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Klassekamp 
Der er et monster på færde i Euro

pa: "Fremmedhad og racisme". Alle 
gode magter har sluttet sig sammen i 
en hellig klapjagt på dette monster -
kirken, politikerne, journalisterne, 
kunstnerne og lederne af alskens or
ganisationer. 

Vor historie lader sig under alle hid
til kendte samfundsformer betragte 
som klassekampenes historie. Kam
pene mellem den frie og slaven, patri
cieren og plebejeren, herremanden og 
den livegne, kort sagt: undertrykkeren 
og den undertrykte har stået i et sta
digt modsætningsforhold til hinanden 
og har snart i det skjulte, snaii åben
lyst ført en uafbrudt kamp mod hinan
den. 

Således også i dag. Arbejderen, 
landmanden, fiskeren, den lille er
hvervsdrivende, dem uden adgang til 
sikre og bøje stillinger, pensionisten, 
de udstødte og arbejdsløse osv., kort 
sagt det menige folk i hele Vesteuropa 
bliver hårdere og hårdere udbyttet af 
den nye overklasse. Hvor undertryk
kerne før mente at have Gud, natmen, 
retfærdigheden o.s.v. på deres side, 
henviser de nu til "menneskerettig
heds" -love. 

I sommer har det f.eks. været kriti
seret, at der er uforholdsmæssigt man
ge lavtuddaUJlede blandt Hjemmevær
nets nye rekrutter, og at mange af dem 
angiveligt er "racister''. Overalt i Eu
ropa er elitens opmærksomhed åben
bart med bekymring rettet mod, at 
"racisterne" oftest er de udstødte -
dem, som måtte vige for at gøre plads 
til de fremmede. Det syder og koger 

over denne uretfærdighed i Europas 
stadig større underklasse. 

Ved det kommende folketingsvalg 
må det ikke gle1mnes, at problemets 
rod netop er denne nye klassekamp -
kampen mellem den lille fædrelands
løse overklasse, der har fordel af lan
dets fremmedgørelse, og det store 
flertal, som bl iver dens ofre. Valget 
bliver måske sidste mulighed for ved 
hjælp af stemmesedlen at undgå en 
katastrofe, så ingen bør lade sig nane 
af partiers kortfristede lapperier på 
symptomer. Kun kandidater, der rede
ligt vil tage fat på det grundlæggende 
problem, er en stemme værd. 

Nutidens underklasse bør erkende, 
at situationen er for alvorlig til fortsat 
at opføre sig som børn, der ikke be
kymrer sig om fremtidsudsigterne, 
når de blot i øjeblikket uforstynet får 
lov til at gnaske sukkergodt i sig. Hvis 
folket vi l leve i frihed og velstand på 
længere sigt, er det på høje tid at bry
de med den herskende klasse og med 
de partier, som har forrådt landet med 
velberåd hu og uden ydre rvang - no
get hidtil uset i historien. 

Klassekampen er en realitet som 
ingensinde før: Den besiddende klas
ses kapital er i dag medierne, den of
fentlige mening, hvor sandt og falskt, 
godt og ondt, defineres. Med denne 
besiddelse kan underklassen tyranni
seres og kujoneres til at støtte profi
tørerne af fremmedgørelsen. Hele 
det menige folk står altså nu i den 
samme situation, som Socialdemo
laatiets vælgere stod i for I 00 år si
den. 



Ikke sympatisk 
"Vi skal støtte de undertrykte overalt, hvor vi kan, hvad enten de 

undertrykkes på grund af race, religion eller politisk opfattelse.'' 
Således skrev nuværende justitsminister Erling Olsen i bogen 

"Når højrebølgen ebber ud" fra 1985 (hvori han også langede ud 
mod "racisme" i Danmark). Ideen om at "støtte de undertrykte 
overalt" stammer direkte fra Den franske Revolution og er et af 
de typiske udtryk for en farisæisk mentalitet. Der er her ingen 
tvivl om, at den ene part i en konflikt er 0 god't, den anden "ond'\ 
og at hvem der er hvad kan afgøres sikkert af en udenforstående 
tredjepart. 

Det var også Erling Olsen, som i 1979 indledte sin bog "Den 
barberede Marx" med følgende ord: "Karl Marx var en stor tæn
ker, en flittig forsker og en vældig igangsætter. I Socialdemokra
tiet har vi meget tilovers for ham. Men vi har ikke ret meget til
overs fra ham.'' 

Det betyder, at Socialdemokratiet for Erling Olsen i praksis 
p.g.a. udviklingen har måttet fravige marxismens ekstremisme, 
men at det grundlægge11de i holdningen hos Marx er han enig i. 
Hermed udviser han endnu et træk fælles med de franske revolu
tionære: "Der er ingen fjender til venstre", var disses lø·sen -selv 
med det yderste venstre er der en grundlæggende fællesnævner i 
kampen mod "højrebølgen". 

Erling Olsens appeaseme111 overfor og "dialog" med christianit
ter og autonome kan lettere forstås, når man kender hans ideo
logiske baggrund. Som de franske revolutionære i 1790' eme lader 
han i I 990'crne gadens parlament fll frie tøjler til at løbe stonn 
mod den fælles fjende, overfor hvilken ingen sympatiens bånd 
binder. "Fremskridtspartiet - ikke realistisk - ikke sympatisk" er 
den karakteristiske titel på en bog fra 1976 af Erling Olsen. 

Sjældent har en justitsminister som han ladet sine personlige 
sym- og antipatier veje med i Fru Justitias vægtskåle. 

Palæstinenza 
Oe seneste måneder har bragt en ny hoben eksempler på den 

galopperende galskab i den asylpolitik, der i en årrække har 
været praktiseret over for palæstinensiske "flygtninge", hvad en
ten de kom fra Palæstina, fra Libanon eller fra helt andre steder. 

l overvældende mængde er der blevet givet dem asyl og flygt
ningestatus, skønt de i langt de fleste tilfælde utvivlsomt ikke var 
individuelt og personligt forfulgte der, hvor de kom fra, men i det 
højeste sammen med andre befolkningsgrupper var ramt af 
krigsuro i Mellemøsten eller af borgerkligen i Libanon. 

En stor gmppe, som de danske flygtningemyndigbeder til slut 
ikke ville lade blive her, fik endda via kirkebesættelser og en 
dansk medløber-lobby på og uden for Christiansborg geruiem
ført en særlov, som satte al normal lovprocedure til side og skaf
fede dem varigt ophold. 

På det seneste har vi været vidner til en stribe af de mest skam
løse eller oprørende episoder fra disse fremmede, som stadig i 
stort omfang strømmer hertil trods det, at krigsbegivenhederne i 
deres hjemegne enten for længst er ophørt eller er i færd med det 

En familie søgte således at tilsvindle sig varigt ophold her ved 
oprevet at melde en lille søn sporløst forsvundet eller bortført på 
Hovedbanegården i København. En månedlang politiindsat~ i 
millionklassen afslørede, at drengen \'lir sendt til fanlilien i Liba
non. I eftersommeren har flyselskaberne knap nok kunnet klare 
trafikpresset af palæstinensiske "flygtninge", der skulle "hjem" til 
Da1unark efter lange ferieophold i de områder, de angiveligt i fare 
var flygtet fra. Samtidig terroriserede bander af unge palæstinen-
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sere danskerne med overfald, indbrud o.s.v. - til en afveksling især 
i Århus-området. 

Men vore flertalspolitikere lukker øjne, ører og munde. De vil 
ikke vide af den selvindlysende løsning: 

Send dem hjem- altså derti~ hvor de kom fra og hører hjemme! 

En køn plante 
"Han står for en humanisme, et livssyn, en menneskelighed og 

en forståelse for forskellige etniske gruppers vilkår, kultur og 
udgangspunkter som gør, at vi glæder os over hans ja til tilbu
det", prækede statsminister Poul Nyrup Rasmussen salvelses
fuld!, da han i januar havde udpeget Peter Seeberg til formand 
for Nævnet for Etnisk Ligestilling, som rege,ingen havde bega
vet os med (Information 28/1 94). 

Sccbergs "humanisme", "livssyn" og "menneskelighed" kun
ne man nok gøre sig sine tanker om, da det afsløredes, at han i 
1975 proklamerede: "Reaktionen er for alvor kommet til Dan
mark" og tilstod, "at ud fra mine betragtninger er det også for
ståeligt, at folk som f.eks. Baader-Meinhof-gruppen går til yder
ligheder for at se et resultat, som de ved, ikke kan opnås ved par
lamentariske midler" (B.T. 19/5 75,jf. Danskeren 1994 nr. 2 s. 2, 
nr. 3 s. 7). Den store "humanist" kunne altså ud fra sit "livssyn" 
meget vel forstå noget af den blodigste og hensynsløseste terror, 
vi siden nedkæmpelsen af nazi-terroren har set i hjertet af Euro
pa. 

Nu skal denne "humanist'' så forestå den "holdningspåvirk
ning" af danskerne, man uden blusel annoncerer som en af det 
nye nævns vigtigste opgaver (Jyll.-Post. 23/1 , 3/2 94). Altså en 
ren propagandavirksomhed eller på jævnt dansk hjernevask for 
at få danskerne til at opgive deres uvilje mod at se deres fædre
land blive lagt åbent for en fremmedinvasion mere effektiv og 
v-,1rig end den nlilitære tyske for et halvt århundrede siden. 

Og minsandten om det ikke viser sig, at "humanisten" Seeberg 
har erfaringer og forudsætninger netop fra dengang for sin propa
gandavirksomhed nu. I 1944 (det er ikke en trykfejl, men virke
lig så sent som i nazibesættelsens næstsidste år 1944) meldte den 
da 19-årige Haderslev-student Seeberg fra Skrydstrup sig som 
frivillig Tysklandsarbejder og drog til tyske filmstudier i .nærhe
den af Tempelhof-flyvepladsen i Berlin. Der arbejdede han 
såmænd - åbenbart sanunen med tva11gsudskrev11e franske og 
hollandske arbejdere - på opbygningen af dekorationer og andet 
udstyr til optagelse af film, der skulle "opmuntre" soldaterne 
ved fronten og den lidende hjemmefront - altså midt i propagan
daminister Goebbels' hjernevaskeri, hvorfra så mange skønne 
åndsprodulcter om jøderotter og andre undermennesker var ud· 
gået. (Jyll.-Post. 5/6 81). 

Alt dette efter sigende, for at Seeberg kunne komme i kontakt 
med "virkeligheden". 

Samtidig lærte hundreder eller tusinder af danske modstands
folk den tyske "virkelighed" at kende i nazisternes koncentrati
ons- og dødslejre, hvoraf nogle lå ikke langt fra de Goebbelske 
filmstudier i Berlin. 

Andre tusinder af Seebergs jævnaldrende satte liv og frihed 
ind i modstandskampen i Danmark, hvor den tyske terror folde
de sig stadig mere usminket ud - med mordet på Kaj Munk som 
indgangsvarsel til året 1944. Der kunne den unge, søgende Sec
berg have fundet den danske virkelighed. 

Det er denne nazipropaganda-arbejder, statsministeren nu har 
sat i spidsen for nævnet, der har "den primære opgave ... at være 
holdningsskabende over for danskerne" i deres holdning til den 
nye fremmedinvasion. (Jyll.-Post. 3/2 94). 

Jo, pengene passer sandelig! 



(N azi)kollaboratøren 
Yi har tidligere berettet om, hvilkei, 

baggrund.formanden for "Nævnet for 
Etnisk Ligestilling", forfatteren Peter 
Seeberg, har. Han tilsluttede sig såle
des i 70 ·erne på ejendommelig vis 
tilsyneladende Baader-Meinhofban
dens metoder. 

Men det er værre fat endnu. En 
overlevende fra modstandsorganLrati
onen Studenternes E..flerretningstjene
ste har nu g;ort opmærksom på, at den 
højt ansete multietniker også har en 
fortid som nazi-kollaboratø,: Han del
tog i 1944 i.fremstillingen q(nazistiske 
propaganda/i/ml 

Vi bringer 11forkor1e1 et brev fra en 
af Frihedskampens ve/emner til nogle 
af de organisationer. der under See
bergs forsæde deltager i Det etniske 
Liges1i/li11gs1uevns arbejde for at skaf 
fe fremmede folkegrupper ligestil/i11g 
med danskente. 

Red. 

Den 28n 1994. 

Formændene for Dansk Folkeoplys
niogs Samråd, Kommunernes Lands
forening, Amtsrådsforeningen, LO og 
Dansk Arbejdsgiverforening. 

)eg tillader mig som privatperson at 
rette henvendelse til Dem i f.ølgende an
ledning: 

!følge loven om Nævnet for Etnisk Li
gestilling er Deres organisation repræsen
teret i dette organ, der har som opgave at 
sørge for, at "spørgsmålet om etnisk lige
stilling inddrages i flest mulige sider af 
samfundslivet" samt at "synliggøre og 
modvirke" forskelsbehandling, der evt. 
udøves mellem personer af dansk oprin
delse og anden etnisk oprindelse. Nævnet 
skal også bekæmpe sådan forskelsbe
handling og understøtte, at alle etniske 
grupper uanset forskelle i deres forudsæt
ninger gives mulighed for at udøve deres 
aktiviteter på lige fod. 

Det lyder smukt, ogjeg forstår egentlig 
godt, at De har ladet Deres organisation 
repræsentere. Men hvad er det egentlig, 
Nævnet skal? 

Jeg har gennem de senere år med vok
sende bekymring fulgt den udvikling, 
som har fundet sted i kølvandet på en ind
vandring, der trods skiftende regeringers 

forsikringer om "indvandringsstop" har 
tilf.ørt os et stadigt voksende antal frem
mede fra overordentlig afvigende kultu
rer. Fremmedsprogede udgør allerede nu 
over halvdelen af skolebørnene på Vester
bro og Nørrebro i København. Og Kom
muneinformation oplyste for ikke længe 
siden, at her allerede er 350.000 indvan
drere og flygtninge i landet (jf. vedlagte). 

Selv om dette tal nok er noget overdre
vet, kan det let forudses, hvad der vil ske, 
hvis det fortsætter som hidtil - hvilket ik
ke kan undgås, hvis der intet effektivt 
gøres for at stoppe immigrationen. Vi vil 
så komme til at stå med meget betydelige 
grupper af mennesker, som vi intet har til 
fælles med, og som oven i købet har et 
helt andet syn på grundlæggende værdier 
end vi selv. Som bekendt prædiker Islam 
f.eks. et andet syn på demokratiet, end 
det, vort folkestyre hviler på, idet Kora
nen kræves adlydt forud for Folketingets 
jordiske love. Dette har allerede sat sig 
spor i skolerne i de områder, hvor indvan
drerelever dominerer - se f.eks. de ved
lagte par sider fra en rapport udarbejdet af 
lærerne på Gasværksvejens skole. Jeg 
kan også minde om det kvindesyn, som er 
en cent,:al bestanddel af den islamiske 
kultur. 

Hvordan skal der kunne bygges et sta
bilt og efter vore nonner acceptabelt sam· 
fund op, som giver plads for sådant? 
Hvornår har den danske befolkning be
sluttet, at så fremmede kulturer skal etab
leres her og ligestilles med den danske? 
Hvad indebærer loven, når den tilsynela
dende forudsætter, at også efter vor opfat
telse udemokratiske eller diskrimineren
de etniske kulturtræk skal "ligestilles"? 

Jeg rejser disse spørgsmål over for 
Dem også med baggnmd i den udvikling, 
som nu er i gang i den danske ungdom. 
Denne har jo tydeligvis en ganske anden 
opfattelse af, hvad der foregår, end de ge
nerationer, der træffer de politiske beslut
ninger. Ikke mindst fordi vore politikere 
ikke er i stand til at svare meningsfyldt på 
bl.a. de lige stillede spørgsmål, radikali
seres ungdommen både over for de frem
mede og over for de danske politikere og 
institutioner, der medvirker til at skabe 
noget, der ligner et uløseligt fremtidspro
blem. 

Denne udvikling imødegås med be
skyldninger mod de unge for "fremmed
had" og deslige kritisable følelser - der 
imidlertid ikke synes at dække over andet 

end samme bekymring for fremtiden, 
som min egen generation nærede, da vi 
oplevede den tyske besættelse af Dan
mark og politikernes og de etablerede in
stitutioners svigt dengang. Jeg ved, hvad 
jeg taler om, for jeg deltog selv som ung i 
kampen mod besættelsesmagten - og 
samarbejdspolitikerne. 

Jeg frygter, at de unge heller ikke nu i 
det lange løb vil kunne holdes i ro med 
hetz mod deres holdninger, bortforklarin
ger af, hvad der foregår, og beskyldninger 
for "ansvarsløs" adfærd, når de sætter sig 
til modværge. Og jeg føler, at den institu
tion, som De repræsenterer, er i færd med 
at kompromittere sig i de unges øjne på 
samme måde, som samarbejdspolitikerne 
gjorde over for os efter 1940. 

Hvordan kan en hæderværdig organi
sation medvirke i et nævn, hvis opgave i 
realiteten er at give helt uforligelige kul
turtræk plads som et fast element i det 
danske samfundsliv, uden at vælgerne på 
noget tidspunkt er blevet spurgt om det 
acceptable heri på en sådan måde, at an
svaret utvetydigt ligger hos vælgerne 
selv, den dag udviklingens ulykkelige føl
ger viser sig? Er deltagelse i dette nævn i 
Deres medlemmers interesse? 

Jeg tillader mig i denne forbindelse og
så at gøre opmærksom på det besynderli
ge valg, som ministeren har gjort med ud
pegelsen af forfatteren Peter Seeberg til 
formandsposten. Peter Seeberg gjorde sig 
allerede i 70-erne bemærket for en sær
præget holdning, da han i B. T. ( 19/5 
1975) udtalte bl.a.: " ... ud fra mine be
tragtninger er det også forståeligt, at folk 
som f.eks. Baader-Meinhof-gruppen går 
til yderligheder for at se et resultat, som 
de ved ikke kan opnås ved parlamentari
ske midler .... Udstrakte grupper mener i 
dag, at problemerne kun kan løses ved 
vold. Jeg håber, de ikke bruger den over
flødig, men vælger tidspunkter, hvor de 
med tilstrækkelig bredde i tankegang og 
erfaring kan få held med sig." 

Og endnu værre: Så sent i sidste krig 
som i 1944, hvor det var åbenlyst for en
hver, hvad der foregik i landet, og hvor 
Seebergs jævnaldrende var indviklet i 
kamp på liv og død med besættelsesmag
ten, drog han til Tyskland som frivi llig 
medarbejder ved fremstilling af nazisti
ske propagandafilm! Det vil næppe volde 
Dem vanskeligheder at forstå, hvorledes ~ 
en sådan person opfattes af dem, der satte 
livet på spil hver eneste dag for at komme 
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det nazistiske vanvid til livs - selv om 
Seeberg senere har søgt at skaffe sig alibi. 
ved at udlægge sin adfærd som en søgen 
efter den "uvirkelige virkelighed". 

Mit ærinde er ikke at ribbe op i disse 
gamle affærer og langt mindre at opn:I en 
form for hævn. Men jeg tvinges til at 
spørge: Besidder en mand med en så mar
kant svigtende realitetssans og mangel på 
loyalitet over for det samfund, han lever i, 
nu også ganske de rette kvalifikationer til 
at beklæde formandsposten i et så proble
matisk nævn? Kan De virkelig lade Dem 
repræsentere under forsæde af en sådan 
person? 

Men jeg må naturligvis også spørge 
mig selv, hvorvidt de organisationer, Pe
ter Seeberg har filet lejlighed til at om
gærde sig med i nævnet, overhovedet er 
klar over hans baggrund? 

Med venlig hilsen, 
Niels Ebbe Lundholl 

SEEBERG Peter forianer; f. 22/6 1925 i 
Skrydstrup, Haderslev Amt; søn af lærer 
Christian Seeberg (dod 19371 og hustru 
Karen Kjestine f. Kjær (død 1957); gift 
11/10 19S2 (ægteskabet opløst) m. Hanne 
Ellen$., f. 7 /4 1933, datter af konsul, 
direktør Borge Ludvigsen (se denne) og 
billedhuggerinden Edith Ludvigsen (. Lund. 
Student (Haderslev) 1943; mag. art. (alm. 
og smlgn. litt. hist.l Kbhs Univ. 1950; 
beskæftiget ved Nationalmuseets 3. Afd. 
1953-55 og 1956·57. Hanseatiske Museet, 
Bergen 1957-58 og Aalborg Historiske 
Museum 1959; deltager i den danske 

arkæologiske ekspedition til Kuwait 1960 
og 1961·62 og i Jens Munk mindeekspedi· 
tionen til Churchillfloden, Canada 1964; 
museumsinsp. ved Viborg Stiftsmuseum 
1960-93. 
Formand for Nævnet for Etnisk Ligestilling 
fra 1994. 
Har skrevet: Bipe rsonerne (roman, 19561; 
Fugls Føde(roman. 1957,amcr. udp 1990); 
Eftersøgningen (noveller, 1962); r · 
skript til film by• "er Knut · 
Sul•. ..,. c.. . .,, 

I Den Blå Bog ( I 994) har Seeberg åbenbart 
"glemt" at oplyse om sin ungdoms "srudieop
hold" i Berlin. 

"I hele Københavns Kommune er mere 
end halvdelen af børn i I. klasse af frem
mede folk eller kulturer. Antallet af frem
mede stiger, og fødselstallet hos dem er 
langt større end hos danskere. Med den 
historiske baggrund, vi egentlig godt ved 
besked om, er det ikke længere uvist, om 
vi får de samme problemer her i landet, 
som " kan se i alle andre lande. Spørgs
målet-er lruit, -irvornårf" 

Advokat Folmer Rcindel, København, 
i Jyllands-Posten 26/7 1994 i et indlæg under 
O\'eNkritlen "Folkemord-da ikke her". 
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Undergrundslitteratur 
En medarbejder ved det svenske for

svars analyseinstitut, Gunnar .Jervas, fik i 
1993 en pjece, "Flygtningeeksplosionen 
- vor tids skæbnekrise", udgivet på det 
svenske udenrigspolitiske institut. Denne 
tryksag er tilgået os i en (tilsyneladende 
korrekt) dansk oversættelse. Originalpje
cen indeholder en del oplysninger, der er 
specifikt svenske, men i den danske udga
ve er i noter redegjort for de tilsvarende 
danske forhold. 

Den danske udgave er udarbejdet af 
noget, der kalder sig '"Danske Studenters 
Oplysningstjeneste", som ikke har kunnet 
identificeres gennem telefonbogen. Vi 
modtager gerne nærmere oplysninger 
om, hvem der står bag. Medlemmer, der 
måtte være interesseret i pjecen, kan ind
sende deres ønske til os - gerne vedlagt 
en frankeret svarkuvert (størrelse mindst 
C5 og med 5 kr. porto). Vi vil så videre
formidle ønsket om at la tilsendt pjecen, 

FlYGTNINGEEKSPlOSIONEN 
- VOR TIDS SKÆSNEKRISE? 

såfremt det skulle lykkes at komme i for
bindelse med udgiverne. 

Racisme i Politikens Hus 
På det seneste har racismen ved flere 

lejligheder stukket sit hæslige fjæs frem i 
de aviser, der udgår fra Politikens Hus. 

Således ku11Ue man i Politiken d. J/6 
læse om Hassans sønner, der læser lektier 
fi re-fem timer om dagen og desuden går 
med aviser. "Den store skal være pilot og 
den yngste læge" hedder det, hvorefter 
skribenten konkluderer, "at det kan dan
ske drenge ikke". 

Politikens skribent ved øjensynlig intet 
om, hvad Hassans sønner og danske drcn· 
ge kan og ikke kan. Under alle omstæn
digheder er smøreriet et klokkerent ek
sempel på racisme. 

D. 27/5 bragte Politiken et interview 
med en ung tyrkisk kvinde, som fortæller, 
at hun ikke vil giftes med en dansker. "Jeg 
vil ikke kunne trækkes frem som et dårlig 
eksempel på, hvad der sker, når tyrkiske 
piger får meget frihed". 

Et medlem af DDF skrev herefter et 
læserbrev til Politiken, hvori det bl. a. 
hed: "Hvad dårligt er der ved at blive gift 
med en dansker? eller en aliikaner? eller 
en kineser? Udtalelsen er en forhånelse af 
danskerne som national og etnisk gruppe, 
og den er derfor en krænkelse af straffe
lovens § 266 b, den såkaldte racismepa
ragraf. Det faktum, at talrige danske for-

ældre har taget gæstfrit imod tyrkiske svi
gersønner, forstærker udtalelsens for
hånende karakter". 

Politikens redaktion beklagede, at den 
"desværre" ikke kunne afse plads til dette 
anti-racistiske læserbrev. 

I mellemtiden var der indgivet politian
meldelse mod både Politiken og den tyr
kiske kvinde. Københavns Politi svarede 
imidlertid, at "de nævnte udtalelser ikke 
er af en sådan karakter, at de kan anses for 
omfattet afstraffelovens§ 266 b". 

D. 17/6 bragte Ekstra Bladet en gengi
velse af en plakat, Find 5 fejl, til trods for, 
at den i flg. bladet selv er ulovlig. Plakaten 
kan ses gengivet på bagsiden af juni• 
nmmneret af Danskeren, hvor dele af den 
imidlertid er tildækket for ikke at videre
formidle noget ulovligt. Dette hensyn vi
ste Ekstra Bladet ikke. Den Danske Fore
ning har derfor indgivet politianmeldelse 
mod Ekstra Bladet for rundspredning af 
racistisk materiale. 

Redaktionen afventer sagens afgørelse 
med spænding. for hvis Ekstra Bladet 
kan slippe godt fra at udsprede ulovligt 
materiale, så behøver Danskeren vel hel
ler ikke at lægge bånd på sig i sin reporta
ge? 



Tilfældet Maisted Vi har set, at de multiet
niske samfund skaber social 
uro og religiøse sammen· 
stød, der kan føre til borger
krigslignende tilstande. For 
øjeblikket har vi modtaget 
og modtager så mange frem
mede, at de udgør en trussel 
mod vort. velfærdssystem. 
De belaster arbejdsløsheds
statistikken negativt og der
med det sociale system. De 
svage grupper i samfundet 
bliver fjendtlig stemt over
for de fremmede, og det bli
ver ikke et mindre problem 
i fremtiden. Det eneste min
dretal, der klarer sig over 
forventning, er de danske 
jøder. På trods af at de kun 
udgør 2-3 %0 af befolknin
gen, har de i kraft af deres 
dygtighed og sammenhold 
placeret sig i alle samfun
dets topstillinger. De sidder 
i skiftende regeringer, i top
pen af vore ministerier, i 
toppen af vore universite
ter, i de højeste retsinstan
ser, i toppen af pengeverde
nen, i toppen af sundheds
systemet, de behersker de 
store advokatvirksom heder, 
de behersker kommunika
tionsmidlerne såsom aviser, 
radio og tv og alt inden for 
kunstens verden. De har go
de internationale forbindel
ser på alle områder. Den 
øvrige danske befolkning 
kan virkelig lære noget, når 
det er lykkedes 2-3 %, af 
befolkningen at tilkæmpe 
sig en så stor indflydelse p.1. 
det danske samfund. En
hver ved, at det selvfølgelig 
er sket i samarbejde med det 
jødiske internationale sant• 
fund, der har samme magt i 
andre lande. 

Ole Maisted er blevet frataget sit folke
tingskandidatur for Venstre efter al have 
skrevet vedstående stykke. 

Det kan næppe være advarslen mod 
"multietniseringen" af Damnark, der har 
været afgørende for neutraliseringen af 
hans politiske ambitioner - sådanne ad
varsler er hans partifælle Finn Oelsner jo 
gang på gang kommet med (senest Ber
lingeren 14/7). Det hævdes da også at 
være Maisleds udtalelser om de danske 
jøder, der gjorde udslaget. 

Det er imidlertid en udbredt opfattelse, 
at den jødiske del af befolkningen faktisk 
har skaffet sig en indflydelse, der går vi
dere, end deres antal betinger. Mange har 
også undret sig over det tryk, der udfoldes 
fra delllle side til støtte for "muhietnise
ringen" af Danmark. Er det forkert at sige 
åbent, hvad der tales om mand til mand? 
Er det forkert al mene, at et sådant tryk på 
deo danske opinion er upassende i en tid, 
hvor millioner af mennesker søger væk 
fra verdens overbefolknings- og kaoscen
tre for at finde nye levesteder, og hvor 
forsigtighed over for dette fænomen der
for er et afgørende element i loyaliteten 
over for det danske samfund'/ 

Eller er det Maisteds meget kategori
ske form - som han næppe har belæg for 
at anvende - der har spillet ind? Man hen
retter dog sædvanligvis ikke politikere for 
bastante udtalelser. Hvorfor så lige netop 
Ole Maisted, når han lader pennen løbe af 
med sig i sonunervarmen? 

Det er farligt, hvis det jødiske samfund 
i Danmark mener s ig berettiget til eller 
tillægges en særstilling i den offentlige 
debat. Man ville antagelig uden dramati
ske k-0nsekvenser kunne hævde, at Akva
rieforeningnen for Vanløse og Omegn har 
skaffet sig ind i alle samfundets topstillin
ger. Man ville også kunne hævde, at fol
kene på Mors har en urimeligt stor indfly
delse på landets styrelse. Hvorfor skal det 
være anderledes, hvis man påstår, at til
svarende gør sig gældende i relation til 
den jødiske befolkningsgruppe? 

De uhyrligheder, jøderne under 2. ver
denskrig var udsat for, udgør ingen hjem
mel for fredhellighed i debatten. Det jødi -
ske samfund ville næppe heller være tjent 
med en sådan fredhellighed, der vanske
ligt kunne skelnes fra et tabu. Og derfra 
og til en opfattelse af, at der forgår noget 
fordækt, er vejen kun kort. 

Vi fraskriver os jo dog f.eks. ikke retten 
til at bedømme armenierne på godt og 
ondt, skønt de under l. verdenskrig af de-

res tyrkiske overherrer blev udsat for et 
folkedrab, der antagelig forholdsvis var 
endnu større end det nazistiske Tysklands 
mod det jødiske folk. Eller for den sags 
skyld noget af de mange folkeslag, der i 
tidens løb er blevet ofre i historiens mal
strøm. 

Historiens stats- og folkeudslettelser 
skaber derimod behov for at gøre sig al
vorlige overvejelser om, hvad konsekven
serne er af at fare med urimelige overdri
velser eller løs snak om andre - hvem de 
så end er. Og ikke mindst til at betænke, 
hvor nødvendigt det er for et folk, især et 
lille folk, at værne om sin eksistens over 
for en omverden i opbmd - sådan som 
netop jøderne har vist at have lært det ved 
deres nationalstat Israels identitetsvilje 
og eksistenskamp. 

Poli1ike1124/6-J994. 

POLITIKEN 

Fare 
for 
social 
uro 
Lær af jøderne 

Ole Maisted, Jylli1'(tevej 
269, Rødovre: 

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

De jødiske mindretal har 
erfaring fra mange tusind 
å, , forfølgelse, derfor plejer 
do deres talenter med om
hu, så det kun er de bedste 
af de bedste inden for et
hvert område af samfundet, 
der bliver hjulpet frem. De 
benytter sig af den positive 
nepotisme. 

Danskerne kan )ære me
get af deres jødiske lands
mænd. De må blive lige så 
dygtige. og do må tage kon
kurrencen op i en positiv 
ånd. 

Men danskerne skal ikke 
frivilligt Jade Danmark om
danne til et multietrusk 
samfund. Så kan konkur
rencen om magten i Dan
mark blive så hård, at dan
skerne taber. 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
Jensr Jensen har arbejdet i udlandet i 25 år. I dette og det næste nummer fortæller han om sine 
oplevelser som fremmedarbejder i Saudi Arabien. 

Min ørkenvandring begyndte efter at 
jeg havde været en hel del år på OS-ba
serne på Grønland og i USA, hvor jeg er 
skolet i sikkerhed, brand og redningsar
bejde mv. 

En dag fik jeg et brev fra en tidligere 
kollega med en annonce, stor flot og pran
gende. Her søgtes en brandchef til Saudi 
Arabien. Vedkonunende skulle have 
kendskab til amerikanske normer vedr. 
brandinspektion, undervisning, operation 
- kort sagt alt, samt erfaring som en, der 
er ved at gå på pension. Perfekt i engelsk. 
Dynamisk og udadvendt samt forståelse 
for og indsigt i forskellige kulturer samt 
være diplomatisk. 

Det sidste var måske ikke lige mig, da 
jeg har det med at sige min mening, all ef
ter s ituationen. Ligeledes løser jeg de 
problemer, der opstår, i den rækkefølge, 
jeg finder passende for at redde menne
skeliv og værdier. Det samme med såvel 
administrative som personalemæssige 
problemer. 

Dette er absolut ikke god tone i el feu
dalistisk samfund, især ikke i et muslimsk 
land, hvilket jeg skulle erfare senere. 
Endda flere gange uden at jeg skulle svig
te min selvrespekt. Den er det sidste, jeg 
vil opgive, den dag jeg skal dø. 

Der var tale om en etårig kontrakt med 
I 4 dages ferie inkl. rejsedage. Jeg søgte 
jobbet og fik det. Få dage senere landede 
jeg om aftenen i Dharhan i Saudi Arabi
en. Der var 32 grnder og en tør trykkende 
luft. 

Den unge arrogante tolder rodede i min 
skuldertaske og fik fat i min plastikpose 
med bløde ostemadder, som min veninde 
havde givet mig med. I sin iver nåede han 
at stikke en hånd ned i posen førend lug
ten havde nået hans næsebor. Han smed 
skuldertasken fra sig og forbandede mig 
og mine ostemadder højlydt. Han jog mig 
gennem tolden mens han holdt armene 
langt ud fra kroppen og forsvandt. 

Da jeg endelig fandt min kuffert, skul
le en anden tolder kigge i den. Al bagage 
undersøges, selv børns små håndtasker. 
Der kunne jo være gemt porno eller en lil
le flaske spiritus. 

Foran mig stod et ægyptisk ægtepar, 
der havde været på ferie i England. Alle 
deres store kufferter blev gennemrodet 
grundigt. Der blev stort påstyr, da tolde
ren fandt et Kristus-billede i den ene kuf-
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fert. Et billede på størrelse med et post
kort. Nu var Fanden løs. Nu skulle der 
hentes en overordnet tolder. Ægteparret 
protesterede høj lydt. Jeg forstod ikke, 
hvad de sagde, da de talte arabisk/ægyp
tisk. 

Den overordnede tolder kiggede kort 
på Kristus-billedet, og med en bånlig 
armbevægelse Jod han det falde ned i af
faldsspanden. Kvinden smågræd mens 
manden forsøgte at bjærge, hvad bjærges 
kunne af deres ejendele, der lå spredt på 
skranken. Jeg begyndte at hjælpe ham, 
men fik den besked fra tolderen, at det 
vedrørte ikke mig. 

De skal være glade for, at de kommer 
ind i landet, sagde tolderen. 

Lufthavnen sydede af nysgerrige unge 
saudier og soldater med maskinpistoler. 
Soldaterne var så små og splejsede, som 
var de rekrutteret på en svagbørnskoloni. 

Jeg fandt hurtigt min kontaktperson. 
Selveste chefen var kørt de ca. 150 km 
ude fra lejren for at hente mig. Det var 
helt oplivende at mærke den "kølige" luft 
i bilen, ca. 20 grader C. 

At være fremmedarbejder i Saudi Ara
bien er som at være slave. Helst en under
danig slave. 

Alt importeres, lige fra arbejdskraft til 
fødemidler. Intet har de selv forsøgt at f\1 
skik på. Alt forfalder, så snart fremmed
arbejderne enten forsvinder eller bliver 
seodt ud aflandet. 

Selv så simpel en ting som at registrere 
en nyankommen udlænding foregår med 
besvær. Fotografering må ofte tages om, 
da man helst skal ligne en straffefange. 
Skiltet med identifikationsnummer skal 
holdes helt stille og i en bestemt højde. 

Identifikationskortet udskrives på arn
bisk og engelsk med foto. Det påføres 
trosretning, så det er synligt for enhver, 
hvem der er vantro. 

Mit problem var, at jeg ikke er medlem 
af nogen trosretning. "Det skal du være", 
sagde saudien, der udfyldte ID-kortet og 
skrev KRISTEN. 

Jeg protesterede. Jeg er ikke katolik! 
Alle kristne er her det samme. Men 

hvis de vil være muhamedaner, belønnes 
det med 80.000 Riyals (ca. 125.000 kr.) 
sagde saudien. 

"Så må der også følge et par kvinder 
med", svarede jeg. 

Det blev han ganske fornærmet over og 
lod mig vente på mit ID-kort. Han forlod 
kontoret, og imens så jeg mit snit til at fi
ske et par overskydende fotos af mig selv 
op fra affaldskurven. 

Det er strengt ulovligt at være i besid
delse af et af disse fotos. 

At få udstedt et saudi-kørekort var end
nu mere besværligt. Først skal det over
sættes til arabisk . Men det danske blev af
vist efter I 4 dage. Til held for mig havde 
jeg mit amerikanske kørekort, der blev 
anerkendt, men jeg skulle alligevel til 
køreprøve samt afgive en blodprøve. 

!!,;•~ 

Efter en lang køretur nåede vi til kli
nikken. Det lignede mest af all en form 
for slagtehus. 

På parkeringspladsen stod der en pick
up, godt nedslidt og på laddet lå der en 
død mand iført laset arbejdstøj . 

Jeg troede først, at han sov, da der ikke 
var nogen skade at se umiddelbart. Vi fik 
at vide, at det var en pakistaner, der var 
faldet ned fra et stillads. Ingen nysgerri-



ge, ingen panik. Her tæller en død ikke. 
Der var et mylder af alle mulige natio- · 

naliteter, der skulle have taget en blod
prøve. 

Da jeg så de uhumske forhold, skulle 
jeg ikke have taget nogen blodprøve. Der 
var ægyptiske og philippinske sygeplejer
sker med blodstænk på ki tlerne. På bor
dene lå blodige klude. Kørekort eller ej . 
Jeg forlod lokalet. 

I øvrigt stod min blodtype på kørekor
tet. Hvilket jeg senere fik godkendt. 

Da vi en time senere forlod klinikken, 
lå pakistaneren stadig på ladet, u ti ldækket 
i solen. 

Der står hele tiden en ny parat t il at 
overtage de mest tarvelige jobs t il en rin
ge løn af I .000 til 1.500 kr. pr. md. og en 
sølle ferie på tre uger en gang pr. år, hvis 
ikke arbejdsgiveren i iøbet af året har 
skiftet mening og egenhændigt har for
længet kontrakten med 6 eller 12 måne
der. En fattig fremmedarbejder med kone 
og flere børn i Indien eller Pakistan gør 
ikke nogen form for indsigelse. Det be
nytter de saudi arabiske arbejdsgivere sig 
særdeles meget af. 50-60 timers arbejds· 
uge er almindeligt uanset det er 50 grader 
Celcius i skyggen. Men t il gengæld må de 
bede fem gange i døgnet, hvilket kan va
riere fra 15 til 30 minutter pr. gang for de 
rettroende. Men hinduerne forstod også at 
fil deres pauser. Ligeledes var det kun en 
hindu, der turde sparke en muslim i 
røven, når bedetiden var overskredet. 

At lede og styre 3 brandmestre: en hin
du, en kristen og en muslim, er noget af 
en oplevelse. 

Alle tre havde været i den indiske hær. 
Hvordan de fllr dette t il at fungere i lndi· 
en, ved jeg ikke, for ingen af dem kunne 
enes. 

Hinduen mente, at han var over de to 
andre. Katolikken var lige så underdanig, 
som inderne var i den engelske kolonitid, 
og muslimen var ikke kun doven, men og
så særdeles slesk, hvilket forårsagede, at 
de to andre klagede over, at de måtte gøre 
ha.ns arbejde vedr. brandinspektionen. 

Hver gang jeg gav muslimen en skide
balle, gik der kun kort tid, før den lokale 
mullah stod på mit kontor og fortalte mig 
om min vantro moral og holdning til mu
hamedanerne. Samtid ig truede han med, 
at han nok skulle gå videre med sine op
levelser ... Det endte altid med, at han sag
de: "Hvis du ikke havde været her, havde 
der ikke været noget problem". 

På den ugentlige fridag, fredag, havde 
alle travlt med at komme ud af lejren. De 
fleste europæere og amerikanere havde 
billejlighed. Men mange var ikke meget 
for at være chauffør grundet de usikre 
forhold i trafikken og retsstillingen. 

Man kørte sjældent alene, da evt. uheld 
eller trafikuheld kunne bringe en i en sær
deles vanskelig situation. Derfor kørte vi 
helst to eller tre sammen. 

Fredagsturen gik som regel t il Hofuf, 
hvor middelalderen stadig eksisterede. 

Det var ikke ualmindeligt at se en flok 
vilde store hunde (herreløse) stå i vejkan
ten og gnave i en trafikdræbt kamel. 

Det koster dobbelt så meget at tra
fikdræbe en løsgående kamel som en 
kvinde, da det altid vil være den bedste 
kamel, saudien har mistet. 

Det giver en helvedes masse problemer 
for finnaet, hvis en fremmedarbejder bli
ver indblandet i et trafikuheld, uanset 
hvem der har skylden. 

Ved grov trafikforseelse eller sprit.kør
sel kan man sidde og rådne op i spjældet. 
Selv firma-manageren bliver afhentet til 

afhøring og kan ryge ind ved forseelsen. 
Først når hele sagen er opklaret, og det ta
ger sin t id, kommer manageren på fri fod. 

Måske vanker der en gang piskning, of. 
fentligt! Derefter udvisning samt erstatning. 

Der samme omkvæd går igen: Hvis du 
ikke havde været her, var ulykken ikke 
sket. 

At gå på indkøb i en middelalderby er 
som at skrue tiden tilbage. Her kan opleves 
offentlig afstraffelse. Stening for de utro 
kvinder og halshugning afutro mænd. Li
geledes ved voldtægt og mord. Gemene ty
veknægte far hugget en hånd af. 

Stening er en langsom henrettelsesme
tode. Men den har dog det "humane" 
aspekt, at bødlen som regel giver kvinden 
et snit i halsen, så hun forbløder samtidig 
med at pøbelen kaster med sten. 

Det er bedst at komme i god tid og hol
de sig lidt på afstand, medmindre man 
gerne kaster med sten eller vil se blod. 

Omtalte foregår altid efter fredagsbøn
nen, ved middagstid. Politiet holder styr 
på masserne ved hjælp af lange rykke 
stokke. De sørger ligeledes for, at alle til
skuerne kaster med sten, hvorved alle kan 
føle had og hævn over den dødsdømte. 

Bødlen ankommer under stor 
"politi"beskyttelse i fuld fart og forsvin
der lige så hurtigt, når hans beskidte ar
bejde er overstået. Det er ikke ualminde
ligt, at en eller flere fremmedarbejdere 
bliver halshugget. Alt afhængig af den 
dødsdømtes hjemlands formående. At 
overvære dette på en juleaftensdag er me
re end man forventer. 

At gå rundt på egen hånd i en middel
alderby kan være en tvivlsom fornøjelse. 
Hvis det passer de lokale, bliver man 
presset ud i rendestenen, og man redder 
sig nemt en spytklat hist og pist uden an
den grund, end at man ligner en vantro. 
Især skal man tage sig i agt for ikke at stø
de ind i en chadorklædt kvinde. Deres 
flagrende sorte beklædning kan let kom
me til at strejfe en, og så er fanden løs, 
hvis det passer kvinden. Råben og skrigen 
indtil der kommer forstærkning! Og in
den man har set sig om, er man omgivet 
af gale mænd og kvinder. Det religiøse 
politi kommer hurtigt til stede. Måske bli
ver man taget med til afhøring på statio
nen eller får et par slag med stokken. 

De eneste kvinder, man kan komme i 
nærheden af, er tiggere. Det var påfalden
de, at der var en del unge kvinder, der tig
gede, selv en højgravid. Jeg gav hende et 
pænt beløb, og via en inder fik jeg hende 
til at fortælle, hvorfor hun tiggede. Hen
des mand havde smidt hende ud, og hun 
turde ikke rejse hj em til familien. 

Det er noget af en ørkenvandring at se 
kulturberigelsen fra den muslimske livs
form, som de rettroende prædiker for. 
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Profitøren 
Den radikale Lone Dybkjær havde held 

til at komme i Europaparlamentet. Bl.a. 
fordi hun hvervede indvandrerstemmer. 

Hun lavede bl.a. en v-~lgpjece på urdu -
som hun åbenbart realistisk erkender er 
samtalesproget over for de mennesker, 
hun har været med til at skaffe stemmeret 
til et europæisk valg. 

I pjecen lover De Radikale, at de vil ar
bejde for, at alle mennesker fra den 3. ver
den, der har boet i et EU-land i 3 år, skal 
have samme sociale og uddannelsesmæs
sige rettigheder som europæerne, ar
bejdsrettigheder som dem og fri ret til at 
!lytte rundt i Europa uden hensyn til nati
onale grænser. 

Kort sagt: Fribillet til Europa for en
hver, der har haft held til at holde fast her 
i 3 år. 

Det er Europas pligt at tage godt imod 
nye medborgere, siger driftige Lone i pje
cen, og de skal sikres bolighjælp, social
og sundhedshjælp. Og de skal have lov til 
overalt i Europa at oprette deres egne kul
turelle institutioner. 
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Og så kom Lone i Parlamentet. 
Sådan er altså Det radikale Venstres 

politik i den nye folkevandringstid, vi le
ver l. 

Nogen vil endnu kunne huske, hvordan 
Det radikale Venstre for 2. Verdenskrig 
brugte kræfterne på at skaffe gode 
relationer ti l Hitler-Tyskland. Selv om det 
var almindeligt kendt, hvad der foregik. 
Selv om jødeforfølgelserne allerede var 
begyndt, KZ-iejre bygget, Tjekkoslovaki
et massakreret... 

Med den radikale udenrigsminister, P. 
Munch, i spidsen blokerede partiet - der 
også dengang var tungen på vægtskålen -
alle forsøg på at stå imod over for 
nazisterne. På den måde bragtes Dan
mark ind i krigen på Nazitysklands side, 
og først det folkelige oprør i 1943 imod 
den ryggesløse politik skaffede os en 
plads som tålt i de allieredes rækker. 

Der er ikke meget nyt under solen. 
Hverken i henseende til holdninger eller 
holdningsløshed. 

Lone Dybkjær 

Oversættelse: 

Det Radikale Venstres 
europæiske indvandringspolitik 

Den 9. juni er der valg til Europa-Par
lamenter. Det Radikale Venstre vil gerne 
sætte indvandringspolitik på dagsorde
nen. 

• Det Radikale Venstre vil arbejde for, at 
alle mennesker fra den tredje verden, 
som har boet 3 år i et EU-land, skal ha
ve samme rettigheder som EU-borgere. 
Det skal gælde både når vi taler om so
ciale og uddannelsesmæssige rettighe
der og når vi taler om retten til fri be
vægelighed over de nationale grænser 
inden for Den Europæiske Union. 

• Det er Europas pligt at tage godt imod 
nye medborgere. Derfor vil vi arbejde 
for, at man sikrer en ordentlig behand
ling af indvandrere i alle medlemslan
de. Vi skal sikre bolighjælp, social- og 
sundbedshjælp, mulighed for sprogun
dervisning, samt jobtræning for at 
hjælpe til en mere aktiv deltagelse i 
samfundet. 

• Det Radikale Venstre vil aktivt modar
bejde ethvert tilløb til racediskriminati
on og forskelsbehandling inden for ar
bejdsmarkedet, uddannelsessystemet 
og boligo1mådet. 

• Det Radikale Venstre vil arbejde for at 
etniske minoriteter overalt i Europa fftr 
ret til at oprette deres egne kulturelle 
institutioner og til at dyrke deres religi
on frit. 

• Det Radikale Venstre ønsker at inddra
ge indvandrernes egne organisationer i 
arbejdet på at skabe bedre forståelse 
mellem befolkningsgrupperne. 

• Regler for opnåelse af statsborgerskab 
og regler for familiesanunenføring er 
nationale anliggender og derfor for
skellige fra land ti l land. Men Det Ra
dikale Venstre ønsker at EU-landene 
samarbejder på disse områder, fordi de 
bærende principper er ens. 

Det Radikale Venstre vil bruge det eu
ropæiske samarbejde til at skabe nær
værende og konkrete resultater for alle 
mennesker. Det gælder på indvandrerom
rådet såvel som på det miljøpolitiske, det 
arbejdsmarkedspolitiske og når vi skal 
varetage vores globale ansvar. 

Det Radikale Venstre vil arbejde i Den 
Europæiske Union ud fra den tanke, at 
hvor EU kan skabe praktiske resultater 
for folk som dig og mig, så skal vi bruge 
samarbejdet. Ellers skal problemerne sta
digvæk løses på det nationale oiveau. EU 
må i sin lovgivning aldrig hindre, at en
keltlande kan gøre det bedre og yde en 
ekstra indsats. 



Eksempler på Radikale realiteter: 
"Efter min 111eni11g er flygtningene hverken noge11 samfimdsøko11omisk eller kul

turel trussel". Kirsten Lee, Det radikale Venstre, B.T. 18/6 1990. 
Sanunenlign Ugebrevet Mandag Morgen, nr. 2 1993: "Befolknings- ogflygmin

geeksperter advarer 1111 politikerne kraftigt imod udvikli11ge11 i flygtningeproblemet. 
Det sker i en analyse, Ugebrevet Mandag Morgen har udarbejdet om tilstrøm11ingen 
af flygtninge til Danmark. Den konkluderer, at problemet risikerer at blive Dan
marks største i de kommende år, og overgå ledigheden som den opgave, der er størst 
behov for at finde e11 hurtig løs11ing på. Eksperteme fi11der således, at flygtninge. 
problemet er stærkt undervurdere/. Vi står først ved begyndelsen af problemet, som 
uundgåeligt vil æ11dre danskernes hverdag markan/ de kommende år. Det vil udvik
le sig med en selvforstærke11de kraft, vurderer professor P. C. Matthiesse11, Køben
havns Universitet ... Han henviser til, at vi nu befi11der os i en situation, som befolk
ningseksperteme længe ltar advaret imod ... " 

"Reglerne i vor udlændingelov udelukker effektivt mennesker, der flygler f eks. på 
gnmd af fattigdom, fra cu ja opholdstilladelse hos os". Kirsten Lee, Det radikale 
Venstre, Aalborg Stiftstidende 22/9 1990. 

Sammenlign FN's flygtningehøjkommissærT. Stoltenberg i Jyllands-Posten 17/6 
1990: "For mange asylansøgere, der ikke er fiygt11i11ge.får alligevel lov til at blive i 
Danmark og de øvrige 11ordiske lande". 

"Det er vigtigt, at vi fastholder vores ulandsbistand på et højt stade. jor det er 
kun på den11e måde, at vi ka11 forhindre i11dva11dringspresset og flygtningepresset 
mod ikke blot DaJ1111ark, men ogsd mod EF s grænser". Elisabeth Arnold, Det radi
kale Venstre, Folketinget 8/4-92. 

Sammenlign den fhv. vesttyske forbundskansler Helmut Sclunidt, Socialdemo
kratiet, Jyllands-Posten 17/6-92: "11950 udgjorde de industrielt udviklede donor
lande endnu e11 tredjedel og modtagerkmdene to tredjedele af Jordens be/olk11i11g. 
Men i løbet af 30 år vil de lande, der ka11 gøre sig håb om at modtage udviklings
hjælp, 1egne sig for fem sjeuedele af Jordens befolk11ing. Håbet om. at de11 i11d11-
strialiserede del afme11neskeheden via udviklingshjælp vil lamne ud/i-i den fem gan
ge så store res1erende del af dennes armod. bliver til en grundløs illusion". 

"V, mener, at de1 er en menneskeret, at jlygtninge kan leve sammen med deres 
ægtefælle og mindreårige børn". Jørgen Estrup, Det radikale Venstre, Berlingske 
Tidende 13/10-89. 

Sammenlign professor i befolkningslære P. C. Matthiessen, Søndagsavisen 3, 
20/5 1990: "Der bliver et s1ige1uie pres for M hente fattige pårørende op til Da11-
111ar.k. Det vil fortsætte, fordi der reelt ikke sker e11 integration. Når anden generati
ons i11dva11drere stadig henter deres ægtefæller i 1j;rkiet, er det jo et udtryk for. tit in
tegratione11 ikke lykkes. Dermed kommer der nye fremmede la1lwrer ind, som vil 
kræve endnu flere sammenføringer. .. Det er som snebolde, der miler". 

"Noge11 ... hævder, at der ligger rene proformaægteskaber bag en række familie
samme11føri11ger. Der er der overhovedet ikke do/a,me,uation for". Kirsten Lee, Det 
radikale Venstre, Jyllands-Posten 4/8 1990. 

Sammenlign Turggay Citirikkaya, fhv. fonnand for den anatolske kulturforening 
i Århus, Jyllands-Posten 5/6 1994: "De økonomiske problemer bliver værre og 
værre i 1j;rkiet. så derfor er der stor udvandring til de rige lande i Europa ... (pro

Jonnaægteskab) er den e11este muligJu"J for mange tyrkere for at komme til Dan
mark." 

"Der er intet be/ægfor ai snakke om, hvor meget flygtningene koster det danske 
sa,efund". Kirsten Lee, B.T. 18/6 1990. 

Kommentarer hertil er vist overflødige! 

Berl. Tid. 
4/6 /994. Indvandrer

pjece på urdu 
De Radikales spidskan· 
didat til EU-valget, Lone 
Dybkjær, sætter .. ind
vandrerpolitikken .på 
dagsordenen i den valg· 
pjece, hun netop har fået 
udgivet på et af de stør
ste indvandrer-sprog, 
urdu. Bekæmpelse af ra
cediskrimi.nation og for· 
skelsbeh_an(ili.ng samt 
kamp for lige rettighe• 
der for alle memiesker- , 
fra den tredie verden, 
der har opholdt s ig i . et . 
EU-land i tre år, er : 
blandt temaerne. " 

Hvad er 
landsforræderi 

i nutidens 
Danmark? 

Læser man straffelovens kapitel 12 
(om forbrydelser mod statens selv
stændighed og sikkerhed, (såkaldt 
landsforræderi)) bliver det klart, at 
lovgiverne ikke har forestillet sig den 
situation, landet nu står i. Man har kun 
forestillet sig konfrontation med frem
mede stater. Masseindvandring, ctni• 
ske stridigheder og terrorisme var 
ukendte begreber for lovens givere, og 
loven er derfor slet ikke tilpasset nuti
dens virkelighed. 

En grundig revision er bydende 
nødvendig, men indtil nu har ingen 
politikere ( os bekendt) vovet at påpege 
denne indlysende kendsgerning. 

Ved at indsende en frankeret og 
adresseret svarkuvert (porto kr. 3.75) 
vedlagt ekstra 5-kroners frimærke (for 
at sikre at vi ikke drukner i bestillinger 
fra indvandrings-lobbyens lakajer) !ar 
De vort forslag til, hvordan straffelo
vens kapitel 12 kan revideres, således 
at noget af det, der foregår i Danmark 
i dag, legalt kan defineres som det, det 
er, nemlig groft og utilgiveligt lands
forræderi. 

Bestilling hos Folkebevægelsen 
Stop Jndvandringen 's fonnand: 

Elinor Bjeldbak 
Bjømøgade I 7, 9000 Aalborg. 
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Ved et filosof-jubilæum 
Den tyske "nationalistiske" filosof Herder, som blev født for 250 år siden, er på mange måder 
stadig aktuel. 

Af Peter Neerup Buhl 

Herder huskes ister som foregangs
mand for nationalitetsprincippet, der 
.fik ge1111emgribe11de indflydelse p_å det 
19. og 20. århu11dredes historie, navn
lig i Europa. 

Artiklen behandler baggrunden og 
grundlaget for hans tanker og hans 
betyd11i11g for flere vide11skabsgrene 
og for opfattelsen af det enkelte men-
11eskes vilkår i det, forhold til den om
givende verden. Nationens grund/tig 
var for Herder folket. især dets jævne 
og jordbundne lag. som ikke var 
præget af kosmopolitisme og ånds hov
mod. Han anerkendte ethvert folks re/ 
til sit eget liv og sin egen /a,ltur og e11-
hver tidsalder som værdifuld i sig selv. 
Raceoverlegenhed ville han ikke vide 
af, me11 hyldede "de vidu11derlige ad
skilte nationer" som ligeberettigede, 
der dog abso/111 ikke burde blandes. 

Red. 

Få filosoffer er blevet så misbrugt og 
misforstået som tyskeren Johann Gott
fried von Herder (1744-1803). At det i år 
er et kvart årtusinde siden, han blev født, 
giver en passende anledning til at sætte 
hans tanket i det rette perspektiv. 

Herder lagde grunden for både den 
moderne sprogvidenskab og etnologien, 
men han er alligevel mest kendt for at ha
ve "opfundet" det moderne nationalitets
princip - hvert folk sin stat. Hans filosofi 
var et opgør med det 18. århundredes 
statsdannelser, som dels opsplittede natio
ner (f.eks. den tyske), og dels var multi
nationale (f.eks. habsburgerriget og det 
engelske imperium). Han så sådanne sta
ter som kunstige organisationer, der kun 
kunne opretholdes ved ren mekanisk 
magt. Som alternativ hertil søgte han ef
ter en mere naturlig eller "organisk" kraft, 
der kunne opretholde fællesskaber uden 
magtanvendelse, og fandt den i folket. For 
Herder er et folk først og fremmest af
grænset ved at besidde et særegent sprog, 
som former hele dets mentalitet og leve
vis. Hvert folk har sin egen "tænkemåde", 
og i denne tænkemåde har ifølge Herder 
individer fra samme nation mere tilfælles 
end to individer, ligegyldig hvilke, frn to 
forskellige nationer. Enhver nation har 

derfor en distinkt, individuel sjæl eller 
"genius", som ødelægges ved at sammen
blandes med andre nationer. Herder kom 
med bidende bemærkninger om "den vil
de blanding af hele nationer", og ban så 
en analogi til nationernes naturlige rod
fæstethed i planteverdenen: Hvis alle na
tioner blev, hvor de oprindeligt var "plan
tet", kunne man se på verden som en have 
med diverse nationale planter, hver vok
sende i overensstemmelse med sine egen
skaber. 

"Den mest naturlige stat er et samfund 
med sin egen nationalkarakter", mente 
han og fastslog, at multinationale stater er 
dødsdømt rra begyndelsen: "Disse sam
menlappede indretninger kendt som stats
maskiner er ganske blottet for indre liv. 
Der er ingen følelse, ingen sympati af no
gen art til at forbinde deres enkelte dele. 
Nøjagtig som a:ojanske heste bevæger de 
sig sammen eller mod hinanden. Uden 
nationalkarakter er de blot livløse mon
stre." Det naturlige er, hvad der forekom
mer i en given sammenhæng, hvor frem
mede elementer ikke er a:ængt ind, hver
ken for kunstigt at stimulere væksten eller 
at hæmme den. 

"Humanitet" er altid national 
Eksistensen af selvstændige national

stater var for Herder lige så naturlig og 
nødvendig "som afvekslingen mellem 
dag og nat"; det var noget, menneskene 
måtte acceptere og tilpasse sig, som de 
bedst kunne. Kosmopolitisme var for ham 
højst en munter i11usion, men snarere "en 
invitation til internationalt kaos og 
påtvunget ensartethed". 

Herder troede på fremskridt mod større 
u1mmanitet0 i verden, men denne huma· 
nitet var ikke- at forstå som en vag 
"kærlighed til menneskeheden". I sine 
"Briefe zu Beforderung der Humanitåt" 
fastslog han, at begrebet "menneskelig
hed" er blevet reduceret til et dække for 
hykleri: "Man foregiver at elske menne
skeheden som helhed blot for at undgå 
virkelig at elske nogen af dens enkelte 
medlemmer." Fremskridt i humanitet be
tød for Herder tværtimod en selvstændig
gørelse og afgrænsning af hvert enkelt 
folk, ledsaget af en voksende respekt for 
andre folks ligeberettigelse såvel som for 

10 OANSKEREN - NR. 4 - SEP'TEMBER 1994 

individernes ligeberettigelse indenfor det 
enkelte folk. Han afviser kategorisk, at 
derud over dette skulle findes fælles vær
dier for menneskeheden. Hvad der er per
fekt for en nation, er dødbringende for en 
anden. Åndelige relationer mellem for
skellige nationer er undtagelsen snarere 
end rege1en, idet den ''indre kerne" i en 
folkeånd er "hård", nærmest uigennem· 
trængelig. Kun overfladen berøres ved 
mellemfolkelige kontakter. 

Ydermere er det umuligt for det enkel
te menneske, selv geniet, at løsrive sig fra 
de begrænsninger, som tilfældet har sat 
det i. Enhver er uafhjælpeligt præget af 
tid og sted, Sprog, religion og folkets fæl
les traditioner. Ingen kan derfor udtrykke 
sig i kosmopolitiske begreber. Denne re
lativisme eller subjektivisme fik Herder 
til at afvise alle "generelle" politiske prin
cipper såsom "natur1ige rettigheder" 
("menneskerettigheder"), Rousseaus my
te om den "oprindelige" narurtilstand, 
den abstrnkte ide om den "bedste" form 
for regering og tanken om en forbilledlig 
civilisation. 

"Det ville være den dummeste forfæn
gelighed at forestille sig, at alle verdens 
indbyggere skal blive europæere for at le
ve lykkeligt", skrev Herder i sit hoved
værk ''Ideen zur Philosophie der Gesehi
chte der Mensehheit", og han fortsatte: 
uvme vi selv være blevet, hvad vi er, 
udenfor Europa? Han, som placerede os 
her, og andre der, gav utvivlsomt dem en 
lige ret til at nyde livet. Lykke er en indre 
tilstand, og derfor er dens målestok ikke 
beliggende udenfor os, men i brystet på 
hvert enkelt individ, hvor den alene kan 
bestemmes ( ... ). Lad os derfor ikke fra 
letkøbt stolthed eller alt for tarvelig for
fængelighed bedømme form og standard 
for menneskelig lykke højere eller lavere 
end den er blevet fastsat af Skaberen, for 
han alene ved, hvad en dødelig kan opnå 
på Jorden." 

Som en logisk følge af dette stand
punkt var Herder imod enhver tanke om 
verdensregering såvel som andre former 
for ydre utopier, herunder "denne frygte
lige fiktion", som han kaldte tanken om 
en institutionaliseret europæisk magtba
lance-"det har i århundreder været målet 
for et forenet Europa at ophøje sig selv til 



en despot, som tvinger alle Jordens natio
ner til at være lykkelig på sine måde", 
skrev han i sit hovedværk. Han anerkend
te ingen niveauer mellem de enkelte folk 
og menneskeheden. Ethvert forsøg på at 
skabe nogle sådanne ville i stedet for at 
forene folk netop splitte dem. 

Den anti-romantiske Herder 
Herder bliver ofte kaldt romantiker, el

ler hans filosofi sammenblandes med hans 
romantiske efterfølgeres, men der er af
gørende forskelle mellem ham og romanti
kerne. Horders filosofi var resultatet af 
empiriske undersøgelser af konkret eksi
sterende folk - han foragtede romantiker
nes metafysiske og aprioriske systembyg
ninger. Romantikerne antog som deres ud
gangspunkt, at staten er en hannonisk, 
færdig "organisme", mens Herder aner
kender konflikter og opposition - helhe
den er blot et resultat af utallige, spontane 
handlinger. Folket var med andre ord for 
romantikerne en konkret "ting,,, for Her
der en stadig "begivenhed", som kun eksi
sterer i kraft af dets enkelte medlemmers 
stadige viljesytringer. Romantikerne hav
de som mål en ydre, endelig utopi, mens 
folket for Herder med et kierkegaardsk ud
tryk er en stadig "vorden" - det opnår al
drig et statisk slutpunkt, hvori det besidder 
Lykken og Sandheden. Hver generation 
må begynde fra grunden. 

Romantikernes tanke om staten som en 
"organisme" afveg også fra Herders op
fattelse, forsåvidt som de åndshovmodigt 
opfattede samfundsklasserne parallelt 
med organerne i et legeme - fyrsten var 
hovedet, arbejderne hænderne osv. -
mens Herder opfattede de enkelte indivi
der som fuldt ud selvstændige enheder el
ler organismer indenfor statens større or
ganisme. Romantikerne var kort sagt to
talitære, Herder liberal. 

Opgør med Andshovmod og utopier 
Herders syn på de intellektuelles stil

ling i samfundet må ses i intim forbindel
se med hans syn på statens opbygning. 
Mens romantikerne ville reformere folket 
"oppefra", ønskede Herder, at det skulle 
foregå "nedefra", fra folket selv. Den dri
vende impuls i Hcrders "populistiske" el
ler demokratiske tænkning var netop ide
en om, at Folket, de almindelige menne
sker, som hidtil var blevet betragtet som 
politisk wnyndige, slet ikke var en uarti
kuleret pøbel, men faktisk den mest krea
tive kilde for en nations kultur. 

Som tilhørende det "egentlige" folk 
regnede Herder medlemmerne af de for
skellige arbejdende klasser og andre 
'Jordbundne" mennesker, det nationale 
"Jordens salt", som ikke er for stærkt 
påvirket af den abstrakte såkaldte "civili
sation". De intellektuelle regnede han 
derimod ikke ubetinget med til folket. 
Deres fornemste funktion var faktisk at 
gøre sig selv over/lødige, idet de skulle 
arbejde for homogenitet, for enhed mel
lem "folk" og "nation", hvorved forskel
lene mellem høj og lav, styrende og un
dersåt, ophævedes. Dengang som i dag 
var "åndseliten" imidlertid altovervejen
de kosmopolitisk og elitær, så Herder sat
te sin lid til fremkomsten af stærke folke
lige ledere, "aristo-demokrater", som skul
le gennemføre folkesuveræniteten med 
kloge reformer (ikke ved "revolution", 
som han var absolut imod). 

Herder finder, at den "vilde, som el
sker sig selv, sin kone og sit barn med stil
le glæde, og som virker med begrænset 
aktivitet for sin stamme og for sit eget 
liv", er et "mere ægte væsen end den kul
tiverede skygge, som er henrevet af 
kærligheden til skyggerne af sine hele art, 
dvs. til et navn." Den vilde kan vise gæst
frihed og vanne, mens "det overstrøm
mende hjerte hos den tomme kosmopolit 
er et hjem for ingen." Den ubegrænsede 
udvidelse af følelserne gavner ingen, 
fastslår Herder. Den udsletter dem, idet 
"den i ubestemte strømme spreder i luf
ten, hvad der skulle have dannet en stråle 
af kærlighed". 

Herder afviser således de intellektuel
les selvovervurdering, og i samme tone 
gør han op med åndshovmodet i relation 
til fortiden og til andre folk. I sit polemi
ske essay "Auch eine Philosophie der Ge
schichte zur Bildung der Menschheit" an
greb han direkte dem, der i overensstem
melse med den da-(og nu-)værende "op
lysningstid" så fortiden som intet andet 
end en indledning til nutiden, og som be
dømte dens fejl og resultater udelukkende 
ud fra nutidens standarder eller i lyset af 
over-historiske absolutter ("menneskeret
tigheder", "demokrati" osv.). 

Hvert eneste moment af historien hav
de for Herder en værdi i sig selv. 

Hvad angår forholdet til andre folk, tog 
han afstand fra enhver form for racisme. 
F.eks. angreb han lidenskabeligt sin tidli
gere lærer Immanuel Kants opdeling af 
menneskene i et hierarki på 4-5 distinkte 
racer. Hele hans filosofi går ud på åndeli· 
ge forskelle mellem nationerne, ikke fy
sisk-biologiske forskelle mellem menne
skene. 

Herders hyldest til "de vidunderlige 
adskilte nationer" som ikke et nødvendigt 
onde, men som en værdi i sig selv, har 
faet fornyet aktualitet nu, hvor tragedier
ne ved forsøgene på at blande folkene be
gynder at vise sig. 

Det må fastslås, at forsøgene på at 
sværte ham som romantiker eller endog 
som forløber for nazismen er uberettige
de og stik modsat sandheden. De er typi
ske eksempler på de stadige bestræbelser 
for at mistænkeliggøre enhver kritiker af 
kosmopolitismens utopier- denne frygte
lige Hydra, som får to nye hoveder for 
hvert, der bliver afhugget. Herder er 
måske særlig værdifuld i dag, fordi han så 
at sige bekæmper "anti-racisterne" på de
res egen grund ved i sit billedsprog at ta
le i "naturens" og "mangfoldighedens" 
begreber, skønt han konsekvent tænker i 
åndelighedens og folkelighedens sfære. 
Han har såvist ikke "opfundet" nationali
tetsbegrebet, men han er blandt dets 
grundlæggende og bedste fortolkere. 

Perer Neerup Buh/ 

Ironisk nok 
"Racisme og frenunedhad" er jo vor 

intellektuelle over- og medløberklasses 
søvngængeragtige feltråb i kampen mod 
forsvaret for danskheden. 

Åbenbart skal kampagnen også smug
les ind i studentereksamensstilene. Så 
derfor indeholdt opgaverne i år bl.a. en 
sang om jyderne, der skal sendes hjem og 
lære at tale dansk. Sangen var-ikkeover
raskende- hentet fra TV 2, der i sin kam
pagne brugte den ti l at "gøre grin med" 
racisme og fremmedhad. 

De lærde opgavestillere havde lagt op 
til, at eksaminanderne skulle forstå den 
overlegne ironi i det strålende åndspro
dukt. Men ak! Studenterne havde i hobe
tal misforstået dybsindigheden og fundet 
sangen diskriminerende for jyderne. 

Måske havde de større blik for livets 
realiteter end de ironiske modeprædikan
ter! 

(Kilde: Jyll.-Post. t016 94 fra Ritzaus Bureau). 
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Fra brevkassen 
Et nyt skoleår er begyndt, og DDF vil 

sikkert snart begynde at modtage breve 
fra skoleklasser, der ønsker oplysninger 
til opgaveskrivning mv. I den anledning 
bringer vi - til oplysning og morskab -
nogle udpluk fra det forløbne skoleårs 
post fra skoleelever: 

"Vi er nogle gymnasieelever, der skal 
skrive om nyna-tisme og dens udbredelse 
i Danmark. Derfor vil det glæde os, hvis i 
kunne sende os noget materiale om jeres 
forening", skrev nogle elever fra Broager. 

En gymnasieelev fra Ry skulle skrive 
opgave om "Nazisternes jødeforfølgelser 
1933-45" og udbad sig i den anledning 
ny-nazistisk propagandamateriale. "EJier 
kan i evt. give mig adresser på nogle ny
nazistiske foreninger i Tyskland?", spurg
tes der. 

Fra en skole i Græsted kom et brev med 
følgende indhold: "Vi er en klasse, der 
skal igang med at arbejde med emnet ny
nazisme og beslægtede bevægelser og vil 
derfor gerne have jer til at sende os noget 
materiale". 

To skoleelever fra Struer skrev, at de er 
imod ny-nazisme og spurgte: "Har I en 
reel grund til at hade flygtningene, og 
hvad er grunden til at I laver sådan nogle 
frygtelige auktioner?" Brevet sluttede 
med: "Hvil I godt sende noget materiale 
om Ny-nazisme" og "Kærlig hilsen". 

Fra et gymnasium i Odense kom et 
brev med følgende forespørgsel: "I for
bindelse med hovedopgave om den vok
sende højrebevægelse i Tyskland beder vi 
om assistance angående oprettelse af 

kontakt til førende højrebevægelser i Ber
lin". 

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

DDFs brevsvarer kuruie ikke dy sig for 
at svare følgende: "Meget interessant. 
Personligt ville jeg nu foretrække en sam
tale med Madonna. Men sådan er vi jo så 
forskellige". 

Det skal anstændigvis understreges, at 
ovennævnte kategori af breve ikke er re
præsentativ for de henvendelser, forenin
gen modtager. Langt de fleste elever 
søger reel information, tydeligvis uden på 
forhånd at være blevet misinfonneret af 
fordomsfulde lærere. Men de citerede 
breve tyder på, at der i mange skoler fin
der en misinformation sted, der ikke er 
væsensforskellig fra den, der foregik i 
nazi-Tyskland. 

Det mest opmuntrende er, at eleverne 
oftest er i stand til at gennemskue mani
pulationen, når de møder den. Stilemner
ne ved forårets studentereksamen lige
frem stank af"de rigtige meninger". "Det 
er temmelig gennemskueligt, hvad opga
vestillerne vil have os til at skrive", udtal
te en elev til Politiken. "Eleverne er dyg
tige til at rette sig ind efter, hvad de for
moder, censor gerne vil læse", udtalte en 
fagkonsulent til samme avis. 

Hvad kom der forøvrigt ud af mere end 
70 års indoktrinering i USSR? 
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Ministeren ved 
bedre! 

De er "totalt respekt/øse med psykopa-
tiske træk og hinsides al pædagogik." 

Pædagog om de krimjnelle unge palæstinensere, 
der i sommeren 1994 har hærget Århus, 
Jyllands-Po.ten 7/8 1994. 

"Myndighederne må 111ge affære. Der 
er behov for en særlig indsats over for de 
meget utilpassede ungeflygtninge." 

Birte Weiss, Jyllands-Pos.ten 10/8 1994. 

Struer-marked 
I Struer går det livligt til, efter at murer 

Kaj Villadsen stiftede partiet Holger Dan
ske - og oven i købet kom i byrådet. 

Villadsen er forhenværende kommu
nist (se Danskeren nr. 2/1994), og hans 
gamle venner kan ikke tilgive ham, at han 
ikke mere vil være med. 

Først stiftede de derfor - under stor 
mediebevågenhed og endog rapportering 
i den landsdækkende presse - "Forenin
gen mod Racisme" i Struer. 

Den afgik imidlertid desværre straks 
ved døden igen - omend under knap så 
stor mediebevågenhed. Der mødte nemlig 
kun 5 personer op til det stiftende møde. 

Så dannedes "Struerfolk for Ligeværd" 
- til hvis stiftende møde der var flere 
pressefolk end stiftere. Men da nu pres
sen var der, var man jo så n.ødt til at op
rette foretagendet. Det har ikke siden la
det høre fra sig. 

I dyb fortvivlelse over, at struerboerne 
ikke brænder stærkere for den "antiracis
tiske" sag, kørte initiativtagerne til de 
dødfødte foreninger så hele busfulde af 
BZ-typer, stalinistiske pædagoger og al
mindeligt ølclrikkende personer til Struer 
for i det mindste at holde en demonstrati
on mod den opsætsige murer. Igen stor 
pressebevågenhed - men naturligvis in
gen omtale af, hvem demonstranterne 
egentlig var. 

Bedre blev det ikke af, at Villadsen, 
venlig som han er, i egen person mødte op 
til demonstrationen, hvor han opstillede 
et lille bord med brosten og molotov
cocktails samt et skilt: "Venstrefløjens ar
gumenter til salg". 

Hjemme under dynen græder stifterne 
af de mange antiracistiske ligeværdsfore
tagender nu, så sengene ryster og Castro
plakaterne faldet ned af væggen. De vrider 
deres hjerner med, hvad de skal stille op. 

Det kommer der næppe noget nyt ud af. 
Der er jo ikke så meget at vride. 
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