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Frygten for folket
Folkestyrets mening er, at folket
vælger repræsentanter til at omsætte folkets meninger i lov.
I Danmark og det øvrige Vesteuropa fungerer det imidlertid omvendt: Folkets repræsentanter afgør, hvad folket må mene. Mener
folket noget andet, skal det "oplyses" og i hvert fald ikke have lov til
at bestemme.
Så er spørgsmålet nemlig "ikke
egnet til folkeafstemning", eller
"et afstemningstema lader sig ikke
opstille". Af den grund kan danskerne f.eks. ikke Il lov til at stemme om fremmedpolitikken. Men
mangelen på et "egnet" afstemningstema i så henseende hindrer
dog ikke de folkevalgte i gang på
gang selv at stemme om fremmedpolitiske temaer - f.eks. indfødsretslove.
Opdragelsesforanstaltninger kender vi også til hudløshed.
På EU-plan er tankeopdragelse
blevet en hel mani. Et illustrativt
eksempel stammer fra 1995, hvor
en grønbog fra EU-Kommissionen
i alle detaljer planlægger, hvorledes man skal forvandle europæernes skepsis m.h.t. den fælles mønt
til kærlighed til samme. Det skal
foregå med storstilede kampagner,
der "fortæller om fordelene ved en
fælles valuta" - som for øvrigt i
den gode sags tjeneste måske skal
have et mere attraktivt navn end

ECU. Måske skal den hedde
"Frank", for det giver jo vælgerne
associationer til den stærke schweizerfrank. Og så skal "Eurofran.ken"
(der som bekendt nu er blevet til en
"Euro") i et bagholdsangreb masse-indsprøjtes på en gang i kæmpemæssig mængde, så at de nationale valutaer fortrænges på et par
uger.
Senere oplevede vi herhjemme
den statsbetalte Global Generations multietniserings-propaganda,
som tog udgangspunkt i den ildelugtende betragtning, at når nazisterne kunne lave en effektiv racistisk propaganda, ja så kan man
også nu lave en lige så effektiv
propaganda for det modsatte.
Som led i "anti-racismeåret" har
multietniseringsminister Weiss nu
også forsøgt at bestikke danske
forfattere med penge for at ffi dem
til at lave børnebøger, noveller og
digte, der fremmer "den kulturelle
mangfoldighed", som ministeren
af ukendte grunde har sat sig i hovedet, at vi absolut skal have.
Disse eksempler på professionel
manipulation af vælgerne viser,
hvorledes en lille politisk elite så at
sige har kidnappet folkestyret og
bruger ethvert middel til at gennemdrive elitens for tiden herskende fikse ideer.
Sådant har intet med demokrati
og folkestyre at gøre.

-

Lovens nederlag
Det bliver stadig mere klart, at det danske retssamfund, vi anså
for urørligt, er på vej til at blive en saga blot. Den alment herskende respekt for landets love, tiltroen til retssystemets evne til
at holde dem i hævd og til at afskrække, pågribe og straffe forbryderne, tilliden til myndighedernes midler og vilje til at beskytte jævne eller svage danskere mod overlast, troen på lighed
for loven, kort sagt alt det, der er grundpillerne for retsstaten, er
rystet, vigende eller forsvundet Den enkelte søger derfor stadig
mere at beskytte sig selv uden tiltro til retsstatens beskyttelse, og
mulighederne for at opretholde eller forbedre denne bliver endnu mindre, når en stor del af danskerne opgiver at samarbejde
med de myndigheder, der skulle være deres værn.
Denne udvikling har utvivlsomt flere årsager. Men efterhånden kan vel alle, der har viljen til at se, klart erkende, at en hovedårsag til miseren er den hastigt fremadskridende udvikling af
det multietniske samfund til afløsning af det danske Danmark og
de fremmede horders erobring af stadig flere dele af landet, begyndende med kvarterer i de store byer, hvor en tilværelse på
gamle danske vilkår efterhånden er umulig.
Den senere tid har givet rigeligt med eksempler på alle sider
af retsopløsningen. Store fremmedgrupper, afrikanere (somaliere), palæstinensere (libanesere) og andre, nægter simpelthen at
rene sig efter danske love og regler og går til dels til angreb på
politiet, hvis det drister sig til at kræve dem overholdt. Politiet
synes da også - når det ikke provokeres for groft- mere og mere tilbageholdende over for disse grupper, og de fleste danskere,
der endnu bor i deres territorier, må derfor enten fortra,kke eller
indrette sig under fremmedherredømmet.
Grove forbrydelser begået af fremmede, endog drab og mord,
bliver stedse vanskeligere at gøre noget ved. Når de bringes for
domstolene, er afgørende vidner enten forsvundet eller pludselig
blevet tavse og fragår de forklaringer, de tidligere havde afgivet
til politiet. Gerningsmændene og deres bagmænd går derfor jævnlig fri, skønt ingen egentlig er i tvivl om deres sky ld. Den 17-årige mellemøstspire, der sidste år sparkede en ung dansker i Århus
til døde og siden har truet vidner og begået diverse andet, slap
med 2 års fængsel. Andre dækker over hinanden og kan derfor
ikke straffes.
Ikke så underligt, at flertallet af kujonerede danskere, der er vidner til de fremmedes forbrydelser og til retsvæsenets iøjnefaldende svigt over for disse, holder sig tilbage og viger for deres trusler,
hvad enten de er direkte udtalte eller blot ligger i luften og støttes
af sørgelige erfaringer om danske myndigheders svigt.
Men vi skal nok høre de samme magthaveres himlen op og se deres pludselige handlekraft, hvis menige danskere en dag har f1iet nok
og griber til selvtægt for at forsvare sig mod den fremmedeovervold.
S.D.

Aktindsigt
Den 20. april i år blev et brev sendt til j ustitsminister Frank
Jensen, sålydende:
"Herved anmoder jeg om aktindsigt i Lovforslag nr. L 234
(Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse). Som dansk statsborger er det af afgørende vigtighed for min politiske stillingtagen at kende baggrunden for tildelingerne afindfødsret - om disse i fremtiden vil berige eller belaste det danske san1fund.
Med venlig hilsen.
Peter Neerup Buh/".
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Justitsministeriets lndfødsretskontor afviste i svar af 15. maj
anmodningen om aktindsigt. I begrundelsen hedder det bl.a. :
"Der er ikke i offentlighedsloven opstillet et krav om, at
ansøgeren skal have en retlig interesse i den sag eller de oplysninger, som begæringen vedrører. I betænkning nr. 875/1978 om
Offentlighedslovens Revision, som ligger til grund for offentlighedsloven, er det dog forudsat, 'at klare tilfælde af misbrug som
hidtil vil kunne imødegås uden udtrykkelig hjemmel i kraft af
retsordenens almindelige regler' (betænkningen, side 129). Der
henvises i den forbindelse til betænkningen, side 118. Her er det
anført, at det 'formentlig efter omstændighederne ikke (kan) anses for udelukket at afvise begæringer, der klart ikke tjener noget
rimeligt formål - navnlig hvor den pågældende gentagne gange
har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med akterne og alene
fremsætter nye begæringer om aktindsigt i chikanøst øjemed."
Her mere end insinueres det altså, at et naturligt ønske om at
kende nydanskernes baggrund hører under klare tilfælde afmisbrug af aktindsigt, samt at der bag ønsket er et chikanøst øjemed,
skønt ansøgeren aldrig før har søgt om aktindsigt.
Desuden hedder det i begrundelsen for afslaget, at der blandt
indfød.sretspapircme er ansøgningsblanket med private oplysninger om ansøgeren o.lign., hvorfor disse dokumenter skal udtages af sagerne, inden de fremlægges til gennemsyn. Derfor vil
et sådant "være overordentlig ressourcekrævende."
Hertil er kun at sige, at så er arkiveringsmetoden for sagerne forkert, idet det offentligt tilgængelige og det private simpelthen i forvejen skulle være lagt adskilt. Ved at undlade dette kan en myndighed jo sikre sig mod krav om aktindsigt i enhver sag, som den overhovedet ikke ønsker belyst - blot der er tilstrækkelig rod i sagerne,
vil enhver fremvisning være "overordentlig res.~urcekrævende".
I en tid, hvor politifolk f1ir deres sagsmapper åbnet af kriminelle, nægtes borgere altså indsigt i love, der er afgørende for landets
fremtid. Dette kan kun styrke rygterne og mistanken om, at de nye
danskeres baggrund ikke tåler dagens lys. Det er derfor tiltrængt,
når SF er kommet med forslag om større åbenhed, der bl.a. skal give aktindsigt i sager om ny lovgivning, også før der er fremsat lovforslag. Dermed kunne også sager om Indfødrets givelse tænkes
gjort til genstand for kritisk offentlig debat inden evt. vedtagelse.
Om de ansvarlige myndigheder, endsige SF selv, er villige til
at indrømme den konsekvens af lovforslaget, er dog mildest talt
tvivlsomt.
P.NB.

Send dem hjem
Fantastisk, men sandt. Danmark har i løbet af de sidste få år
sluppet omkring I0.000 somaliere ind i landet og givet de fleste
af dem asyl. Og antallet vokser stadig med stor hast. Afrikanerne strømmer naturligvis til det danske socialparadis, alt det de
kan. Illegal indtrængen, familiesammenføringer med løgn og bedrag af kæmpe"familier", alle midler bruges imod disse naive
danskere, der lader sig bruge og er så nemme at snyde.
Fra de bykvarterer, hvor indtrængerne klumper sig sammen,
hører vi, hvorledes de etablerer sig som et andet herrefolk, der
blæser på de indfødtes fornemmelser for, hvordan tingene bør
være. Danskerne må indrette sig efter erobrerne eller forsvinde.
Deres opgave er jo blot at forsørge gøgeungerne.
Forvirrede politikere og medieartister taler nu i tunger og med
sædvanligt røgslør om at sende nogle af de senest ankomne somaliingressorcr hjem. Vi kender efterhånden disse afledningsmanøvrer.
Det er ikke nogle af somali~me, der skal hjem. Det skal de alle.
Og hurtigst muligt.
S.D.

På jagt efter racismen
1997 er gjort til det europæiske år for bekæmpelse af"racismen". Alle meningsrigtige danskere står derfor i kø for at jage dette onde (og de mange rare penge, racismejægere får for deres
ulejlighed). DANSKEREN har besluttet at jage noget andet. Vi vil jage racismejægerne for at
finde ud af, hvad det overhovedet er, de jager. Lyder det indviklet? Hvad er det for en "racisme",
der investeres millionvis afECUer- og masser af idealistiske menneskers tid - i at komme til livs.
Læs her om det opsigtsvækkende resultat af jagten på racismejægerne.
Af Ole Hasselbalch
Europa hærges afen pest næsten lige så
alvorlig som middelalderens Sorte Død hvis man skal dømme efter den alvor, ledende kredse betragter fænomenet med.
Det drejer sig om "den voksende racisme". Året 1997 er ligefrem gjort til EUracismeår.
Hvorvidt man også havde den slags anti-år i middelalderen, eller om man blot
nøjedes med at futte gamle koner af som
hekse på tilfældige tidspunkter, vides ikke. Men alting er jo også blevet mere velorganiseret og sat i system siden da.
EU-Resolution 23/7 1996
Det hele er vedtaget i en såkaldt resolution i EU'.5 ministerråd i juli sidste år. Her
kan læses om den nye pest og om nødvendigheden for at bekæmpe den.
Ifølge resolutionen er målet for racismeåret at fremhæve den trussel, racismen
udgør, og at fremme overvejelser og drøftelser om foranstaltninger, der er nødvendige for at bekæmpe racismen. Derfor
skal medlemslandene navnlig holde konferencer om racismeåret og seminarer om
bekæmpelsen af racisme og udarbejde
rapporter om seminarerne og lave oplysningskampagner om de positive bidrag til
samfundet, som indvandrere yder, og udforme og tilskynde til brug af fælles logo
og slogan for racismeåret og stimulere audiovisuelt materiale om racisme og udveksle erfaringer mellem de kompetente
organisationer og uddele priser til medierne som belønning for tolerance og forståelse - og meget, meget andet. Man bliver
forpustet bare ved at tænke på at alt det,
der efter rapporten skal gøres.
Og til gennemførelsen afdet hele er der
afsat 4, 7 millioner ECU, hvilket svarer til
ca. 35 millioner kr.
På den hjemlige scene

På vor hjemlige scene er det multietniseringsminister Birte Weiss, der står for
gennemførelsen. I hendes multietniserings- og propagandaministerium (Inden-

rigsministeriet) er der derfor udarbejdet
en "notitS" om racismeåret. Den findes
under journal nr. 1996-3702/21-122, hvor
man kan læse helt konkret, hvad danskerne vil opleve i dette år på multiministerens
foranledning.
Af notitsen fremgår, at som noget nyt
skal 'Jokusfor indsatsen ... være at stimulere og mobilisere det humanistiske og
kunstneriske Danmark til at skabe produkter afhøj kvalitet" til at forebygge ra-

cismen. Derfor har ministeriet bl.a. udskrevet en forfatterkonkurrence og en
børnebogskonkurrence og en tegneseriekonkurrence og en plakatkonkurrence. På
den måde kan de, der laver de mest overbevisende kunstværker af denne art, tjene
en god slat penge.
Multietniseringsministeren har faktisk
allerede skrevet til landets forfattere for at
få dem til at lave noget, der fremmer "den
kulturelle mangfoldighed", som det hedder i brevet fra ministeren (EkstraBladet
7/6 1997).
Mærk i øvrigt glidningen: For ministeren er det multietniseringen, der skal
fremmes, mere end det er racismen, der
skal bekæmpes.

Hvor er racismen?
Men udgangspunktet er altså racismebekæmpelse. Og det er ikke småting, der
sættes i gang for at komme dette onde til
livs.
DANSKEREN har derfor besluttet at
finde ud af, hvad det er for noget, som er
så alvorligt og truende og ødelæggende
for de europæiske befolkningers åndelige
sundhed, at det er nødvendigt at gøre så
meget for at bekæmpe det.
Det store spørgsmål er: Hvad er racisme, og hvor findes den?
Det står der forunderligt nok intet som
helst om i de mange antiracismepapirer.
Det må de mange kunstnere og journalister og andre idealister selv finde ud af.
Hvem kan mon fortælle os det?
Hvad er mere nærliggende end at starte

med Anker Jørgensen. Fhv. statsminister
og vokslysbærer ved utallige lejligheder.
Knyttet til EU~ rddgivende Kommission
for Bekæmpelse afRacisme og Fremmedhad. Ankermand for det i 1996 udgivne
Arbejdspapir om bekæmpelse afRacisme
og Fremmedhad udarbejdet under delta-

gelse af bl.a. det venstrerevolutionære
DEMOS (se DANSKEREN nr. 2/1997 s.
5 I) - stedet "hvor den gamle venstrefløj
møder det autonome miljø", som DBMOS
selv formulerer det (Solidaritet nr.
211991).
Så Anker har sandelig græsrødderne
med. De autonome er så at sige gennem
ham blevet regcringsrelaterede. Tilmed
har Anker Jørgensen for et par år siden efter et møde i Århus sagt om DDF's formand Ole Hasselbalch, at denne "er god
til at skjule sin racisme". Når man er i
stand til endog også at finde den skjulte
racisme, så må man vel med klarhed kunne fortælle, hvad racisme er. Ikke'/
Anker: Racisme er hvis man ikke er
tilstrækkeligt og rimeligt åben over for
de fremmede
Vor reporter ringer til Anker: "Jo mere
Jeg læser, Jo mere forvirret bliver jeg:
Hvad er racisme?", lægger hun ud.
"Det kun11e jeg godt gi' dig et svar pi!,
men hvad formål har det, for selefølgelig
ved du det", svarer Anker.
"Jame11 det ved jeg da ikke..."
"Jo selvfølgelig"
"Jame11 ved jeg ikke bedst selv, hvad
Jeg ved?"
"Jaeh, det erJeg ikke sikkerpå. Jeg tror
nemlig at du har mange undsÅyldninger
for racismen. Det kan jeg allerede hørepå
dig".

"Hvord(JJI det?"
"Jaeh. ale11e at spørge om det der, det
vise,; at man vil ikke indse de soleklare argume11ter, der er imod racisme, og den risiko, der erfor det. Jeg bliver nødt til at si- ~
ge. at det her er for dig et samvillighedsspørgsmål, og det er det ogsdfor mig. Det
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Vor reporter tager deone gang udgangspunkt i EU's rådgivende forsamlings
1995-rapport om racisme og fremmedhad.
Morten Kjærum er godt klar over, hvad
det er for en rapport.
Vor reporter: "Der står ikke et eneste
sted en.formulering af, hvad er racisme, og
der står heller ikke spor om, hvordan den
ma11ifesterer sig. Og det er det, Jeg gerne vil
spørge dig om. Hvad er racisme. Og hw)rdan finder man ud af, at den eksisterer?"
Kjærum: "Det er et godt spørgsmål".

Kjærums forklaring er lang. Men det
fremgår, at man fra dansk side faktisk hellere ville have haft et år mod racediskrimination. For der er nemlig en væsentlig
forskel på racisme og racediskrimination,
siger han. Og diskrimination er et problem i Danmark. Men det er racisme ikke.
Men deone lille justering afracismeårets
målsætning kom Danmark ikke igennem
med. "Men du skal lægge mærke til, at i
Anker Jørgensens kampfæller i aktion.
er ikke noget, vi to faÅ1isk får noget ud af
at diskutere. Undskyld Jeg siger det. men
det km, Jeg høre allerede nu:·

Samtalen kører i ring. For ifølge Anker,
som ikke vil oplyse vor hjælpeløse reporter om, hvad mcisme er, er folie, der stiller
dette spørgsmål "meget i,u/skrænkede".
Vor interesserede reporter er dog ikke tilfreds henned. Hun bliver ved. Og den
godhjertede Anker trænges længere og
Jængere op i hjørnet:
Anker: "'Jegforstår ikke de mennesker,
der kan blive ved med at sige: 'Hvad er

egemlig racisme'".
Vor repo1ter: "'Jamen alrså..."
Anker: "Jamen det er; hvis man lkke er
tilstrækkeligt og rimeligt dben over for de
fremmede, og især selvfølgelig dem, som
er kommet i vanskeligheder'".
Vor reporter (vantro): "Jamen altså ...
åbne o,·er for de fremmede???".
Anker: "Ja, men du kan Jo høre, ar du
bliver ved med at stille spørgsmålet, og
det er kun.fordi du vil have mig til at sige
en helmtisse ting, som jeg ikke har tid til
at sidde og snakke med dig om".
Samtalen kører af sporet. Vor reporter

mærker fødderne forsvinde under sig. For
hvornår er man mon tilstrækkelig åben over
for de fremmede? Sveden står på panden.
Er det Ankers målestok for, hvad der er tilstrækkeligt; eller hvad? Hvornår risikerer
man at f!t hele racismeåret med tilhørende
forhenværende statsministre, bestukne
kunstnere, forfattere, venstrerevolutionære
Anker-støtter og andet ros på nakken?

Flvgtoingehjælpen da?
Hvor vender vor reporter sig hen?
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Hvem er mere nærliggende end Uffe
Stormgaard, fonnand for Daosk Flygtningehjælp. Han må da i det mindste kunne
hjælpe. Han har skrevet ordrige artikler i
anledning af racismeåret (se f.eks. Jyllands-Posten 10/1 1997).
Vor reporter: "Hvad mener man egentlig, når man taler om racisme? ".
Stonngaard: "Ja altså, der kan man jo
tale rem juridisk, hvis De er så interesseret i problemet. så har vi Jo en antiracismelov her i Danmark. Me11 jeg tror godt,
De ved hvad racisme er. Det er 11år man
på gru11d afhud/arve, religion ellerpå 1wge11 måde behandler andre forskelligt.
Man kan såmænd næs/en også tale om racisme, hvis man skiller mellem kønnene".

Vor reporter er nu for alvor skrækslagen. Må man nu heller ikke skelne mellem
sig selv og sin ægtefælle uden at være racist? Slægtens overlevelse står på spil. Vor
reporter bliver nænnes! desperat. Samtalen flipper ud i alle kroge. Nogen beroligelse er der ikke at hente hos Storn1gaard.
Afgrunden åbner s ig. Men Stormgaard
mener dog ikke, at det er racisme at mene,
at vort samfund bliver ødelagt, hvis der
kommer nogen fremmede hertil. Det er
ikke racisme. - Åbenbart har hao ikke
konsulteret Anker, inden han udtalte sig.
Men de, der deltager i racismeåret, snakker nok ikke med hinanden om, hvad racisme er.

Menneskeretseksperten
Vi må altså videre. Usikkerheden er for
stor. Lad os da søge til eksperterne. Hvem er
så mere naturlig end Meoneskerettighedscenterets juridiskeekspert Morten Kjærum?

løbet afåret her. at vi ku11 i meget begrænset omfang. kun hvor vi bliver tvunget til
det, kører under det fælles slogan, vil bruge ordet racisme. Og ellers vil vi køre udelukkende og alt det vi laver i forbindelse
med dret er forbundet med diskrimination.
Som tilgengæld er etproblem ... Hvis vi ser
sådan noget som pd arbejdsmarkedet, så er

der jo en masse diskrimination, hvor arbejdsgivere siger: Jamen, vi vil ikke have,
vi kan ikke tage folk ind med et andet navn
eller en anden hudfarve."

Det virkelige problem er således ifølge
Kjærum, at vi står med en masse 2.generationsindvandrere, som ikke kan fa et job.
Hvad vi skal med et EU-racismeår i
Danmark, når der ingen racisme er, fremgår ikke afhans forklaring. Men det fremgår altså, at Menneskerettighedscenteret
har fundet det meget belejligt, at der kom
et EU-mcismeår, for det kunne jo bruges
til at propagandere for at f!t de fremmede
presset ind i danske jobs.

Summa summarum
Vi må nok opgive. Jagten er endt blindt.
Selv efter at have konsulteret den allerhøjeste ekspertise:
Racisme er det ifølge racismebckæmperen Anker Jørgensen, hvis mao ikke er
tilstrækkeligt og rimeligt åben over for de
fremmede. Ifølge hovedaktør i racismeåret Uffe Stormgaard er det derimod
racisme, hvis man behandler andre forskelligt. Og ifølge menneskeretsekspert
Kjæmm er der faktisk slet ingen nævneværdig racisme at bekæmpe i Danmark,
men man kan bruge racismeåret til at forhindre danskerne i at holde de fremmede
ude fra arbejdspladserne.
Hvad er da racisme?
Racisme er op/anelsen af at en nations

racerenhed bør bevares, og 1roen på en
bestemt races overlegenhed og medfødte
ret til at herske. Det kan læses i enhver
ordbog. Racister mener. at folk skal behandles forskellig1 alt efter deres biologiske oprindelse. Racisme er modbydelig,

fordi ingen kan gøre for, hvordan han eller hun er født.
Men det er ikke racisme at modsætte
sig, at fremmede i stort tal slår sig ned i
Danmark. - Så havde selv de frihedskæmpere, der bekæmpede tyskerne i 1940-45,
været racister.
Diskrimination betyder grundlæggende forskelsbehandling i negativ forstand.
Forskelsbehandling på grund af race må
fonnodes at skyldes racisme. Men forskelsbehandling af andre grunde kan
være fuldt tilladelig og moralsk a=ptabcl - måske endog nødvendig.
Det er f.eks. nødvendigt at diskriminere mænd på den måde, at de hindres i at
besørge deres nødtørft på dametoilettet.
Det er også nødvendigt at afskære folk,
der ikke er gamle nok, fra at få folkepension. Og folk, der savner dansk statsborgerskab, kan slet ikke få dansk folkepension. Det står i loven. Det er en ret, som
man kun har, hvis man er en del af det
danske fællesskab. Heri er der intet forkert. Det er kun, hvis folk forskelsbehandles på grund af deres race, at det bliver galt.
Det er i virkeligheden meget enkelt.
Hvorfor så gøre det så svært?
Propagandaknebet
Fordi bekæmpelsen af "racismen" bruges til noget helt andet end at bekæmpe

racisme. Den bruges til at skaffe plads i
Europa til en masse mennesker, som ikke
hører til her, men som den europæiske
meningsmafia og politikerelite med Djævelens vold og magt vil have anbragt, fordi det nu engang er blevet en fiks ide hos
dem, som de kan kjldre deres følelsesliv
med.
Den metode, der består i at forvride
sprogets begreber, så at folk ikke ved,
hvad der er op, og hvad der er ned, er anvendt før, når rationelle argumenter og logik ikke rækker til.
En af de gamle, prøvede metoder, som
diktatorer altid har brugt til at manipulere
jævne folk på plads, er således netop ændring af ordenes betydning. Både Hitler
og Stalin gjorde det.
De fandt f.eks. et negativt ladet ord, og
så udvidede de ordets betydning, så at det
kom til at dække det, de gerne ville til livs.
For nazisterne var alle fjender f.eks.
"jøder" og "bolsjevikker". Og for kommunisterne var alle fjender "fascister".

"tilstrækkeligt åbne over for fremmede",
som Anker Jørgensen siger. Det er blevet
til en kamp imod dem, der ikke kan betales, trues eller manipuleres til at bøje nakken for den "multietniske" mode.
For hvornår er man ikke "tilstrækkeligt" åben? Det afhænger jo helt og holdent af, hvad de mange Anker-typer fmder for godt at mene.
Og hvad Anker-typerne mener, afhænger af, hvad smarte reklamefolk kan fylde
i Anker-typernes tanketomme hoveder på
en sådan måde, at den d6rværende "samvittighed" - som jo er en dejlii,>t bøjelig
størrelse - leder dem i den ønskede retning.
Sådant er ikke demokrati.
Det er derimod humbug, forvirring og
mangel på moral.

Danmark mellem diktaturmetoder og
demokrati
I et demokrati er det helt grundliggende at ordene bruges på en måde, så at folk
ved, hvad de taler om.
Denne demokratiske tradition er hos os
under opløsning. Selv nøglefigurerne i
"racisme"spillet aner ikke mere, hvad racisme er. Horden af raeismebekæmpere
vælter sig rundt i den forvirring, de selv
har skabt, og soler sig i hinandens bedrifter under kampen mod det indbildte onde.
Kampen mod "racismen" er derved
blevet til en kamp mod dem, der ikke er

Den danske befolkning er dybt splittet i
holdningen til de fremmede. En stor gruppe mennesker ligger under for en slags
kollektiv skyld, fordi det ikke er lykkedes
at skabe forståelse for, at indvandrerne
skal modtages som medborgere og uden
forbehold behandles som sådan. Og de føler det smerteligt, at de ikke kan forhindre
udelukkelse af de fremmede fra et normalt integreret socialt liv i deres nye
fædreland.
En anden og måske større gruppe af
danskere bærer på en stærk vrede - undertrykt eller uudtalt - over for de fremmede. De føler, at de trænger sig ind i deres land, forøger arbejdsløsheden, skaber
voksende boligkøer, belaster skoleundervisningen og modtager bistand fra staten i
langt større omfang end landets egne beboere. Og i mange kredse er der ængstelse for den kriminalitet, som mange flygtninge og indvandrere bringer med sig.
Men vreden er ikke blot et udtryk for, at
de tærer på de ressourcer, som egentlig
skulle tilfalde landets egne borgere, den er
lige så meget udtryk for en følelse af undertrykkelse i deres eget fiie land. Hver
gang de forsøger at formulere sig med en
eller anden kritik af frenunedpolitikken,
er forargelsen over dem fra myndigheder,
politiske kredse og de private organisationer, der arbejder for integration, og mangt
et racismeskældsord har lukket munden
på mennesker, der så føler, at frihedsrettigheder er taget fra dem, og at en garanteret ytringsfrihed i praksis vanskeliggøres.

Ole Hasselbalch

»

- Du skal være åben over for de fremmede! Ellers er du racistJ
- Nå! Så er det m4ske derfor, man åbner landet for de fremmede?

Tidl. domprovst og seminarierektor 'Poul Erik
Andersen. Odense. i kronjk i Jyllands,.Posten
2617 96.
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Hvad mener folk?
Hvad mener folk egentlig? Det spørgsmål lader sig besvare ved at tage et tværsnit af de sidste
års opinionsundersøgelser. Resultatet er opmuntrende læsning: En varierende majoritet nærer
samme bekymringer som Den Danske Forening. Og der er ingen overensstemmelse mellem opfattelsen hos den overvejende del af befolkningen og så den udlændingepolitik, folketingsflertallet fører, understøttet af medielobbyen.

Den Danske Forening søgte i 1993 at få
gennemført en opinionsundersøgelse over
følgende spørgsmål:
"Jeg vil gerne spørge om Deres personlige me11i11g om de fremmede. Me11.er
de, at her er plads tilflere fremmede end i
dag, me11er De at der er for mange fremmede, eller me11.er De at amallet affremmede er passende:
Svarmuligheder:
a. Plads til flere
b. Her er for mange
c. Antallet er passende
d. Ved ikke".
Intet institut for opinionsmålinger turde
imidlertid lægge navn til en sådan undersøgelse. Et enkelt gennemførte den, men turde ikke offentliggøre resultatet. Årsagen er
indlysende: Spørgsmålet er klart og det mest
centrale. Og ligesåklart er det, at et stort flertal vil svare, at her er for mange fremmede.
Denned falder hele grundlaget for den nuværende fremmedpolitik sammen.
Men også ud fra de opinionsundersøgelser, der er gennemført, kan det trods alt ses,
hvad folks overvejende holdninger er:
Om fremmedproblemets betydning:
53% mener, at her er for mange ikkeEU borgere i Damnark (Politiken 27/2
1997 efter Europinion).
23% er meget bekymrede for indvandrer/flygtningeproblemet, yderligere 21 %
er en del bekymrede for det (LO-bladet nr.
37/1996).
46% af vælgerne anser indvandrer- og
flygtningepolitikken som landets vigtigste politiske problem (Sensor, JyllandsPosten 6/12-90).
Om asylsystemets indretning:
59% vil have begrænset flygtninges adgang til landet (Gallup, Berli11gske Tidende 12/8-90).
72% mener, at de sociale goder i Dan•
mark tiltrækker flygtninge (Gallup, Berlingske Tidende 12/8-90).
67% mener, at Danmark modtager for
mange spontanflygtninge (Observa, B. T.
27/10-91).
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63% var imod Palæstinenserloven (der
gav flere hundrede palæstinensere masseasyl) (Observa, B. T. 2312-92).
52% mener, at Danmark modtager for
mange flygtninge (Sonar, Jyllands-Posten
2716-93).
54% mener, at flertallet af flygtninge i
Danmark er bekvemmelighedsflygtninge
(Observa, B.T. 10/91993).
7 l % mener, at myndighederne behandler flygtninge så godt, at de ikke har lyst
til at vende hjem, selv om forholdene i deres hjemland bliver fredelige (Observa,
B.T. 10/91993).
77% vil ikke give de bosniske flygtninge permanent opholdstilladelse i Danmark men kun forlænge den hidtidige midlertidige (Observa, B.T. 16/12 1994).
87% mener, at flygtninge bør hjælpes i
lejre nær deres hjemland (Gallup, Erhvervsbladet 15161995).
83% mener, at der er en øvre grænse for,
hvor mange flygtninge der kan være her i
landet (Gallup, Erhvervsbladet 15/6 1995).

Om familiesammenføring:
73% mener, at familiesammenføringsreglerne fører til større indvandring (Gallup, Berlingske Tidende 29110-90).
62% mener, at familiesammenføringsrcgleme er en dårlig ordning (Observa,
8.T. 18111-90).
63% mener, at udlændinges retSkrav på
familiesammenføring skal ophæves (Observa, B.T. 18/91994).
60"/o er modstandere af, at flygtninge
kan få deres familie til Danmark. (Gallup,
Erhvervsbladet 15161995).
Om Islam:
48% mener, at Islam er en trussel mod
dansk kultur og religion (Sonar, JyllandsPosten 216 1997).
65% mener, at det vil være til skade for
verden, hvis Islam bliver væsentlig mere
udbredt (Gallup. Berlingske Tidende
10/4-88).
Om folkets ret til at bestemme
udlændingepolitikken:
55% mener, at vi skal have en folkeaf-

stemning om flygtningeloven (Observa,
B.T. 26/10 1991).
Om støtte til fremmede kulturer her i
landet:
91 % mener, at det offentlige skal standse undervisningen af indvandrere/flygt·
ninge i deres hjemlands sprog og i stedet
for bedre danskundervisningen (Ekstra
Bladet, undersøgelse 12/11992).

Om repatriering (hjemsendelse):
42% ønsker, at arbejdsløse indvandrere
skal sendes hjem (Sonar, Jyllands-Posten
30/4 1992).
90% mener, at det er bedst på længere
sigt at tilstræbe, at flygtningene kan komme tilbage til deres eget land (Gallup,
Berlingske Tidende 14/2 1993).
Om de fremmede som kilde til uro:
75% tror, et der bliver flere voldelige
sammenstød på grund af flygtninge og
indvandrere (Gallup, Berlingske Tidende
14/2 1993).
82% frygter, at det vil komme til flere
angreb på asylcentre (Sonar, Jyllands-Posten 2716 93).
Om kriminelle fremmede:
68% er enige i, at der følger øget kriminalitet og vold med indvandrere (Øistein
Gaasholt og Lise Togeby. "I syv sind,
danskernes holdninger til flygtninge og
indvandrere", jf Jyllands-Poste11 28111
1995).
88% mener, at kriminelle asylsøgere
straks skal kunne udvises uanset deres
ansøgning om asyl (Sonar, Jyllands-Posten 2716-93).
93 % mener, at indvandrere, der dømmes for vold, voldtægt o.l., bør kunne udvises (Observa, B.T. 10/91993).
82% mener, at kriminelle flygtninge
skal sendes hjem (Gallup, Erhvervsbladet
15/61995).
'
Om fremmedudgifterne:
76% er enige i, at de mange flygtninge
og indvandrere er med til at øge Danmarks
økonomiske problemer (Øistein Gaasholt

og Lise Togeby, "I syv sind, danskernes
holdninger ti/flygtninge og indvandrere",
ff. Jyllands-Posten 28/111995).
92% vil fastlåse flygtningeudgifterne
på det nuværende niveau, og det kræver
en stramning af lovgivningen (Observa,
B.T. 121121989).
61 % mener, at Danmark ikke har råd til
at modtage flere flygtninge (Observa, 8.T.
1019 1993).
Om racisme:
64% mener, at det er uberettiget at kalde folk, der vender s ig mod tilgangen af
fremmede, for racister og fremmedhadere
(Gallup, Berlingeren 1412 1993).

83% mener, at det er forkert at kalde
folk racister, fordi de siger, at her er for
mange flygtninge og indvandrere (Observa, B.T. 1019 1993).
Om sociale ydelser:
65% er enige i, at mange indvandrere er
kommet ti I Danmark for at udnytte vores
sociale system (Øistein Gaasholt og Lise
Togeby. "1 syv sind. danskernes holdninger tilflygtni11ge og i11dva1ulrere", jf Jyllands-Posten 28111 /995).
72% mener, at flygtninge ikke uden videre skal have samme ret som danskere til
boliger og sociale ydelser (Sonar. Jyllands-Posten 13/8 1993).

Om det multietniske samfund:
50% er enige i, at udlændinge kun skal
kunne få statsborgerskab, når de har lært
at opføre sig som danskere (Øistein Gaasholt og lise Togeby, "1 syv sind, danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere ",ff. Jyllands-Posten 28/11 1995).
72% mener, at Danmark skal fastholde
en særlig dansk kultur og ikke i fremtiden
skal være multietnisk (Gallup, Berlingske
Tidende 8/1 1995).
Om de humanitære indsamlinger:
70% tror ikke på, at de penge, vi giver til
humanitære organisationer, nogensinde når
frem (Gallup, Erhvervs/J/adet 15/6 1995).

Nationer før nationalismen
Amerikansk forsker har i værk fra 1982 arbejdet sig bag om myterne om nationaleksistensen
som en kun moderne foreteelse. Ældre historie viser noget ganske andet - selvsagt under tidernes skiftende ytringsformer.
AfPeter Neerup Buhl
Som vist af Elie Kedourie (se Danskeren 1997 nr. 2 s. 12) er der flere utiltalende sider ved den politiske nationalisme,
som fik sit gennembrud i 1789. Imidlertid
var der jo også før dette årstal folk, der
følte sig som et fa,llesskab og ville hævde
dettes suverænitet. folkenes årtusinder
lange historie er emnet for den amerikanske professor John A. Armstrongs grundige bog "Nations before Nationalism"
(Tue University of North Carolina Press,
1982. 411 sider). Armstrong forklarer,
hvorfor nationalismen fra den franske revolution for en overfladisk betragtning synes at være noget fundamentalt oyt: "Idet
absolutismens epoke, der kom umiddelbart før den europæiske nationalisme, i
det mindste for eliter betød en usædvanlig
stærk afvisning af etniske skillelin.ier, ses
nationalisme ofte som noget absolut uden
fortilfælde. Et længere perspektiv antyder, at udbredt intens ~tnisk identitetsf.ølelse, skønt udtrykt på andre måder, er
et tilbagevendende fænomen."
Kristenhed og islam modpoler
Armstrong må imidlertid skelne skarpt
mellem to former for tilhørsforhold: Den
kristent-europæiske territorielle identitetsfølelse, som lagde grunden til de moderne nationalstater i den tidlige middelalder, og den muslimske slægtsfølelse, udsprunget af nomadisk livsform, som førte

til en atomisering af samfundet, indavl,
samt til myten om, at blodsbeslægtethed
(lbn Khalduns asabiya) er afgørende i
menneskelige forhold - forsåvidt den
første ideologiske racisme. Armstrong
peger på noget karakteristisk, når han gør
opmærksom på, at "det tidligste islamiske
imperium, Umayyaderne, var baseret på
den forestilling, at grundlæggerne, araberne, var overlegne, og at andre grupper
skulle holdes i underordnede roller selv
efter at være omvendt til islam." Annstrong fortsætter: "Islamisk praksis pressede også fortolkningen af Gud som
hærskarernes Herre til det ekstreme, som
en sen ottomansk historiker villigt indrømmede: 'Den nye religion gjorde dem
[tyrkerne) endnu mere dristige og ivrige
efter erobringer. En af de mest bemærkelsesværdige effekter af islam er, at den
blandt sine tilhængere udvikler en kærlighed til krig og de omvendtes ildhu, på engang brændende og heroisk, der havde bevæget araberne efter deres omvendelse.' "
Og med et andet citat må Annstrong konkludere: "'Således var det islamiske samfunds eksistensberettigelse på en måde
dets overlegenhed. Desuden blev meget af
den stolthed, der tidligere var knyttet til
ens slægt, knyttet til det religiøse fællesskab. Dette ledte til en intens tro på islams
overlegenhed og på andre(religiøse) samfunds underlegenhed. De kristne og jøder,

som måtte bære anderledes tøj end muslimerne, fik at føle at dette var en ydmygelse, og det forøgede presset på dem for at
blive muslimer.' En nutidig muslimsk
skribent er enig i meget af denne vestlige
vurdering: 'I det syvende århundrede led
Orienten under en ideologisk og politisk
tomhed. Det var dette dybe behov for
identitet forbundet med en overlegen åndelig ambition, ny og åben mod fremtiden, der gav islam dens mulighed.'" Den
samme ideologiske og politiske tomhed
hersker i dag og får endnu engang en selvsikker muhamedanisme til at vejre morgenluft. De sejrrige "rettroendes" ensidighed vil ikke blive mindre år 2000, end
Armstrong beskriver den ved år I000: "To
tunge trusler hang over de underordnede
kristne samfund til alle tider: deres kvinder kunne blive forledt til at giftes med
muslimer, mens hvis en kristen mand giftede sig med en muslimsk kvinde blev
begge dræbt; en kristen blev belønnet for
at omvende sig til islam, mens en muslim
som blev kristen blev henrettet for frafald."
Løgnen om muslimsk tolerance
Den megen snak om muslimsk "tolerance" overfor anderledes tænkende har
generelt været bevidst eller romantisk
101,'IJ - en muslimsk udtalelse fra 1400-talJet kommer nærmere virkelighedens for-
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hold: "Vi er ulvene og de (de kristne)
lam... Gav en ulv nogensinde afkald på at
nyde et lam?" I dag ses imidlertid det
uhørte, at lammene se1v inviterer ulvene
ind til sig... Annstrong fremhæver med
rette, at fjendtligheden var et slående
aspekt i forholdet mellem islam og kristendom lige fm starten, og han fortsætter:
"Det fjendtlige forhold antyder virkelig
tilstedeværelsen af uforenelige doktrinære forskelle."
Den sydeuropæiske bystat set som
kerne i nationalstatsudvikling
Armstong gennemgår forskellige bytyper som kernen i nationalstatsdannelser,
og mens han ser de uordentlige islamiske
byer som et tilbageskridt til den førgræske tidsalder i Europa, ser han i middelalderens italienske bystater de græske
bystaters arvtagere - og mere endnu: "I
sin opbygning som en synlig enhed var
den italienske bystat den værdigste arvtager af den græske polis. Begge var grundlæggende set små uafhængige enheder.
Begge opnåede - trods deres intense partistridigheder - en grad af borgerlig identifikation med og delagtighed i fællesskabet, der sjældent har fundet sin lige i
større enheder. Det er rimeligt at kalde
dette fænomen 'patriotisme' og derfor at
betragte byen som Vestens første parria
akkurat som en polis var det første fokus
for identitet i oldtiden." Den italienske bystat var ifølge Arrnstrong kendetegnet af
stærk samfundsfølelse, territoriel udstrækning og fravær af etnisk opsplitning
og kunne derved berede vejen for mere
omfattende nationale enheder. Det kunne
den islamiske by derimod ikke, idet den
var kendetegnet af ligeledes territoriel udstrækning, men tillige af svag samfundfølelse og etnisk opsplitning. Denne sidste
skyldtes islams hastige ekspansiol), hvorved talrige kristne og jøder var blevet indlemmet. Den multietniske by er ude af
stand til at fungere som integrations-center (for dannelse af en nationalstat), fastslår Arrnstrong.

Mnltikultur hindrer
nationalstatsdannelse
At det multikulrurelle hindrer dannelse
af en stabil nationalstat, fremgår også af
hans behandling af det burgundiske rige,
hvor borgernes "kulturelle diversitet"
gjorde "harmonisk regering meget vanskelig." At tage det 0strig-ungarnske
multikulrurelle rige som forbillede, som
fx. "kulturforskeren" Uffe Østergård gør,
viser sig i Arrnstrongs fremstilling også at
være en farlig illusion, idet det mislykkedes Habsburgerne at standse udviklingen
mod homogene etniske identiteter. Arrnstrong må konkludere: "Jeg står tilbage og
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undrer mig over, om der ikke er noget ældre og mere fundamentalt i den vestlige
civilisation, måske forbundet med spændingen mellem kirkelig og sekulær universalisme, der undenninerer bestræbelser for at udvikle overnational identitet.
Det er imidlertid utvivlsomt, at udviklingen af centraliserede bureaukmtier i Vesten, i modsætning til under islam, gjorde
identitetsproblemer til et hovedpunkt. Ingen administrativ elite forenet af rekruttering, socialisering og korpsånd kan være
neutml i etniske spørgsmål længe, især ikke når presset for modernisering stiger.
For effektiv socialisering må en administrativ elite nære sig af og fremme en myte forbundet med et enkelt sprog, og denne
myte fordrer den etniske identitets styrke."
Det var særlig i konfrontationen med
islam, at de europæiske folk fik udviklet
deres selvbevici~thcd og indså værdien af
suverænitet. Dette var således tilfældet
med frontliniestaten Grækenland. I denne
forbindelse oplyser Armstrnng, at "adskillige skribenter har fonnodet, at så tidligt som det 13. århundrede opstod en tid-

lig udviklet græsk nationalisme, ledende
direkte til hellenernes kongedømme i det
19. århundrede'', og han kommenterer:
"Denne tanke er bestemt holdbar." En "moderne" tjekkisk nationalfølelse manifesterede sig også tidligt; fx. besluttede myndighederne i Bøhmen i 1615, at "arv skulle gå til yngre børn som havde lært tjekkisk, hvis deres ældre søskende ikke havde
det; ejheller var det tilladt for en inunigrantfamilie at have embede indtil efter tre
genemtioners ophold og opnåelse af færdighed i tjekkisk." Mange af middelalderens "religiøse" opstande var sandsynligvis
blot nationale oprør i forklædning.
Annstrongs bog dokumenterer tilfulde
den moderne "nationalismeforsknings"
løgnagtigbed. De nationale identiteter er
såvist ikke "konstrueret" oppefra, men er
tværtimod vokset frem ved oprør nedefra.
Folk har altid villet være sig selv. Nationalismen efter I789 er kun toppen af isbjerget i den nationale identitets historie.
Den måske endda væsentligste periode
ligger før dette tidspunkt.

Peter Neerup BuM

Interview med
Jean-Marie Le Pen
"Det er vort stigende gehør i befolkningen, der skaber desperate krampetrækninger hos magthaverne" siger lederen af
Front National, Jean-Marie Le Pen, i et interview til bladet National Hebdo op til
partiets for nylig afholdte I0. kongres,
hvoraf nedenfor bringes et uddrag.
Strasbourg spås at ville stå på den anden
ende, når partiet Front National (FN) holder
sin kongres i byen, og byens borgmester, socialisten Catherine Tmutroann, forventer en
borgerkrigslignende stemning.
FN, der vinder kraftigt frem i Fmnkrig,
har på ny fået de gamle partier til at true
med at forbyde FN, der i dag har 25% af
stemmerne i Alsace. Mod den trussel opfordrer Le Pen sine tilhængere til at holde
hovedet koldt, bevare roen og bruge kræfterne på at søge sammenhold med de meningsfæller, der findes overalt i Frankrig.
Frankrig og det franske folk er det eneste, der betyder noget for Le Pen, der gerne så FN overflødiggjort, hvis ikke partiet i dag syntes at være Frankrigs ene,1e
redning. Han ser med bekymring på det
had, det er lykkedes magthaverne at oppiske det franske folk imellem, og på arbejdsløsheden, usikkerheden, ydmygelsen
og det forfald af landet, disse toneangi-

vende globalister og ikke mindst indvandringen er skyld i.
Manipulation og trusler
FN's mål er derfor at genoprette den
franske nationalstat og som en forudsætning herfor at sætte en stopper for den infernalske massemanipulation, de toneangivende udøver, samt den provokation de
i deres desperation foretager mod FN og
således mod den franske befolkning. Dette ikke mindst i forbindelse med det hærværk, der for nogle år siden fandt sted på
kirkegården i Carpentras, men som viste
sig at være begået af en bande, man senere kunne identificere.
Selv om den mediebevågenhed, FN bliver genstand for i forbindelse med deres
kongres, er baseret på bagvaskelser og
trusler, er Le Pen tilfreds, idet det ved en
sådan lejlighed vil være muligt at forklare omverdenen, hvad partiet i virkeligheden står for, nemlig en genrejsning af
Frankrig. Le Pen er ganske klar over, at
der vil blive gjort alt fra modstandernes side for at provokere til tumult.
Til interviewerens bud på, at Chirac
kunne have interesse i tumult dels for at
skabe en kobling i folks hjerner mellem FN

og gadeslagsmål, dels for at benytte lejligheden til at træffe "visse foranstaltninger"
mod FN, ja endog lade mere diskrete folk
arrangere en blodig ulykke, mener Le Pen,
at verificeringen af en sådan hypotese netop ville vise, hvor vildt desperate modstanderne var. Han kan desuden oplyse, at der
er dannet en anti-Le Pen europrovokationsgruppe, der bl.a. omfatter de tyske grønne,
hvoraf nogle er tidligere Stasi-folk.
Indvandringen og EU
Samtalen falder på indvandringen, som
er et kolossalt problem i Frankrig, og som
regeringen ikke forsøger at gøre noget ved.
"De ikke så meget som stiller spørgsmål
ved deres indvandrerpolitik", siger Le
Pen, "ej heller ved den procedure, der automatisk fører til fransk statsborgerskab,
eller ved den illegale indvandring. De gør
absolut intet", understreger han. Han mener, den nødvendige kur længe har været
kendt, nemlig at hjælpen skal ske i indvandrernes hjemlande. "Og så skal der i
øvrigt lukkes for sugepumperne i det franske sociale system og gives positiv særbehandling til franskmændene", slutter han.
Le Pen er indædt modstander af EU og
mener, at dette afhængighedsforhold undergraver fransk økonomi, har ført til en total umyndiggørelse af landet, nedlæggelse
af arbejdspladser (massefyringerne på Renault-fabrikkerne er kun begyndelsen) og

forringelsen af lønningerne for de franske
lønmodtagere, endda i fuld forståelse med
regering, fagforeningerne og de multinationale. Le Pen ønsker en langt løsere tilknytning til det europæiske samarbejde og hermed beskyttelse af franske interesser med
en rimelig grad af protektionisme.

Falske og sande demokrater
Til interviewerens bemærkning om, at
den siddende regering i sin agitation mod
FN har udtalt, at der vil blive krig, hvis FN
en dag konuner til magten, mener Le Pen,
at de siddende politikere spiller særdeles
højt spil. "De grupper, de manipulerer, vil
undenninere deres egen autoritet'', siger
han og tilføjer, at det er konunet så vidt, at
regeringen tn1er med at opfordre til civil
ulydighed, hvis FN skulle få indflydelse.
"Altså", konkluderer han, "er den nuværende regering og deres tilhængere af
den opfattelse, at de står over loven og har
forrang for befolkningen, idet disse 'demokrater' fortolker menneskerettighedsdeklarationen helt, som det passer dem.
En dødsens farlig tendens under pres fra
venstrefløjen og de øvrige globalister."
Det er FN's opfattelse, at der er en voksende forståelse i befolkningen for det,
der foregår, eftersom partiet oplever en
støt stigende tilgang af medlemmer og
sympati-tilkendegivelser. Samtidig føles
desperationen hos modstanderne tydeli-

gere dag for dag, bemærker Le Pen. "Disse folk ved, at hvis de fulgte demokratiets
norrnale spilleregler, hvis de ikke forsøgte at bedrage befolkningen med deres iUusionsmageri og undertrykkelse af ytringsfriheden, ville de være færdige i politik."
Le Pen har tillid til sine landsmænd.
Pro-immigrationslobbyen, venstrefløjen
og de indbudte demonstrantgrupper fra
ind- og udland vil måske kunne sende
50.000 mennesker på gaden (Le Monde
regner med 200.000), men det er dog mindre end de 240.000 tilhængere FN har i
Alsace, som er parate til at forsvare deres
jord, og det trøster Le Pen sig med.
Til nogle tilhængeres påstand om, at Le
Pen er den sidste demokrat og gaullist,
svarer han, at der i de Gaulles politik lå en
konstant omsorg for nationen, en politik
Chirac har forrådt. Det samme med demokratiet. Le Pen bryder sig ikke om ideologier, men han ved, at det eneste våben
mod de globalistiske oligarkers planer er
en massiv folkelig protest. "Over for gadens voldelige parlament, der er styret og
manipuleret fra arnestedet for omstyrtelsen af samfundet, over for de købte kaster
med deres privilegier, og hæmmede afden
manglende ytringsfrihed synes det franske folk at være sat ud af spillet som en
gang før i landets historie. Men det er folket, der er Frankrig", siger han.
Bitten Kirsti Nielsen

Japans specielle ''racisme''
og forbilledlige ulandshjælp
Afcand. scient. Bo Warming
Et par promille af Japans befolkning er
koreanere. Mange af dem er 3. generations-indvandrere. Men de gives ikke stemmeret eller skattepenge til deres skoler! Det
kan kaldes apartheid og i strid med menneskerettigheder - men begge parter er tilfredse. Da den amerikanske besættelsesmagt i l 945 forlangte, at koreanerne skulle tilbydes gratis hjemrejse, tog ikke mange af dem mod tilbuddet. Selv om Japan
var sønderbombet, så ville de blive. For de
var kommet til at værdsætte den markedsfrihed og økonomiske fremdrift, som de
vidste Japan ville blive ved med at have.
Japanernes syn på koreanere som ikkemedborgere kunne de Jet leve med, for de
havde fundet nicher i økonomien, som
gav dem mere arbejdsglæde, end de kunne få i deres hjemland. Og de kunne sen-

de penge hjem - selv om de aldrig fik socialhjælp.
Jo flere detaljer, man læser om dette
multietuiske system, jo mere undres man.
Og man må erkende, at Vesten ikke skal
gøre sig klog på menneskerettigheder i
Fjernøsten. Og man må desværre erkende, at nonnerne er så anderledes, at vi ikke let kan overføre noget direkte. Men at
det fungerer så godt, helt på tværs af vestlig vanetænkning, bør gøre ydmyg og nytænknings-minded og øge skepsis overfor
den politiske korrekthed her.
Ulandshjælp med egeninteresse
Da Japan pludselig blev uventet rig omkring 1960, begyndte Vesten at lægge
pres, at de skulle give ulandshjælp, ligesom os.

Man bøjede nakken - havde jo tabt krigen - og indrettede sig. Medierne begyndte at meddele til en undrende befolkning, at man har moralsk pligt til at hjælpe fattige lande. Skyld er i Japan noget,
man har indenfor familier og overfor kejser og arbejdsgiver, ikke overfor fremmede, som man aldrig har haft megen nærkontakt med. Og respekt har man kun haft
for oldtids-Kina og imperialist-Vesten.
Den "ædle vilde" har aldrig slået an på
dis.~e kanter, og slet ikke at "et svagt folk
har altid ret''.
Japanske ministerier er ikke ivrige efter
at ekspandere (som vore), så de uddelegerede til storindustrien at bygge stålværker
i Thailand og Philippineme m.m. Skatte- •
penge blev brugt til "bistand", men sparsommeligt og med hensyntagen til japan-
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ske interesser. Man valgte gerne projek1er.
der med/ørle eksport til Japan af hvad
man havde brug for, og hvad der sikrede
afsætning af reservedele og komponenter
fra Japan. Fordi der var egoistisk interesse i, at lokalbefol.ko.iogen blev oplært, og
produktionen blev effektiv og sikker, er
denne ulandshjælp blevet enormt efterspmgt. Helle Degn benægtede i Mellemfolkeligt Samvirkes blad maj 1993, at det
kunne kaldes ulandshjælp - "købmandsskab" var det rette ord, sagde hun hånligt
(eller misundeligt).
Da jeg var ulands"ekspert" for Danida
og FN 1972-76 i Zambia og Afghanistan,
hørte jeg igen og igen fra kloge lokale ledere, at man hellere ville have pengene
end den besværl ige omgang med uforstående, idealistiske, hvide blærerøve.
Det er i de senere år blevet mere og mere klart for erhvervsfolk, at Vestens
ulandshjælp gør mere skade end gavn.
(Læs dokumentationen i Glistrups "De
fremmede i landet", også på internet:
www.glistrup.com). Vor opreklamerede
"hjælp" styrker overklassens luksusvaner
og akademikersnobberi, og er måske
egentlig designet til at hindre, at ulandene
bliver farlige konkurrenter, således som
Fjernøsten er blevet.

,Japan som lokomoth•
At Japan er lokomotiv for Fjernøsten
har flete grunde:
1: Overuiævnte erhvervsbundne ulands-

hjælp (for nu at starte med det mindst
vigtige).
2: At japanerne som koloniherrer i Taiwan, Korea og Manchuriet 1910-45
uddannede lokalbefolkningen til industri med det resultat, at disse lande er
de næsbnest dynamiske efter Japan.
3: At Japans supervækst skaber forbrug
af råstoffer, som sikrer ulandenes eksportindtægter. Det skaber jobs i ulandene.
4: At Japans eksports kvalitet og pris gør
det muligt at købe godt og billigt for
det lille overskud, man bar. Ofte forstår
japanerne bedre end USA at designe
"intermediate technology", som passer
til lokale og primitive behov.
S: At Japans overskud gør det muligt at
udlåne penge til investering. Overforbrugende lande som Danmark bar
modsatte virkning. Vor ødsle leven på
lånte penge mindsker ulandenes mulighed for at låne.
6: Japan viser vejen og startede hermed i
1853. At familieplanlægning sker automatisk, uden indgreb ovenfra elJer
udefra, når markedsfrihed skaber velstand og smag for uddannelse. er
blandt det meget, hvor Japan er et U\'Urderligt godt eksempel.
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7: At "racistiske" Japan ikke tager mod
flygtninge eller andre indvandrere,

men sender alle fremmedarbejdere
hjem efter et par år (de må ikke have
koner med, for de skal ikke g.ro fast),

medbringende up-to-date know-how
erhvervet på jobbet, hvilket fremmer
det fattige lands udvikling.
Bo Warming

allerede er et tætbebygget og overbefolket
land.
Men også i andre anliggender er der
stor uenighed blandt DOF'ere. Højrefløjen vil repatriere bare for at repatriere.
Venstrefløjen vil repatriere for at nå andre
politiske mål. En nøje tilrettelagt repatriKøbenhavn
ering kan meget vel vise sig at kunne brnges som delvis erstatning af det udviklingsarbejde, som aldrig rigtig er lykkedes
med de gammelkendte metoder. Det er i
vores interesse at medvirke til et godt udviklingsarbejde.
Højrefløjen er også svært optaget af at
påstå, at politikerne lyver dagen lang og
• •..,natten med. Det gør de ikke. Tværtimod
:,:::,,,,::::==.
er danske politikere noget af det mest hæderlige, der findes. De bruger 24 timer i
døgnet på at fortælle danskerne om det
vidunderbringende i at være indvandringsland. Det bar de ganske vist misforstået, men at påstå, de lyver, er helt forkert. At den danske offentlighed har et
forståelsesproblem gør ikke politikerne til
løgnere.
Man kan faktisk blive ved med at pege
på uenigheder mellem højrefløj og vensn·efl.øj i DDF. Når sådan noget som verDet noget aparte møde på Cykelbanen i denssamfundet nævnes, så er højrefløjen
Århus bragte det gode med sig, at ingen ved at dejse om af bare blodpropper. Venlængere er i tvivl om, at medlemrneme har strefløjen i DDF har ikke noget imod vermeget forskellige holdninger til stort set denssamfundet, så længe verdenssamfunalting. Der er helt konkret tale om en høj - det ikke har noget imod nationalstaterne
refløj og en venstrefl.øj, som har meget lidt og alle befolkningers identitet og særat være fælles om.
præg. Et verdenssamfund giver os heller
Højrefløjen er meget optaget af deres ikke noget særligt myrekryb. Det afgørensammensværgelsesteorier, så meget, at de er ikke, hvad en sådan størrelse hedder.
det ligner det samme forhold, som en Det afgørende er indholdet. Under alle
muselmand har til Koranen. På mødet i
Århus blev det endog nævnt, at de med- Chang Claus Lembirk
lemmer, som gik imod sammensværgelsen, nok var en del af den.
Venstrefløjen i DDF har et bredere syn
på de ulykker, som indvandringspolitikken bringer med sig. Deriblandt og ikke
mindst de skader, det vil have på dyreliv
og naturværdier, såfremt X antal millioner
mennesker fra andre lande får ophold her
ilandeL
Indvandringspolitikken vil med I00%
sikkerhed mere end udligne samtlige anstrengelser, der i øvrigt gøres miljøpol itisk.
Det kan godt være, at folkepensionisterne er blevet skåret noget i hjemmehjælpen, og at ventelisterne er blevet lidt
for lange. men den helt store taber bliver
den danske narur, al den stund Danmark

ITalerstolen

Chang Claus Lembirk

Højre og venstre?

•

omstændigheder så er danskerne fortsat
herrer i eget hus, og det uanset at dan·
skerne i DL!''s I0-årige levetid har svigtet fælt. Bærer danskerne sig ad på samme
måde de næste l Oår, så vil deres evt. overlevelse være i strid med love, der er stær-

kere end Grundloven. Et folk kan ikke
overleve udelukkende på rettigheder, pligterne følger med, og kan danskerne ikke
bære den del, så er det danskernes forsømmelse og ikke de fremmedes forbrydelse.

Folkelig og
folkefremmed kultur
Om dansk kulturlivs opgave - i anledning af Morten Korchs
seneste roman.

AfPeter Neerup Buh!
Morten Korehs roman "Kong Frede1iks
Korporal», der blev trykt som bladføljeton
i 1921, er nu udkommet i bogform. Del er
en spændende fortælling, der foregår i
1659, da København var belejret af svenskerne. Hovedpersonen Morten er kun 14
år, men alligevel har han ofte ledsaget sin
far, når denne sejlede proviant til københavnerne ved at snige sig forbi svenskernes skibe om natten. ''Så ung Morten var,
slog hans hjerte dog varmt for hans fædreland, - og med stolthed og glæde havde
han lyttet til de mange fortællinger om
fædrenes bedrifter, som hans fader fortalte ham, når de arbejdede sammen, og dette havde bevirket, at han havde en for et
barn at være usædvanlig levende forståelse af den nærværende elendighed. Med
glæde hjalp han til ved enhver lejlighed,
hvor han kunne gavne fædrelandet, og det
var ikke småting, han allerede havde udrettet på sine ture rundt omkring i landet
med fisk, og når han kørte ud med sin lille vogn, var fisken i regelen kun med for
at dække over hans egentlige opgaver."
Da faderen bliver såret må Morten alene føre skibet i et vigtigt ærinde - at bringe et brev fra den hollandske admiral til
kongen. Først har han imidlertid sammen
med skytten .Iørgen Pind ved list frarøvet
en deling svenske soldater brevet. En anden hjælper er ridefogeden Hans Rostgaard.
"Denne mand havde været faderen god,
da han var på K.ronborg, og nu da landet
var i nød, sluttede de sig atter til hinanden,
drevet af fælles kærlighed til det undertrykte fædreland."
Da de når kongen med brevet, lar Morten sin drøm om at blive udnævnt til kadet
opfyldt, og ved festen bagefter holder en
gammel kaptajn tale for ham: "Det bar
været en stor glæde for mig i aften at være

)JOQ'TEN

KORCU

Kong Frederiks
Korporal

sammen med alle disse modige og tapre
mænd; men intet har dog varmet mit gamle hjerte, som at sidde her ved siden afden
brave lille Morten, Kongens Kadet med
sølvmedaillen på brystet, alene det at se
ind i hans kække, frimodige ansigt har
fyldt mig med en såre fast og sikker fortrøstning til fremtiden, thi mine brave
venner og landsmænd, sålænge landet har
sønner som han, der er rede til helt fra deres ungdom at ofre det dyreste, de ejer, for
deres fædreland, da vil gamle Danmark
leve. Jeg betragter den modige lille dreng
som et billede på den danske folkeånd; det
kan synes for alle den sover, og så med en
gang står den der så frisk og fi-ejdig som

ingensinde. I disse trængselens dage er
den vågnet og påny vil den kaste sin glans
ud over land ogsø i strålende bedrifterunder vort gamle flag."
I slutningen af romanen spås det, at
Morten vil gøre sit fædreland gavn og
ære. Hans Rostgaard glæder sig over suc•
cesen, "men dog var der mørke skyer på
hans pande. Han grublede over alt det, der
endnu stod tilbage, før hans elskede
fædreland var frelst."
Med disse ord slutter bog nr. Jl 3 af
Dawnarks mest læste forfatter, som de
herskende 68'ere anser for "fascistoid".
Foragten for det folkekære
Blandt de toneangivende vurderes
Morten Korch ikke højt. Hans forfatterskab regnes til genren "massekommunikation" og ikke til litterarur, fordi han angiveligt forskønner virkeligheden og ikke
borer dybt i personerne. Nu kan man jo
imidlertid kun dømme et værk ud fra dets
intentioner, og her må det ikke glemmes,
at Korchs hensigt har været en anden end
de "litterære" forfatteres. "Idyl, idyl,
hvorfor vil man håne dig? Du er livets poesi for et stille, tro folk, der har hjerte for
det små mer end sind til det store", sk:re,•
professor Vilh. Andersen, og Korchs
ærinde var netop at g.ive flest mulig mennesker det, de har bn1g for som modvægt
mod al livets fortrædelighed. Ved sit 25års forfatterjubilæum skrev han: "I den
række folkelige romaner og fortællinger,
jeg har skrevet i de forløbne 25 år, slynger
der sig en tråd, der søger at føre læseren
frem mod et bestemt mål, og dette mål er
at vise læserne, hvilken værdi kærligheden til jorden, hjenunet og fædrelandet
har, når man vil bruge den i livets tjeneste
( ...). Sorg og modgang er nødvendig for at
skaffe et di&>terværk perspektiv, lys og
skygge må veksle som i livet; men de
mem1esker, der kæmper hårdt i dagens
strid, tror jeg har trang til læsning, som
skaber livsmod og glæde. Dette gælder ik ·
ke mindst kvinderne. Den bog, der kan gi•
ve det lille hjems travle, ofte lidt forpinte
husmoder lidt fred i sindet og vise hende
de solpletter, der blinker mellem livets
mørke skygger, gør en værdifuld ger-

ning."
Her må Korch siges helt at have nået sit
positive mål, der er mindst lige så legitimt

som de anerkendte "kunstneres", der of.
test er negativt, fordi de for flertallets vedkommende er forkvaklede, umoralske,
hadefulde, homoseksuelle eller på anden
måde afvigende individer. I sin bog "Morten Korch. Et folkeligt Forfatterskab" fra
1946 skitserer N.P. Jensen modsætningen
mellem Korch og "kunstnerne": "Kunstlitteraturen har sp~ialiseret sig. Det for- a.._
tællende er tit trådt i anden række, og den ,..
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beskæftiger sig oftere med det sære, forvredne og sygelige sjæleliv end med det
sunde og ligevægtige, den skildrer med
forkærlighed undtagelsesmennesker og
særtilfælde og dvæler gerne ved tilværelsens triste og mørke sider. Den folkelige
digtning holder sig, uden at gå uden om livets alvor, helst til det lyse og hjertelige,
som livet jo også rummer, dens mennesker er mest af gennemsnittet og skildres
gerne i deres jævne, daglige omgivelser,
den tumler med oplevelser og problemer,
som de fleste kan komme ud for, og den
har ikke glemt lysten til at fabulere for
fablens egen skyld, hvad der er den inderste og oprindelige nerve i al fortælle-

kunst."
I denne fors tand er Korchs forfatterskab endog langt mere kunst end fx. en
Klaus Rifbjergs, der ofte benytter sig af
direkte propaganda, upoctiske platheder
og gadedrengeagtig infami. Overfor populære "moderne" forfattere, der gør deres bøger spændende ved at bruge hele
verden som scene og anvende fantastiske
virkemidler, er Korch desuden realisten;
hans popularitet skyldes, at han blot giver
dagliglivet et vist romantisk islæt og gør
gældende, at også jævnt lykkelige mennesker, de "stille i landet'', har deres historie
og deres oplevelser, som vel er værd at lytte til.
National og anational k unst
Mens "kunstnerisk" litteratur egocentrisk kredser omkring jegets problemer
indtil det narcissistiske, retter Korch sig tit
djærvt mod den ydre gerning og pligten
mod hjemmet og fædrelandet. Ko rchs
mor stammede fra Sønderjylland, og hun
fortalte ofte sine børn om hjemmet dernede, om folkene og livet i den strenge kampens tid under frenuned vælde. Disse beretninger gjorde et stærkt indtryk på Morten, de fik hans kæ rlighed til fædrelandet
til at vokse sig levende, og de satte siden
spor i en af hans smukkeste bøger "En
Æreskrans" ( 1916). "Af alt det, der gennem det sidste halvhundredår er skrevet
om sønderjyderne og deres kamp for
åndsfrihed og sprog, er denne bog noget af
det bedste og mest ægte", skrev Jllustreret
Tidende om denne bog. "Dette vil enhver,
der har læst den, sikkert skrive under på",
kommenterer N.P. Jensen. "En smukkere
og dybere skildring af den jævne, stærke,
udholdende sønderjyde, der kæmper for
frimandsret på egen jord, har vi næppe."
Korchs roman "Familien paa Uglegaard"
fra 1917 følger nogenlunde samme linie.
"Det er en af stærke nationale følelser
gennemstrømmet bog, men mere romantisk handlingspræget end den foregående,
med hvilken den dog har sin dybe fædrelandskærlighed tilfælles'', skriver N.P.
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Jensen. " I en bevæget tid, under våbnenes
larm lige uden for vore egne vinduer, kalder han til national samling, appellerer til
samfølelsen mellem alle danske." Sin
erindringsbog "Tæl kun de lyse timer"
slutter Korch karakteristisk med ordene:
"Jeg har altid holdt af m it folk og mit
f.edreland, og jeg er kommet til at holde
endnu mere af begge parter nu, jeg er blevet gammel. Gid vort folk må have kraft
og styrke til at bære de byrder, der bliver
lagt på det."
Bl.a. ved sin nationale indstilling adskiller Korch sig fra de i dag toneangivende forfattere, og alt i alt er hans folkelige
forfatterskab nu den virkelige oprørslitteratur på baggrund af den grå ortodoksi af
"realisme" og den frit i luften svævende
eskapisme, som begge står i gæld til den
rremmedfødte æstetiske naturalisme indført af Georg Brandes. Næsten ingen har
mere som ærinde at bestyrke folket i dets
tro på eksistensberettigelse, på at have lov
til blot at være, hvad det er - alle v il forbedre og opdrage. Korch udtrykker det
selv rammende i sine erindringer i forbindelse med hans omtale af den nedrakning
uden sidestykke, han blev genstand for fra
de " litteræres" side: "En kreds af førende
mænd inden for litteraturen g ik på stylter.
Man syntes i disse kredse, at det gjaldt om
at komme til vejrs ved at være overlegen

og spo tte de gammeldags ideer. Den ene
ville et trio højere op end den anden, indtil man til sidst drattede ned."
Den toneangivende litteratur foragter
hverdagen, danskerne og disses idealer,
men Korch accepterer dem alle og elsker
dem trods alt, fordi danskerne er hans
landsmænd. Som N.P. Jensen skriver:
"Han ved godt, at der bag et pynteligt ydre kan gemme sig både smålighed og
nærighed, knarvornhed og et iltert sind,
hovmod, standsfordom og hykleri. Og han
er ikke bange for at udlevere den slags
ting. Men han går aldrig over stregen. Han
tegner ikke karikaturer, men skildrer mennesker. Han har samfølelse med alle dem,
han fortæller om, for han har kendt dem,
truffet dem i deres daglige liv, omgåedes
dem og lyttet til dem."
Netop samfølelsen mellem kunstnere
og folk savnes i dag, deraf den gensidige
foragt, deraf kunstens totale mangel på
forpligtethed og sammenhæng med folkets og landets liv, derafmuligheden fo r at
fremstille folket som tilbagestående og
kulturløst med behov for "berigende" immigration. Kulturen er kosmopolitisk, folket er nationalt. Kun hvis kulturlivet accepterer de så foragtede "reaktionære",
"Morten Ko reh'ske" værdier, vil den kunne acceptere det fol k, hvis vel er dets opgave.

t
I

I Landet rundt
Hovedstadsområdet
Kristendommen på retur
På Vesterbroer der 11 kirker, og "spørgsmålet er, om vi i det lange løb kan magte at
opretholde dem alle som sognekirker", siger Københavns biskop Erik Norman
Svendsen. Folkekirkens medlemstal i bydelen er mere end halveret, siden kirkerne
blev bygget, og samtidig bliver de brugt af
forsvindende få mennesker. Tre af sognene
havde i 1996 slet ingen konfirmander, og i
et af sognene var der kun en enkelt konfirmand. Desuden er altergæsternes antal
yderst beskedent og mindskes år for år,
hvilket alt i alt ifølge Nonnao Svendsen er
et udtryk for "en markant marginalisering
af kirken i lokalsamfundet."
Han gør dog opmærksom på, at en nedlæggelse af nogle sogne ikke behøver at
føre til, at de pågældende kirker ikke længere bruges. Således kan kirker være åbne
om hverdagen for "flere forskellige typer

b'lldstjenester", mener han.

I Oslo, hvor det af økonomiske årsager
har været nødvendigt at lukke tre kirker,
bruges en af dem således til mindre andagter, mens menighedslokalerne anvendes til at huse og hjælpe socialt belastede
mennesker samt kvarterets børn og unge,
der fortrinsvis er muslimer.
I den muslimske kolonisering turde vel
også årsagen ligge til folkekirkens "marginalisering" i København.
(Kilde: .Be,:I. Ti<L 6/4 97).

Pige maltrakteret
En l4-årig pige blev overfaldet med
slag og spark af to marokkanske brødre den ældste var 30 år - på en boldbane på
Vestcrbro i København. Hun måtte indlægges med indre blødninger og smerter i
hovedet, nyrerne og ryggen. Voldsmændene påstod, at hun havde kradset deres lillebror. Pigens fader kunne forklare, at det
skyldtes, at lillebroderen havde befamlet
hende på brysterne.
(Kilde: Berl. lid. 616 97).

t

'

Multietnisk røverpar

t
I

To yngre mænd på vej ud fra Christiania på Christianshavn blev truet med tæsk
og frarøvet en mobiltelefon af to 18-20
årige røvere, den ene antagelig dansk, den
anden "af sydlandsk udseende".
Politiet har de seneste måneder modtaget flere tyveri- og røverianmeldelser, hvor
signalementet passer på de to Christianiarøvere, så propagandaen for samvirke
mellem danskere og fremmede har måske
sine praktiske virkninger.
(Kilde : Amager Bladet 3/6 97).

Om morgenen den 3. maj møder tre 1617-årige lærlinge en jævnaldrende sydlænding på Halmtorvet. Idet de går forbi,
siger han til en af lærlingene, der har udstående ører: "Durnbo".
Lærlingen vender s ig for at svare, men
sydlændingen trækker straks kniv og truer med at skære ørerne af ham. De tre
lærlinge stikker af og når frem til Istedgade ved Skydebanegade. Her møder de atter knivmanden, der nu er sammen med
tre-fire andre. Han begynder at slå og
sparke en af lærlingene, som har held til at
stikke af, men bliver indhentet af banden i
Dannebrogsgade, truet, slået, visiteret og
frarøvet 25 kr.
Lærlingen slipper væk igen, men bliver
indhentet, igen visiteret, frarøves nu 125
kr. og får til slut et karatespark i ansigtet,
hvorfor han må behandles på skadestuen vel snart det eneste sted, hvor danskerne
er i Il erta I.
(Kilde: B<rl. Tid. 4/5 97).

Lolland-Falster
Dum i Nakskov

I

(Kilde: Berl. Tid. 1514 97).

Fyn
Arabisk fodbold

Sorte slyngler på Vesterbro

t

Ebba Hribar ønsker bistand til fx. en
produktionsvirksomhed, som indenrigsministeriet skal støtte økonomisk. "Den
model kan også bruges andre steder til at
få ledige i gang", siger Ebba Hribar, der i
sit kommunale snæversyn synes at glemme, at udgifterne under alle omstændigheder skrives på danske skatteborgeres
regning.

Så sent som i september sidste år bredte Nakskov konunune armene ud for at
hente så mange flygtninge som muligt ind
i byens tomme boliger. De gav statstilskud
og øgede skatteindtægter, men efterfølgende udgifter til undervisning og bistandshjælp er tilsyneladende kommet
bag på bystyret og har ført til en appel til
indenrigsminister Birte Weiss om hjælp.
"Det er rigtigt, at vi var glade for de
mange tilflyttere til de tomme boliger,
men dengang talte vi om 200, og der er
kommet 800", siger viceborgmester Ebba
Hribar (S). "Vi har brug for indenrigsministeriets assistance, fordi situationen er
ude af kontrol, og vi har en høj arbejds·
løshed i forvejen."

Vor energiske kulturminister er meget
ivrig for, at idrætsorganisationerne skal
påtage sig en aktiv rolle i arbejdet med at
"integrere" de fremmede og truer ligefrem med at skære i de offentlige tilskudsmidler, hvis de ikke lystrer. Mange
af klubberne udfører i forvejen en masse
for at sætte de fremmede i gang, men erfaringerne er ofte nedslående i egentligste
forstand.
Fodbold er de fremmedes yndlingssport, men forholdkampe med "etniske"
bold udarter ofte til rene skandaler. Et
grelt eksempel var en serie 5-kamp i
Odense i begyndelsen af juni mellem et
rent "arabisk" indvandrerhold fra den lokale storklub B 1909 og et hold fra Nyborg. Da dommeren annullerede et mål af
fremmed-holdet, kastede spillere fra dette
sig over ham, sparkede ham i ryggen, så
han faldt omkuld, og overdængede ham
liggende med slag og spark. En Nyborgspiller, som ville komme ham til hjælp,
fik adskillige slag i ansigtet, og overfaldene standsede først, da en Nyborg-spiller
over sin mobiltelefon alarmerede pol.itiet.
Problemerne med de "etniske" hold er
velkendte i mange idrætsforeninger og
virker næppe ligefrem opmuntrende på de
mange danske idrætsledere og -dom.mere,
der gør en stor og for de fleste ulønnet indsats for ungdommens idrætsudøvelse. Det
er næppe særlig fristende, hvis spillerne
ikke kan kende forskel på en fodbold og
en dommer. Og så hjælper det heller næppe meget, hvad enten en "kultur"minister
lokker eller truer.
(Kilde : Jyll.-Post. 716 97).

Østjylland
Spredning af fremmede
Århus har som bekendt en mængde
fremmede, og antallet stiger hastigt. Alene på et år fra I. juli J995 er det steget
med 6%. De fleste fremmede klumper sig
sammen i de vestlige forstæder. Kommu-

nens politik går derimod ud på at få dem
spredt mest muligt.
I de fjernere forstæder som Sabro, Harlev, Solbjerg og Skæring, der hidtil har
været landsbyer med meget fil fremmede,
bygges der nu større boligkomplekser,
som Kommunen ønsker at få størst mulig
råderet over for at kunne anbringe flere
fremmede der. Disse indtil nu danske områder kan således se frem til at blive fremmedgjorte, hvis planerne da bliver til virkelighed. Dette kan dog synes tvivlsomt,
da det hidtil ikke er gået særlig godt med
Kommunens spredningsplaner.
Men hvordan man end vender og drejer
det, lader det sig ikke skjule, at store dele
også afJyllands hovedstad gradvis og hurtigt ændres til fremmeddominerede områder.
(Kilde: Arbus Stiftstidendc 212 97).

Midtjylland
Gidseltagende "flygtning"
En 23-årig irakisk asylansøger truede
den 3 I. januar personalet på et asylcenter
i Stobolm nordvest for Viborg med en
jernstang og holdt dem derefter indespærret i et kontor. Under tilbageholdelsen på kontoret lykkedes det de to ansatte
at smutte ind i et tilstødende kontor og tilkalde politiet, som anholdt irakeren. Han
havde af personalet forlangt dels en arabisk tolk, dels at blive overført til Saodholmlejren i Nordsjælland.
Danskerne burde overveje at forlange
ham overført til Bagdad.
(Kilde: Jyll.-Post. 212 97).

Nordjylland
Dørmandsliv
Drabet på dørmand Racheed Lawal i
Århus bar filet dørmændene i Ålborgs
kendte restauratioosgade, Jomfru Ane
Gade, til som de første i landet at trække i
skud- og stiksikre veste. For som en af restaur&tøreme siger:
"Indtil for få år siden kunne dørmændene klare de fleste problemer med næverne. Men volden er blevet grovere. Og det
har hver gang været udenlandske indvandrere, som har trukket kniv eller pistol
mod dørmændene:• Han oplyser også, at
de mest truende er kendt overalt i landet,
så de efterhånden har lllet livsvarig karantæne i de fleste restauranter.
(Kilde: Jyll.-Post. 5112 96).
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\ Fra andre lande
Sverige
Kampen
mod selvødelæggelsen
Det er nu 5 år, siden vort svenske modstykke "Fri Information" tog fat. I den_an•
ledning gør dets ansvarshavende _udgive~
Eva Bergqvist situationen i Svenge op 1
nogle betragtninger, hvoraf vi gengiver
følgende:
.
"Vi synes, at Fri lnfonnations opgave_ 1
dag er endnu vigtigere end for fem år SI·
den. Politikere, myndigheder og medier er
gået sammen om at tvinge svenskerne ind
i det multikulturelle projekt. Kampagner,
propaganda i massemedierne og a_nden
indoktrinering forekommer nu daghg og
på al le områder.
Når den indvandrerpolitiske komites
forslag er blevet godkendt af regering og
rigsdag, begynder den positive særbe·
handling for alvor, kvoteringen af indvandrere til arbejdspladser, uddannelse, fagh.
ge hverv politiske tillidsposter. Indvandrede fore~gender får fordelagtige vilkår, og
der skabes økonomiske frizoner i områder
med mange indvandrere, altsamrnen egnet til at skævvride konkurrencen.
Lovgivningen mod etnisk diskriminering skærpes. Arbejdsgivere vil med eller
mod deres vilje blive tvunget til at ansætte indvandrere fra de mest fjerntliggende
kulturer og tvinges til at lade dem avancere i status og løn uanset kvalifikationer.
For hvem vover at tage kampen op i både
arbejdsdomstolen og den ordinære ret for
forgæves at bortvaske raciststemp~let og
slippe for at betale skadeserstatning og
beder?
Vi er ved at få en fremmedlegion. Sam·
tidig med at forsvaret ved rigsdagens be·
slutning sidst i 1996 fik sit budget redu·
ceret med I00/o og sin effektivitet med
25% - sådanne tabstal ville i krig have ført
til kapitulation - arbejder regeringen og
militærledelsen for en aktiv rekruttering
af indvandrede værnepligtige og officerer.
Politiet skal være multikulturel!. Gan·
ske vist er der for øjeblikket ansættelsesstop på grund af budgetsituationen. Men
når optagelsen på politiskolen kommer 1
gang igen, skal der ske en aktiv rekrutte·
ring af indvandrere til uddannelsespladserne, som mange svenske unge stærkt
ønsker sig. Politiet skal endvidere forstær·
ke sine anstrengelser for at kortlægge mod·
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standere af masseindvandringen, tvangs.
integreringen og det multikulturelle samfund. De sammenfattes under betegnelsen
racister og nazister.
Skolen vil udsætte alle elever for en
massiv indoktrinering. Det fremgår bl.a.
af skolekomiteens for nylig udgivne be·
tænknino "Krock eller mote. Om den
.
multikulturelle skole", Statens offentbga
utredningar 1996: 143. Dertil bidrager også skolcstyrclsens forbud fra I. juli 1997
mod kristne indslag i skolen, endog årsaf.
slutningerne.
Kulnm1dbudet ikke mindst i radio og
TV præges stadig mere af geskæftig multi·
kulturel indoktrinering. Ikke en dag uden
en multikulturel serie eller et multikultu·
relt debatprogram. Glædeligt nok gør det
svenske folk endnu modstand. Publikums·
målingerne den ferste uge i december
1996 viste, at tre af multikulti-program·
merne kom på de sidste ti pladser og kun
tiltrak en enkelt eller nogle få procent af

.

seerne...
Gader og pladser i storbyernes centrale
dele har længe været behersket af krimi·
nelle indvandrerbander. Røveri fra personer og uprovokeret knivvold er nu daglig·
dags foreteelser. Medierne beretter meget
forvrænget eller slet ikke om det. Endog
offentlige rapporter f.eks. politiskolens
rapport om knivvold og BRÅs rapport om
indvandreres kriminalitet præsenterer et
tilrettelagt billede.
.
.
En strid strøm af beger om mdvandnng
og multikultur er udkommet i de seneste
år. Det meste er noget bras, men der fin.
des enkelte perler. Megen interessant
udenlandsk litteratur om migration, etni·
ske konflikter og multikultur bliver aldrig
oversat til svensk og endnu mindre anmeldt på svenske avisers kultursider."
Der er således stadig opgaver nok for
Fri Information i de kommende år. Vi øn·
sker held og lykke til.
Efter Fri lnfonnaiion 1996 nr. 6. december, s. 2.

S.D.

Tyskland
"Unge og stærke"
I Hamburg-avisen "Welt arn Sonntag"
var der 2/2 en artikel om de bosniske
flygtninge i Tyskland. 9/2 skrev en læser
til avisen:

"På det foto, der ledsagede artiklen, ser
man udelukkende stærke unge mennesker
fra Bosnien, der ikke vil tilbage til deres
hjemland. Her mindes jeg billeder fra de
første efterkrigsår herhjemme, hvor ud·
slidte kvinder og mænd måtte gå i gang
med genopbygningen med deres bare
hænder. Ville det være helt upassende at
gøre det klart for vore gæster fra ex-Jugoslavien, at det nu er deres tur til at bidrage
til genopbygningen af deres hjemland? At
vore politikere ikke har mod til at at tale
med klare ord, viser kun den jammerlige
ynkelighed, med hvilken de sniger sig
udenom vort lands virkelige problemer''.
Indenrigsminister Birte Weiss skrev i en
kronik i Ekstra Bladet I0/5 1994, sikkert
uden at ville det, det samme: "F.eks er
Sarajevos intellektuelle overklasse stærkt
repræsenteret blandt krigsflygtningene i
Danmark" - hun mente det sikkert ærbødigt, men lad det nu være!
Et af de meget store problemer, tyskerne
bar med at sende flygtninge tilbage til de
fredelige dele af det tidligere Jugoslavien,
er reaktionen hos dem, der blev dernede •
det er sjældent de stærkeste · der er nogenlunde sådan: "Her har vi lidt og stridt og
holdt ud i yderste annod i et ruineret land,
og så står der pludseligt en flok velnærede
mennesker i tysk tøj, med tyske biler og
tyske penge og vil have deres huse igen.
Lad dem dog blive hvor de gemte sig!".

De er snart hjemme
allesammen
Antallet af "Spiitaussiedlcr", personer
af tysk afstamning, der søger hjem til
Tyskland, især fra Østeuropa, er stærkt
faldende. I oktober meldte der sig 15.123
mod 20.761 i tilsvarende måned i 1994.
(Kilde: Oic Wc1t 2/l 1 96).

Lars 0//o Kristensen

Frankrig
Brigitte Bardot frifundet
I april sidste år klagede den franske
eks-skuespillerinde Brigitte Bardot i avisen "Le Figaro" over den rituelle slagt·
ning af får, som de i Frankrig bosiddende
muslimer bedriver i anledning af deres
fest "Aid el Kabir''. Udover sit egentlige
anliggende, dyrebeskyttelse, skrev Bardot
videre: "Således bliver mit land Frankrig,
min hjemstavn, med regeringens velsig·
nelse på ny erobret af en fremmed befolkning." Det gør hende ondt ved hvert gade·
hjømeat støde på skikke fra den islamiske
verden, og hun undrer sig desuden i sit
avisindlæg over, hvorfor hendes lands·

•

mænd forholder sig så tålsomme overfor
den "islamiske flodbølge", der bl.a. viser
sig i mangfoldiggørelsen af moskeer,
"mens vore kirkeklokker tier".
Dette avisindlæg fik tre "menneskerettigheds-organisationer" til at sagsøge Bardot for "racisme", og de krævede I 00.000
franc i bøde. Hendes forsvarer bad rage
hensyn til, at udtalelserne må ses som udtryk for Bardots "flanunende hjerte" for
dyrenes sag, og hun fik her støtte fra lederen af den runesiske dyreværnsforening. Den 23. januar i år blev hun da også
frifundet ved domstolen, som erklærede,
at Bardots udtalelser ikke er rettet mod det
muslimske samfund som sådant, men
skyldes den konkrete slagtning af 111r uden
bedøvelse. Bardots ord "er fremfor alt udtryk for et oprør mod dyrs lidelser og indskriver sig i en ramme af en lidenskabelig,
militant kamp for dyrenes sag", fortsatte
domstolen. Den tilføjede, at det i et pluralistisk samfund ikke burde være forbudt at
komme med ytringer, blot fordi disse kan
antages at forårsage negative reaktioner
blandt dem, de er renct mod. Domstolen
sluttede, at det er mod "vore demokratiske
principper at etablere et antal tabu-eOU1er
og i praksis skabe en 'opinions-forbrydelse'. Det har lovgiverne ikke villet."
De såkaldte menneskerettigheds-organisationer appellerede dommen, og generalsekretæren for en af dem, en Mouloud
Aounit, klagede samtidig over domstolenes "banalisering" af racisme i Frankrig,
idet han henviste til, at Jean-Marie Le Pen
heller ikke kunne straffes. I sin nyligt udkomne selvbiografi skrev Brigine Bardot
i øvrigt om Le Pen: "Han er en charmerende, intelligent mand, der ligesom jeg
protesterer mod visse ting. Hvad den forfærdelige indvandring angår, deler jeg
fuldt ud hans mening."
(Kilder. Berliner Zcitung23/1 97~ l,c Figaro 24/ 1

97).

P.N.B.

Spanien
Voksende illegal
indvandring

.'

I 1990 oplevede Spanien for første
gang et større antal illegale indvandrere,
der havde søgt over Gibraltarstrædet. I
1996 blev 7.741 illegale indvandrere anholdt langs den spanske sydkyst. Det var
en stigning på næsten 50% i forhold til
året forinden. Langt de fleste er marokkanere, men der er også en del fra især de
vestafrikanske lande. I alt regner man
med, at der er omkring 400.000 illegale
indvandrere i Spanien.
Bådene over Gibraltarstrædet administreres af marokkanske bander, som har

specialiseret sig i mennesketransport.
Banderne har forbindelser helt ned til Cameroun og Senegal, de to lande, som er
udgangspunkt for de fleste organiserede
rejser mod 8uropa.
Når immigranterne når til Marokko, bliver de udstyret med falske opholdstiUadelser. Senere bliver de hjulpet over grænsen
til enten Ceuta eller Melilla, de to spanske
enklaver på den afrikanske nordkyst, der
som lidet effektivt modtræk nu er blevet
omgivet af pigtråd. En tur over strædet i
nattemørket koster mellem 3.000 og 7.000
kr., all efter hvor sikker transporten er. På
den spanske sydkyst tager den europæiske
mafia sig af videretransporten.
AJie indvandrerne påstår, at de er krigsflygtninge, men det spanske Røde Kors
erkender, at det er de færreste, der fo11æ]ler sandheden. Langt de fleste koOU11er for
at 111 et bedre økonomisk liv.
(Kilde: Tnfonnation 22/S 97).

Italien
Italien på fremmedkurs
Lyskrydsene i Rom er efterhånden
fyldt med mørke mænd, der stormer frem
og tilbyder rudevask, så snart signalet bliver rødt. Indtil for to år siden opholdt der
sig anslået et sted mellem 400.000 og
800.000 illegale indvandrere i Italien. Tallet blev "reduceret" med 250.000, da den
daværende regering under ledelse afLamberto Dini i 1995 tilbød illegale at bringe
deres papirer i orden.
Af fremmedgrupper i landet udgør marokkanerne den største med I 19.500 efterfulgt af eks-jugoslaverne med 95.000.
På tredjepladsen kommer albanerne, som
på bare et år har fordo blet deres antal til
64.000 ved udgangen af 1996, altså inden
den seneste bølge på ca. 15.000 i forbindelse med urolighederne i marts. På fjerdepladsen ligger filippinerne med 57.000
personer.
Myndighederne gør ikke noget synderligt for at slå ned på menneskesmuglere,
bl.a. fordi disse paradoksalt nok virker
som en indvandringsbremsende faktor.
Priserne for at komme over til det forjættede land er nemlig røget så meget i vejret, at de i sig selv holder presset nede.
At Italien trods alt stadig befinder sig
på et helt andet stade i indvandrings-æraen end andre europæiske lande ses af det
faktum, at de udenlandske børn kun udgør
en halv procent aflandets skolebørn, og at
det samlede antal indvandrere "kun" udgør 1,4% af befolkningen i landet.
En årsag til det relativt ringe antal er
utvivlsomt de dårligere sociale forhold i
Italien, idet indvandrerne ofte må arbejde

som fx. tomatplukkere, gadesælgere, restaurationsarbejdere o.lign. Bistandshjælp
findes nemlig ikke, og hjælpen til arbejdsløse i A-kasser er kortvarig og ringe.
Ifølge det seneste lovforslag fra regeringen skal de fremmedes vilkår imidlertid bedres på flere områder. Således fllr alle nu ret til sygehus- og lægebehandling,
også illegale, alle børn 111r ret til at gå i
skole, også de illegales, og indvandrerne
111r stemmeret til konununalva!g, når de
har boet i landet i seks år.
Så med denne fra de andre europæiske
lande velkendte fremmedkurs skal det nok
lykkes Italien at komme "op" på europæisk
niveau for fremmedgørelse om 111 år.
( Kilde: lnform.,tion 22/5 97).

USA
Fair play for amerikanerne:
Sammenslutningen for
Amerikansk
Indvandringsreform
Siden den blev grundlagt i 1979, bar
''The Federation for American Immigration Refonn" (FAIR) ført an i arbejdet for
en ændring afUSAs indvandringslov. Repræsentanter for organisationen interviewes konstant på de største TV-kanaler,
radioshows og i aviserne om alle aspekter
af indvandringsdebatten. FAIR eren afde
få pålidelige kilder på dette område. Dens
forskning og publikationer benyttes af
akademikere og af regeringens embedsmænd, når de skal udforme indvandringspolitikken. FAIR har på landsplan mere
end 70.000 medlemmer, der omfatter det
politiske spektrum fra venstreliberale til
konservative.
"I dag modtager USA flere indvandrere end på noget andet tidspunkt i vores historie.,, skriver organisationen på sin internet-side. "Indvandring er blevet et vigtigt emne, fordi det påvirker næsten alle
aspekter af livet i Amerika. Med mere end
en million lovlige og ulovlige indvandrere, der bosætter sig i USA hvert år, har
indvandring indflydelse på undervisning,
sundhed, regeringsbudgetter, jobs, miljøet, kriminalitet og talløse andre områder
af livet her. Det er indlysende for de fleste
amerikanere, at storstilet indvand1ing ikke tjener landets interesser og behov."
Derfor taler FAIR for et midlertidigt
indvandringsstop, undtagen for ægtefæller, mindreårige børn og et begrænset antal flygtninge. "Et indvandriogsstop ville
gøre det muligt for os at få en national debat og udforme en omfattende indvandringsreform-strategi. En realistisk ind- ....
vandringspolitik vil kunne give os tid til at ,..
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genvinde kontrol over vores grænser og
reducere det samlede indvandrings-niveau til mere traditionelle værdier på omkring 300.000 om året."
Via internet giver FAIR detaljerede oplysninger om indvandrings-situationen,
fx. følgende om indvandring til Californien:
I 1993 udgjorde børn født af indvandrere 262.000 ud af 584.000 fødsler
(45%) i Californien. Statens udenlandskfødte befolkning var i marts 1996 på
8.056.000, dvs. over en fjerdedel (25,1%)
af dens samlede befolkning. Af indvandrerne havde 25,2% fået amerikansk
statsborgerskab. Det største antal udenlandsk fødte var fra Mexico (3.421.000 eller 42,5%). 2.63'6.000 var fra Asien,
110.000 fra Canada, 976.000 fra andetsteds i Amerika, 742.000 fra Europa og
17 1.000 fra andre regioner.
Den af indvandringen forårsagede
demografiske ændring har alvorlige effekter på Californiens uddannelsessystem, rapporterer FAIR. Ca. I ,3 millioner
elever i det offentlige uddannelsessystem
taler et fremmedsprog og har begrænsede
engelskkundskaber. Spansktalende udgør
mere end I million af dem. Stanford-professoren Kenji Hakuta udtaler: "Det er en
sørgelig situation for skolerne for tiden.
Vi har ekstremt få ressourcer. Vi har folk,
som kæmper om brødkrummer. Og vi har
grupper med ligeså stærke og vigtige behov, som samfundet ikke er villigt til at
opfylde. Når indsatserne er sådan, bliver
kampene blot mere og mere ondartede."
Offentlig finansiering af undervisning for
elever med begrænsede engelskkundskaber steg jævnt fra I08 mio. dollars i 1986
til 319 mio. i dag. Tilskud til fattige studerende (oftesorte) faldt fra 93 til 64 mio.
dollars, mens antallet af fattige studerende steg fra I til 1,9 mio. Der er udsigt til,
at spændingerne mellem indvandrere og
de fattige indfødte engelsk-talende studerende bliver langt værre, eftersom andelen
af spansktalende studerende vokser til
50% af det totale antal studerende i 2005
(i dag udgør de 39%).
De problemer, som indvandringen fører
med sig i fonn af kriminalitet, er ikke
mindre. PAIR oplyser, at Californien ialt
bruger mere end 500 mio. dollars om året
på at arrestere og fængsle ulovlige indvandrere, der begår alvorlig kriminalitet.
Retssystemets totale omkostninger i forbindelse med kriminalitet begået i Californien af personer, der ikke har lovligt
ophold i USA, anslås til at ligge på mellem I og 1,5 millarder dollars om året.
(Kjlde: Thc Federation for A.mericao lmmigrarion
Reform, 1666 Counocticul A\•e. N.W, Suite 400,
Washington, D.C. 20009; e-mail: fair@fairus.
org.; inlemet: http://www.fairus.org/).
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Tyrkiet
De pantyrkiske "grå ulves"
fører død
Alpaslan Turkes døde 4. april i Ankara
80 år gammel. Han var siden 1960'eme
leder af det mest pantyrkiske parti, der
især bekæmpede kommunisterne og
krævede frigørelse af alle tyrkisk-sprogede folk i Sovjetunionen. Han var uddannet
som officer, tog del i et militærkup i 1960
og indtrådte i Demirels regering i 1975
som vicepremierminister. I Berlin talte
han til 2.000 militante tyrker og afslørede
bl.a.: "Vi bør udrydde kurderne, armenierne, araberne og jøderne". Hans "grå ulve" førte an i gadekampe med venstreekstreme, der kostede omkring 5.000 livet.
Det forte til militærkuppet i 1980 og til
hans fængsling i 4-5 år. Efter Sovjetunionens opløsning i 1991 boltrede hans "grå
ulve" sig i de tyrkisk-sprogede lande i
Transkaukasien, især Azerbaidjan.
Det er værd at bemærke, at den nylig afgåede tyrkiske udenrigsminister og tidligere premierminister Tansu Ciller begav sig

til hospitalet, hvor han døde, og betegnede
ham som "en historisk personlighed".
(Kilde: Le Monde 7/4 97).

S.D.

Arabien
Kristne undermennesker
Det lykkelige Arabien er nok ikke så
lykkeligt endda. I hvert fald ikke for ikkemuslimer, som vover sig til at udfordre de
muslimske mereværdsfølelser.

Det fik en kristen libaneser, der var
gæstearbejder i de Arabiske Emirater at
føle - på sin krop. Hans brøde var, at han
havde giftet sig med en muslimsk kvinde.
En islamisk ret kendte efter de islamiske
sharia-love ægteskabet ugyldigt og idømte ham 39 piskeslag, fordi ikke-muslimske mænd ikke må ægte muslimske kvinder. Han er blevet pisket gentagne gange
og kan forudse en lang fængselsstraf.
Så mindreværdige kristne skal skam ik•
ke bilde sig ind, at de kan rangere på linie
med rettroende muslimer.
(Kilde: lylt.-Posc 17/11 %).

I Bøger og tidsskrifter I
Islam uden maske
Bagom Islam.
(Rekvireres ved at betale 30 kr.
til Dansk Forum på giro 1 654
6186, mrk. "Bagom Islam")1 dette anonymt udgivne hæfte på 66
A4-sider skildres muhamedanernes blodige historie og mulige fremtidsperspektiver med udgangspunkt i citater fra Koranen, der viser den konsekvente sammenhæng mellem teori og praksis i denne totalitære religiøse ideologi. I Koranens sura 8: 13 hedder det således: "... Jeg vil kaste rædsel i hjerterne på dem der er vantro. - Og I troende (muhamedanerne),
skær deres (de "vantros") halse over og
hug deres fingerspidser af. Sådan skal det
gå dem som modsætter s ig Allah og hans
sendebud (Muhamed)." Konsekvenserne
heraf ses bl.a. i dag i de blodige begivenheder i Algeriet, påpeges det i hæftet. Her
henledes også opmærksomheden på, at
Koranen giver de rettroende frihed til at
behandle de vantros kvinder, som de lyster (sura 23: 6-8). Bl.a. deraf kommer
det, at omkring 35-40% af alle voldtægtsforbrydelser som begås i Skandinavien

bliver begået af muhamedanske indvandrermænd, selv om disse angiveligt kun
udgør ca. I% af den samlede befolkning.
I Koranens sura 2:192 står der: "Dræb
og slagt dem (de "vantro") hvor I end finder dem, og driv dem ud fra der hvorfra de
fordrev jer, for vanhellighed (ikke-muhamedanisme) er værre end massakre og
blodbad." Og i sura 17:17 hedder det:
"Når vi (muhamedanerne) ønsker at tilintetgøre en by giver vi først en advarsel til
dens indbyggere. Hvis de modsætter sig
og fortsat lever i vanhellighed, kommer
dommen over den og falder med rette, og
vi tilintetgør den fuldstændig."
Hæftet dokumenterer konsekvenserne
af denne mentalitet fra Mubamed til i dag
og må konkludere, at de mennesker, der i
dag prøver at skjule og fornægte kendsgerningerne om den barbariske muhamedanske historie, ikke er et hak bedre end
de nynazister, som påstår, at seks millioner jøder ikke blev dræbt i de tyske koncentrationslejre under 2. Verdenskrig. De
mennesker, der prøver at omskrive og forfalske den muhamedanske historie i dag,
er skyldige i historie- og religionsforfalskning, fastslås det videre. Muhamedanerne har dræbt flere kristne gennem de-

res historie end nazisterne dræbte jøder i
2. Verdenskrig. Dette understeger alvoren
i udviklingen i fødselstallene, som for
vestlige-kristne kvinder er så lave, at deres slægt går tilbage med ca. I0-15% pr.
25 år i Europa, mens muhamedanernes
slæi,>t stiger med ca. 150-200% pr. 25 år i
Europa.
Man Ih i "Bagom Islam" et noget andet billede af muhamedanismens velsignelser, end "eksperter" som fx. Jørgen
Bæk Simonsen søger at give. Han påstår
således, at "jihad" blot betyder anstrengelse for at blive en god troende, men nærværende hæfte dokumenterer noget andet.
"Sværdet", sagde Muhamed, "er nøglen
til himlen og til helvede. En dråbe blod,
der udgydes for Guds sag, en nat tilbragt
under våben, er til mere gavn end to
måneder tilbragt med faste og bøn. Den
der falder i kamp, Ih sine synder tilgivet."
Et væld af sådanne citater fører i hæftet til
følgende konklusion: "Anden Verdenskrigs ødelæggelser og rædsler har skabt
en begrundet frygt for nazisme og fascisme over hele det kristne Vesten. Men det
er som om hele det kristne Vesten stirrer
sig blind på frygten for nazisme og glemmer at satan og djævelen har mange ansigter. Mens det kristne Vesten tror at det
passer godt på sit 'hjem' og holder strengt
vagt ved den nazistiske 'dør' blotter det
sig fuldstændigt og lader et andet afsatans
nye ansigter komme ind af en af de andre
døre i form af 'muhamedansk-nazisme' og
'muhamedansk-racisme-mod-de-vantro'."
Hvem der har ret - de toneangivende
"eksperter" ·i islam eller forfatteren til
"Bagom Islam" ·, kan enhver overbevise
sig om ved at betragte nutidens muhamedanske stater og bevægelser.
Peter Neerup Buh/

Ukrudtsbutikkerne
under lup
Louise Hardman Smith:
Indvandrere med egen
forretning.
(Sydjysk Universitetsforlag,
1996. 109 sider. 120 kr.}.
Som bekendt florerer svindel og kriminalitet i miljøet omkring indvandrerbutikker og -kiosker (se Danskeren 1996 nr. 6
s. 14). Disse forhold behandles imidlertid
næppe i nærværende cand. phil. -speciale
med undertiden "En kulturanalytisk undersøgelse af selverhvervende indvandrere i København og deres livsformer". Det
har derfor kun begrænset værdi som virkelighedsbeskrivelse. Kun indvandrernes

- Og alle de nye spændende fo"etninger med eksotiske varer! Virkelig oplivende og
berigende nyheder. Nd, men jeg md skynde mig hjem til Søl/erod, og du skal vel ogsd
afsted til Vedbæk. ..

egne ord lægges til grund - fx. kunne forfatteren ikke få butiksansattes løn oplyst.
Generelle tendenser kan dog udledes.
Således står det klart, at indvandrerne bar
en konkurrencefordel fremfor danske butiksejere ved at drage fordel af storfamilie-netværket ved lån m.v. Ansættelse af
slægtninge eller andre inden for det sociale netværk til lave lønninger kan også give konkurrencemæssige fordele. Nogle
steder arbejder ejerens mindreårige børn
helt ned til 12-års alderen i butikken, selv
om det er ulovligt.
Ofte er iværksætterydelser afgørende
for eksistensen af fremmedbutikkerne og
for, at de udkonkurrerer andre. Nogle bu·
tikker sælger således deres varer under
indkøbsprisen og lever altså udelukkende
af iværksætterydelsen. I bogen nævnes
eksempler på, at det først er en bror, der
Ih iværksætterydelse, og senere en anden.
Et oplagt politisk initiativ vil være at Jukke disse åbne sluser. Med de nuværende
politikere sker dette dog næppe, så den
menige dansker må i stedet bidrage til forhindringen af fremmedbutikkernes erobring af markedet ved at undgå at handle i
dem. En tyrkisk butiksejer, der ikke tror
på en lys fremtid i Danmark, rammer pointen, idet han med henvisning til de mange angreb på fremmede i Tyskland fastslår: "Fremtiden ligger i den danske befolkllings hænder".
Det er vigtigt at gøre sig klart, at fremmedbutikkerne ikke udfylder et tomrum
eller tjener andet behov end de fremmedes
forbLiven i landeL Antallet af fremmedbutikker i København er eksploderet; ofte

ligger syv konkurrerende butikker indenfor 6-800 meters afstand, levende afiværksætterydelser, hvor tidligere nogle få danske kioskejere kunne yde samme service.
Angiveligt er de fremmedes beskæftigelse i butikkerne positiv, fordi det er deres sidste flugtmulighed fra arbejdsløshed
og hjemrejse. Men nu går danskere i stedet arbejdsløse. Kun ved konsekvent udøvelse af "hverdagens racisme" kan vi
som solidariske landsmænd ændre denne
forrykte situation.
Peter Neerup Buh/

Grænseløshedens utopi
Ingemar Karlsson (red.):
Territoriets griinser.
(SNS Forlag, 1997. 221 sider.
300 sv. kr.).
I gamle dage levede der på Sjælland en
kone, der hed Torske-B0rthe. Hun var
indad fra landet og gik omkring og solgte
fisk. Når hun kom til Tisvilde, sagde hun:
''Go' daw! De' er et løjerligt ve'r, vi har,
det er mildt og dog koldt."
På samme facon kan nutidens Torske·
Børthe, den nuværende indenrigsminister, på engang påstå, at der kun er et lille
mindretal fremmede i landet, og at vi allerede har et "multin.ationalt" samfund.
Det skyldes den fremskredne nedbrydning af landegrænserne, som globaliserings-ideologien helt vil have fjernet som
hæmmende for personbevægelser. Allere
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de nu er Danmark altså ifølge indenrigs- henvise til den globale økonomi, hvorved forfatterne blot mere demokrati, hjulpet af
ministeren principielt "multinationalt" demokratiet mister sin legitimitet. Og om- den nye teknik - men dette vil dog altså
territorium (Søndagsavisen 2/3 97), hvor- vendt peges der i nærværende bog på, at netop svæve frit i luften uden en fællesføfor den angiveligt lille andel fremmede på borgerne ikk.e føler sig delagtige i de nye lelse som den nationale.
Ingen nok så "ullDdgåelig" utopi synes
territoriet blot må tages som udtryk for, at fællesskaber og heller ikke tager noget andenne kendsgerning endnu ikke er gået op svar: "I sådanne situationer kan gamle at kunne erstatte nationen med dens
identiteter - etniske, regionale eller reli- grænser, hvorfor klogt fremskridt turde
for alverden.
Der er dog grænser!, er et almindeligt giøse - få fornyet relevans for menneskers være at tage disse som udgangspunkt, ikke som forhindring.
udbrud, når man hører et vanvittigt forslag. politiske identifikation og adfærd."
·
Som
modtræk
overfor
alt
dette
ønsker
Peter Neerup Buh/
På samme måde er grænser i den ydre verden til for at holde en fornuftig orden. "Der
er ikke grænser for hvor gale folk kan blive, når de ingen grænser har", skrev forfatteren Thorki Id Gravl\lDd rammende i begyndelsen af århundredet mod sin tids "europæere" og internationalister. Den samme
indvending kllllne gøres gældende overfor
forfatterne af nærværende svenske bog,
hvorsvækkelsen afsærlig det nationale territoriwns grænser ses som en ullDdgåelig
udvikling. Kun denne udviklings tabere,
fx. arbejdsløse i i-landene, holder angiveligt fast ved det nationale som værn mod
konkurrence fra indtrængende fremmede:
"Nationalismen er blevet en ideologi for taberne i en verden, hvor staterne og deres regeringer ikke længere har samme magt
som før til med økonomisk politik, grænsekontrol eller socialpolitiske midler at
holde virkningerne af pris- og produktivi- Udarbejdet af formanden på basis af diskussioner i styrelsen,
tetsforskelle stangen." Her glemmes øjen- kredsen omkring styrelsen og en række personlige henvendelsynligt, at sammen med de øvrige "frem- ser fra medlemskredsen.
skridt" er midlerne for grænsekontrol bedret, svækket er kun viljen - netop pga.
Vor opgave var dernæst at il sat den
Der er nu gået IO år, siden DDF blev
ideologien om det "uundgåelige".
Forfatterne peger rigtigt på, at da den stiftet. Der er derfor anledning til at gøre problemstilling, der aftegnede sig i disse
klassiske "afstandsfriktion" med udviklin- status. Hvor stod vi, hvor står vi, og hvad oplysninger, pli politikernes dagsorden.
Også denne opgave er løst. Vel skete det
gen af kommunikations- og transporttek- gør vi nu?
ikke på den måde, man helst havde set,
nik er mindsket, bør man i stedet interessenemlig ved at politikerne selv begyndte at
re sig for mentale afstande mellem kultur- Hvad er opnået?
DDF's opgave for ti år siden var at få de interessere sig for de informationer, der
kredse og "meningsrum". Netop her findes
argumentet for endog at styrke grænser i kendsgerni11ger m.h.t. bejolkni11gsudvik- kom frem. Der skulle ballade i offentligforhold til tidligere- for at kompensere for li11ge11 hjemme og ude, misbruget af det heden ti I, førend de skænkede dem opydre afstandes mindre betydning, idet kon- humanitære system m.v. op på bordet, som mærksomhed. Men i dag er emnet som
fliktpotentialet i de indre afstande mellem var blevet fortiet og undertrykt af det offi- bekendt et af de varmeste på den politiske
cielle Danmark under påvirkning fra den dagsorden.
mennesker ikke er mindsket.
DDF's opgave var endvidere at/li vendt
Et andet argument for styrkelsen af humanitære lobby. Vi har til overflod fået
grænser er, at demokratiet hidtil har været løst denne opgave. I dag er det ikke svært folkestemningen mod den ødelæggende
territorielt forankret, og her synes forfat- at finde de informationer, DDF for IO år udlændingepolitik. Også dette er lykketerne ikke at kunne byde på overbevisende siden havde den største møje med at il des. Hvor det forti år siden bed sig, at "inerstatninger. Deres argumenter for videre- frem. Hvor vi i sin tid måtte omdele selv gen flygter fra deres hjemland uden
gående grænsenedbrydning stammer alto- de simpleste oplysninger så at sige ved grund", tales der i dag om "asylhackere",
vervejende fra erhvervslivets fordele, men håndkraft, kan man i dag dårligt åbne en "økonomiske flygtninge" og det, der er
det synes langt fra indlysende, at den poli- avis uden at finde de dengang uhørte værre. Hvor det dengang bed sig, at indtiske sfære er bundet af samme logik om sandheder på forsiden. Endog det den- vandrerne var en ''berigelse", tales i dag
"konkurrencefordele". Tværtimod indså gang totalt censurerede TV bringer i sti- om ulykkerne ved et multietnisk samfund,
som næsten ingen uden for elfenbenstårman allerede i det antikke Grækenland, at gende omfang billeder af virkeligheden. et folk gemt bag sikre grænser fremmer Og hvor der dengang kllllne gå måneder nene tør vide af. Hvor man dengang talte
stabilitet og gode politiske løsninger, og det eUer år, inden nøglehistorier i Danskeren om, at ingen er mere kriminelle end andre,
fik ekko i pressen, står journalisterne i tales i dag om indvandrerbander og behoer næppe anderledes i dag.
I den meget omtalte tyske bog "Globa- dag i kø for at finde ud af, hvad vi nu har vet for at få sendt kriminelle fremmede
liseringsfælden" er det blevet påpeget, at flet fat i. Ofte når historierne nu ikke en- hjem. Næste fase, hvor der vil blive talt
globaliseringen kan virke som en "fælde" gang at blive trykt i Danskeren, inden de om repatriering og hjemsendelse af fremfor demokratiet, idet politikerne i alle ek- opsuges af større medier. Vi har så at sige medgrupper over en bred front, ligger formentlig ikke langt ude i fremtiden. Folkesistentielle samfundsspørgsmål blot vil fået taget brødet ud af munden.

I Foreningsnyt

Ti år for Danmark
Status over DDF's virksomhed
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stemningen svarer med andre ord nu mas- fordel for denne politik været til stor nytsivt til det, DDF ønskede for ti år siden. te ved at tilføre denne politik en negativ
Langt de fle.~te er i dag godt klar over, at bias i almindelige menneskers bevidsthed,
den politik, Folketingets såkaldt humani- som givetvis har hjulpet godt til at spore
tære flertal lagde i midten af80-eme, byg- folkestemningen i retning af vore synsgede på løgn. Og langt de fleste er meget punkter.
Derfor er det blevet sådan, at hvor det
modvillige over for tanken om at gøre
Danmark "multietnisk".
for ti år siden var os, der måtte snige os
Den markante kæntring i den folkelige langs husmurene med kraven oppe om
opinion er nøglefigurerne på Christians- ørerne, kan de falske humanister i dag kun
borg sig også pinligt bevidst. Derfor lader bevæge sig rundt efter mørkefald - opde nu massivt, som om de vil gøre noget slugt af evig skræk for at møde næste
for at imødekomme den. Selv ulykkesma- sandhed henne om hjørnet, angste for
geren Birte Weiss står på hovedet for nu at morgendagen og uden anden støtte end
fremstå som repræsentant for en stram po- den, de kan købe sig til hos folk uden molitik. Socialdemokratiet har deponeret de ral.
folk, der er ude af stand til at ændre ansigt
Hertil kommer så, at DDF ikke længe- såsom Ole Espersen - på bagerste hyl- . re er alene. Hvor vi i sin tid - bortset fra
de, hvor vælgerne ikke alt for let får øje på nogle f§ utrættelige enkeltkæmpere, spedem. Endog Det Radikale Venstres Bjørn cielt Søren Krarup - stod alene sammen
Elmquist har i et svagt øjeblik talt om pas- med et Fremskridtsparti, der oven i købet
sende repatrieringsordninger. Og de gam- måtte bygge på en ret ustruktureret udle borgerlige partier markedsfører sig på lændingepolitik, kan vi i dag ikke blot
en udlændingepolitik, der til forveksling trække på officielle holdninger i de gamligner den, DDF!agde op til for 10 år siden. le partier og et par store medier, men ud
Endelig har vor opgave været så at sige over Fremskridtspartiet også på Dansk
at agere "Priigelknabe " , så at kortsynet- Folkepartis meget målrettede indsats samt
hedens og hykleriets avantgarde arm i arm på en formelig underskov af græsrodsfomed deres hætteklædte fæller havde noget retagender med parallelt sigte: Dansk Foat slå løs på, som de alligevel ikke kunne rum, Information om Danmark, Hjemskade, så at der andetsteds kunne opnås stavnsbevægelsen, Dansk Centerparti, Holden arbejdsro, som var forudsætningen ger Danske, Demografisk Råd og Selskab
for, at der kunne udrettes det nødvendige. o.s.v.
Også dette er som bekendt lykkedes. Der
DDF fik på den måde enorm betydblev fred til at gøre dette nødvendige de ning. Givetvis fordi vi var det eneste brerette steder. Den "humanitære" udlændin- dere, organiserede forum for seriøs debat,
gepolitiks tæskebold aner formentlig den vurdering og formidling af facts. Uden
dag i dag ikke, hvad der foregik, hvor vi DDF ville "den anden mening'', der nu
var - og er- og hvad der ramte dem. Sam- driver vore modstandere til fortvivlelse,
tidig har de hætteklædtes fremturen til aldrig have haft nogen forankring og der-

for heller ikke noget grundlag for at vokse. Og de ubehagelige sandheder var aldrig kommet op på bordet. For der havde
ingen været til at bringe dem der.
Set i bakspejlet kunne det næppe heller
have været gjort bedre - al balladen til
trods. Netop i relation til balladen skal det
jo også huskes, at dette ikke var blot en
åndelig kamp af den art, nogen ville gøre
det til. Det var en kamp, som krævede, at
skuldrene blev lagt til. De gamle politikere viger kun for nødvendighedens lov ikke for højttravende prosa i skrifter med
beskeden læserkreds. De viger kun, når
ballade gør det påtrængende nødvendigt
at vige, og når de gamle fysiske positioner
går tabt.
Vi har med andre ord, som tidligere
LO-formand Thomas Nielsen sagde om
fagbevægelsen, da han gik af, "sejret ad
Helvede til" i relation til det, der var vore
oprindelige mål.

"Hvor må pensionister, psykisk 5Yge og
mange andre undre sig over, at der ikke er råd
til at gøre noget for dem, mens somaliere, der
har sneget sig ind i landet med alle deres
mange børn og koner, kan få trekvart mio. kr.
foruden. hvad der ellers lilflyder dem - og
uden at røre en finger - det er horribelt."

Magen til grov mistænkeliggørelse og
mangel på respekt og tillid har jeg ikke
oplevet i mine 33 år i politiet.

"

Da vi arbejdede med Oslo-planen, der
skulle skabe fred mellem israelere og palæstinensere, fik vi altid at vide at det var
godt fredsarbejde, hvis israelerne fik en
del og palæstinenserne en anden. Men foreslår man det samme i Bosnien er det
"etnisk deling". Men med hvilken ret kan
vi sidde her og sige til muslimerne at de
skal rejse tilbage til en landsby, der er domineret af serbere. Eller omvendt. Når de
nu ikke vil vende tilbage, når de nu frygter det. I Norge kunne vi jo ikke engang
leve i et flerkulturelt samfund med danskerne, som vi ligner så meget. Norge er
fyldt med bautasten og monumenter over
nordmænd, der ikke kunne leve sammen
med danskerne."

"
Thorvald Stoltenberg, fhv. nol'.'S:k udenri:g:smini•
ster, fhv. FN-Oyglningehøjkommissær, fhv. FNfrcdsmægfcr på Balkan, norsk ambassadc,r i Danmark, i interview i Jyllands-Posten 30/6 L997.

De tilbagestående problemer
Kan vi så slappe af - måske endog nedlægge os selv?
Selv om vinden nu blæser den rigtige
vej, kan den løje af igen. Hvorfra skal den
hente fornyet kraft, hvis DDF så ikke mere eksisterer? Ville det overhovedet være
muligt at genskabe et tilsvarende foreningsapparat?
I øvrigt er den trussel, vi tog os på at advare imod, blevet dramatisk forøget gennem de forløbne ti år. Der er langt flere
fremmede i landet nu end dengang. Aldrig
er der heller i normale år givet så mange
opholdstilladelser til flygtninge som sid- ~
ste år, og aldrig har der været så mange familiesammenføringer.

"
Tom Beck. krimi.nalinspektør. Randers, i JyJland"Posten 3/7 1997.

Es1hcr Sørensen, Svinoinge, i Jylland$-Posten
6/6 l997.

"
Indenrigsminister Birte Weiss har indført en ny, ubehagelig og nærmest kriminaliserende pædagogik over for politiet. Som
kommentar til sin ændring af udlændingeloven har hun ladet medsende bemærkninger, hvor der ordret citeret står.
"Optages fingeraftryk afen udlænding,
uden at lovforslagets betingelser er opfyldt f.eks. i chikanøs hensigt, vil optagelsen være ulovlig, og den polititjeneste.mand, der optager fingeraftrykket, vil
kunne ifalde disciplinæransvar."

" ... Jeg bar i årevis forsøgt at få en konservativ debat om den hoved- og ansvarsløse flygtninge- og indvandrerpolitik. Hver
gang er partiet gledet af på spørgsmålet.
Fejt har partiets kandidater tiet om problemet under valgkampe. Hvis partiet har fået
en mening om disse problemer, så fortæl
det til alverden. Det vil virkelig interessere
mange mennesker. Så skal jeg overveje at
gøre en indsats for Det Konservative folkeparti - det har jeg gjort før. Men ikke så
længe partiet stiltiende ser på, at danskerne
bliver gjort til fremmede i deres eget land."
Karsten H. Nielsen, Skjern. i Berlingske Tidende
1416 199).
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De frygtelige konsekvenser af årtiers
forfejlede udlændingepolitik indtræffer
altså i disse år med matematikkens ubønhørlige logik. Ude11, vel at mærke at poli·
tikernes verdensbillede er fulgt med virkelighedens verden. For der spores jo ikke hos dem nogen indlevet forståelse for,
hvad der foregår, endsige hvad der i dag
skal til for at vende udviklingen - herunder at langt mere dramatiske foranstaltninger er nødvendige i dag end for ti år siden.
Det er således åbenlyst, at den meningshersende elite fortsætter med at leve
sit eget liv uberørt af realiteterne. Og det
er åbenlyst, at de politikere, der sidder på
magten, ikke drømmer om at føre det ud i
livet, de fortæller vælgerne, de vil gøre.
Lyveriet har med andre ord fået en ny
dimension. Nu får folk ikke mere at vide,
at tingene forholder sig anderledes, end de
faktisk gør. Nu flir de i stedet at vide, at
politikerne agter at gøre noget ved det.
Men det gør politikerne bare ikke.
Over for dette fænomen er vælgerne ikke vågnet op. Den nu ifølge opinionstmdersøgelserne med DDF's holdninger
sympatiserende brede offentlighed forstår
så åbenlyst ikke, at den bedrages, og at der
behøves noget andet og især noget mere
aktivt end vrede bemærkninger fra sofahjørnet for at få skred i tingene. Offentligheden fatter ikke, at det er døden at tro
på de gamle politikeres laden, som om de
nu gør eller agter at gøre noget som helst
effektivt. Problemet er måske også, at den
jævne dansker sådan set er udmærket tilfreds med at få stukket et påskud ud til at
blive siddende med hænderne i skødet.
For del har altid været ubekvemt for danskere at handle. - Og snart vokser der generationer op, som ikke kan huske, at gadebilledet nogen sinde har set anderledes ud
end nu, og som vil have svært ved at forestille sig, at det kunne være anderledes.
Derfor er der fortsat en opgave at løse.
Men det er en opgave af helt anden art end
den hidtidige, og en opgave som DDF i sin
nuværende form ikke er indrettet til at løfte.
For DDF var et egnet redskab til at finde undertrykte informationer frem. DDF
var også et egnet redskab til at organisere
indslusningen af dem i medierne. Og
DDF var et egnet redskab til at skabe den
ballade om sagen, som gjorde det umuligt
for politikerne fortsat at lade som ingenting.
Men vi kan jo nu engang ikke gå ind på
Christiansborg og meddele de udtjente figurer, der opholder sig der, at de bedes tage hat og frakke og forlade lokalerne. Dette er en opgave for et politisk parti. Og
hvis vi skal være parti, skal vi tagestilling
til så mange ting, at medlemskredsen gi-
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vetvis vil komme i indbyrdes skænderi. Vi
ved jo, at medlemmerne holdningsmæssigt er kommet fra alle ender af det politiske spektrwn. Bliver vi politisk parti, vil
vort eksistensgrundlag derfor smuldre.
Herti I kommer, at der jo i forvejen findes
· partier, som tager sig af denne sag, og at
nye partidannelser derfor kun vil tjene til
at sprede stemmerne og dermed måske
gøre dem nytteløse.
Vi må derfor overveje tingene forfra:

Hvad er det strategiske mål?
Det indlysende udgangspunkt er, at
hvis folk ikke kan finde ud af at gøre det
nødvendige i stemmeboksen, lader folket
sig ikke redde. Et folk, der kan værne sig
ved et simpelt kryds, men som er for slapt
eller for åndsdovent til at finde ud af at sætte det rigtigt, kan ikke reddes, men vil alligevel falde for den første efterårsstorm.
Kampen må altså fortsat stå om den offentlige mening. Men det, der forestår, er
nu en kamp om mandaterne på Christiansborg. Og denne kamp er som sagt ikke i
første række DDF's, men derimod de politiske partiers, som har sat indvandringsspørgsmålet på dagsordenen. Målet må
derfor være at give de partier, der varetager den rette politik, det bedst muligt arbejdsgrundlag.
Vor opgave
Det, som DDF i så henseende kan gøre,
fordi vi er bedre til at gøre det, end et politisk parti vil være, er følgende:
I) at sikre et forum for den langsigtede

tænkning, som politiske partier sjældent bar tid til,
2) at sikre en fortsat systematisk indsam-

ling og vidercgivelse af faktainformationer,
3) at sikre en platform for markedsføring

af nødvendige men kontroversielle
synspunkter (eksempelvis om hjemsendelse, inddragelse af statsborgerskaber samt retsopgør med de ansvarlige),
4) at sikre et forum for relevant kommu-

nikation mellem de grupper, der nu
virker på området, samt
5) at allokere af viden og økonomiske
midler de steder, hvor de gør mest nytte.
Især det fortsatte behov for systematisk
informationsindsamling og fremholdelse
af nødvendige argumenter i takt med, at
udviklingen kræver sådanne, men uden at
de politiske partier og de store medier
fremfører dem, har vægt. Nogen må jo
fortsat tage skraldet ved at sige de ubehagelige ting først og med den nødvendige

skarphed, så at offentligheden og det politiske establishment kan vænne sig til at
børe dem. Gør et parti det, vil det let
komme til at fremstå som ekstremt, og
dermed vil mulighederne for at opnå mandater reduceres tilsvarende. Derfor må det
være os, der ikke er afhængige af stemmer, som sørger for at holde tilvænningsprocessen i gang. - Samtidig med at vi systematisk gør det umuligt at lappe på løgnene om det, der foregår med vort land, og
også skaber den ammunition i debatten,
som gør det muligt for folk at se, at de har
en retfærdig sag.

Hvad er ressouccme?
DDF's ressourcer til løsning af disse
opgaver er følgende:
DDF har for det første el godt kontaktnet. Intet tyder på, at dette netværk er på
retur - meget tyder på det modsatte.
DDF har for det andet et solidtadministrativt apparat. Men tilgangen af personer til dette apparat er i stor stil gledet videre til opgaver uden for DDF. Så at der
fortsat er relativt få til at bære hos os. - Vi
må i så henseende blot trøste os med, at
det har der altid været i Danmark. Også i
Frihedskampen 1940-45 var der kun få forholdsmæssigt svarende i antal til det, vi
i dag disponerer over. Og vi kan næppe
forvente at tiltrække flere, fordi jo kun få
har den hårde hud, som er nødvendig i arbejdet.
DDF bar for det tredje i kraft af mange
frivillige bidrag en økonomi, der løber
rundt. Man havde kunnet frygte, at Danmarksfondens oprettelse ville suge for
store beløb bort fra det almindelige foreningsarbejde. Men dette er kun sket i moderat omfang. Vi må imidlertid tage højde for, at prognosen for vore almindelige
indkomster er ugunstig, eftersom en del
bidrag jo nu opsuges af de andre foretagender, der er opstået i de forløbne år.
Endelig for det.fjerde har DDF en stabil medlemsmasse rummende megen almindelig sund fornuft og dømmekraft hvortil kommer støtte af en del gode tænkere, der er i stand til at levere mere end
den standardvare af efterplapreri og tomhjernet sniksnak, som præger vore modstanderes budskaber.

Hvad er de taktiske muligheder?
Ved overvejelsen af hvorledes vi udnytter disse ressourcer bedst, må vi tage højde for, at mulighederne er ændret radikalt
siden foreningens stiftelse ganske simpelt
i kraft af vor egen succes. Fakta på indvandringsområdet er som sagt nu stort set
tilgængelige for hvermand, hvis han ellers
gider kigge efter dem. Og de synspunkter
og argumenter, som man nødvendigvis
når frem til ud fra disse fakta, er i dag gan-
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T Kort. reviso,:

ske almindeligt tankegods, som overalt
gengives af også de "officielJe" opinionsdannere. Man kunne udtrykke det på den
måde, at den vare, vi var stort set ene om
at sælge for ti år siden, i dag kan købes i
hver eneste kiosk. Dette indebærer, at skal
vi overhovedet tiltrække den medlemsmæssige og økonomiske støtte, som er en
forudsætning for en fortsat aktivitet, kræves der stor omsorg med kvaliteten i det,
vi tilbyder. Ellers har folk simpelt hen ikke mere nogen grund til at gå til os.
Dernæst må vi forstå betydningen af
den bevægelse, der har fundet sted på det
organisatoriske plan. Under sidste krig
samledes Frihedsrådet efterhånden som et
forum for spredt opståede grupper, der
selv ønskede denne samling. I dag er der
opstået spredte grupper i konsekvens ikke
mindst af det, DDF har udrettet. Problemet var dengang at samle Spredte tråde,
som selv var interesseret i en samling. I
dag har problemet været at sprede trådene, så at fissionerede grupper hver for sig
kunne nå deres selektive mål. Men dette
giver et problem med samtidig at få disse
grupper til at forstå nødvendigheden af, at
derforbliver et fællesskab. Begynder de at
konkurrere indbyrdes og bekæmpe hinanden - eller at misbruge os som platform
for deres egne ambitioner - vil det ende
galt.
Hvad skal vi gøre?
Alt dette tilsiger, at vi ikke skal bruge
flere kræfter på at få de almindelige oplysninger ud, som i dag kan findes alle
mulige andre steder også. Når man ikke
mere behøver at ringe til DDF for at få at
vide, hvordan tingene stiller sig m.h.t. befolkningsudviklingen m.v., kan vi ikke
bruge vore primære kræfter på at distribuere den slags. Vi må i stedet lægge den dominerende vægt på bladet og den kommunikationskanal, som gør det muligt for et
stort publikum at "kigge over plankeværket", nemlig vor hjemmeside på Internet.
Her - samt på informationsindsamlingen
- må de bedste til rådighed værende ressourcer allokeres.
Som redskab til at få budskaberne ud er
f.eks. klistermærkekampagner og offentlige møder derimod uhensigtsmæssige. I
betragtning af det antal mennesker, der
selv under gunstigste omstændigheder
samles til et møde(op til et par hundrede),
er de ikke indsatsen værd sammenlignet
med de øvrige kanaler, der nu står til
rådighed. Møder er derfor i det store og
hele kun relevante som bindeled til medlemskredsen - og i mindre skala for samling af særligt aktive omkring specifikke
projekter.
I øvrigt må vi i vor økonomiske plan- ....
lægning tage højde for, at der nu bliver ta ,..
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le om et meget langsigtet arbejde. Økono·
mien og den arbejdskraftmæssige situation i denne fase må derfor bringes ind i
passende stabile rammer. Herunder må vi
til at købe os til bistand, der ellers må ydes
af frivillige, som i det lange løb vil blive
opslidt under vægten.
I dag kan man være medlem for I00 kr.
Men groft set koster det det dobbelte at
holde de nuværende aktiviteter i gang.
Nogen betaler altså for andre. Hvis de, der
kun betaler I00 kr., ikke er studerende, arbejdsløse, folkepensionister el. lign., må
de nok indstille sig på at betale noget me-

re. Vi nødsages kort sagt til at sætte kontingentet op, så at det for dem, der er i
stand til at yde, svarer til det, der er brug
for under de fremtidige forhold. Hvis vi
skal overleve i det lange løb, må vi så at
sige sørge for at blive kommercielt bærekraftige.
De bidrag, der indgår til Danmarksfonden (gaver og arv), kan vi herefter anvende på de omgærdende aktiviteter: Særlige
tilskud til ungdomsarbejde i andet regi,
særlige researchopgaver, særlige publikationer og aktioner i andet regi o.s.v., sådan
som det hidtil har været tilsigtet.

"Kaos'' i Den Danske Forening
Sådan lød overskriften i en større avis
efter foreningens møde i Århus 21/6. Et
for medlemmerne forvirrende budskab.

Foreningsapparatet
Inden medlemmerne begynder at frygte dette kaos, er det værd at buske på, at
foreningen er indrettet netop med sigte på,
at den ikke skal kunne skubbes ud i kaos.
Dette sker ad to veje.
/) Foreningen er styrelses/ede/. Brushoveder kan derfor ikke overtage ("kuppe") DDF f.eks. ved at sætte sig på et
landsmøde. For juridisk set er det lam
den ~elvsupplerende styrelse, der i sidste ende bestemmer.
2) For at undgå at aktiviteterne kan stoppes ved at slå styrelsen ud (f.eks. med
en "antiracismelovgivnint'}, er der ud~
peget en gruppe, der med forankring i
Danmarksfondens midler kan fortsæt te aktiviteterne på anonym basis.
Det aflyste landsmøde
Århus-mødet havde et noget specielt
tilsnit:
Politiet i Vejle havde Grundlovsdag tilladt "moddemonstranter" at placere sig få
meter fra det valgte mødested, nemlig Jerlev Kro. Det var på denne baggrund helt
uforsvarligt at holde mødet der. Disse
såkaldte demonstranter optræder nemlig
efter al erfaring voldeligt på en sådan måde, at politifolkene ikke ville have haft nogen chance for at stoppe hærværk på kroen og angreb på mødegæster. Vi måtte se
samme udsigter i øjnene for det efterfølgende landsmøde 21/6 på kroen. Dette
blev derfor som oplyst på foreningens telefonsvarer aflyst et døgn før. I steder henvistes til, at Århus-kredsen havde besluttet at holde et alternativt møde. Dette anbefalede foreningen derfor de skuffede
mødegæster at tage til i stedet.
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Problemerne
Justitsministeren blev forhåndsunderrettet om vor bekymring for mødet uden
at gøre noget effektivt for at løse det sikkerhedsmæssige problem. Samtidig ser
vi, at en af de mest aggressive grupperinger
mod foreningsmøderne, nemlig REBEL,
der f.eks. stod bag den "dem.on~tration" i
1996, som udartede til hærværk på Kongeåkroen, nu er blevet tildelt flere hundrede tusinde kr. i offentlige tilskud (tipsmidlerne). Og thv. statsminister Anker
Jørgensen udarbejder som bekendt "antiracisme"anbefalinger under vejledning af
det venstrerevolutionære DEMOS-foretagende, der leverer den desinformation,
som udgør det formelle påskud til overgrebene mod os.
Disse grupper er med andre ord blevet
regeringsrelaterede på en sådan måde, at
vi må regne med, at det er velset, at de forsøger at lukke munden på os. Af den
grund kan vi ikke mere regne med at kunne holde landsmøder under anstændige
forhold. Store grupper af foreningsmedlemmer bar også måttet afstå fra overhovedet at deltage i noget som helst, fordi de
systematisk fotograferes på vej til møderne og derefter fremstilles som "nazister0 i
pressen, hvilket de ikke kan bære i deres
civile erhverv. Disse medlemmer har allerede af den grund ingen mulighed for at
øve indflydelse på det landsmøde, der har
været tradition for at holde.
Medlemslndflydelsen
Traditionen for, at styrelsen arbejder ud
fra de retningslinjer, der fastlægges på et
årligt landsmøde for medlemmerne, kan
derfor ikke videreføres. Denne realitet har
foreningen set i øjnene i længere tid. Op
til det afgørende jubilæumslandsmøde
1997 blev der derfor holdt formøder med
de mest aktive medlemsgrupper.

På grundlag af disse kommunikationer
blev der udarbejdet et oplæg til en ændret
aktivitetsprofil i overensstemmelse med
den udvikling, der har fundet sted de sidste IO år. Det var meningen, at dette oplæg
skulle have været drøftet på landsmødet i
Jerlev. Men når et egentligt landsmøde ikke kunne boldes, er det altså ingen katastrofe. For oplægget afspejler holdningen
i den mest aktive del af medlemskredsen.
Århus-mødet
I kraft af Århus-kredsens initiativ var
der mulighed for at få en drøftelse af tingene i et videre forum. Formanden gennemgik derfor oplægget på mødet, og det
lagdes op til forsamlingen at formulere de
målsætninger, foreningen fremtidig bør
virke for ("den gode danskers ti bud").
Der dukkede imidlertid nogle personer
op, som længe har plaget foreningens redaktør med krav om trykning af artikler
om et verdensomspændende "jødekomplot", og som åbenbart nu ville have dette
tema inkluderet i foreningens virksomhed.
Styrelsen agter ikke at bruge tid på dette pip. Men megen tid gik for næstformanden med at kridte banen op. Nogen
nærmere diskussion om vor aktivitetsprofil kom det derfor ikke til.
Konsekvensen er, at foreningen fra nu
af kører i henhold til oplægget, der er optrykt ovenfor.
Det nyorganlserede DDF
På det organisatoriske plan er foreningen herefter opdelt i funktionsområder:
Styrelsen
Foreningens overordnede ledelse ligger
fortsat bos styrelsen, hvis sammensætning er uændrel Styrelsen mødes efter be·
hov, dog mindst 2 gange årligt.
Medlemskontakten
Medlernskontakten varetages af styrelsesmedlem Povl Vinther Jensen med bistand af Henrik Søndergaard, der vil arrangere løbende kontaktmøder i de enkelte landsdele. Nettet af kontaktpersoner til
foreningen opretholdes uforandret. Særligt
interesserede/aktive kan efter aftale med
næstformanden få lejlighed til at deltage i
styrelsens møder og diskussionerne på
samm.e.
Admi1J.ist.ra1ion

Foreningens administration varetages
af næstformand Harry Vinter i samarbejde med styrelsessekretæren og telefonsekretæren. DANMARKSFONDEN varetages dog af dennes særlige bestyrelse
som hidtil.

RedakJion afDANSKEREN
Redaktionen af bladet varetages af Peter Neerup BuhVSune Dalgård/joumalist
xx. Bladets indretning justeres i henhold
til resultatet af den læserundersøgelse, der
udsendes med nærværende nummer. Målet er, at bladet skal kunne bære sig selv
økonomisk - og at det skal fortsætte på
den måde, indtil denne økonomiske bærekraft svigter, fordi læserne føler, at de far
tilstrækkelige informationer i den almindelige presse.

Redaktion afINTERNET
Foreningens hjemmeside på Internet varetages afFIMBUL, som er en gruppe studerende og yngre kandidater knyttet til foreningen. Af hensyn til deltagernes civile
tilværelse vil denne redaktions identitet ikke blive offentliggjort, men henvendelser
til den kan rettes til DDF's postboks.

mationsindsamling og pleje af særlige
netværkskontakter.

Pressetalsmand
Pressetalsmand er - fortsat - formanden, Ole Hassclbalch.

''Dronten''
Ny dansk national
internet-hjemmeside
v.!advokat Knud Bjeld Eriksen

Møder

FOR personlig frihed, direkte demo-

Medlemsmøder holdes i Ringsted 2.
september, Gilleleje 9. september, Odense
17. september, ~akskov 24. september og
Aalborg 30. september.
Alle møderne begynder kl. 19.30.
Tilmelding om deltagelse rettes på
forhånd til enten Poul Vinther Jensen tlf.
75 61 08 49 eller til Henrik Søndergaard
tlf. 48 24 25 88.

krati, ærlig og korrekt information, væsentlige nyheder for danskerne, kulturel og åndelig opvågnen.
IMOD medie-, kultur- og anden magtmafia, der forgifter almindelige,
ærlige og lovlydige danskeres
liv med løgn, bedrag, udsugning
og magtvanvid.

Annonce
Internet-hjemmeside

TNFO-fimktion
Formanden, Ole Hasselbalch, opbygger en tænketank inden for foreningens
virkeområde og sikrer den fortsatte infor-

www.glistrup.com

DANSKEREN
udgives af Den Danske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund,
uatbængigt af økonomiske og poli6ske interesser at sikre dansk kultur,
sprog og levevis i en verden, der trues af kaos. overbefolkning, vold og
fanatisme.
Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonne.re på bladet for 125 kr. om året. lndmel-

delscs- og bestillingskupon se nedenfor.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (0\1. kopier af det)
og foreningens andre tryksager må ikke omdclcs prh~t sammen med
trykmateriale fra anden kilde eller med påført tekst, logo el.lign.
DANMARKSFONDEN
AF 5. MAJ 1995

Annonce

Adresse:
http://dknet.dk/-olk/menudron.html
Ø/(l)nomisk støJte m()(//ages med rak
på giro 4147820.

Foreningens adresse: Pos.tboks 411 , 8l00 Århus C.

Telefonsokrctariat. Tlf. og telefax: 86 13 24 Ol. Giro: 454-7SS1
E-mail: Danskeren@Danskeren.dk

Internet~ hup:\\www.dendanskeforening..dk
Redaktion:

Dr. phil. Sune Dalgård (ans,•. red., styrelsesmed!.). tlf. og fax 31 55 18 02
Modekonsulent: Murer Poul Vinther Jensen (styr.med!.), tlf. 75 6t 0849
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.med!.), tlf. 33 IS 19 92,
telefax 33 15 51 96

Lokale kontaktpersoner:

Københ3''11: Cand. mag. Peter Noerup Buh! (styr. medl.), tlf. 3I S977 40.
Nordsjælland : Prof.,jur. dr. Ole Hasselbaleh (form.), tlf. 49 1915 54,
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 2S 88.
Mld1$jælland: Bibliotekar Harry Vinter (næstfonnand), tlf. 46 78 75 93
SydsjæUand: Lærer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 5387 80 32
Den Danske Forenings styrelse administrerer Fyn: Fhv. politiassistent Erik Dagø, tlf. 62 22 S6 58
Danmarks/enden a/5. maj 19.95, der er en kampSyd- og SønderjyU.nd: Ek,pedient Ellen E"-ers (styr.med!.),
fond, hvis midler anvendes i overensstemmelse
tlf. 74 43 51 51, Kai Pedersen, tlf. 7S 44 SO 27
med Den Danske Forenings formAlsbestemmelse Sydøstjylland: Fhv. overlærer Ingrid Mathome, tlf. 75 614776
til at sikre danskernes ret tiJ en tilværelse p§ egne
Østjylland: Herbert Nielsen, tlf. 86 17 46 69.
præmisser her i landet Fonden er opbygget på Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fog,, tlf. 97 42 91 31
grundlag af testamentariske og andre gaver.
Nord,-estjyUand: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Bidrag kan indsættes på foreningens girokonto.
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 71 12
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreninge11. men kan formidle kootakt til den.

Indmeldelses- og bestillingskupon
Navn: - - - -- - -- - - - - -- -- -- -

D

Jeg indmelder mig herved i Oe.n Danske Forening

og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der

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

inkluderer tilsendel,:;e af Danskeren, til foreningens

adresse eller på dens postgirokonto 454-7551.

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

D

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

Evt. telefonnr.: -

D

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt pA

Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100 År/ms C.

bladet Danskeren (125 kr. årligt).

-

- - - - - -- - - -- - - -
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Fotokopier og giv videre!

Racisme?
Racisme er opfattelsen af, at en nations racerenhed bør bevares, og troen på en bestemt
races overlegenhed og medfødte ret til at herske. Racister mener, at folk skal behandles

forskelligt alt efter deres biologiske oprindelse.
Racisme er modbydelig, fordi ingen kan gøre for, hvordan han eller hun er født!

Men det er ikke racisme at modsætte sig, at fremmede i stort tal bare slår sig ned i Danmark.
- Så havde selv de frihedskæmpere, der bekæmpede tyskerne i 1940-45, været racister!
Smarte folk, der tjener tykt på indvandringen, har imidlertid prøvet at give ordet racisme
en ny betydning, så at det kan bruges imod dem, der vil værne Darunark mod vor tids folkevandring. De prøver at få det til at se ud, som om det er "racistisk" at modsætte sig masseindvandringen og misbruget af flygtningereglerne. - Og så kan de jo også samtidig tjene
penge på at bekæmpe denne "racisme".
Sådant er fup og propaganda!
Modsæt dig denne løgn!

Sådan ligger landet:
Østre Landsrets dom af2/6 1992, 10. afd. a.s. nr. 488/1991: "Udtalelsen ... 'Den Danske Forening (er)
en racistiskforening' kendes ubeføjet".

Forfatteren Ole Hyltoft, EkstraBladet 6/4 1989: "Vi, der vil have den muslimske indvandring definitivt
stoppet, og muslimernes loyalitet mod deres nye fædreland klart bekræftet, er ikke racister. Men vi vil
have lov til at skelne mellem frihed og ufrihed, og mellem retfærd og terror."
Mehmet Omit Necef, tyrkisk indvandrer, universitetsforsker, Weekendavisen 13/3 1992: "Bekæmpelse
af racisme er efterhånden blevet arbejds/øse venstrejløjspo/itikeres beskæftigelsesterapi. De bruger begrebet terroristisk til at tyrannisere politiske modstandere med. Den rendyrkede racisme findes så godt
som ikke i Danmark. Men Jagten efter den er blevet en hel besættelse. - Hvis der dukker nogle få
eksempler op på uforfalsket racisme, opleves det nærmest som en lettelse. Så er der igen noget at
bekæmpe og beskylde andre for, samtidig med at ens eget selvværd kan vokse".
Behice Giikdemir, tyrk, Jyllands-Posten 21/7 1996: "De, der siger, at danskerne er racister, er de mænd,
som laverforeninger og kritiserer for at.få penge og kontorer. Vi skammer os over dem. Danskerne er
ikke racister."

Professor Bent Jensen, Weekendavisen 31/I 2 1992: "Vi er godt på vej til, takket være en intolerant og
hysterisk holdning i de helliges samfand, at kriminalisere det store flertal afskikkelige mennesker, som
hverken er racister eller fremmedhadere, men som ikke desto mindre må finde sig i at blive tilsvinet med
disse skældsord, som nu tankeløst efterplapres afenhver mediepapegøje."
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