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Pest eller kolera? 
Nej, danskhed! 

Grundlovsdag afslørede, at det, 
vore opinionsdannende mediemagt
havere uden nærmere at klarlægge, 
hvad de forstår ved begrebet, plejer 
at kalde højreekstreme holdninger, 
har fået et forbløffende fodlæste 
blandt de unge: Den Danske Fore
nings mødested i Hillerød blev for
melig okkuperet af nynazister, så at 
arrangementet ikke kunne afholdes. 
Og i de omliggende gader sås yder
ligere kohorter, som så ud til at være 
kommet for at give de forventede au
tonome det glatte lag. 

Det er åbenbart lykkedes den for
enede "antinazistiske" medie- og po
litikerfront at skabe den opfattelse, 
at enten vi l Danmark synke ned i et 
autonomt/multietnisk/islamisk kaos, 
eller også må man reagere højre
ekstremt for at afværge det. 

I 50-året for befrielsen burde så
dant have været utænkeligt. Men nu 
er det altså sket - og det, vi så i Hil
lerød, er givetvis kun en forsmag. 

Hvad kunne man vel egentlig også 
vente sig, når politikerne bruger ti
den på at omfortolke demokratiets 
spilleregler, så at de selv kan slippe 
for at overholde dem, og på at kaste 
de unges fremtid i grams som vel
dædigbedsgaver til levefodsspeku
lanter og velfærdsnassere fra alver
dens lande? 

Vor fremtid som nation skal imid-

lertid ikke være et valg mellem pest 
og kolera. Vi må ikke havne hverken 
i et multietnisk islam-despoti eller i 
et monoetnisk nazi-despoti . Så når 
unge mennesker tilsyneladende nu 
igen er indstillet på at skubbe mage
ligheden i baggrunden og sætte til
værelsen på spil for at værne det, de 
føler er os og vort, er det uhyre væ
sentligt, at de ved, hvad kampen dre
jer sig om. Deres ofre - og der kan 
blive tale om store ofre, hvis kampen 
skal have udsigt til at vindes - skal 
ikke kunne tjene til blot at skaffe os 
det ene mareridt på halsen i stedet 
for det andet. 

Derfor vil DDF nu gribe om næl
dens rod. Vi vil give de unge, vi får 
inden for rækkevidde, en mulighed 
for at forstå, hvad det gælder. Hvad 
forskellen er på demokrati og despo
ti. På racisme og respekt. På nazisme 
og nationalisme. 

Så kan de selv vælge. Vælger de 
forkert, hører de ikke til hos os. Men 
vælger de rigtigt, skal det ikke kom
me dem til skade, at de under trykket 
fra velaflagte folk, der burde vide 
bedre, er havnet i en sammenhæng, 
hvor de ikke hører hjemme. 

Det har vi råd til. 
Hvad skulle vi i øvrigt bruge det 

bifald til, der kunne vindes hos de 
ideologisk og politisk rettroende ved 
at kaste sådanne unge ud i mørket? 

.. 



' 

Landets brød 
til landets børn 

For snart 220 år siden udstedtes loven om Indfødsretten. Det 
var under det dansk-nationale styre i den såkaldte Guldbergske 
periode. Indfødsretten har lige siden været betragtet som en for
fatningslov ved siden af den senere indførte Grundlov. 

l Indfødsretten fastsloges som et grundvilkår for dansk stats
styre: "Billigheden selv vil, at Landets Børn skal nyde Landets 
Brød, og Fordeelene i Staten falde i dens Borgeres Lod." 

Men sådan skal det ikke længere være. I hvert fald ikke, hvis 
det står til arbejdsminister Jytte Andersen og hendes menings
fæller. 

Med mere end tvivlsomme henvisninger til diverse internatio
nale konventioner, uspecificerede "internationale forpligtelser", 
pres fra menneskeretsorganisationer og højt placerede lobbyister 
som Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen 
proklamerer arbejdsministeren, at hun omgående vil fremlægge 
lovforslag mod "diskrimination på arbejdsmarkedet". Hermed 
menes diskrimination af fremmede, mens man som hidtil uhin
dret kan diskriminere mod danskere, der ikke vil være med til at 
støtte hendes parti eller socialismen ved medlemskab af venstre
drejede fagorganisationer. 

Men nu skal danskerne altså diskrimineres i forhold til de 
fremmede. Et hævdvundet princip i dansk retspleje har været, 
at det er anklageren, der skal bevise, at den anklagede er 
skyldig, og ikke denne, der skal bevise s in uskyld. Imidlertid 
taler Jytte Andersen om i sin diskriminationslov at indføre 
omvendt bevisbyrde, så det bliver arbejdsgiveren, der skal do
kumentere, at han ikke har diskrimineret mod frenm1ede 
ansøgere. Det er ikke svært at se, hvordan danske ansøgere er 
stillet. når arbejdsgiveren skal værge sig imod denne form for 
bevisbyrde, som bekymrede re1spolitikere ellers protesterer 
voldsomt imod, selv når der er tale om at bruge den i de alvor
ligste narkosager over for organiseret international kriminali
tet. 

Men intet er åbenbart for usselt, når det gælder om at tage brø
det ud af munden på landets egne børn for at give det til frem
mede indtramgere. 

Landsforræderiet har sandelig mange ansigter. 

De medskyldige 
I 1981 blev Egyptens præsident Sadat, Vestens allierede og 

fredsskaber i Mellemøsten, myrdet af islamiske fundamentali
ster. I juni i år blev hans efterfølger Mubarak udsat for et mis
lykket attentat - verden var på nippet til igen at miste et bolværk 
mod fundamentalismen. En af hovedmændene bag disse uger
ninger (såvel som bag bombningen af New Yorks World Trade 
Center i 1993) opererer fra København: De danske myndigheder 
vil ikke udlevere terroristen Talaat Fouad Kassem, fordi han er 
dødsdømt i Egypten for delagtighed i mordet på Sadat. Kassem 
har flet en sikker operationsbase her i landet, hvilket gør vore 
"humanistiske" politikere medansvarlige for truslen mod Muba
raks liv. samt for de amerikanere, der allerede er døde i World 
Trade Centers kældre. 

Myndighederne må dog dele ansvaret med andre danskere: 
Den eneste danske avis. som terroristen Kassem vil tale med, er 
karakteristisk nok dagbladet Information. Akademiker-mentali
tetens skingre stemme herhjemme må såvist bære sin del af an-
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svaret for, at de herskende af "humanitære" hensyn ikke lader 
terroristen bære ansvaret for sine gerninger. 

Bl.a. takket være de samme opinionsdannere under Georg Hetz' 
ægide skal den amerikanske nazist Gary Lauek derimod udvises 
til Tyskland, fordi han har spredt propaganda, som er ulovlig der. 
Altså en for så vidt ikke-voldelig politisk agitator skal udvises, 
mens en terrorist og morder flr lov til at fortsætte sin virksom
hed, som myndighederne er helt bekendt med. 

Nøgternt betragtet er islam og nazisme identiske størrelser, 
hvilket f.eks. Karen Blixen indså på sin rejse til Berlin i 1940: 
"Ordet islam betyder hengivelse, det er vel det samme, som Det 
Tredie Rige udtrykker i sin håndsoprækning: Din i liv og død." 
Og hun fortsætter: "Den muhamedanske verdensanskuelse har 
som nazismen en uhyre selvfølelse: Dea rettroende står over al
le vantro, een rettroende sjæl er mere værd end hele verdens gnid 
( ... ). Nogle ting i 'Min kamp' ligner kapitler i koranen." Selve 
islams forestilling om paradis er således "skabt af en krigerfan
tasi, det er et ideal for en hær på march." 

To repræsentanter for to ens ideologier i Danmark: Den ene 
med mord på samvittigheden og i færd med at planlægge nye, 
den anden blot benyttende sig af ytringsfriheden, hvis fravær 
p.g.a. tyskerne f.eks. Information ved sin start selv erfarede. Den 
første repræsentant får lov til fortsat at nyde en asylants privile
gier i Danmark, den anden udvises. 

"Retsstaten'' længe leve - til den dør af angreb fra de terrori
ster, den nærer ved sin barm. 

Reaktion på invasion 
Frankrig oplever for tiden noget, som en fransk domstol har 

tilladt at kalde en "invasion" (se Danskeren 1993 nr. 4). Den ud
gøres i hovedsagen af nordafrikanske arabere. "Invasionens" år
sag er en eksplosiv befolkningstilvækst på den anden side Mid
delhavet. 

Det har i flere år kunnet forudses, at Frankrig vil ende i kaos, 
hvis der ikke gøres noget for at stoppe tilstrømningen fra disse 
områder. Dette til trods har franske politikere fra de gamle parti
er intet effektivt gjort. Det er i hovedsagen blevet ved snak • og 
hetz mod dem, der påpegede snakkcriets utilstrækkelighed og 
franskmændenes naturlige førsteret til deres eget land. 

Den let forudsigelige følge heraf har været, at et stigende an
tal franske vælgere er søgt til politiske grupperinger, som anvi
ser mere håndfaste metoder. Især den franske Nationalfront har 
tiltrukket disse vælgere. Fronten er derfor ved det sidste valg gået 
afgørende frem. 

Nationalfronten er hos den franske opinionselite blevet karak
teriseret som "højreekstrem". Det turde imidlertid være indly
sende, at franskmændene ik.ke har nogen moralsk pligt til at se 
passivt på, at millioner af mennesker maser sig ind i Frankrig, al
ene fordi deres hjemlande er overbefolkede. Så længe de påstået 
moderate partier glemmer at anvise virksomme alternativer til 
den politik, Nationalfronten foreslår, er det derfor uden mening 
at karakterisere Nationalfronten med belastende tillægsord. Der
imod kan det vel siges, at de partier, der har tilladt de nuværen
de tilstande at opstå, har forlist retten til at kalde sig ansvarlige. 

Udviklingen i Frankrig står som en manende advarsel til vor 
hjemlige opinionselite, som i disse år understøtter den tilsvaren
de "invasion" af Danmark. Med denne elites dumstædige fast
holdelse af en udlændingepolitik, der slet ikke modsvarer krave
ne i virkelighedens verden, banes vejen for en tilsvarende poli
tisk udvikJing i Danmark som den, der nu ses i Frankrig. 

OH. 



Nationalt selvmord er smart 
"Genocide is great" kunne det passende have heddet i den seneste kampagne fra den statslige 
propagandafront. 

Folketinget har bevilget 12 mio. kr., som 
med nmd hånd deles ud til unge, når de ba
re vil lave et arrangement, der kan få unge 
danskere og unge kolonisatorer til at "tale 
med hinanden i stedet for om hinanden". 

Problemet er, at de fleste danskere me
ner, at folkevandring ikke er den mest hen
sigtsmæssige løsning på verdens fattig
domsproblemer. Disse danskere kan finde 
på at sige '"Jeg er ikke racist, men ... ''. 

Og den slags vil staten ikke tolerere -
for hvad kan folk ikke finde på at sige ef
ter "men"! 

Propagandaen og pengespredningen 
varetages af et organ med navnet Global 
Generation, som har til huse på adressen 
Åbenrå3 l, 3. sal, 1124 København K. Vil 
man have penge til at holde en fed skatte
yderbetalt fest for, kan Global Generation 
kontaktes på tlf. 33 12 88 38. 

Alle må kunne komme i betragtning. Vi er 
jo alle indvandrere, som det plejer at hedde. 

Kampagnens materiale er holdt i et 
dumsmart sprog, fyldt med platte påstande 
og krydret med engelske vendinger, som 
skal overbevise usikre unge med pubertetS
problemer om, at national selvudslettelse 
simpelthen er noget, man må og skal være 
med på, hvis man ikke vil være udenfor. 

"All different, all cqual", hedder det på 
nissedansk. Pengekassen, der deles ud at; 
kaldes "Get Closer". Damnark benævnes 
"andedam". Og så sendte Global Genera
tion d. 6/7 et tog fra København til Stras
bourg, fyldt med unge kolonisatorer (med 
returbillet) "og alle deres venner". Toget 
kaldtes "The Train ofCultural Freedom", 
og formålet var blandt andet at lave "van
vjttige events". 

Når den danske ungdom skal franarres 
sin ret til Danmark er intet middel for plat. 

Be Global 
aet Local 

Get Ctoser er Global Generations aktivi· 
tetspulje. Formålet med puljen er at få gjort 
op med alle • Jeg er il<l<e racist, men .. ."-ud
sagnene. At få iværksat en masse aktivi
teter, som får unge med rødder i Oanmar1< 
og unge med rødder i de etniske min<lretal 
til at tale med hinanden i stedet for om hin
anden. Vi lægger vægt på, at projekterne 
udarbejdes I fællesskab. 

/#T~•••e #e] 
<>&'_,,_ cle•~ 

ve•naer &lid~ 
lall'1IC#e.~ 

Global Generation er ungdomskampagnen mod racisme. 
Vi har blandt andet 6 millioner kroner, som du kan få de1 
i, hvis du kan få unge danskere og etniske minoriteter 
til at tale med hinanden · i stedet for om hinanden. Send 
kortet ind, hvis du vil gøre en indsats mod racisme og 
intolerance. 

0 Jeg vil gerne ha' et ansøgningsskema tilsendt. 
0 Jeg vil gerne være med i Global Generation. Det er 
gratis, og Jeg får "Generator" tilsendt med posten, h''lor 
Jeg bl.a. kan læse, hvad Global Generation har tænkt sig 
af aktiviteter. 

Navn: 

Alder: 

Adresse: 

Postnr./by: 

Telefon: 

Nu_,.-~lcle~O(~*--ud3t...-,Dtn$,~l~r"-n..Trtib 
ol C\llb,!111 r,-;1omø ud NI ktllban,._ HO~fll med lille$ o'nOd SCuubCIQ,g. ''* 
IJIA..-n tt et _,ltSMI>'~ NOfdeoll mod ~os(on<fol• "1'11$8.1,._.1',.in,•. 
li.o•u•Q hele~~~...,.~.,...... (lllj:'IMMl'lip 
••'9fflll~ -detla:J*IO,ie-iori. ,I er tAOel ;:,J, IM,. '11~ - om "'Tlle 

, fl'ilW'k;Jn• ll•OG,lollal~llftlo,,,pi, tff,$$1218S8, 

Åb9nrå 31, 3. sal 
1124 Kebenhavn K 
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Fra Flygtningehjælpens overdrev 
I forbindelse med Dansk Flygtninge

hjælps undervisnings- og aktiveringspro
gram for bosniske tlygtninge i hoved
stadsomrldet er der blevet uddelt fortryk
te hædersbeviser underskrevet af Birte 
Weiss og Arne Piel Christensen til alle ca. 
200 frivillige lærere fra Bosnien, der har 
medvirket. Det danske indenrigsministe
rium og Dansk Flygtningehjælp udtryk
ker i hædersbeviset "stor anerkendelse og 
dyb respekt for den uvurderlige indsats", 
som de frivillige lærere har ydet. 

Rent bortSet fra, at modtagelsen af et 
sådant bevis "underskrevet" af Weiss og 
Pie! Christensen må være en tvivlsom 
ære, kan man undre sig over, at danske 
myndigheder aldrig har fundet anledning 
til at udtrykke ''stor anerkendelse og dyb 
respekt" for det kolossale arbejde, som 
mange danske ud fører for landets egne 
børn og unge i fritidscentrer, sportsklub
ber, foreninger osv. - år ud og år ind i hver
dagens n·ædemølle, der såvist ofte ikke er 
lettere end en flygtningesituation. 

Andre steder i verden sulter follc ihjel 
på grund af manglende hjælp, men i refe
ratet af ledelsesmødet for Dansk Flygt
ningehjælps undervisnings- og aktive
ringsprogram i hovedstadsområdet d. 
15.6. 95 siges, at arbejdspresset er stort, og 
at "udfyldelsen af dene bevis vil kræve 
ekstra ressourcer i administrationen." 

Ak ja, alle disse vii,,>tige "humanitære" 
opgaver, som tager ressourcer fra værdigt 
trængende - men tlot ser det jo ttd: 

Forbundsformand stævnet for 
menneskerettighedskrænkelser 

Foreningen har udtaget stævning mod 
forbundsformand Maj-Britt Bidstrup, 
Rc.~taurations- og Bryggeriarbejder For
bundet, der på gnmdlag af nogle af hende 
selv opdigtede racismebeskyldninger op· 
fordrede til boykot mod DDF's soouner
møde i Korsør. 

Den politiske debat på tlygtninge- og 
indvandrerområdet er som bekendt ved at 
udvikle sig til tumleplads for yderliggåen
de kræfter, som med grove metoder, her
under usandfærdige beskyldninger og lej
lighedsvis endog fysisk magt, søger at be· 
skære andre menneskers mulighed for at 
komme til orde. Forbundsformandens ad
færd var uhørt grov, idet hun bl.a. opdig
tede tilføjelser til foreningens program 
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gående ud på, at foreningen går ind for at 
skelne mellem folk efter hudfarve. Hun 
har tillige sagt, at hun er ligeglad med 
domstolenes tidligere afgørelser i de fore
gående "racismesager)'. 

Sagsanlægget udgør et forsøg på at op
nå klarhed over, hvor langt samfundsspid
ser kan hetze mod politiske meningsmod
standere uden at blive ramt for bagvaskel
se. Sagen er herunder en prøvesten for, 
hvor langt folkevalgte kan tillade sig at 
gøre ekstreme grupperingers hadepropa
ganda til deres egen og dermed give disse 
grupperinger - de være sig autonome eller 
nynazistiske - en slags (falsk) legitimation 
for at "aktionere" imod de udvalgte ofre. 

D 

"Selv om nogle her til lands kalder lan
det for et velfærdssamfund, så er der ikke 
økonomiske ressourcer nok til at hjælpe 
og støtte alle de grupper, som gør krav på 
al blive hjulpet og støttet. Derfor må man 
vælge, og det må humanisteme også ind
se. 

Spørgsmålet er så, om man skal vælge 
de gamle og syge eller indvandreme og 
latterlige kulturprojekter. SV'.1ret bør være 
ligetil, eftersom førstnævnte gruppe har 
været trofaste bidragydere til den danske 
stat gennem en hel menneskealder. På 
trods heraf sker der en skæv fordeling af 
midlerne. Det skyldes især, at det er lyk
kedes venstrefløjen at overbevise magtha
verne om, at alle, der er en smule kritiske 
over for de fremmede her til lands og ger
ne så en øget st.øtte til ældreplejen og sy
gehussek1oren, er racister eller nazister." 

Studerende Claus Jensen, Brabrand, j Jyllands~ 
Posien 13/5 1995. 
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Europas folk tnå forsvare sig 
Muhamedanere i mange millioner har invaderet Europa. De stiller krav og volder vanskelighe
der i næsten alle dets lande, især i Vesteuropa. Problemet vokser og vokser uden at politikerne 
gør noget effektivt ved det. 

Af Palle Krog 

Overalt i det sydlige Europa er muha
medanere utilfredse med at skulle leve et 
liv i udkanten af de samfund, de har inva
deret gennem de seneste åttier. Fr.1 Mar
seille i Sydrrankrig til Miinchen i Tyskland 
fremsættes krav om koranskoler til deres 
børn, ret til at fil kød af dyr slagtet efter de
res religions regler samt accept af, at de 
overhovedet er i det pågældende land. 

De tleste af Europas muhamedanere er 
dårligt uddannede eller helt uden uddannel
se og mange tillige uden arbejde og fattige. 
De befinder sig ofte i en økonomisk og kul
turel isolation i forhold til de områder, de 
har bosat sig i, der til gengæld ofte kan kon
statere kraftigt stigende sociale udgifter. 

Europæerne skal acceptere 
Hos såvel ledende muhamedanere i Eu

ropa som hos kendere af muhamedanis
men er der enighed om> at europa.."'erne må 
ændre holdning til muhamedanismen og 
acceptere muhamedanerne i deres sam
fund, medmindre de ønsker en voldelig 
konfrontation. I dag hævder mange mu
hamedanere, at uanset hvad de gør og 
hvordan de opfører sig, bliver de ugleset 
og mobbet, og det styrker de kræfter 
blandt dem, som går ind for konfrontatio
ner - altså fundamentalisterne. 

Siden rev.olutioncn i Iran i 1979 er der 
sket en genrejsning, en ak1ivisering af 
muhamedanismen, der via Mellemøsten 
og Nordafrika har bredt sig til det meste af 
Europa, men endnu primært udfolder sig 
offensivt i det sydlige Europa. 

14-15 hastigt voksende millioner 
Det anslå~ af eksperter, at der i dag lever 

omkring 14-15 millioner muhamedanere fr-a 
asiatiske, mellemøstlige og nordafrikanske 
lande i Vesteuropa. Adskillige har opnået 
statsborgerskab i værtslandet, og mange an
dre er indvandret illegalt. Noget præcist tal 
foreligger i sagens natur ikke - men altså for 
øjeblikket omkring 3 gange Danmarks be
folkning - og en kendsgerning, at antallet 
vokser og vokser med foniroligende fart. 

Når deres antal i et område bliver stort 
nok - normalt mellem 5% og I 0% - be
gynder kravene at blive bastante. 

Og kravene vokser 
Det er typisk krav om at kunne få hal

lal-slagtet kød og fjerkræ på hospitaler, i 
skoler og andre offentlige institutioner. 
Lov til oprettelse af koranskoler, moskeer 
og muhamedanske begravelsespladser. 
Tilladelse til at muhamedanske piger 
bærer hovedtørklæde i offentlige skoler. 
Tilladelse til at muhamedanske love skal 
gælde f.s.v. angårægteskaber, skilsmisser, 
arv og andre familieanliggender. 

I England har man eksempelvis etable
ret et selvbestaltet muhamedansk parla
mellt. I flere lande er muhamedanismen -
eller islam som de ynder at kalde den - el\ 
anerkendt religion. I Frankrig, der er det 
land i Europa, som har det største antal, 
nemlig ca. 5 mio., klager de over mang
lende imødekommenhed over for deres 
fremsatte krav. En talsmand for "Sammen
slutningen af Islamiske Organisationer i 
Frankrig" har bl.a. udtalt," .. at unge mu
hamedanere kan gå hen og blive en tids
indstillet bombe, der eksploderer en dag." 

Andre lande har opfyldt et eller flere af 
de stillede krav: Holland har oprettet ko
ranskoler. I England er muhamedansk 
skole blevet en prøvesag i forsøget på at få 
tildelt offentlige tilskud - der er tilladelse 
til at drive private skoler. 

I, 

I 

'* ... :~ 

Styrede udefra 
Af de omtrent I 00 muhamedanske be

vægelser, der eksisterer i Vesteuropa i 
dag, er de fleste mere eller mindre styret 
og økonomisk støllet fra muhamedansk 
regerede lande som Saudi-Arabien og 
Algeriet, og en indbyrdes rivalisering er 
udbredt. Denne indtlydelse fra ikke-euro
pæiske lande bestyrker opfattelsen af mu
hamedanismen som en trussel. 

Integration i de eksisterende vestlige 
samfund af personer med så afvigende 
livsopfattelser og religionsdyrkelse er ik
ke mulig og ofte heller ikke ønsket af de 
invaderende. 

Eksempelvis ser vi i Danmark talrige 
tilfælde af, at tredie generations indvan
drer-bom indskrives i den danske folke
skole uden at kunne t\t eneste ord dansk, 
ligesom de i stort omfang indgi fler sig 
med en ægtefælle fra egne rækker, ofte 
endda hentet i hjemlandet. 

Vore politikere må snarest revurdere og 
skærpe regler og love for indvandrere og 
flygtninge her til landet. Ellers er det for
udsigeligt, hvad der vil ske og blot et 
spørgsmål hvornår. Men da vil politikerne 
og for den sags skyld også Den Danske 
Forening stå magtesløse. 

Palle Krog 

........ ,, .... 

......... ~ ...... ':. 

-.lt1111Rn, var det ikke fla:skesteg med rødkdl, der stod på menuen? 
- Jo,fru Jen.sen, men vi md da u,ge hensyn til Deres medpatient og hendes familie! 
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Muslimsk racisme gennem tiderne 
Påstanden om islams traditionelle tolerance og mangel på racefordomme og -diskrimination er 
en myte, måske en rest af tanken om den hvide mands byrde, omformet til påstanden om hans 
skyld og ansvar for alle verdens problemer og dårligdomme. 

Af Peter Neerup Buhl 

Siden forrige århundrede har det været 
en udbredt myte, at mens racefordomme 
er velkendte i den kristne verden, er mus
limske samfund uden sådanne fordomme 
og racediskrimination. Denne myte synes 
at være opstået blandt kristne missionærer 
i Afrika, som mente at se ulighed mellem 
hvide og sorte blandt kristne og lighed for 
sorte under islam. De overså imidlertid, at 
i randen af islams udbredelsesområde i 
Afrika var de muslimske præster selv sor
te, og at der også var forskelsbehandling 
af sorte under islam i disse egne, hvilket 
blot ikke kunne ses "udefra". Missio
nærernes fejlagtige opfatlelse blev ud
bredt videre af skribenter, der anså islam 
som mere passende end kristendom for 
sorte afrikanere. Særlig blev bogen "Chri -
stianiry, Islam and the Negro Race" 
(1888) af den sorte missionær Edward W. 
Blyden indflydelsesrig i denne sammen
hæng. Senere har bl.a. Arnold Toynbee i 
sit store værk "A StudyofHistory'' (1939) 
samt sorte amerikanske borgerretsfor
kæmpere viderebragt myten om islams 
"farveblindhed". 

Først med bogen "Race and Color in 
Islam" (197 1) af den ledende islameks
pert Bernard Lewis blev sagen sat i det 
rette perspektiv - islam stod ikke mere 
uskyldsren over for den brødebetyngede 
kristendom, men racediskrimination blev 
vist at være et generelt træk for samfund 
under begge religioner. Imidlertid er den 
gamle myte stadig herskende, særlig 
p.g.a. indvandrervenner, som ideligt puk
ker på islams og arabernes "berigende" 
egenskaber. Derfor kan en gennemgang af 
nogle kendsgerninger fra Lewis' bog være 
på sin plads her. 

Race og farve i islam 
Allerede i arabisk litteraturs kendteste 

værk, "1001 nats eventyr", tildeles sorte 
de underordnede roller i samfundet (som 
dørvogtere, tjenere, slaver, kokke o.lign.). 
Heri forekommer også den endnu mere 
afslørende historie om den gode sorte sla
ve, som levede et dydigt og fromt liv, 
hvorfor han blev belønnet med at blive 
hvid i dødsøjeblikket. Der findes også 
arabiske historier, hvor onde hvide som 
strafbliversone. Ifølge en tradition sagde 
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profeten Muharnmed: "Vær omhyggelig 
med at vælge partnere til jeres afkom, og 
tag jer i agt for at gifte jer med zanji (ne
geren), for han er en vanskabning." En an
den tradition citerer Muhammed for at 
forbyde giftermål med sorte. 

Al sort blev regnet for mindreværdigt af 
araberne, ses desuden hos den farvede 
digter Suhaym (død år 660), der blev født 
som slave. I et digt klager han: "Hvis min 
farve var lyserød ville kvinder elske mig / 
Men Herren har vansiret mig med 
sorthed." I et andet forsvarer han sig: 
"Skønt jeg er en slave er min sjæl ædel fri 
/ Skønt jeg er son affarve er min karakter 
hvid.,. 

Over for den mest talentfulde af de sor
te digtere under araberne, Nusayb (død år 
726), sagde den ·'store" arabiske digter 
Kuthayyir engang spottende: "Jeg så 
Nusayb på afveje blandt menneskene I 
hans farve var som kvægets. / Du kan ken
de ham på hans skinnende sorthed / selv 
hvis han er undertrykt, har han en / un
dertrykkers sorte ansigt." 

Den sidste tidlige sorte dii,oter, som 
skrev på arabisk, var Abu Dularna (dod 
ca. 776). Han accepterede underlegenhe
den, og for at more sin arabiske herre ( en 
kalif) gjorde han !,'Tin med sit eget udse
ende, sin aJdrende mor samt sin fa01Hie: 
"Vi er ens i farve; vore ansigter er sorte og 
grinune, vore navne skændige." 

Al de sortes dårlige stilling skyldtes 
islam, blev fastslået af en af den klassiske 
arabiske litteraturs største skribenter, Ja
hiz afBasra (ca. 776-869), som i et forsvar 
for de sorte lod disse sige til araberne: 
"Det er en del af jeres dumhed, at i he
denskabet (dvs. i for-islamisk Arabien) 
anså I os for gode nok til at giftes med je
res kvinder, med da islamisk ret kom, be
tragtede I delle som forkert." 

Arabernes slavehandel 
I islams tidligste historie kom den 

næsten kun i berøring med arabere, men 
snart mødte den andre etniske grupper, til 
dels på grund af sin hastige ekspansion, 
men måske særlig p.g.a. arabernes massi
ve slaveeksport fra Afrika, som langt 
overgik feks. grækernes og romernes 
nogle århundreder før. Arabernes syn på 

andre folkeslag er blevet dybt præget her
af, hvilket bl.a. fremgik, da den "store" fy
siker og filosof Avicenna (980-1037) skit
serede den ideelle muslimske stat, som 
han opfattede den: Selv i Utopia måtte no
gen gøre det grove og beskidte arbejde, 
hvilket Gud i sin visdom havde sørget for. 
Han havde i onu-åder med stor varme eller 
stor kulde anbragt folk, som ifølge selve 
deres natur var slaver og ude af stand til 
højere ting - "for der må være herrer og 
slaver." Sådanne var tyrkerne og deres na
boer i nord såvel som de sorte i Afrika. 

Muslimske forfatteres holdning til sor
te afrikanere forbliver i de følgende 
århundreder generelt negativ. Den "store" 
geograf Jdrisi taler om deres stinkende 
sved, deres "mangel på viden og defekte 
sind". I det 13. århundrede skriver den 
persiske forfatter Nasir al-Din Tusi, at ne
greoe kun adskiller sig fra dyrene ved, at 
"deres to hænder er løftet over jorden", og 
senere bemærker den berømte lbn Khal
dun: "Det eneste folk, som accepterer sla
veri, er negrene, hvilket skyldes deres la
ve grad af menneskelighed og deres 
nærhed til dyrenes stade." De, der fortsat 
vil hævde vestens gæld til arabisk "kul
tur", burde huske at nævne den mest ou
trerede racisme som en fremtrædende 
gældspost. 

Araberne følte sig også kaldet til at 
være herrer over deres lysere nabofolk i 
nord, men mens hvide slaver kunne blive 
generaler, provinsguvernører og endda 
statsoverhoveder, skete dette næsten al
drig for sorte slaver i centrale islamiske 
Jande. Her mangler sorte oæsten helt i po
sitioner, der indebærer rigdom, magt og 
privilegier. Muslimske forfattere forklarer 
karakteristisk nok denne mangel på suc
ces fulde sorte slaver og frigjorte med de
res mangel på evne. 

De fleste steder blev slaveriet først for
budt og slavehandelen undertrykt på initi
ativ af de europæiske kolonimagter. Siden 
så mange sorte kom ind i de centrale mus
limske lande over en så lang periode, op
står det spørgsmål uvægerligt, hvorfor de 
næsten ikke har efterladt spor. Der er intet 
i arabiske, persiske og tyrkiske lande, som 
minder om de store befolkninger af sorte 
og mulatter i Nord-og Sydamerika. En del 



af forklaringen er, at araberne bød deres 
slaver langt dårligere forhold. Der var der
for en meget lav fødselsrate og en høj 
dødsrate blandt sorte slaver under islam -
uendeligt få af deres børn nåede voksen
alderen. Omkring 1840 skrev en britisk 
iagttager om forholdene i Egypten: "Dø
deligheden blandt slaverne i Egypten er 
frygtelig, - når den epidemiske pest kom
mer til landet, fejes de væk i umådelige 
mængder, og de er de første ofre for 
næsten enhver anden dominerende syg
dom. Jeg har hørt anslået, at fem eller seks 
år er tilstrækkeligt for at bortrive en gene
ration af slaver, hvorefter det hele må bli
ve fornyet:~ 

De hvides nye byrde 
I slutningen af sin bog "Race and Color 

in Islam" diskuterer Bernard Lewis, hvor
for myten om islams tolerance har overle
vet og stadig er så udbredt: "At myten har 
overlevet og er blevet U1get entusiastisk op 

i vor tid skyldes, trOr jeg ... det, som måske 
kan kaldes nostalgi for den hvide mands 
byrde. Den hvide mands byrde i de11 tradi
tionelle forslllnd- imperie-domineringens 
byrde - er for længst blevet afkastet og 
påtaget af andre. Men der er dem, som sta
dig insisterer på at bibeholde den - denne 
gang som en byrde ikke af magt men af 
skyld, en insisteren på ansvar for verden og 
dens dårligdomme, som er lige så arrogant 
og lige så uberettiget som vore imperialis
tiske forgængeres krav." 

Med disse ord har Lewis samtidigpeget 
på. hvorfor et opgør med den megen tale 
om islams tolerance i kontrast til kristen
dommens snæversyn er så tiltrængt nu, 
midt i den såkaldte "globaliserings" epo
ke. I det selvhadende, sort-hvide verdens
billede ligger vigtig ammunition for de 
kritikløse indvandringstilhængere - fejl in
fonnation ti l fremme af vestens under· 
gang. 

Peter Neerup Bul,/ 

Bidrag selv til festen ! 
I Århus havde man sidste år problemer 

med en bande arabiske drenge, der terro
riserede stranden ved Bellevue i Risskov 
bl.a. ved at tænde bål med stjålne materia
ler. Man husker endnu tragikomikken, da 
kommunen ansatte er par pædagoger og 
leverede kommunalt brænde for at få 
situationen under kontrol (pædagogerne 
løb skrigende bort efter at par dage! Det er 
det seminarierne kalder ''realitetschok"). 

Nogle arabiske fædre tilbød så at eta
blere en vagtordning for på skift at holde 
øje med de unge. 

Den 5. august skriver et par danske 
klubmedarbejdere en kronik i Århus 
Stiftstidende "Forældre-indsats er ikke en 
helt god ide", de arabiske unge ballade
magere vil ikke være under opsyn af de
res fædre og stikker derfor af. 

Det kan klubmedarbejderne godt for
stå, for de arabiske fædre "sladrer" til hin
anden, hvorimod klubmedarbejdere har 
tavshedspligt "vi må ikke fortælle andre, 
hvis de unge ryger, drikker eller kysser 
med pigerne. Selvfølgelig skal vi under
rette myndighederne, hvis der sker noget, 
som er betænl:eligt. Men vi må ikke for
tælle kioskejeren at den og den gør det og 
det. Og det er de unge meget trygge ved". 
Endvidere skriver de - sikkert rigtigt - at 
mange af de unge ballademagere mangler 
kontakt med deres forældre og derfor og
så vil reagere negativt på andre voksne 
landsmænd. Klubmedarbejdere klarer tin
gene på en "dansk måde" dvs. "at vi slår 

ikke nogen, heller ikke dem, som siger no
get meget grimt til os, men hvordan vil de 
arabiske forældre reagere?" 

Det er selvfølgelig et interessant 
spørgsmål, de vil jo nok reagere efter 
"arabisk kultur'', som vi så for en gangs 
skyld ikke skal respektere. Resultatet er at 
ballademagerne ikke respekterer os! 

Det er næsten rørende når de to klub
medarbejdere spørger, hvordan socialfor
valmingen sikrer sig, at lille Ahmed ikke 
får problemer, fordi en anden forælder har 
set ham med Trine i hånden. 

De allerfleste af de problemer, der op
står, når arabiske drenge forsøger at mase 
sig ind ved danske fester, skyldes netop, at 
de synes, at det er i orden at "Ahmed går 
med Trine i hånden", hvorimod det er 
ganske utænkeligt at Ahmeds søster skul
le gå med til festen og lægge sin hånd i Pe
ters, Antons eller Christians! 

Man er sjældent velkommen til en fest 
hvis man ikke selv vil bidrage til den! 

Lars 0110 Kristense11 

"Indtil politikerne lærer, at deres opga
ve som folketingsmedlemmer er at tjene 
deres land, er titelen MF for mig - og sik
kert for tusinder af andre danskere - et 
skældsord, en uartighed af værste slags." 

Stud. 1hcol. .Lars Chr. Vangslev. Roskilde, i Jyt. 
lands-PO<ten 19/6 1995. 

''Etnisk 
ligestilling'' 

Hvis danske forældre trOr, at de kan 
skærme deres bom mod multi-etnificerin
gen af skolevæsnet ved at fl)1te dem til pri
vatSkolcr, må de tro om igen. I et referat af 
ledelsesmødetd. 15.6.95 i Dansk Flygtnin
gehjælps undervisnings- og aktiveringsaf
deling i hovedstadsområdet fremgår det, at 
privatskoler, der har bosniske ele,·er med 
§ 15-status, modtager statstilskud på 27 .200 
krl år + forældrebeUllingen for hvert barn, 
der ikke har f3et asyl. Desuden 5.000 ekstra 
kr. pr. år til danskundervisning. 

Også på andre områder støttes fremme
des børn mere end danskes: Forældre fra 
Bosnien-Hercegovina, der nu bor i Kø
benhavnsområdet, fil.r i brev af 6.6.95 fra 
fagkoordinatoren for Dansk Flygtninge
hjælps undervisnings· og aktiveringspro
gram tilbudt, at deres børn kan komme på 
koloniophold i sommerferien: ''Betalin
gen for koloniopholdet sker normalt ved, 
at forældrene betaler beløbet for koloni
opholdet. Der er imidlertid fripladser til 
alle flygtningebørn fra Bosnien-Hercego
vina, derfor skal I ikke betale for ophol
det". hedder det bl.a. i brevet. At mange 
danske, københavnske børn aldrig har 
haft lejlighed til at leve i den frie natur el
ler til blot ar se, hvor mælken i Nettos 
kartoner kommer fra, må danske forældre 
altså derimod selv betale for at rette op på. 

Der er såvist sager nok at tage fat på for 
"Nævnet for Etnisk Ligestilling". 

·'De, der taler om blandingskultur og 
transetnicitet, talermest om sig selv. Deer 
intellektuelle, som har råd og tid til til at 
gå på restaurant og tale om kulturblan
ding. Men de eneste eksempler, de kan gi
ve, er fra litteraturen og musikken. Folk på 
gaden sætter hele tiden grænser." 

Professor i socialantr0pologi ved Lunds un.ivel'Si
tet Jonathan Friedman i S\'eru.ka Dagbladet 18/4 
1995 citeret efter Fri Information 1995 nr. 3. 

"Hvem er jeg? H vorda11 skal man kun
ne besvare det spørgsmål uden at indpla
cere sig i en gruppe? Den kollektive iden
titet er meget nært knyttet til den indivi
duelle. Selv om etnisk tilhørsforhold er 
noget antaget. så er det en meget stærk 
identitet, man kan give sit liv for. Fantasi
er måske, men de konkretiseres og bliver 
til sociale virkeligheder:• 

Socialantropolo~ med erfaring fra flerårig forsk
ning i Afrika Kajsa Ekholm Fricdman i Svensk:a 
Dagbladet 18/4 1995 ci1cret ener Fri lnfQrma1ion 
1995 "'· 3. 
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Ulovlig diskrimination af danskerne 
Arbejdsministerens lovforslag mod "diskriminering" på arbejdsmarkedet hævdes at bygge på 
internationale konventioner. Men det er fup! 

Aflb Hofmeister 

Arbejdsminister Jytte Andersen har i 
pressen i nogle indlæg præsenteret sine 
planer om en lovgivning, der forbyder djs
krimination på arbejdsmarkedet. I forbin
delse hermed henviser ministeren til en 
række internationale konventioner, som 
forbyder diskrimination på grund af race, 
køn, hudfarve, religion og politisk over
bevisning m.v. 

Falske konventioner - og en ægte 
De fleste af disse "konventioner" er 

blot almindelige faglige eller partipoliti
ske aftaler, der er vedtaget af forskell ige 
landes socialistiske partier og arbejder
organisationer. Dem har Danmark ingen 
forpligtelse til at rette sig efter. 

Den FN-konvention, som minislercn 
henviser til, er FN-konventionen af 1965 
om afskaffelse af alle former for race
diskrimination, som blev vedtaget på 
FN's generalforsamling d. 2 1.12.1965. 
Den trådte i kraft d. 4. januar 1969. Pr. I. 
januar I 988 var konventionen ratificeret 
af 124 stater, herunder Danmark. Men og
så heri savnes grundlag for det, ministeren 
nu bebuder. 

Konventionen tager sigte på, at en stat 
ikke må forskelsbehandle udlændinge 
indbyrdes, f.eks. en afrikaner og en øst
europæer. Den forbyder således ganske 

"Arbejdsminister Jytte Andersen (JA) 
vil fremsætte lovforslag om positiv særbe
handling på arbejdsformidlingen af ind
vandrere. Det vil sige, at det fremover bli
ver et ansættelseskriterium, at man ikke 
hedder Jensen (Hansen, Olsen, Pedersen 
osv.), at man ikke taler ordentligt dansk, at 
man ikke er født i Danmark. Kunne JA ik
ke bare bede de danske arbejdsløse om at 
gå ad h. til? Det er da muligt, JA og hen
des parti tror, de afujælper en spirende ra
cisme i Danmark ved dette lovforslag - det 
kunne ligne dem ... Med det lovforslag vil 
det langt om længe gå op for danskerne, 
hvordan virkelig racisme ser ud - og hvor 
den kommer fra. En forbavsende klar mel
ding fra det parti, og det skal de såmænd 
have tak for." 

Agnes JQrgcnscn. Lyngby. i Jyllancb-Posten l 9/6 
1995. 
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vist "'racediskrimination'\ der i dens af. 
snit I, artikel l, stykke I defineres som 
"enhver forskel, udelukkelse, begræns-
11ing eller fortri11sstilli11g pli. grwullt,g af 
race, hudfarve, afstamning eller national 
eller etnisk opri11delse, hvis fom,ål eller 
virkning er at ophæve eller svække den 
ligelige anerkendelse, nydelse eller 
udøvelse af 111e,111eskere1tigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder på det 
politiske, økonomiske, sociale, kulturelle 
eller et hvilket som helst andet omrlide af 
samfundslivet." 

Egne statsborgere må foretrækkes 
Men i stykke 2 præciseres det, at "De11-

11e konve11tion finder ikke anvendelse pd 
slidan forskelsbehtmdling. udelukkelse, 
begræns11i11g eller fortri11sstilli11g, som en 
i de,me konvention deltagende statforeta
ger mellem sine egne staJsborgere og ud
lændinge." 

De stater, der vedtog og senere ratifice
rede konventionen, måtte selvfølgelig 
først og fremmest tilgodese deres egne 
statsborgere. Det er således fuldkommen 
i overensstemmelse med konventionens 
ånd og ordlyd, at danskere - altså danske 
statsborgere - har førsteret ti I arbejde, 
bolig, uddannelse, sociale ydelser og 
iøvrigt på alle andre områder. 

··Når jeg antager medarbejdere til min 
virksomhed, foretrækker jeg Brian, Bjar
ne og Pia fremfor Hassan. Mohammed og 
Birgul. Det gør jeg også i det tilfælde, 
hvor de unge indvandreres eksamenspapi
rer er bedre end de unge danskes. 

Vi må erkende, at det danske samfund 
kommer ti l at leve med ca. 300.000 ar
bejdsløse også i fremtiden. 

Jeg føler derfor, at det er min pligt at vi
se min solidaritet med de danske, der 
trænges af flere hundrede tusinde indvan
drere i uddannelsessystemet, på bolig
markedet og på arbejdsmarkedet 

Jeg forstår simpelthen ikke, at man til
lader, at Rådet for Etnisk Ligestilling og 
forskellige indvandrergrupper mistænke
liggør denne solidaritet og kalder den for 
racisme." 

Lillian San~d. Holte, i Jyll.-Post. 23/2 1995. 

Der er ingen mening i, at politikerne til 
stadighed slår befolkningen i hovedet med 
alle de konventioner, som - de siger - vi 
har forpligtet os til at efterleve, når de 
samme politikere afslører en forbløffende 
mangel på kendskab til indholdet i f.eks. 
den nævnte FN-konvention. 

En arbejdsgiver er i sin gode ret til at fo
retrække en dansk arbejdskraft frem for 
en udlænding. 

En husejer er i sin gode ret til at fore
trække en dansk lejer til en ledig lejlighed 
frem for en udlænding. 

Politikerne må lære at forstå, at sdledes 
skal konventionen efterleves. 

Vil arbejdsministeren bryde 
konventionen? 

Hvis ministeren all igevel fremsætter sit 
lovforslag, er det tværtimod hende, der 
bryder konventionen. For hvis en arbejds
giver rvinges til at ansætte en fremmed. 
fordi han er fremmed, kan den da11sker, der 
af den grund ikke får jobbet, jo med god 
ret hævde, at han er blevet konven
tionsstridigt diskrimineret efter art. I, stk. 
I, uden at der er hjemmel herfor i stk. 2. 

Ib Hofo,eister 

"Ifølge forlydender i dagspressen skal 
der nu foretages en gennemgribende æn
dting af bistandsloven. Vor socialminister 
har i den forbindelse udtalt, at hun vil 
være opmærksom på udefrakommende 
ideer, og her har jeg en god ide: Bistand 
skal kun ydes til danske skatteborgere. 
Hvis ikke-danske statsborgere ønsker bi
stand, må de henvende sig til deres re
spektive ambassader. 

Jeg går ud fra, at når man lovgiver her i 
landet, er det for de fem millioner menne
sker, der bor i Danniark, og ikke for de 
seks milliarder, der bor på hele kloden." 

Sten Schou, Skagen, i Jyllands-Posten 6/3 1995. 
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Kriminel historieskrivning 
Af Alice Furnival 

Der har på det seneste været talt og 
skrevet meget om vor danske ytringsfri
hed. Ikke mindst på baggrund af den no
get specielle tyske ytringsfrihed, der som 
'bekendt har medført, at det er blevet kri
minelt at skrive historie - hvis man ikke 
holder sig til sandheden. 

Det er dermed blevet ret besværligt at 
være historiker i Tyskland. EJier man kun
ne måske hævde, at det nu er blevet ganske 
betydeligt !enere at være tysk historiker. 
For nu eksisterer der jo nemlig • i al fald i 
forbindelse med 2. verdenskrigs historie -
en fuldt færdig og let tilgængelig officielt 
stemplet facitliste, som historikeren så bare 
kan passe sin research og sin forskning ind i. 

Resultatet er givet på forhånd: Der skal 
være 6 millioner døde jøder i KZ-lejrene. 
Helst ikke flere - men i hvert fald garan
teret ikke færre. 

Personligt tror jeg egentlig på, at tallet 
på de 6 millioner myrdede jøder nok skal 
være korrekt, og dermed skulle jeg nok 
kunne la en karriere som tysk historiker. 

Men læg mærke til, at jeg skrev, at jeg 
tror, at tallet er korrekt med hensyn til 
denne afskyelige masse-udryddelse. 

Jeg skrev "tror", fordi jeg nemlig har 
læst og studeret så megen historie i mit liv, 
at jeg - i modsætningtjl den tyske regering 
- har imfact, at begrebet historisk sandhed 
er illusorisk. Ogat en regering i et vesteu
ropæisk land kan Il\ sig selv til at kræve 
historisk sandhed, er ikke alene illusorisk; 
det er også autoritært, farligt for folkesty
ret og i bund og grund latterligt. 

Uhyggeligt dekret 
Lad os prøve tanken igennem. Og gøre 

det med danske briller. For den seneste 
udvikling har jo desværre demonstreret, 
at mange danskere er positivt indstillet 
overfor den tyske regerings uhyggelige 
dekret. .la, der er sågar personer herhjem
me, som kunne ønske et lignende dekret 
indført i Danmark. 

Lad os fore,,-tille os, at de historikere, 
som i tidernes løb har arbejdet med et spe
cifikt emne, kunne være blevet straffet for 
deres historieskrivning, såfremt denne 
havde vist sig "usand". 

Ikke et ondt ord fra mig om Ingemann, 
Lauring, om Ebbe Reich, Hvidtfeldt, om 
Grundtvig eller om Saxo, men højst sand
synligt er det, at en eller flere af disse 
skulle bag tremmer, hvis det altså stod til 
den tyske regering. 

Saxo! De,, gamle, racistiske 1~11derhadtr. Det 
burde fo,·bydes, aJ han pdvirlær den gbdtmende 
ungdom, nu vi har Global Generation til det. 

Thit Jensen skrev en pragtfuld roman, 
"Stygge Krumpcn", om Børglumbispen, 
som satte sig som mål at rense den katol
ske kirke for uværdige gøremål og kirkens 
tjenere for syndige laster. 

Det mente Thit Jensen i hvert fald, at 
han ville. 

I modsætning til mange andre histori· 
kere, som havde et ganske andet syn på bi
skop Stygge Krumpen. 

Nu var Thit Jensen jo spiritist, og havde 
derfor, i kraft at; at hun, som lnm udtrykte 
det, havde interviewet Stygge, en noget u
stikbar tnunf i ærmet overfor de andre hi
storikere, som jo i al beskedenhed ikkehav
de den samme direkte adgang til kildeme i 
1500-tallet. Men de fleste, som har læst og 
glædet sig over den storslåede kla.~siskc ro
man, må vistnok prise sig lykkelige over, at 
Thit ikke skulle bedømmes af den alviden
de tyske regering for denne Stygge-Liige ... 

Den helgenkårede 
Knud den Hellige v-ar vel nok, da ra

sende bønder fra Vendsyssel endelig i 
1086 indfangede ham i Odense Sankt Al
bani Kirke, en af de mest hadede danske 
konger nogensinde. 

Han var en slyngel, som bestemt var 
langt mere interesseret i sine fri ller, end 
ban var i Danmarks lykke. Hans bror, Erik 
Ejegod, som senere fulgte ham på tronen, 
mente derimod at vide, at afdøde Knud 
havde været en rigtig kernekarl, som nok 
kunne fortjene at blive gjort til helgen. 

Det var paven, Urban 11, heller ikke uin
teresseret i, men han skulle lige have sendt 
en levnedsbeskrivelse af Knud, hvoraf det 
sk-ulle fremgå, at Knud mens han gik på 
jorden havde levet et ganske enestående, 
godgørende og saligt liv. Og kunne man så 
ydermere finde et par hellige kilder på 
steder, hvor han havde været, ville det ik
ke være afvejen. 

Problemet for Erik var så at finde nog
le skrift-kloge, som kunne fortælle histo
rien på pænt latin. I Damnark var det på 
forhånd svært, for her vidste jo alle og en
hver, hvilken slyngel Knud havde været, 
hvorfor kong Erik var nødt til at indfor
skrive et par engelske munke, som så 
skrev historien. 

Det hele var selvfølgelig løgn, men hel
digvis havde den daværende ryskc rege
ring ingen indvendinger ... 

Man kan ligeledes glæde sig over, at 
den tyske regering under ledelse af den hi
storisk- alvidende kansler Kohl endnu ik
ke har fået underretning om, hvordan so
cialdemokratiske og radikale danske poli
tikere her i SO-året for Befrielsen nu går 
og praler af, hvor meget de under Besæt
telsen bekæmpede tyskerne. For det er da 
i hvert fald kriminel historie-fortælling, 
s.1 det baner noget. 

Slynglerne Stauning og Scaveuius var 
ved at falde over deres egne ben i forsøget 
på at gøre livet for de tyske herrer så be
hageligt som muligt. 

Det samme var Buhl og andre. Og alli
gevel fik de alle ikke alene fuld æresop
rejsning efter Befrielsen - de blev gjort til 
landets ledere igen. 

Eller hvordan den mand - Land og 
Folks tidligere chefredaktør, FrankAaen -
som i årevis tillod sig at gå rundt og be
nægte, at "Gulag Øhavet" fandtes, s idste 
år blev valgt til Folketinget. Eller hvordan 
DKP's formand, Ole Sohn, brugte masser 
af energi på at fortælle, hvor rene de sov
jetiske floder var, hvor lykkelige sovjet
terne var, og hvor ondt USA var. 

Løgne alt sammen. Hele verdenshisto
rien er bygget på løgne. Den ene mere 
modbydelig end den anden. 

Men vi bar ret til at tro på den løgn, vi vil. 
Jeg har ret til at tro på, at Dannebrog faktisk 
faldt ned fra himlen, og ret til at tro mere på 
Ingemanns romaner end på Frank Aaen. 

Jeg har ret til at tro mere på Saxo end på 
dem, der nu ihærdigt forsøger at sværte 
ham til, og jeg har ret til at vælge mine 
helte efter, hvad jeg tror på; og til en vis 
grad at vælge min historiske sandhed ef
ter, hvilken historiker der skriver den. 

Det gør ikke nødvendigvis min sand
hed til "den historiske sandhed"; men den 
er min. 

Og jeg takker dagligt min Gud og Ska
ber for, at den tyske regering endnu ikke 
sætter dagsordenen i Danmark - selvom 
der, som tilfældet var i 40'erne, er danske 
politikere, som geme så, at den gjorde det. 

D 
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Nynazismens vækstfremmere 
Af Ole Hasselbalch 

Nazisterne hader Den Danske Forening lige så høit som de elsker den dan
ske presse og Birte Weiss. Det er simpelthen nazisteme.s strategi, at der 
hurtigst muligt skal så mange indvandrere og .flygtninge som muligt til 
Danmark - det er det nemlig for at.få danskerne til at tro, at kun nazismen 
kan redde landet. Og de,for elsker nazisterne fi·u Weiss og den danske pres
se, somJo virkelig hiælper dem godt med planen. Den Danske Forening har 
lige fra starten været en torn i øJet på nazisterne, og derforforsøger de sig 
1111 - da andre metoder er slået.fe.il - med "den kærlige omfavnelse" ved at 
agere beskyltere ved DDF 's møde,: Meningen er naturligvis at give fore
ningen "d.ødskysset ". 

DDF'sforn,and Ole Hasse/batch har skrevet denne tankevækkende ai·tikel 
med eetfonnål: At advare DDF's medlemmer mod at blive misbrugt. 

-,--.--.--Hillerød S.juni 
Den 5. juni lidt før kl. 11 ringende de 

danske nynazister til Ritzaus Bureau og 
meddelte, at de var ankommet til Hille
rød. KJ . J J ,30 kunne Den Danske Fore
nings folk på stedet konstatere, at de hav
de besat pladsen, hvor foreningens 
Grundlovsmøde skulle finde sted. Det var 
ikke nogen overdrivelse. Parkanlægget 
var ol<lmperet - politiet anslog af ca. I 50. 
Ud over dem i anlægget var der oppe i by
en en del unge mennesker, som godt kun
ne se ud til at være kommet i håb om at få 
fingre i de forventede autonome. 

Skulle DDF nu have bedt politiet om at 
rydde stedet? Det kunne have medført et 
større slagsmål midt i byen. Og selv om 
politiet havde vundet slaget, så var okku
panternes forstærkninger vel bare sivet 
ind på pladsen sammen med mødepubli
kum for derefter at folde hagekorsflagene 
ud. 

Der kum1e ikke holdes noget grund
lovsmøde under disse forhold. 

Nynazisternes formål var at skaffe sig 
medieopmærksomhed. Samtidig prøvede 
de at "opsuge0 nysgerrige og nnge, der 
bare var kommet for at give de autonome 
k 1.ø. Det lykkedes. På 2 timer fik de så og
så ødelagt et møde for Den Danske Fore
ning. Det har de autonome ikke været i 
stand til gennem 8 år. 

Sådan foregAr det 
Hvordan kan de slippe godt af sted med 

sådan noger - og hvordan kan de overho
vedet have fået styrke til det? 

Al omtale er god omtale! 
De gør meget ud af at skaffe sig medie

omtale, og det er dem ganske ligegyldi1,>t, 
om denne er negativ. Når de f.eks. refere
res i radioen eller på et offentligt "anti
nazimøde') til "skræk og advarsel", jubler 
de. For det hjælper dem jo til at placere sig 
som en faktor i de unges bevidsthed. "Al 
omtale er bedre end ingen omtale», som 
deres leder, Jonni Hansen, har sagt til fle
re aviser. Eller som den senere "nazijæger" 
Frede Fannand, der var hos dem i 20 år, 
vurderede i I 990: Det fremmer nazisterne, 
når der anvendes hårde metoder over for 
dem, for det giver dem mere "blæsf'. 

Klistersystemet 
De prøver også at nazistemple hæder

værdige personer. Grunden er den fra re
klamen velkendte: Når der sættes ligheds
tegn mellem på den ene side en vare, der 
gerne skulle sælges, og på den anden side 
personer, som kunderne nærer positive fø. 
!eiser for, vil disse følelser jo Jet smitte af 
på varen. Og så opnår nazisterne oven i 
købet en sidegevinst, nemlig en forfladi
gelse af de unges opfattelse af, hvad 
nazisme er, således at betænkeligheden 
ved at nærme sig nazisterne svinder. Ek
sempel: Lykkes det at få de unge til at tro, 
at nazister og gamle modstandsfolk har et 
fælles "tankegods'', kan nazisterne jo da 
ikke være så ga It på den endda - vel'! 

Nazisterne elsker Birte Weiss! 
Det er åbenlyst, at nazisterne ikke er in

teresserede j, at Folketinget lø$cr indvan" 
dringsproblemet. Tværtimod vil de helst 
have, at dette bare vokser, medens folke
tings-politikerne snakker. For på den måde 
gødes opfattelsen af, at der må en heil ny 
politisk "kraft" til at klare ærterne. I bla
det Nationalsocialisten (nr. l, 1987) er li
gefrem fremhævet, at det ville være øn
skeligt, om der kom 300.000 flygtninge 
på en gang, så at enhver kunne føle sig 
hensat til en mellemøstlig basar ved at 
kigge ud af gadedøren. 

Det har de. fordi de arbejder på en au- Jfmtroen breder sig hos fremmødte mødegæster cver det sære syn: ,Wødestedet var besat af ny-
den måde, end medierne beretter: nazisrer.' 
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Lad bare politikerne handle 
udemokratisk 

Af sanmie grund er de tilfredse med, at 
samfundsspidser ikke lever op til demo
kratiets spilleregler. Hvis f.eks. en ånds
svag kommunalbestyrelse kan provokere.s 
til i strid med loven at nægte Den Danske 
Forening mødelokale, vil de, der skulle 
være kommet til mødet, jo miste respek
ten for demokratiet. Og kan man få en tan
ketom "humanistisk" politiker til at hælde 
opdigtede racismebesl,.-yldninger ud over 
dem, der kritiserer ham, fremfor at imø
degå kritikerne med argumenter, styrkes 
indtrykket af, at manden er gal og demo
kratiet en farce. - Og opfattelsen af, at vil
je til at forsvare landet er ensbetydende 
med racisme, styrkes. 

- og lad bare pressen lyve 
Derfor bliver nazisterne også gladere, 

desto større forskel der er mellem det, 
folk kan se med deres egne øjne, og det, 
pressen fortæller. F<>r hvis det bliver en 
udbredt opfattelse, at pressen er upålide
lig, liggervejen jo åben for markedsføring 
af hvilke som helst "sandheder". Også en 
anden "sandhed" om, hvad der foregik un
der 2. Verdenskrig. 

Ned med Den Danske Forening! 
Nazisterne er helst fri for "konkurreren

de" partier og organisationer - altså sådan
ne, der arbejder for en løsning på indvan
dringsproblemet inden for det eksisterende 
politiske systems rammer og på ikke-racis
tisk gmndlag. Foretagender af deru1e art 
søges derfor overtaget på den ene eller an
den måde, således at de kan bruges som 
"sluser"organisationer, gennem hvilke folk 
gradvis bringes i større nærhed af nazis
men. Den Danske Forening blev f.eks. i sin 
tid - forgæves - søgt "kuppet". Lykkes 
sådan overtagelse ikke, søges den pågæl
dende organisation modarbejdet og dens 
arbejde wnuliggjort. Det kan f.eks. foregå 
ved, at nazisterne omfavner den i <lemon· 
strativ sympati. Så vil pressen - som regel -
udrette resten. Derfor forsøgte nazisterne 
at fremstille deres optræden i Hillerød 5. 
juru som en hjælp til at "bevogte" Den 
Danske Forenings grundlovsmøde. 

Ikke fri fantasi 
Såfremt læserne nu føler ubehaget vælte 

op i sig, er det med god grund. For det lige 
sagte er ikke fri fantasi. Det bygger på flere 
års iagttagelse af nazisterne, deres håndlan
gere og medløbere. Og det er ikke i presse
reportagerne fra "førerbunkeren" i Greve, 
man skal se, hvad der egentlig foregår. 

Hvordan vil det gå? 
Vil nazistrategien lykkes? Det vil den 

med al sandsynlighed. - Vel at mærke hvis 

de, der burde kunne tænke sig bedre om, 
bliver ved med at dumme sig. 

Men det gør de nok. I dag render de 
rundt i hælene på hverandre i "antinazi
stisk" optog - hver for sig overbevist om, 
at det tager sig pokkers godt ud og at man
den foran for øvrigt ved, hvad han gør. Og 
den forreste i optoget føler sig dumtryg i 
bevidstheden om, at han har alle de andre 
med sig. Ikke en har formentlig brugt så 
meget som fem minutter på at tænke tin
gene igennem. Og hvorfor i øvrigt træde 
ud af rækken, når den forudsigelige følge 
blot vil være, at man bliver intimideret af 
gale mennesker, bliver oversprøjtet med 
nazibrun maling og bliver forsøgt ramt på 
sit brød -alt imedens pressen godter sig og 
de renfærdige klapper? 

De unge flytter sig til højre 
Der er en kraftig højrebevægelse i gang 

blandt de unge. For ganske mange af dem 
føler, de ikke har nogen anden mulighed, 
hvis de vil sikre det, der er os og vort. 

Hvordan skulle man kunne modsige et 
sådant ra:sonnement? Politikerne er jo 
visselig ikke til at få i tale i dette anlig
gende. Mange af de unge føler også - lige 
som deres forgængere i modstandsbe
vægelsen under sidste krig, at man må 
samarbejde med djævelen selv, når det 
drejer sig om at forsvare landet. Den gang 
var det stalinkommunister, der acceptere
des som samarbejdspartnere for at få 
smidt tyskerne ud. I dag er det altså 
nazisterne, der fremstår som acceptable i 
et lignende anliggende. 

Højredrejningen begunstiges af, at kun 
la i de yngre generationer overhovedet 
længere er i stand til at se~ hvad nazjsme 
er. De er blevet vildledt til at forveksle na
tionalt sindelag, social ansvarlighed og 
modstand over for masseindvandringen 
med nazisme. De vil derfor i det lange løb 
være lette at forføre. Og det vil være no
genlunde lige så Jet ved hjælp af politi, 
"antinazisme"lovgivning og multietnisc
rings•propagandakampagner at hindre, at 
de gradvis radikaliseres, som det ville 
være at tønmie Vesterhavet med eu tekop. 

Nazihjælpere - fra uventet kant 
Hvem bærer skylden for det, som begi

venhederne i Hillerød på Grundlovsdag 
formentlig kun er en forsmag på? 

Det gør de såkaldt "antinazistiske" or
ganisationer og de autonome "antifa
scister". Det gør disses eftersnakkere 
blandt politikerne. Det gør en regering, 
som bliver ved med at tale udenom, me
dens problemerne bare vokser. Det gør de 
fagforeninger, der bruger medlemmernes 
penge på "antinazistiske" fiduskampag
ner. Og det gør pressen, som indtil nu ik
ke på selv den mest elementære måde har 

villet hjælpe med at skille skæg fra snot. 
Alle har de ydet deres bidrag til at føre 
nazisternes strategi ud i livet. 

Dette er ikke skrevet i håb om, at der 
kan ændres noget som helst i holdninger
ne hos dem, der har rodet så håbløst i det, 
og som i realiteten har fremmet den nazis
me, de hævder at bekæmpe. Disse men
nesker er som bekendt så ringe, at de end· 
og sætter en ære i at holde sig i uvidenhed 
ved ikke at læse Danskeren. 

Artiklen er kun skrevet for, at Den Dan
ske Forenings medlemmer kan være klar 
over, hvad der foregår, og værne sig imod 
at blive misbrugt. 

Ole Hasselbalch 

Samtalens vej 
Allerede kort efter Den Danske For

enings stiftelse diskuterede ledelsen, 
hvorledes man skulle forholde sig til 
de unge, som de forenede "anti
nazister" var i færd med at kaste i ar
mene på nazisterne. Skulle man tage 
demonstrativt afat'and fra dem - og ta
ge reklamegevinsten hjem? Eller 
hvad? 

Det vil måske have interesse for 
nogle at vide, hvad den nu afdøde, tid
ligere nedkasa,ingschef fra mod
standskampen for 50 år siden mod den 
nazistiske tyske besættelsesmagt, Jens 
Toldstrup, mente herom. Han sagde 
følgende: 

"De unge mennesker er på vildspor. 
De er altså kommet ind pd den forvil
dede tanke. at !lit/er skulle have haft 
rel ... Så vil jeg snakke med dem. Sli vil 
jeg anbefale demfeks. at læse Hitlers 
Mein Kampf Hvis det er nogenlunde 
ve/begavede unge mennesker. så vil de 
blive klar Ove1: at det det; det er i hvert 
fald ikke noget ... Selvfølgelig ville jeg 
tale med dem. De erjo pd vildspor." 

"Det er bekymrende, at et folketings
flertal lovgiver imod gmndloven for at be
grænse befolkningens ytringsfrihed. Især 
da vi ikke har en forfatningsdomstol, hvor 
folketingsmindretallet kan få loven be
dømt. 

Begrænsningen af ytringsfriheden 
smager af forsøg på at undgå en folkelig 
debat, om Danmark er bedst tjent med at 
være en nationalstat, eller et multietnisk 
samfund der dirigeres udefra." 

Ole Maistcd, Rodovrc, i Jyllands-Posten 2/6 
1995. 

DANSKERBN • NR. 4 - SEPTEMBER 1995 11 


