i øvrigt ikke belæg for påstande 
om, at etnisk rene folkeslag skulle være 
mere "degenererede" end blandingsfolk. 
Eller at små folkeslag skulle være mere 
"indavlede". Det er ikke seriøs videnskab, 
men politisk inspireret hjernespind. (No
gen lader i bedste fald sin politiske fejlop-

fattelse påvirke sin videnskabeHge døm
mekmfl på ganske useriøs vis.) Indavl er 
slet ikke mulig ved populationer over titu
sinde, medmindre der helt overlagt avles 
mellem nærbeslægtede, fx. fætter/kusine, 
onkel/niece eller lignende. Hvaler og den 
store panda er kun truet af indavl, fordi 
bestanden efterhånden ernnder tusind. In
gen tror vel på, at fx. det lille islandske 
folk, som i tusind år næsten ikke bar blan
det blod med nogen, skulle været mere de
genereret og indavlet end det utroligt ra
ceblandede brasilianske "folk". 

Nazisme med omvendt fortegn 
Degeneration ville i øvrigt i sig selv 

være en form for selektion, der ikke skul
le foregribes ved hjælp af kunstige midler. 
Og da slet ikke ved hjælp af en etnisk ned
brydning geruiem sammensmeltninger, 
der ikke blot er naturstridige og øde
lægger en i sig selv sund genetisk spred
ning af menneskeheden i rene underarter, 
men givetvis har helt andre formål end at 
Hredde0 menneskeheden. 

Den slags pseudovidenskabelige på
stande er så germemskueligt i overens
stenunelse med tidsånden og de fremher
skende politiske anskuelser i den selvbe
staltede "verdenselite", der dyrker den 
kosmopolitiske verdensløgu, så det er til 
at blive dårlig over. Med disse og andre 
falske påskud (bl.a. "humanitære" og ar
bcjdskraflmæssige) har man på kunstig 
vis (gennem historisk set helt uhørt mas
seindvandring i hidtil helt uset størrelses
orden) geruiemført en folkcblanding, en 
såkaldt "multictnisering", man åbenbart 
håber vi I føre til et utal af såkaldte "blan
dede parforhold", der skal virke etnisk de
struerende. Indicier herpå er der nok af, 
som fx. når en journalist i en distriktsavis 
beklager sig i høje toner over, at 40.000 
blandede parforhold i Danmark er "ah for 
lidt". Dette kurme for en overfladisk be
tragtning synes at være det modsatte af 

Bent Jacobsen. 
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nazismen, men er i virkeligheden åndeligt 
beslægtet med den. Fordi også denne 
"multinazisme" bruger biologisk manipu
lation fraoven for at nå sine mål, som helt 
givet - som for nazismens vedkommende 
- må være et verdensherredømme. Og og
så bruger et maksinmm af løgn og vild
ledning for at nå målet. At tilstræbe race
blanding mod påstået degeneration svarer 
til nazisternes racehygiejne, der jo havde 
samme påskud ... 

De forsøger derved at afskaffe retten til 
at være et homogent folk, som giver sig 
udtryk i indfødsret og suverænitet, de 
mest selvfølgelige rettigheder for ethvert 
folk. Mediernes journalister er her ofte la
kajer i løgnens tjeneste, idet utroligt man
ge af dem medvirker til at pervertere al
mindelige meruieskers helt normale op
fattelser, som påstås at være fordomme, 
fremmedhad og sågar racisme, så den bre
de befolkning geruiem hjernevask forle
des til en fuldstændig syg eftergivenhed 
overfor noget, der i virkeligheden med
fører selvudslettelse. Hele hensigten er 
tilsyneladende så hurtigt som muligt at 
nedbryde det danske folies genetiske arve
masse - kort sagt nazisme med omvendt 
fo11egn. 

Kosmopolittens verdensløgn 
Hvem kan have fordel af det - uden 

stormagtschauvinister eller verdensherre
dømme-gangstere? Spørgsmålet er, om en 
kosmopolit selv tror han er andet? Enver
densregering samler så megen magt et 
sted, og har så uhyre mange undersåtter, så 
den kun ville kunne fungere som - det le
deste diktatur i verdenshistorien. 

Kosmopolitten lever på en verdens
løgn. Hans utopi er de fallerede ideologi
ers redningsplanke - en bastardideologi. 
Den postulerer, at etnisk nedbrydning 
getU1em folkeblanding er den eneste vej ti I 
fred og fordragelighed (mellem ikke læn
gere eksisterende folkeslag, når øde
læggelsesværket er fuldført - absurd!). 
Tror man på det, fej lfortolker man krige
nes årsag, som var den selvsamme impe
rialistiske helhedstænkning, som også er 
unionistens og kosmopolittens, nemlig 
foragten for forskellenes bevarelse. Det er 
derfor tvivlsomt, om kosmopolitten som 
påstået virkelig er en ophøjet idealist med 
en superhøj moral. Mange af vor tids kos
mopolitisk orienterede magtmennesker er 
ihvertfald forfaldet til en tilsvarende race
tænkning som nazisterne, blot i en noget 
anden form. 

Og der har jo altid været spytslikkere, 
der ville gå på akkord med intellektuel 
hæderlighed og sandhed for at tækkes 
tidsånden og magthavernes tankesæt og 
dermed gavne deres videre karriere. 

Bent Jacobsen 
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Tilfældet 
Notkin 

Tidligere journalist fra Weekendavisen, 
Arne Notkin, er blevet chefredaktør på 
B.T. Her har han- ledsaget af opildnende 
paroler til medarbejderne om at bekæmpe 
DDF og konsorter - indledt sin karriere 
med at kalde samme for "svinehunde", 
som henter deres ideer i nazisternes race
love (B.T. 27/5 96). Den 5/6 fejrerNolkin 
Grundlovsdag ved at forklare læserne, at 
vi agter at lade politiet indsamle alle, der 
har udealandske bedsteforældre - ja mu
ligvis også adoptivbørn. 

Ebbe Vig kritiserede for nogle år siden 
Notkin for at vise foragt for kendsgernin
ger og opfordrede ham til en personlig 
drøftelse af samme-gerne på et offentligt 
møde. Hertil svarede N'otkin 23/11 1989 
pr. brev, at "fremmeddebatten ndr alt 
kcmmer dl alt ikke er et spørgsmdl om 
matematik, men om hcldning." Se Dan
skeren nr. 2/1990. 

Når adskillige opfordrer os til i B.T. at 
imødegå Notkin, er det derfor uden me
ning. Notkin har besluttet sig for, hvad 
ban (og B.T.) skal mene. Og den mening 
forseger han med alle de midler, der står 
til en chefredaktørs rådighed - inklusive 
!egn - at trække ned over hovedet på læ
serne. 

Så længe Notkin sidder i chefredaktør
stolen, vil der derfor heller aldrig kunne 
blive fairplay for en debat i B.T.'s spalter. 
For debatten vil ikke få lov til at udvikle 
sig på en sådan måde, at det belaster op
arbejdelsen af de "holdninger", chefre
daktøren forsøger at manipulere ind i sine 
læsere. B.T.'s redaktion vil blive stedet, 
hvor Notkin frasorterer tonsvis af læser
indlæg. Hvorfor så bruge tid på skrive til 
B.T.? 

Ole Hasselbalch 

Kulturberiget 
folkeskole 

Det berigende kulturmøde giver sig of
te voldsomme udslag. I maj måned blev 
skoleinspektøren for Hertug Hans Skole i 
Haderslev beriget med slag og spark til
delt af to tyrkiske brødre, som gik i hen
holdsvis 7. og 8. klasse. Skoleinspektøren 
havde kaldt den yngste til en samtale. 
Drengen havde en højst alternativ måde at 
samtale på, som vel nærmest må benæv-

nes kropssprog. Hans ældre broder kom 
til stede og tog del i det berigende kultur
møde. "Jeg fornemmer, at der er noget uro 
bagved mig, og så får jeg et slag - for
mentlig med knytnæve. Jeg bliver helt 
ukoncentreret og vælter om på gulvet. 
Den yngste begynder at slå og sparke 
mig", fortæller skoleinspektøren til Jyske 
Vestkysten I 2/5. Dette dagblad har øjen
synlig ikke forstået, at en sådan reportage 
kan give læserne et helt forkert indtryk af 
vore nye landsmænd. 

Det samme må siges om Jyllands-Posten, 
der som det eneste medium uden for lokal
området 29/ l I 95 berettede om en voldtægt 
på Charlotteskolen i Hedehusene. I spise
frikvarteret blev en I 5-årig pige voldtaget på 
pigetoilettet af sin tyrkiske klasse''kamme
rat'', efter at denne havde lirket døren op. 
Bagefter truede ban hende med tærsk, hvis 
hun sladrede, og senere i klassen truede han 
hende med "en tur mere ... 

Da sagen kom frem, var det ikke så me
get pigen, der interesserede skolevæsenet. 
Nej, det var frygten for, at rasende dan
skere skulle forårsage, at "situationen bli
ver hidset op". "Det kunne jo lige så godt 
have været en dansk dreng og en tyrkisk 
pige", udtalte skoleudvalgsfonnanden. 

Men det er jo netop det, det ikke kun
ne! Hvornår er en tyrkisk pige nogen sin
de blevet voldtaget af en dansk dreng? 
Nævn os bare et eksempel! Noget lignen
de har næppe nogen sinde fundet sted på 
nogen dansk skole! 

På det seneste er indvandrerpiger på 
flugt fra familien for alvor begyndt at inva
dere kvindehjem og krisecentre landet over, 
og flere er blevet myrdet som straf for uly
dighed. Man mindes det gennem mange år 
monotont gentagne ''vi kan lære en hel 
masse af indvandrernes familiesammen
hold". Man hører det ikke så ofte længere. 
Hvad var det egentlig vi kunne lære? 

AB7111 4 I 0110 ORD/~~ 
1Ø1528•BERXGTXGe~ae 
e,.,,..igtig•ls•: 

l si" o•t•le af Oan~k Folk•part1s &r•••d• den 2. Ju~i j996 
fre·•ko• Rø. ••c:t f'• 1 v•nd• udtale l ••, 
"••, Oen Da.n"k• ~orening, d~r lig• &o• J)ansk F'oU11•P*l""ti ~·13,.. 

pi ud l•nd lng•-f'obi, oaend - ••d n•zl•t•r blandt ••dle••~,..n• 
- 1 ••ro r~c• - id~~ logi•k• ton•r.• 

Ra fre•ka• ••d •t 9•~••1• den 3. j~ni j99G. Inøhold•t vAr 
iaidl~r\id ik~~ tilfr~dsatill•nd• for O•n Oenwk• ~or•ning. 

RB •k•l hereft&r b~klage 09 tilb«g•k•ld• den p,lg•ldqndq 
udt•l•l ~~. RB 6kal f•J• l!19 et R8 1kk• har dokuaent&tion 
fgr, al der •r na:i•t•r bl•ndt ••dl••••r~• a~ Den O.nsk• " 
Foran ing . · 

So• !ed i •t fo~liy vil R& bwt• l • D•n Dan•N• For•ning• 
oeko1tntngor pA 3.000 kr. 
Riti::a1.1:s Bur~eu 

DeJ kostede Ritzaus Bureau 3.00() kr. at påstå, al Den Dan.ske Forening har nazister blandt sine 
medlemmer. RB fortsætter imidlertid med at omgås letfærdigt med sandheden: Efter DDFs vel
lykkede landsmøde hed det i en RB-meddelelse urigtigt, at der var sortuniformeredefolk blandt 
mødedeltagerne. 

I Landet rundt 
Hovedstadsområdet 

Ghettoer i Karlebo 
Dele af det ellers fashionable Nord

sjælland er på vej til at få fremmedghetto
er. Bl.a. klager Karlebo sig hårdt. Godt 
25% af de almennyttige boliger der er nu 
beslaglagt af fremmede. Et enigt byråd 
har derfor krævet et lokalt indvandrer- og 
flygtningestop af Indenrigsministeriet. 
Byrådet meddeler Birte Weiss, at til
strømningen af udlændinge til kommunen 
har været så stor i de senere år, at nogle al
mennyttige boligområder er i farezonen. 

(K;ldc: JyU.-Po,t. Ho-cdstadcn 7n 96). 

Skydende argumenter 
En del af de fremmede færdes åbenbart 

normalt med våben- ikke blot knive, men 
også skydevåben. 

En jugoslav, der kom op at toppes med 
et par iranere under bilkørsel på Frede
riksberg, trak således sin pistol og fyrede 
mod dem, dog uden at ramme. Politiet 
måtte efter en biljagt med dragne pistoler 
anholde den skydeglade serber, der altså 
ikke fik nedlagt nogen muslimer. 

Så vi behøver såmænd ikke amerikan
ske tv-film med skyderier i gaderne. Det 
har vi allerede i vore egne. 

(Kilde: B.T. 2816 96). 
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Pizza con carne 
Et åbenbart tyrkisk pizzeria på Amager 

var udgangspunktet for et større slagsmål 
mellem tyrkere og danskere. Knivene blev 
brugt flittigt til andet end pizzaerne. En 
person blev livsfarligt såret. Tre andre 
indblandede fik lettere snitsår. 

(Kilde: Jyll.-Post m 96; AmagerB!adet 9/7 96). 

Roskilde Festivalen 
På den ellers relativt fredelige Roskilde 

Festival blev der anmeldt 80-100 tyverier 
hver dag, og det var især grupper af asyl
søgere, som stod bag. 

Grupperne havde specialiseret sig i at 
røve øl fra teltene i det vestlige camping
område. Da de blev anholdt af politiet, 
rummede deres bil 70-80 kasser stjålne øl 
og sodavand. 

"Vi anholdt asylansøgere fra hele lan
det, men også fra det lokale asylcenter i 
Avnstrup. Vi foretog ialt 72 anholdelser 
mod 29 s idste år. 40 af anholdelsernedre
jede sig om tyverisager. 24 af de anholdte 
var asylansøgere fra Bosnien. Nogle af 
dem havde billet tit fes tivalen. Andre hav
de planket den ind", siger vicekriminal
kommissær Erik Jensen, Roskilde Politi. 
Han fortsætter: "Disse sager har været 
meget tidskrævende, fordi der skulle bru
ges tolk ved afhøringerne. Og da de ikke 
kan udvises på grund af deres flygtninge
status, måtte vi løslade dem efter af
høring." 

Nej, selvfølgel ig må man ikke hjem
sende de "stakkels" mennesker, der med 
deres opførsel udviser en så egenartet -
måske "etnisk"? - taknemmelighed mod 
deres værter. 

(Kilde: Roskilde Avis 3/7 96). 

Lolland-Falster 
Beskæftigelsesproblemer? 

l lighed med de øvrige asylcentre på 
LoUaod vil Asylcenter Søllested blive 
lukket med udgangen af august. 

Årsagen er, at Folketinget har vedtaget 
loven, der giver serbere midlertidig op
holdstilladelse, og disse kan så flytte ud 
og "integreres". 

Asylcenter Søllested har i øjeblikket 86 
beboere fr.i det tidligere Jugoslavien, som 
nu flir opholdstilladelse fordi de angive
ligt bliver afvist ved indrejse til hjemlan
det. 

"Det er da godt for vore beboere, at de 
flir lov til at flytte ud, men jeg er ked af at 

der nu ryger ialt 75 arbejdspladser i vores 
område", siger Jonna lund Hansen, leder 
i Søllested. 

Med 75 ansatte til 86 asylsøgere må 
disse siges at være fremragende "iværk
sættere'>, men centerlederen behøver 
næppe at fortvivle: De "nye danskere" vil 
sikkert også fremover sætte et lignende 
antal sagsbehandlere, tolke, socialarbej
dere, pædagoger, politifolk osv. i arbejde. 

(Kilde: J.olland-Falstcrs Folkcrideode l 1/5 %). 

Fyn 
Bortført og voldtaget 

En 24-årig kvinde blev en onsdag efter
middag bortført af tre arabiske mænd. De 
tre mænd, som kvinden ikke tidligere hav
de mødt, tvang hende ind i en bil i Oden
se centrum, hvorefter de kørte til den ene 
arabers lejlighed. 

Den unge kvinde blev ved ankomsten 
til lejligheden ved håret trukket op på 3. 
sal. Her blev tøjet flået af hende. Hendes 
hænder blev bundet med den ene arabers 
slips. En brødkniv blev lagt på et bord. 
Den 24-årige blev tvunget til at se en por
nofilm, mens hun fik lussinger. Endvide
re slog den ene af araberne hende i hove
det med en flaske. 

På et tidspunkt forlod to af mændene 
lejligheden, mens den tredje på bestialsk 
vis voldtog kvinden. Efter de mange yd
mygelser blev den 24-årige sluttelig tildelt 
flere lussinger, u:uet på livet og frastjålet 
sine penge. 

Hovedmanden blev efter grundlovsfor
hør løsladt, mens sigtelsen mod ham dog 
blev opretholdt 

(Kilde: Fyeos Stiftstidende sn 96). 

Truet med kanyle 
En dansk kvinde blev for nogen tid si

den frarøvet sin taske af en ca. 30-åtig 
kraftig "sydlænding". 

Røveriet skete i Kongensgade i Oden
se. Pudsigt nok lige ud for Asylgade. 

En yngre dansk mand overværede for
brydelsen og optog forfølgelsen, men da 
han indhentede den kraftige kulturberiger, 
blev danskeren tn1et med en kanyle. 

Gerningsmanden slap godt fra forbry
delsen og er nu efterlyst af politiet. 

(Kilde: Radio 49, kJ. 20, 4/6 96). 

Unge indvandrere gik 
amok 

En fredag nat omkring kl. 4 v-ar to dan
ske mænd i færd med at hæve penge i en 
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kontantautomat i Odense centrum. 
Pludselig kom tre unge indvandrere på 

henhv. 15, 16 og 21 år gående forbi. Sam
men med dem var en 15-årig dansk felt
madras. Da de fire passerede de to fuld
voksne danske mænd, begyndte den 15-
årige feltmadras at råbe op om, at de to 
danske mænd ikke skulle glo på hende. 
Dette fik omgående de tre indvandrere til 
at gå løs på de to danske mænd. 

Inden overfaldet blev stoppet af en for
bipasserende patruljevogn, havde de tre 
&emmede brækket næsen på begge deres 
ofre. 

(Kilde: Fyens StiJ\stidende 30/6 96). 

Midtjylland 

Dansk kvinde voldtaget 
En yngre dansk kvinde blev i slutnin

gen af juni voldtaget af en ca. 20-30 årig 
sort mand. Forbrydelsen skete i Silke
borg. 

Kvinden blev efter at have spist ved en 
pølsevogn forfulgt af den afrikanske ger
ningsmand. Pludselig blev hun grebet 
bagrra og trukket ind i en port, hvor ger
ningsmanden voldtog den unge kvinde. 

(Kilde: Fyens StiJ\stidende 24/6 96). 

Voldsramte 
indvandrerkvinder 

Radio Silkeborg har spurgt en række 
krisecentre og ffiet bekræftet, at mange af 
dem har måttet sætte grænser for, hvor 
mange indvandrerkvinder de kan modta
ge, da tilstrømningen af disse er stigende, 
og da denne gmppe er ekstra krævende. 

Bare de dog ikke bliver anklaget for 
racediskrimination! 

(Kilde: Jyll.-Post. &13 96). 

Nordjylland 
Snigvåben 

34-åtig iraner blev såret i indvandrer
klub i Ålborg ved skud fra såkaldt pencil
pistol af form som en kuglepen. Motiv 
ukendt Gerningsmand ikke fundet. 

Sådanne hændelser af mafia-agtig ka
rakter synes meget udbredte og ret uigen
nemtrængelige. 

(Kilde: Jyll.·Post. 5/S 96 efter Ritzau). 



I Fra andre lande 
Tyskland 
Socialhjælp 

Somalias tidligere ambassadør og hans 
medarbejdere er blevet et problem for 
Bonn, der bar måttet yde dem socialhjælp. 

Men problemet er vokset. De få ambas
sadefolk bar, viser det s ig, en stor familie 
i Tyskland, og de udgør nu over 700 per
soner, der på årsbasis vil koste den tyske 
stat S millioner DM. 

(Kilde: E,h,•ervsbladet 2616 %). 

Hjemsendelse 
stadig en illusion 

Kriminelle udlændinge kan hjemsen
des efter tysk lov. Men hjemsendelsen er 
stadig en illusion grænsende til parodi. 
Det er selvfølgelig sværest, når udlændin
gene har ødelagt deres papirer og nægter 
at oplyse hvor de kommer fra, så man ik
ke ved hvor man skal sende dem ben. 
NrestSværest når man ganske vist nok ved, 
hvor de kommer fra, men hjemlandenes 
konsulære myndigheder nægter at udste
de/forny passene, eller hjemlandene sim
pelthen nægter at lade flyene lande. Nog
le af de tyske Lander, især dem, der er re
geret af SPD, udviser næsten ingen, end 
ikke klare tilfælde. 

Efter kurderoptøjerne, en tyrkisk bor
gerl<rig overført til tysk jord, ønsker CDU 
lovene skærpet, så ikke blot svær "land
friedensbruch" (forstyrrelse af den offent
lige orden, hvor der er våben indblandet), 
men også anden forstyrrelse af den of
fentlige orden i regelen skal medføre ud
visning, ikke kun efter dom, men allerede 
når det er overvejende sandsynligt at 
handlingen kan medføre dom. Nieder
sachsen har i årene 1993-1995 udvist 
11 .500 personer til deres hjemlande, her
af 122 kurdere i 1995. Bayern har alene i 
1995 udvist 10.720. Men det er svært. En 
voldelig og afvist asylansøger, der stilles 
for retten, indgiver en ny asylansøgning 
med den begrundelse, at han nu er kom
met særligt i de hjemlige myndigheders 
søgelys, så han nu er mere truet end før. 
Når også dennne ansøgning afvises, og 
udvisning igen tn1er, appellerer han. Des
uden kan han appellere selve den volds
dom, der førte til udvisningen. 

Det kan tage mange år, når tilstrække
ligt mange er interesseret i det! 

(Kilde: Die \\~It 214 96). 
Lars 0110 Kristensen 

Storbritannien 
Forbilledligt lovforslag 

Et lovforslag af den britiske socialmini• 
ster Peter Lilley om ikke at betale social
hjælp til de fleste asylsøgere blev den 21. 
juni erklæret ulovligt ved en domstol. Re
geringen omgik imidlertid domstolens af
gørelse ved ugen efter at haste en nødlov 
igennem parlamentet. 

LiUey fastslog, at tiltagene var nødven
dige for at Storbritannien kunne forblive 
et sikkert ly for ægte flygtninge og ikke et 
let mål for falske asylanter. "Vi er beslut
tede på at denne dom ikke vil give frie 
hænder for falske asylsøgere", sagde han 
i parlamentet. Han forklarede desuden, at 
den nye lovgivning ville give magt til at 
udelukke asylsøgere fra socialhjælp, hvis 
de forsømte at søge om asyl når de ankom, 
eller hvis de havde flet afvist deres ansøg
ning men havde appelleret den. 

Lilleys erklæring forårsagede selvføl
gelig et ramaskrig fra forkæmpere for ind
vandrer-rettigheder, som kaldte den en 
"moralsk skandale". Arbejderpartiet talte 
om misbrug af lovgivningsprocessen, og 
en ordfører for partiet sagde til lilley: "I 
et angiveligt civiliseret land lader De folk 
sulte. De bar handlet både umenneskeligt 
og uretfærdigt. Vil De nu overveje igen og 
forlade Deres dumme hensigt med at lov
give Dem ud af problemet?" 

I domstolens udtalelse blev Lilleys for
slag om at inddrage socialhjælp beskrevet 
som "kompromisløst drakonisk" og erklæ
ret illegalt. Dommerne sagde at Lilley og 
indenrigsministeren Michael Howard hav
de været mindre generøse mod "fattige ud
lændinge" end regeringen havde været i 
Napoleonstiden, og at de i realiteten næg
tede asylsøgere retten til at appellere. 

Mere end 8.000 asylsøgere i Storbritan
nien har været uden offentlig socialhjælp 
siden deres ret til at modtage hjælp blev 
inddraget den 5. februar. Desværre er der 
ingen tegn på, at den danske socialmini
ster og indenrigsminister vil tage ved Irere 
af deres engelske kolleger. 

(Kilde: The international Guardian 2S/6 96). 

Frankrig 
Opgør med meningsterror 

I de kommuner, hvor Front National 
har overtaget borgmesterposten, foregår 
der i disse år et opgør med mange års me
ningsterror og censur. I Toulon tvang 
borgmesteren sidste år den årlige bogmes
se til at acceptere en stand fra et forlag, 
som hidtil var blevet udelukket på grund 
af "forkerte" meninger, og det kommuna
le biblioteket er blevet tvunget til at ind
købe en bog, som bibliotekarer med "rig
tige" meninger hidtil havde bortcensure
ret. I Orange har opgøret med menings
terroren fået byens bibliotekar til at tage 
sin afsked, og en række kunstnere boykot
ter byens store musikfestival og andre kul
turelle arrangementer. Andre kunstnere 
betegner denne boykot som det bedste 
middel til at overlade hele kulturscenen til 
Front National. Skulle det ske, vil det ik
ke nødvendigvis blive bef,>rædt af den me
nige franskmand. 

En meningsmåling afholdt af dagbladet 
Le Monde viser, at 40 pet. af fransk
mændene støtter F'ront Nationals holdnin
ger. Det gælder især partiets holdning til 
indvandringen. Meningsmålingen har 
sendt chokbølger gennem det politiske 
establishment. 

Det samme bar udtalelser fra den mest 
populære franskmand, abbed Pierre, der 
siden 19SO'erne har kæmpet for de fattige 
og hjemløse. Han udtalte fornylig, at jø
derne selv har organiseret "myten" om 
masseudryddelsen før og under 2. Ver
denskrig. 

Det er forøvrigt en udtalelse, der kan 
koste flere års fængsel i åndsfrihedens 
fædreland. 

(Kilde: Politiken 1217 1996). 

Kina 
Sterilisering af 
gæstearbejdere 

Myndighederne i Fujian-provinsen 1 

det sydøstlige Kina har vedtaget en lov 
om, at tilflyttere skal steriliseres, hvis de 
får mere end det ene barn, som Kinas fa. 
miliepolitik tillader. Gæstearbejdere, der 
søger job i Fujian, skal fremlægge erklæ
ringer om, at de ikke vil have flere børn. 

Eksemplet fra Kina viser, at fremmed
lobbyen ikke nødvendigvis har uret, når 
den påstår, at "fremmede kulturer kan 
Irere os en hel masse". 

(Kilde: Politiken 4/7 1996). 

DANSKEREN • NR. 4 • SEPTEMBER 1996 15 



I Bøger og tidsskrifter I 
Grænseløs 
teoretisering 

Flemming Røgilds: 
Stemmer i et grænseland 
- En bro mellem unge 
indvandrere og danskere? 
{Forlaget politisk revy, 1995. 2-67 
sider. 198 kr.). 

Et af de kosteligste steder i Poul Mar
tin Møllers klassiske novelle "En dansk 
Students Eventyr" er scenen, hvor Frits 
finder Forpagteren og Licentiaten ned
sunket i en sump, så kun deres hoveder ra
ger op. Uanfægtet af denne livstruende si
tuation taler den verdensfjerne Licentiat 
som altid uafbrudt om sine parodisk-aka
demiske filosofiske overvejelser, i hvilke 
selv den mest hverdagsagtige ting fører til 
lange udredninger og uoverkommelige 
problemer. Forpagteren fortæller desperat 
Frits, at han selv sank i dyndet i et forsøg 
på at redde den ubehjælpsomme Licenti
at. Fanget i sumpen bar Forpagteren nu ik
ke i en halv time kunnet 11 noget tobak, 
som han ellers ikke kan undvære: "Og saa 
har jeg ovenikjøbet havt den Ærgrelse, at 
seedet lærde Spektakkel sidde der og stu
dere, som om ban ret befandt sig i sit Es. 
Havde jeg endda havt en Karl, med hvem 
jeg \..-unde have slaaet en fornuftig Passiar 
afl Men her har jeg siddet og kjedet mig 
reent fordærvet. Det har ei engang været 
mig muligt, at kunnespytte ret af Hjertens 
Grund, da Velanstændighed forbød at 
spytte min Ulykkeskammerat i Ansigtet." 

Forpagterens ord om Licentiaten kan 
en læser af"Stemmer i et grænseland" og
så bruge om forfatteren, Flemming Rø
gilds. Danmark synker stadig dybere i 
moradset, mens Røgilds side op og side 
ned snakker løs om de ligegyldige for
tænkte teoridannelser, ban bygger op om· 
kring sine interviews med unge danskere 
og fremmede. Man keder sig og 11r såvist 
lyst til at spytte forfatteren i ansigtet af ær
grelse over, at det er en "forsker" af hans 
slags, der f1r lov til at sætte dagsordenen i 
debatten - hans bog er karakteristisk nok 
støttet af"Statens Samfundsvidenskabeli· 
ge forskningsråd" og "Statens Humani
stiske Forskningsråd". 

Røgilds vil med interviews med unge 
udvikle "en teori om, hvordan man lever 

sammen i et multi-kulturelt samfund." El 
sådant kan danskerne angiveligt ikke und
drage sig - de står ligesom indvandrerne 
"overfor at skulle finde frem til et nyt 
hjemland og nogle nye rødder, efter at 
grænserne mellem de forskellige både et
niske og nationale kulturer langsomt er 
ved at blive nedbrudt". Røgilds nævner 
den rolle, " Is lam kan komme til at spille i 
en modernisering af samfundet."(!) 

Vedr. de unge fremmede mener Røgilds, 
"at det både er værd at lytte til de nye med
borgere, der er ved at blive en del af vores 
dagligdag, og at teorierne om forholdet 
mellem emicitet, modernitet og identitet 
kun kan 11 en sådan rummelighed, når det 
sker." Denne moderne Licentiat kommer i 
sin "teoridannelse" frem til, at de unge 2. 
generationsindvandrere forsøger at skabe 
sig et nyt hjemland her, samtidig med at 
mange unge danskere sætter spørgsmåls
tegn "ved grænserne for, hvad der hører ind 
under den nationale ejendom." 

Der sker således en "hybridisering" 
(blanding) af kulturerne, men så enkel er 
sagen dog ikke for vor Licentiat, idet be
grebet hybriditet "forudsætter, at der fin
des en ren sort og en ren hvid kultur, som 
transformeres ved at blande dem". Uha, 
der er her tale om en "essentialistisk" ten
dens: "Kritikken kan følgelig udvides til 
også at gælde begreber som blandingskul
turer og synkretistiske mikrokulturer, 
men i mindre grad de intermezzokulturer, 
der forsøger at indkredse de mere eller 
mindre eruptive kulturm0der. Men selv 
om der er tale om en både relevant og væs
entlig påpegning af, at der intet oprinde
ligt findes, ændrer det intet ved det fak
tum, at der er brug for begreber, der angi
ver, hvad del vil sige at kulturer blandes, 
og hvilke konsekvenser det for eksempel 
11r for både identiteten og kønnet." 

I sin begrebsforvirring glemmer Røgilds 
som den fædrenes uværdige søn, ban er, 
helt de gamle enfoldige æresbegreber pligt 
og patriotisme. Naturlig og sanddru Jyder 
derimod den ligefremme tale, som Røgilds 
må høre fra nogle erfarne pædagoger i en 
ungdomsklub på Det ydre Nørrebro: "Iføl
ge disse pædagoger er det en romantisk 
form for ønsketænkning at gøre sig til tals
mand for et multi-kulturelt Danmark. De 
indvandrerunge, de har erfaringer med, er i 
hvert fald ikke i færd med al bygge en bro. 
De foragter nærmest danskerne." 

Teoretikeren Røgilds er imidlertid klo
gere, idet han betvivler, at det "er muligt, 
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endsige frugtbart, at operere med forestil
lingen om en særlig etnisk identitet i en si
tuation, hvor både indvandrere og danske
re i stigende grad bliver opsuget i moder
nitetens malstrøm". 

Danskerne suges stadig dybere ned i 
det multikulturelle morads, mens de her
skende Licentiater uanfægtet fortsætter 
deres evindelige teoretiske ordgyderi. 

Peter Neerup Buh/ 

Den hjernevaskende 
skole 

Pascal Bernardin: 
Machiavel Pedagogue ou le 
ministere de la reforme 
psychologique. 
(Editions Notre-Dame des 
Graces, 1995. 185 sider. Pris 
98FF}. 

Sindelagskontrol og hjernevask i Euro
pas skoler. Er skolevæsenet ved at blive en 
ny overvågningsfaktor af Europas borge
re? 

Pascal Bemardins bog, der behandler 
de undervisningsreformer, som er ved at 
holde deres indtog i bl.a. EU-landenes 
skoler, er skrevet på basis af et omfatten
de materiale af officielle dokumenter, 
herunder rapporter fra særlige afdelinger 
under Unesco og Europarådet, hvis opga
ve det er at lave videnskabeligt udarbej
dede handlingsprogrammer til fremme af 
den "nye verdensorden" og eksportere 
psykologiske manipulationsteknikker til 
FN-medlemslandene. 

Bogen behandler en helt ny form for 
undervisning bestående af udspekulerede 
psykologiske overtalelsesmetoder, som 
har til formål at ændre elevernes værdi
normer og adfærd. Dette sker f.eks. gen
nem rollespil eller arrangeret gruppepres 
på den enkelte (stadig gennem leg). En 
sådan bearbejdning af elevernes underbe
vidsthed, som der her er tale om, og hvor 
uønsket skepsis analyseres og fjernes, kal
des kommunikationsøvelser og svækker 
forholdsvis hurtigt barnets evne til at ud
vikle selvstændig stillingtagen, og f1r det 
til at reagere lydigt på bestemte propagan
dastimuli. Men ikke nok med det. Skal vi 
tro Bemardin, bliver resultatet af den 
slags undervisning registreret for hvert 
barn på en edb-central for hele Frankrig 
som et led i den sindelagskontrol, der 
føres med borgerne. 

Disse manipulationsteknikker, der ho
vedsageligt har været afprøvet i USA, har 
vist sig særdeles effektive, da de er i stand 



til at ændre både børns og voksnes adfærd 
og få dem til at reagere i diametral mod· 
sætning til det, der ville være naturligt for 
deres religiøse, moralske og politiske op
fattelse. 

Der er i denne fornedrelse af individet 
tale om indkørslen af helt nye kriterier for 
godt og ondt, rigtigt og forkert, som udgi
ver sig for at være videnskabeligt under
byggede, og ifølge hvilke barnet bibringes 
en ny international, multikulturel identitet 
i det nye verdenssamfund, hvor kollekti
vet går forud for den enkelte. 

Men ikke alene skal de (af Unesco m.fl. 
fastsatte) nye værdier fremmes, der skal 
også blokeres for overførslen af den moral 
og de værdier, der styrede de tidligere ge
nerationer, og som forældrene naturligt 
vil søge at viderebringe til deres børn, 
skriver Bernardin og henviser til en af Eu
roparådsrapporterne. Dette brud med den 
gamle opfattelse af rigtigt og forkert - for
ældrenes opfattelse "afdækkes" over for 
barnet og bortforklares - vil naturligvis 
skabe en overgang med moralsk og soci
alt kaos, men heraf skal genopstå en ny or
den (som det citeres i bogen fra en 
Unescorapport) kontrolleret af staten og 
de internationale organisationer. 

Bogen beskriver endvidere den under
visning, lærerne modtager på specielt Op· 
rettede lærerhøjskoler i Frankrig "Institut 
universitaire de formation des maitres", 
som udvælger egnede lærere og undervi
ser dem i de nye værdinormer og psyko
logiske manipulationsteknikker. 

Denne omfattende sindelagsbearbejd
ning i skolerne har trængt de boglige fag i 
baggrunden, men også på deres område er 
der sket en udskiftning af indlæringsme
toder og undervisningsmaterialer. Under
visningen må ikke længere være præget af 
nationale holdninger, men skal følge FN's 
standardanvisninger. Dette er som be
kendt gået ud over historieundervisnin
gen, der nu som en tilfældig fremstilling 
af spredte begivenheder i verdenshistori
en skal fremme den kosmopolitiske ånd. 
Historien skal endda skrives om, så rød
derne til fortiden kappes, og der skal un
dervises i forståelse af internationalisme, 
nedn1stning og menneskerettigheder som 
ubestridelige elementer i den nye sam
fundsbærende ideologi. Og så skal der ar
bejdes henimod et fælles sprog. 

Som nævnt er den objektive fremstil
ling af undervisningsstoffet langtfra nok i 
den nye undervisningsreform, udtænkt af 
Unesco m.fl., eftersom viden ikke længe
re er afgørende. 

Bogens afsløringer er skræmmende og 
gør det nærliggende at stille spørgsmål 
ved, om det er helt tilfældigt, når unge i 
dag forlader skolen uden at kunne læse og 
skrive, eller om det er et resultat af be-

stræbelsernc på at tilpasse dem i den 
såkaldt "nye verdensorden". 

Bit1e11 Kirsti Nielsen 

Den akademiske 
femtekolonne 

John Wrench og John Solomos 
(red.): 
Racism and Migration in 
Western Europe. 
(Berg Publishers, Oxford, 1993. 
293 sider. i 34.95). 

En række "forskere" fra europæiske 
universiteter har bidraget til denne bog, og 
som altid, når der er tale om officiel uni
versitcts-"forskning" i indvandringspro
blematikken, er der bag den "videnskabe
lige" maske tale om en ganske ensidig po
litisk, "anti-racistisk" lobby-virksomhed. 
At dette også gælder vort efterhånden ret 
tarvelige Københavns Universitet, frem
gik af dets konference om "nationalisme" 
i august '95. Når man ser de vanvittige 
påstande, der fremføres, får man efter
hånden det indtryk, at såkaldte samfunds
forskere er akademikere, der ikke evnede 
at give sig i lag med mere lødige viden
skabsgrene. Indenfor sociologien accep
teres vildskud, der indenfor f.eks. naturvi
denskaben straks ville have stemplet op
havsmanden som underlødig, blot de er 
politisk "korrekte". 

Det politiske i "forskningen" fremgår 
af nærværende bog. I begyndelsen af den 
siges det, at den især rejser spørgsmålet, 
"hvilke forholdsregler der kan blive taget 
for at modvirke racisme og for at udvikle 
en større opmærksomhed omkring værdi
en af et multi-etnisk samfund". Og de to 
redaktører slutter: "Det er klart, at racis
me sandsynligvis vil forblive et vigtigt 
aspekt af nutidens sociale relationer, og at 
den vil manifestere sig i mange former. Vi 
håber, at dette bind vil være af nogen re
levans for dem, der er interesserede i at 
udfordre racistiske ideologier og handlin
ger og i at sikre, at beskyttelsen af mino
riteters rettigheder bliver mere end et 
fromt håb." Og i næste afsnit konkluderer 
Stephen Castles, leder af et universitets
center for multikulturelle "studier": "Glo
bale vandringer vil med sikkerhed 
fortsætte med at vokse i overskuelig frem
tid, og de vil finde sted under meget van
skelige forhold. Ikke desto mindre er det 
vigtigt at være i stand til at opstille et al
ternativt langsigtet perspektiv, fordi det 
giver troværdighed til de mere umiddel
bare krav: dem, der gælder en retfærdig og 

human indvandringspolitik og anerken
delsen af indvandreres og etniske minori
teters rettigheder indenfor multikulturelle 
samfund." 

Denne konklusion viser ikke alene en
sidigheden hos "forskerne", men også de
res uhæderlighed: Mod bedre vidende op
stiller de optimistiske langtidsperspekti
ver ("en ny verdensorden" osv.) blot for at 
få lov til at opbygge deres "multiku\turel
le" samfund på kort s igt. Et tiltag, der vil 
fremme denne opbygning, argumenterer 
Tomas Hammar fra universitetet i 
Stockholm for. Som supplement til den 
nuværende skelnen mellem "statsborge
re" og "udlændinge" skaber Hammar be
grebet "indlændinge'', der skal betegne 
fastboende ikke-statsborgere, som efter 
Hammars mening bør have fulde borgerret
tigheder, herunder valgret til parlamentet. 

At dette vil have ødelæggende konse
kvenser for europæernes førstefødselsret, 
mere end anes af en prognose i bogen: År 
2000 vil en trediedel af alle under 35 år i 
Europa have indvandrerbaggrund. Den 
udvikling anses åbenbart af de toneangi
vende "forskere" for noget nær en natur
lov. Castles skriver således om syd-nord 
vandringerne: "Sådaru1e bevægelser vil 
sandsynligvis fortsætte uafhængigt af ar
bejdsmarkeds-situationen og regeringer
nes politik i nord." "Migrationskæden" 
fortsætter angiveligt upåvirket, når den 
først en gang er oprettet • således viste det 
sig, atda Vesttyskland i 1973 besluttede at 
stoppe arbejdsvandringer og at opmuntre 
til repatriering, fortsatte den største mi
grationskæde · den fra Tyrkiet • med at 
udvikle sig, først i form af familiesam
menføringer, derefter i form af "flygtnin
ges" indtrængen. Da således ingen flugt 
fra "multikulturalismen" er mulig ("hvad 
skal det nytte" -standpunktet), opstiller 
Castles Australien og Canada som forbil
leder for europæerne med deres "forælde
de forn1er for nationalisme og nationalsta
ten.,, 

Skønt angiveligt uundgåelige, må Cast
les dog erkende, at folkevandringerne 
langt fra er et utvetydigt gode: "Syd-nord 
og øst-vest migration kan være effektive 
individuelle strategier for overlevelse og 
forbedring af livsmuligheder, men den 
kan ikke give generelle løsninger på glo
bale uligheder. Antallet af mennesker, 
som kunne tænkes at migrere til de indu
strialiserede lande, er en dråbe i havet 
sammenlignet med antallet af folk, som 
står over for svære økonomiske og socia
le problemer i ulandene. Der er næppe be
læg for, at migration under de nuværende 
forhold gør noget som helst for at støtte 
udvikling i oprindelsesområderne. Fak-
tisk kan individuelle vandringer hæmme 11... 
udvikling, for eksempel ved at fjerne folk ~ 
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med færdig)1eder, som der er desperat be
hov for. I fortiden blev svaret på dette di
lemma fundet i princippet 'udvikling i 
stedet for migration' . Som før nævnt er 
det nu klart, at dette er falske alternativer: 
udvikling og industrialisering leder fak
tisk til forøget migration i en længere pe
riode." 

Desuden ser Castles et problem i en po
tentiel konflikt mellem "gamle" indvan
drere, der kom hertil ca. I 950-73, og de 
"nye0 

- de førstnævnte anser med rette de 
sidstnævnte for en trussel mod de fordele, 
wm de "gamle" er begyndt at opnå. 

Trods sådanne erkendelser, som der ik
ke kan flygtes fra, må det dog konstateres, 
at "forskerne" grundlæggende er på 
vildspor. Troen på en uundgåelig "udvik
ling" er et symptom herpå, "videnskabe
liggøreisen" af et politisk standpunkt et 
andet. Det farligste ved universitets-aka
demikerne er, at de besidder definitions
retten i samfundet. I nærværende bog 
fastslås det således, at ikke alene det dan
ske Fremskridtsparti, men hele det "kapi
talistiske" samfund er "racistisk", og 
skønt f.eks. Ray Honeyford kritiseres for 
at mene, at han siger "sandheden" om 
multikulturalismcns falli t, er ingen mere 
skråsikre end "forskerne", når de taler for 
en "rationel og human indvandringspoli
tik" - skønt de altså selv samtidig erken
der, at den slet ikke er så fornuftig og hu
man alligevel. 

Hvis nogen troede, at 68'ernes herre
dømme på universiteterne er en overstået 
æra, må de desværre tro om igen. I dag 
sidder de gamle oprørere på alle indfly. 
delsesrige stillinger i akademiker-verde
nen - nu blot ikke som marxister, men som 
"humanen anti"racister. 

Peter Neerup Buh/ 

Grænsekontrollens 
muligheder 

Mark J_ Miller (red-): 
Strategies for 
Immigration Control. 
(The Annals of the American 
Academy of Political and Social 
Science, nr. 534, juli 1994. 219 
sider. 18 US-dollar). 

I forordet til dette anerkendte tidsskrifts 
temanummer om indvandringskontrol skri
ver profeswr Mark J. Miller bl.a. om pub· 
Jikationen: "Tilsammen slår de artikler, 
der er i dette bind, alarm. Det er klart, at 

meget mere må gøres af mange stater, hvis 
de vil have, at international migration skal 
være en positiv faktor i verdenssamfundet 
snarere end en kilde til spænding og uor
den ( ... ). Samtidig antyder dette bind, at 
regeringer besidder en vis evne til at for
hindre uønsket migration, og at mange ny
lige reformer og politiske initiativer har 
givet målelige og ønskværdige resultater. 
Der er næppe grund til at tro, at regeringer 
er magtesløse til at forhindre uønsket mi
gration, eller at suverænitet er et forældet 
begreb." 

I en artikel om indvandringskontrol i 
Holland 1960-92 modsiges denne tro: 
"Denoe artikel analyserer, hvorfor det er 
&'I vanskeligt, hvis ikke umuligt, effektivt 
at håndhæve migrationsbestemmelser. En 
meget vigtig årsag synes at være de selv
modsigende mål hos velfærdsstaten, som 
på den ene side prøver at holde indvan
drere ude, men wm på den anden side 
&øger at sikre fulde borgerrettigheder for 
indvandrerbefolkningen bosat i landet.'" I 
artiklen oplyses det, at 14,9% af Hollands 
befolkning er født udenfor landet eller er 
barn af en indvandrer. Holland, som siges 
at være typisk for EU-landene, modtog i 
1980 under 100 asylsøgere, i 1991 21.000 
og i 1993 38.000. Artiklens forfatteres 
hævdelse af staters begrænsede mulighe
der for at kontrollere indvandring støttes 
kun af svage argumenter- et af de vigtig
ste er, at større grænsekontrol skader tu
risme, og at det under alle omstændighe
der er muligt "for nogen at krydse 
grænsen lovligt, f.eks. wm en turist, men 
derefter ophøre med at opføre sig som en 
turist." Potentielle indvandrere er dog ge
nerelt lette at skelne fra turister hjemme
hørende i i-lande, og erfaringer fra Frank
rig antyder, al strengere grænsekontrol i 
sig selv vil afskrække mange potentielle 
asylsøgere fra overhovedet al forsøge at 
komme ind. 

Effektiv grænsekontrol er fuldt ud mu
lig, men i sin artikel "Helping Migrants to 
Stay at Home" analyserer økonomen W.R. 
Bohning mulighederne for den bedste 
løsning: at ingen behøver at emigrere. 
Bobning opstiller tre metoder til at for
bedre forholdene i udrejselandene: Ved li
beralisering af handelen, ved direkte inve
steringer fra udlandet, og ved statslig ud
viklingshjælp. Analysen dækker kun lan
de som Tyrkiet, Marokko, Filippinerne og 
Columbia, idet Bobning vedr. de fattige, 
typiske flygtningeproducerende lande er 
"stadig mere overbevist om, at økonomisk 
eller teknisk hjælp ikke bidrager til at løse 
de grundlæggende årsager til flygtninge
strømme - etniske spændinger, meget au
tokratiske eller diktatoriske regimer, eli
tær økonomisk politik, osv." Flygtninge
højkommissariatet, UNHCR, er enig heri. 
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At der intet "humanitært" er i positiv 
indstilling til indvandring, kan udledes af 
Bohnings konstatering af, at "nutidens 
store udvandringslande er sjældent blandt 
de fattigste lande i verden, ligewm emi
granter fta dem i uforholdsmæssig grad 
kommer fra lav- eller mellemindkomst
hjem snarere end fra de aller fattigste fa
milier." Staten kan bruge sine ressourcer 
til mere nødl idende mennesker end tyrke
re på bistandshjælp, men også indvan
dring, der er "nyttig" for modtagerlandet, 
skader udrejselandet, idet "'planlagte ef
terspørgsels-bescemle indvandringsstrøm
me har en tendens til at hjælpe migrant
modeagende lande mere end afsenderlan
de, dvs. de øger snarere end mindsker 
kløften mellem dem." 

En reel indkomstforskel mellem ud- og 
indrejseland på I :5 er for stor til at få emi
granter til at blive hjemme - forholdet 
skal ned på I :3 - 1:2. Så langt er f.eks. 
Tyrkiet ikke nået i forhold til Vesteuropa, 
hvorfor 20-50% af 20-35 årige tyrkiske 
mænd gerne vil emigrere, hvilket svarer 
til ca. syv millioner potentielle emigranter 
- uden familie, wm også må medregnes ... 
Bobning mener, at frihandel næppe inden 
for en overskuelig ftemtid vil blive det in
strument, S-Om vil mindske udvandrings
presset fra mange lande, og det samme 
gælder direkte investeringer. Statslig ud
viklingshjælp kan derimod "blive struktu· 
reret og målrettet med henblik på at redu
cere internationalt migrationspres", skønt 
den ikke har været anvende sådan hidtil. 

Der er altså for tiden lige så lidt politisk 
vilje til mere u-landshjælp som til større 
frihandel, så hvorfor dog ikke koncentre
re sig om at forøge vel viljen for frihande
len, der rummer så mange flere positive 
aspekter end simpel bistandshjælp? OE
CD-landene er imidlenid desværre blevet 
stadig mere restriktive med at importere 
særlig de varer, hvor u-lande har kompa
rative fordele. Derved bliver der stadig 
større velstandsforskel mellem mellem
og højindkomstlandc, hvorfor Bobning 
forudser, at emigrationspresset vil vokse i 
fremtiden. 

Efter at have læst dette lødige sam
fundsvidenskabelige tidsskrift kan man 
kun samtykke i udtalelsen fra FNs flygt
ningehøjkommissariat om, at "folkevan
dringer vil sandsynligvis blive et både 
stort og sikkerhedstruende problem i den 
nærmeste fremtid. Et problem som ikke 
kan løses genoem velgørenhed. Et pro
blem der kræver politiske visioner, leder
skab og statsmandskunst." 

Hvis man kender lidt til politikerne på 
Christiansborg, må man med andre ord er
kende, at en løsning på ftemmedproble
met har lange udsigter herhjemme. 

Peter Neerup Buh/ 



Foreningsnyt 

Landsmødet 16. juni 1996: 

STYRELSENS BERETNINGER 

Tidsskriftet ''Danskeren'' 
På titelbladet til Danskeren står der nu 

I 0. årgang. Det er altså en ganske lang 
årrække, det nu er lykkedes at bolde vort 
tidsskrift i gang. 

Straks efter det mede i brag og røg i 
Virumhallen 18. marts 1987, hvor Den 
Danske Forening blev stiftet, beslunedes 
det hurtigst muligt at søge et medlems
blad udgivet, og den foreløbige styrelse 
udpegede af sin midte mig til sammen 
med en garvetjournalist. der havde stillet 
sit arbejde til rådighed, at løse denne op
gave. Det lykkedes faktisk, så det første 
nummer af"Danskeren", som bladet i en 
fin arvefølge kom til at hedde, kunne ud
sendes allerede et par måneder efter sti f. 
telsen af foreningen. 

Ved vore overvejelser om, hvad det var 
for et blad der skulle skabes. var der na
turligvis forskellige muligheder og skik
kelser inde i billedet, lige fra et simpelt 
duplikeret blad til rene medlemsnyheder 
og til et egentligt tidsskrift med artikelstof 
som grundlag for opinionsdannende de
bat om fremmedpolitikken. Det stod dog 
hurtigt klart for os, at det varden sidste ty
pe, vi skulle satse på, selv om dene ville 
være langt mere krævende både arbejds
mæssigt og økonomisk. 

Det var her af største betydning, at en 
trænetjournalist og bladmand var med fra 
begyndelsen. Når bladet fra starten fik en 
både i det ydre og indre respektindgyden
de form, var det navnlig hans fortjeneste, 
og jeg fik ved samarbejdet med ham en 
træning i fremstillingsptocesseroe, som 
har været af uvurderlig betydning for mit 
fortsane arbejde som redaktør af bladet i 
det meste af dets levetid. 

Vi var ganske enige om, at bladet ikke 
skulle være et mangefarvet poporgan, 
som der er så mange af i forvejen, men at 
vi ville basere det på den klassiske "sorte
kunst'', ikke blot fordi det er det billigste, 
men nok så meget for at samle interessen 

om indholdet, det skrevne ord, i artikler, 
småstykker og rubrikstof. Sådan blev det 
lige fra det første oummer, og hvis man 
sammenholder dette med de senere num
re, vil man se, at næsten alt, hvad der er 
kommet til, i virkeligheden svarer til eller 
er vokset ud af det stofvalg og den opbyg
ning, som prægede bladet lige fra begyn
delsen. Det er vokset i omfang fra de Op· 
rindelige 16 sider pr. nummer til nu nor
malt 24 og fra omkring 4 numre om året 
til som regel 6. Men karakteren er ikke 
meget ændret, se! v om vi i de senere år har 
lal,>t vægt på at bløde bladets fremtræden 
og læsevenlighed noget op især ved at 
medtage billeder og andre illustrationer i 
det omfang, vi har kunnet fremskaffe 
sådant materiale, som havde en rimelig 
forbindelse med det skrevne og med von 
emneområde. 

Men hvad var tanken og formålet med 
bladet, og i hvilket omfang er det lykkedes 
at nå det. der var tilsigtet? Naturligvis 
skulle det som medlemsblad for DDF og. 
så tjene som rent praktisk forbindelsesled 
mellem foreningens styrelse og medlem
merne med foreningsnyt, mødeannonec
ringer o.s. v. Men dette var dog kun en en
kelt funktion, der kunne være nået med 
meget beskednere midler. Det vigtigste 
sigte med bladet var lige fra starten, at det 
skulle tjene som oplysnings- eller afsl0-
ringsorgan om hele fremmedpolitikken og 
som debatforum om denne. Men dette 
sigte indebar i s ig selv et d.ilemma. "Dan
skeren" kunne jo kun ventes at få en ret 
beskeden udbredelse i forhold til dags
pressen, og i det omfang vort blad tiltrak 
sig indlæg om eller mod fremmedpolitik
ken, som ellers havde haft mulighed for at 
blive trykt i de store blade, risikerede vi 
derfor at modvirke vort formål ved kun at 
påvirke en mindre kreds, end det ellers 
havde været muligt. Vi var lige fra starten 
meget bevidste om dene forhold og drøf-

tede det ofte. Holdningen til problemet 
blev, at vi måtte søge at undgå et enten
eller og i stedet stile efter et både-og. Vi 
måtte søge videst muligt at opretholde el
ler endog udvide vore egne og andres bi
drag til pressen og samtidig søge at etab
lere "Danskeren" som en sikkerhedsven
til eller et åndehul over for de klare til
bøjeligheder, der mærkedes tydeligt i ad
skillige blade, til at kvæle debatten om 
masseindvandringen eller i hvert fald at 
lægge låg på den. Og samtidig måtte vi 
indrette vort blad som et våbenkammer el
ler arsenal, hvor vore medlemmer og an
dre læsere afbladet kunne hente de op lys· 
runger, argumenter, problemstillinger 
o.s. v., som de havde brug for til selv at 
kunne skrive holdbare og overbevisende 
læserindlæg i dagspressen og andetsteds. 
Dette blev hurtigt von klare mål, og lidt 
efter lidt kunne vi med tilfredshed konsta
tere, at målet i nogen grad blev nået, idet 
vi i mange tilfælde kunne genfinde den 
ammunition, vi havde leveret i noanske. 
ren", i læserindlæg i de større blade. Det 
har nok været vor mest betydningsfulde 
indsats. I hvert fald er det vanskeligt at be
dømme, hvor meget vi direkte har været i 
stand til at påvirke de professionelle poli
tikere og opinions-magere. 

Imidlertid må det i samme åndedrag 
påpeges, at bladet langt fra har været i 
stand til at behandle og belyse alle de for
hold, som er væsentlige til forståelse af 
fremmedpolitikkens årsager og konse
kvenser. Vi ville gerne have behandlet 
langt flere af disse forhold, end det bar 
været muligt. Hovedvanskeligheden lig
ger imidlertid i den undertrykkelses- og 
skræmmepolitik, som de, der er blevet be
tegnet som menings- eller opinionsmafia
en, har haft muligheder for at føre over for 
det store flertal af indsigtsfulde personer 
her i landet. Det har været praktisk taget 
umuligt at få personer med et godt indblik 
i og kritisk sans over for indvandringspo
litikken til at rykke ud med deres erfarin
ger, viden og meninger om denne. Det har 
de simpelt hen som oftest ikke turdet af 
frygt for de virkelige eller indbildte føl
ger, det kunne la for dem selv eller deres 
nærmeste. Dene er en af de aller største 
hindringer for en ordentlig belysning af 
hele sagen og samtidig et af de klareste 
beviser på den uhyre magt, vore herskere 
i politik og medier har tilranet sig. 

Noget af det samme forhold har gjort 
sig gældende m.h.t. at skaffe tilstrække-
ligt med brugbar frivillig fast arbejdskraft 
til bladet. Det har naturligvis også været 
en væsentlig hindring, at der ikke bar 
været penge til oogen form for lønninger 
hertil. Den sammenhængende indsats i 
produktionen af bladet har derfor i de se- .. 
nere år i det væsentlige måttet hvile på r 
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pensionister og studerende, som havde 
mulighed for gratis at yde det nødvendige 
arbejde på de tider, hvor det var nødven
digt. Denne situation er selvsagt meget 
betænkelig, da tilfældige begivenheder 
når som helst kan kuldkaste den. På det 
seneste har der måske vist sig tegn på, at 
flere unge eller yngre viser interesse for 

og vilje til at gå mere aktivt ind i arbejdet 
med bladet, hvad jeg kun kan hilse med 
den største tilfredshed, da jeg nu efter 
snart l O års virke for bladet og i mit 75. år 
føler, at en afløsning ved unge er både na
turlig og nødvendig. 

Sune Da/gård 

Næstformandens beretning 
Formelt er jeg næstformand for Den 

Danske Forening, men det ville nok være 
mere dækkende at benævne min funktion 
"altmuligmand». Der er en række funktio
ner, som jeg skal dække ind, og så er der 
en række emner, jeg beskæftiger mig med 
i den udstrækning, tiden tillader det. 

Til de faste funktioner hører, at jeg be
svarer breve til foreningen. Den post, for
eningen modtager, kan opdeles i tre ho
vedkategorier: informationer til forenin
gen, anmodning om information fra for
eningen, og endelig kommentarer og 
meningstilkendegivelser. 

Jnformatwll til foreningen består især 
af blad- og avisudklip om forhold og be
givenheder, som folk synes, foreningen 
skal gøres opmærksom på. I den forbin
delse er vi især glade for udklip fra de 
mindre kendte aviser og blade, f. eks. små 
lokalaviser og foreningsblade, hvorimod 
vi i forvejen er rimeligt godt orienteret om 
indholdet af de store landsdækkende avi
ser. Derudover får vi af og til oplysninger 
om forhold, som folk enten selv har ople
vet eller har hørt om fra familie og venner. 
Den slags oplysninger er meget vigtige, 
og dem er vi glade for at få, for der fore
går mangt og meget, som aldrig når frem 
til avisernes spalter, og som bliver fortiet i 
de elektroniske medier. Desuden kan den 
slags oplysninger få stor værdi ved at 
komme til at fungere som brikker i et pusle
spil på et senere tidspunkt. 

En anden form for oplysninger, som vi 
modtager meget mindre af, er oplysninger 
om, hvad der er blevet sagt i lokalradioer 
og -TY. Den slags oplysninger kan have 
stor værdi, især hvis de er dokumenteret 
af optagelse på lyd- eller videobånd. 

Anmodning om information fra for
eningen består først og fremmest af rekvi
sition af foldere, klistennærker, prøve
numre af Danskeren osv. Og så er der en
delig en del breve, der kræver et egentligt 
personligt svar. Den slags breve tager jeg 
mig af. 

Jeg er især glad for breve fra skoleele
ver, som ønsker oplysninger, fordi de skal 
skrive opgaver om indvandrerproblema-

tikken. Skoleelever og andre børn og un
ge får altid svar omgående, for det er jo 
deres fremtid, alt hvad vi beskæftiger os 
med her, i sidste ende drejer sig om. 

Så er der kategorien kommentarer og 
meningstilkendegive/ser. 

Vi får tilsendt en del artikler og læser
breve, som er blevet afvist af forskellige 
aviser. Det er fmt. Det giver os en for
nemmelse af meningscensurens omfang. 
Og det er vigtigt, at folk forsøger at få de
res meninger frem i de almindelige aviser 
frem for at fortælle dem til os. Os behøver 
man ikke at overbevise om galskaben i 
den førte politik. 

Og så er der endelig forslag til og kritik 
af foreningens aktiviteter. Kritik, og for
øvrigt også ros, er vigtigt for at kunne 
gøre tingene bedre. Selvkritik er også vig
tigt, og her kniber det desværre ofte for 
mange af dem, der henvender sig til fore
ningen. For de vil gerne have, at nogen i 
foreningen skal gøre både det ene og det 
andet, men de vil desværre ofte grumme 
nødigt udføre nogen af de gode ideer selv. 

Fra de mange breve, foreningen modta
ger, plukker jeg de passager ud, som har 
størst interesse for en bredere skare, og 
sammenstykker den rubrik i Danskeren, 
som vi kalder "Fra brevkassen". Hvis det 
fremgår tydeligt af det tilsendte, at brev
skriveren ønsker sit navn offentliggjort, så 
nævner jeg det; i modsat fald nøjes jeg 
med at nævne, omtrent hvor i landet ved
kommende bor. 

Så er vi i gang med Danskeren. I Dan
skeren har jeg siden sidste nummer i 1990 
kørt en serie af interviews med medlem
mer af foreningen under overskriften "V, 
er røde, vi er hvide ... ". Den serie kunne 
såmænd have fortsat i adskillige år endnu. 
Men efter at have interviewet folk i 5 år 
syntes jeg, at jeg ihvertfald trængte til for
nyelse. 

Så fra i år er "Vi er røde, vi er hvide ... " 
blevet afløst af en mini-kronik, som vi 
kalder "Talerstolen". Det ertanken, at og
så folk uden tilknytning til foreningen 
skal have adgang til talerstolen. Danske
ren skal ikke være et menighedsblad. 

20 DANSKEREN - NR. 4 • SEPTEMBER I 996 

Så kan jeg endelig nævne, at jeg efter
hånden er blevet mere eller mindre fast re
daktør af bagsidÆ!n. Jeg er selv leverandør 
af de fleste af de fotos, der indgår. 

J den forbindelse vil jeg opfordre alle til 
at indsende både fotos og tegninger, som 
kan være relevante for Danskeren. De retur
neres lige så snart vi har fået dem kopieret 

Som de fleste ved, uddeler Indenrigs
ministeriet hvert år store summer til ind
vandrerforeninger, anti-raeistiske for
eninger osv. Det er beløb, Indenrigsmini
steriet plejer at oplyse om, når man beder 
om det - indtil Birte Weiss blev inden
rigsminister. Sidste år rykkede jeg flere 
gange for svar uden at høre det fjerneste. 
Så læste jeg i Jyllands-Posten, at Danmark 
vil arbejde for mere åbenhed i EU. Jeg 
kunne ikke dy mig for at skrive en ironisk 
kommentar til Jyllands-Posten, hvori jeg 
påpegede det bemærkelsesværdige i, at 
regeringen arbejder for åbenhed i EU og 
samtidig praktiserer lukkethed i Inden
rigsministeriet. 

To dage eftermodtogjeget fyldigt svar 
fr.i ministeriet. 

I år bad jeg så igen om de nyeste ud
giftstal. Intet svar. Jeg rykkede. Intet svar. 
Jeg forsøgte med en ironisk kommentar i 
Jyllands-Posten. Intet svar. 

Så greb jeg efter det sidste halmstrå. 
Jeg klagede min nød til Ombudsmanden. 
Så kom der svar! 

Og derfor kan jeg nu oplyse forsamlin
gen her om, at et blad som Samspil sidste 
år modtog tilskud på 1,3 mill. kr., at 
Backgammonklubben af I 993 modtog 
32.000 kr., at paraplyorgan.isationen IND
SAM modtog 578.000 kr, og at en hr. 
Bashy Quraisby modtog 60.000 kr. for 
som næstformand i Rådet for Etniske 
Minoriteter at pleje sine egne interesser. 

Det er vore surt sammentjente skatte
kroner, vi taler om. 

Der er til stadighed en strøm af emner, 
foreningen er nødt til at beskæftige sig 
med. 

F. eks. nævnte flere aviser i midten af 
marts i år, at et "Europæisk Center for 
forskning og handling mod racisme og an
tisemitisme", som støttes afEU-Kommis
sionen, havde udgivet en rapport, hvori 
der er et kapitel om Dan.mark. I dette ka
pitel omtales bl. a. Den Danske Forening. 
Forfatteren til dette kapitel er lektor Karl
Kristian Lammers fra Københavns Uni
versitet. 

Jeg tog kontakt med Karl-Kristian 
Larnmers for at få ham til at sende os en 
kopi af det omtalte kapitel. Det kunne des
værre ikke lade sig gøre, for han havde ik
ke selv modtaget rapporten endnu. 

Karl-Kristian Lammers har aldrig haft 
kontakt med noget fremtrædende medlem 
afDDF. Det er jo imponerende, at han al-



ligevel er i stand til at skrive en rapport om 
foreningen. 

Jeg inviterede ham så til at komme til 
stede ved vort sommerstævne, så han kun
ne få lejlighed til at delagtiggøre os i sin 
store viden. Det takkede han underligt 
nok nej til. 

Men ban gav mig den interessante op
lysning, at Erik Jensen fra Demos hidtil 
havde været rapportør til den pågældende 
rapport. Demos er som bekendt en del af 
BZ-miljøet. 

I marts vedtog FNs racismekomite, 
CERD, efter at have undersøgt racetil
~ianden i Danmark, en række anbefalin
ger, som Danmark bør rette sig efter, in
den komiteen om 4 år atter undersøger ra
cetilstanden i Dan.mart<.. 

Nogle af komiteens anbefalinger er i 
strid med grundlæggende menneskeret
tigheder. Således hedder det i rapporten, 
at komiteen har erfaret, at nynazister har 
oprettet en radiostation og en telefonavis, 
i hvilken folk kan høre argumenter for, at 
indvandrere og flygtninge bør repatrieres. 

Hvis dette er korrekt, hedder det så, da 
bør sendetilladelserne trækkes tilbage og 
der bør rejses retssag mod de skyldige. 

FNs racismekomite påstår altså nu, at 
repatriering er ulovligt og at det er ulovligt 
og strafbart at agitere for repatriering. 

Jeg må så konkludere, at FN er invol
veret i ulovligheder flere steder i verden, 
hvor flygtninge repatrieres. 

Jeg må desuden konstatere, at FN-ko
miteen ser stort på menneskerettighedser
klæringens artikel 19, som fastsætter yt
ringsfriheden som en grundlæggende 
menneskeret. 

Jeg har skrevet til CERDs hovedkontor 
i Geneve og spurgt, hvilke paragraffer i 
hvilke konventioner, der forbyder repatri
ering og agitation for repatriering. Det 
samme har jeg spurgt Det danske center 
for Menneskerettigheder om. 

Fra begge steder har jeg fornylig fået 
svar, der må karakteriseres som en sludder 
for en sladder. Det er noget, som vi - i lig
hed med andre sager - vil følge op på. 

Tak. 
Harry nnter 

Litteratudiste over "dissidentlittera
tur" (bøger og tidsskrifter) vedr. ind
vandringen og dertil knyttede spørgs
mål kan rekvireres fra DDF ved tilsen
delse af frankeret svarkuvert (5 kr.) til 

P.N. Bubl 
Ålandsgade 24, l.mf. 
2300 København S. 
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Åbent brev til 
Den Danske Forening 
Kære Ole Hasse/batch, Harry 
Vinter og Sune Da/gård 

Efter det veloverståede sommerstævne 
er der et parting,jeg føler trang til at sige 
offentligt. 

Det gik nemlig op for mig på sommer
stævnet, at Den danske Forening aeecptcrcr 
kollektivt medlemskab og at de unge men
nesker, der kalder sig Dansk Ungdom, er 
medlemmer af foreningen på kollektiv ba
sis. Jeg har jo også erfaret, at en Peter Lar
sen - tror jeg nok, han hedder- der har haft 
forbindelse til et eller andet halv-nazistisk, 
er medlem af denne ungdomsgruppe og 
dermed også af Den danske Forening. Jeg 
kender ikke Peter Larsen, som muligvis er 
en vildført ung mand, dernu angrer sin for
tid og vil slå ind på en ny og anden vej. Det 
ved jeg ikke. Men jeg ved, at en sådan er
kendelse, fremsat åbent og utilsløret over 
for Den danske Forenings ledelse, må være 
forudsætningen for hans medlemskab af 
foreningen. Og jeg ved især, at kollektivt 
medlemskab er et princip, som er ganske 
uacceptabelt og som i hvert fald jeg ikke 
kan acceptere. 

Svar 
Kære Søren Krarup 

Den Danske Forenings love rummer ik
ke mulighed for kollektivt medlemskab. 
Derimod hjemler lovenes § 2 - som har 
været gældende i snart ti år - foreninger 
og virksomheder adgang til at opnå med
lemskab. Dene medlemskab gælder fore
ningen/virksomheden som sådan, altså 
den "juridiske person", og ikke de enkel
te medlemmer, aktionærer o.l. i sådanne 
foretagender. Medlemskabet medfører så
ledes kun tn stemme på landsmødet, et 
kontingent, ret til et eksemplar af for
eningsbladet o.s.v. Foreninger og virk
somheder kan kun optages og bevare 
medlemskabet, hvis deres formålsbe
stemmelse hanuonerer med DDF's, og de 
i praksis lever op til formålet. 

Kun en beskeden del af medlemmerne 
i Dansk Ungdom er også medlenuner af 
DDF. Peter Larsen er ikke og har mig be
kendt aldrig været medlem af DDF. Dansk 

17.6.1996 

Hvad kan I ikke komme til at stå som 
garanter for via dette princip? Hvorledes 
kan kollektivt medlemskab ikke blive den 
trojanske hest, ved hjælp af hvilken tvivl
somme og uheldige elementer fragter sig 
iud i foreningen og misbruger den? 

Efter mit skøn skal Den danske Forening 
være et arbejdsfællesskab af enkelte, navu
givne personer, hvor alt skal være åbent og 
klart. Vi, der vil hævde danskernes første
fødselsret til Danmark, har intet at skjule. 
Det er derfor os, der skal fægte med åben 
pande, mens vi kan overlade masker og il
legalitet til de autonome og en Frede Far
mand. Alt hemmeligt og gedulgt er ikke 
blot barnligt og umodent, men også farligt 
for arbejdet og ødelæggende for sagen. 

Derfor må kollektivt medlemskab ikke 
kunne forekomme. Og derfor er jeg nødt 
til at sige, at hvis kollektivt medlemskab 
accepteres i Den danske Forening, kan jeg 
ikke længere være medlem. 

Jeg må desuden insistere på, at dcne 
åbne brev bringes i Danskeren i førstkom
mende nununer. 

Mange venlige hilsener, 
Søren Krarup 

19/6 1996. 

Ungdom gør i øvrigt et ston arbejde netop 
for at forklare de unge, hvad forskellen er på 
nazisme og modstand mod den ødelæggen
de indvandrin~-politik. Organisationen prø
ver således at give kritiske unge et ståsted, så 
at de ikke skubbes over til nazisterne. 

DDF er en folkelig forening, som ikke 
kan ændre s ine love fra den ene dag til den 
anden efter krav fra enkelte medlemmer. 
Forslag til lovændringer må behandles på 
et landsmøde. Da dette års landsmøde af
holdtes dagen forinden, du skrev dit brev~ 
vil sagen tidligst kunne komme på lands
mødet i juni 1997. 

Jeg ville i øvrigt have sat pris på, om du 
havde søgt disse ting opklaret enten på 
sommerstævnet 1996, som du jo deltog i, 
eller gennem direkte kontakt til styrelsen 
- i stedet for at rejse det som offentligt an
liggende i EkstraBladet, Politiken m.v. 

Mange venlige hi/sene,; 
Ole Hasse/batch 
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Ny dom 
Igen har vikardirektør Jens Sejersen 

ført proces mod DDF. Det drejede sig den
ne gang om et forsøg på at få underkendt 
den Østre Landsretsdom, som refererer 
hans udtalelser om sine metoder (se Dan
skeren, særnummer, april I 993). Ad sind
rige veje fik han anbragt sagen ved renen 
i Horsens! 

Det lykkedes imidlertid ikke den initia
tivrige direktør at fil omstødt beviset for 
udtalclse111es indhold. Ifølge dommen 
skal ODF dog huske, at de kun er, hvad 
han kan finde på at sige i privat selskab. 
Ydermere må direktøren ifølge dommen 
finde sig i at blive omtalt i sammenhæng 
med de venstreekstreme såkaldte "anti
racister". 

For øvrigt blev den særprægede direk
tør samtidig dømt for i strid med sandhe
den at have bildt offentligheden ind, at Eu
ropaparlamentet har vedtaget, at DDF er 
racistisk. 

Da der ikke er flere landsretsområder, 
direktøren kan operere i for at slippe ud af 
den klenune, hans egne "antiracistiske" 
bekendelser har sat ham i, må man gå ud 
fra, at vi nu ikke vil høre mere fra ham om 
dene tåbelige anliggende. 

Annonce: 

Lyt til spændende interviews, nyhe
der og indslag på Danmarks mest af
lyttede telefonavis om de fremmede i 
landet. Alle er velkomne med deres bi
drag til debatten. 

Via din trykknaptelefon kan du nu 
også deltage i Mogens Glistrups nye 
telefonquiz og deltage i lodtrækningen 
om hovedpræm.ien - "De fremmede i 
landet, 2. udgave", en bog på over 600 
sider af Mogens Glistrup. 

Ring og prøv i dag! 
All~ammen på meningstlf: 35 82 84 Il. 

Nye informationshefter 
Vedlagt dette nr. af Danskeren er der 

nye udgaver af vore informationshefter 
"Her er vi" og upas godt på Danmark". 

Meddelelse vedr. 
mødevirksomheden 

"Demonstrationerne" mod DDF~s mø
der er blevet markant sløjere, og deres ar
rangører er blevet stadig mere isolerede. 



Tilbage er l!ll i hovedsagen blot en be
grænset kreds ai psykisk unormale perso
ner samt undertiden nogle skoleoom, der 
ikke '<!d hvad de deltager i. 

Dette er glædeligt. Men det er mindre 
glædeligt. at der til mødeme, som jo er of
fentlige. er dukket ansigter op, som øjen
synlig ikke er kommet for at høre foredra
gene endsige for at sætte sig ind i DDF's 
grundlag. Snarere lader det til, at de 
prøver at komme på "tæskehold" af de 
maskeklædte. 

Det er uacceptabelt, at vore møder skal 
gøres til scene for opgør af denne art. Der
for vil for fremtiden gælde følgende: 

Møder boldes fortsat (kun) på lokalt 
initiativ. 02 lokale møder vil fortsat kun
ne opnå anooncering i Danskeren. Holdes 
et møde i DDF's regi. skal de lokale initia
tivtagere imidlenid sørge for at holde per
soner, der kun kommer for at deltage i bal
lade, borte fra mødeL Dette kan evt. ske 
gennem en ordning. b\'orefter der kræves 
telefonisk forhåndstilmelding til mødet til 
en i annoncen angnet pe,son. Selv om et 
møde principtelt er offentligt. rækker in
vitationen jo dog ål enhver tid ikke læn
gere, end vænen finder ønskeligt! 

DANSKEREN 

Lokale initiativtagere, kan evt. også få 
udsendt en mødeinvitation til medlem
meme i området direkte med post og altså 
helt uden annoncering i Danskeren. 

DDF anviser i øvrigt gerne foredrags
holdere. Især er styrelsens medlemmer 
indstillet på at møde op og fortælle om ak
tuelle spørgsmål - henvendelse herom 
kan rettes direkte til de pågældende (se 
kolofonen på denne side). 

På styrelsens vegne 
Ole Hasselbalch 

Møder 
Roskilde Torsdag d. 10. oktober 

Kl. 19.30 
Sted: Kildegården, Helligkorsvej5, 

Roskilde. Lokale 332. 
Emne: DDF - udgiverselskab eller 

kamporganisation? 
Dr. phil. Sune Dalgaard og 
stud.pbil. Martin Kasler giver 
oplæg til diskussion om 
den fremtidige kurs. 

Arrangør: DDF. 

Dagligstuemøde i København NV 
den 2. mandag i hver måned. 
Henv.: tlf. 31 22 86 47. 

Dagligstuemode på Frederiksberg 
den 3. tirsdag i hver måned. 
Henv.: tlf. 35 36 29 28. 

Dagligstuemøde i Virum 
den I . torsdag i hver måned. 
Vibeke Edsberg, 
Henv.: tlf. 45 85 37 95. 

Dagligstuemode i Næstved 
den I. onsdag i hver måned. 
Kongsnæsvej 11. 
HenY.: tlf. 53 73 19 13. 

Mojn, vi ses i Sønderborg 
OBS! Dagligstuemøder den første tirsdag 
i hver måned, kl. 19.30. 
Tilmelding nødvendig til Ellen Ewers, 
tlf. 74 43 SJ 57. 

udgives af Deo Dansu fom>in&, hvis formål er på folkestyrets grund, 
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Indmeldelses- og bestillingskupon 

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der 
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens 
adresse eller på dens postgirokonto 454-755!. 

D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere sa:rskilt pl 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 

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

Gade, vej m.m.: ---------------

Postnr. og -distrikt: - - --- ---------

Evt. telefonnr.: ---------------

Kuponen be.des indsendt li/: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks 4II, 8IOOÅriws C. 

--
. 



Et sted i Danmark 
I en villa på Nørre Alle 34 i Århus ligger "Islamisk Jn

fonnations Center", som omfatter informationskontor og 
koranskole. Villaen var tidligere direktørbolig for Å.rhus 
Salatfabrik. Da salatfabrikken lukkede, kunne ingen over
tage bygningen til boliganvendelse. Derefter forsøgte 
udøvere afliberale erhverv at overtage ejendommen. Å.rhus 
Kommune deltog i sonderingerne. Overtagelse blev afvist. 
Straks efter blev ejendommen overdraget til muslimerne. I 
skødet erklærer muslimerne på tro og love, at bygningen 
hovedsageligt vil blive anvendt erhvervsmæssigt! 

Fra informationscenteret udsender en Karima Fahim 
(tidligere Anne Lis Varegård) "informationer" om islams 
høje moralske stade. I forbindelse med sin vellykkede in
tegration (i islam) har Karima Fahim gennemgået skoling 
i Ægypten. Hun er gift med Mohammed Fahim, som i 
1985 fik asyl efter at have fyldt de danske myndigheder 
med løgn. I strid med alle regler har han både ægyptisk 
og dansk statsborgerskab. Mohammed Fahim er den ene 
af tre ægyptere, som i april blev frifundet for terroran
klager. Straks efter frifindelsen rejste den ene af de tre til 
Australien, hvorfra han kort tid efter blev returneret på 
grund af dokumentfalsk og mistanke om terrorplaner. 

F1ere og flere~' 
muslimer 
Karima Fahim, Jettesvej 19, 
Brabrand, skriver: 

En pæn, ældre herre rå
ber op og siger, at alle mus
limer skal smides ud af lan
det 

Det var vist nok det sam
me, Hitler råbte op om i tre
diverne, da var det bare jø
derne, der var syndebukke. 

· Jeg har nu så ondt af den 
stakkels, gamle mand, både 
fordi han er smidt ud af sit 
eget parti, men også fordi 
der hver dag rundt om i ver
denen konverterer ca. 1000 
ikke-fødte muslimer til is
lam. Også her i Danmark 
bliver vi flere og flere. 

ørkl.ec:let 
giver frihed 
Karima Fahim. Islamisle 
l?iformation. Nørrealle 34, 
ArhtLS, skrii,-er: 

Der er noget. Per Erh 
Pedersen CJP 21/3) helt har 
misforstået angående mus
limske kvinders tørklæde 
(hijab). ifange tror, vi ei 
undertrykte og har mistet 
vores frihed, men tværti
mod er det en frig01·else at 
slippe for at blive betragte 
og bedømt som seksual
objelcter. 

Vi er fri for den evige mo 
destræben. Vores åndelige 
liv bliver beriget. Rig o 
fattig ser nogenlunde ei 
ud. det er solidaritet. Vores 
tørklæder, løstsiddende tø 
og ikkepralende ydre gør 
alle lige på en effekti 
måde. 

Vl er stolte over vore" 
tørklæder, vi er stolte over. 
at det begynder at g;, op fo 
flere og flere mennesker, 
også her i Vesten. at Islam 
er fyldt med visdom, skøn 
hed, høje moralbegrebe 
o en perfekt Hvsstil. 

Læserbrev i Jyllands-Pos/en 2112 90. Læserbrev i Jy/la11ds-Posten 31/3 91. 
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Artikel i Politiken 713 96. 


