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

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

Tidevandet er ved at vende ude i 
Euxopa. 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Dødsvolden i Glostrup 
Der er flere friske eksempler, som f3r 

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

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

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

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

Fremmede bag masker 
Et andet iøjnefaldende tilfælde er de 

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

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

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

Terror mod værgeløse gamle 
Selv om danskerne efterhånden er ble

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

politiet for talrige andre groveforbrydel
ser. 

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

Jyllands-Postens selvcensur 
Dagen efter blev sagen udførligt 

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

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

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

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

Hvordan reagerede så det selvcensure
rende blad, der ynder at fremstille sig 
selv som et af landets største, seriøseste 
og bedst orienterende dagblade med li... 
absolut respekt for kendsgerningerne og ~ 

DANSKEREN - NR. 4 • SEPTEMBER 1993 3 

li 



andres meninger? Trykte det Berings 
afslørende læserbrev? Nej, såmænd. I 
stedet modtog han følgende, meget 
sigende svar fra dagbladsgigantens 
debatredaktion: 

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

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

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

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

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

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

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

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

S.D. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyt fra propagandaministerierne: 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Italien strammer til 
Det italienske parlament vedtog for tre 

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

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

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

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

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

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

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

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

Frankrig søger helt at stoppe 
indvandringen 

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

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

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

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

Folkets vilje 
Hvis man foretager en sammenligning 

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

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

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

Illegal indvandring til 
Vesteuropa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Problemet om indvandringen blev 
overhovedet ikke debatteret under valg
kampen. 

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

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

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

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

To års galgenfrist 
I det gaullistiske parti er det en almin

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

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

• 

Sort invasion 
Allerede for nogle år siden kunne man 

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

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

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

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

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

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

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

Blokade mod 
oplysning 

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

Det lyder nok rimeligt. 
Men hvordan forholder det sig med 

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

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



En menig siger sin mening- uden om Hjemmeværnets censur: 

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

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

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

Alltoioe de Saiot llxupery. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

At komme hjem så hurtigt som 

muligt. ~ 
Intet af dette passer på de fremmede, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi ønsker heller ikke at udelukke 
impulser udefra. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Efterskrift: 

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

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

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

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

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

Niels Ebbe Lundho/1 

Kildeangivelse: 

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

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

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

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

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

Jeg kan belyse min påstand med et 
eksempel. 

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

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

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

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

Jeg accepterede og fremsendte en kro
nik i god tid. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niels Ebbe Lundholt 

• 

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

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

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

Det er dobbelt så mange som i Dan
mark. 

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

Joomali11, cand. polit. FWlk DahJgwd 
i Bcdiogslcc Tidcode 'JJ3 93. 

DANSKEREN • NR. 4 • SEPTEMBER 1993 9 



Bosætnings lov 
Udlændingelovgivningen bar ffiet et tilskud i form af 

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

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

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

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

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

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

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

Den indre svinehund 
påAUC 

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

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

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

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

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

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

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

månedlige??? 
Vibeke Graven og Søren Hansen er 

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

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



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

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

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

HV. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AIDS-smitte 
stadig mere 
fremmed 

• 

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

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

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

(Kilde: Jyll.-Post. 17/6 93). 
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