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Frygten for folket 
Folkestyrets mening er, at folket 

vælger repræsentanter til at om
sætte folkets meninger i lov. 

I Danmark og det øvrige Vesteu
ropa fungerer det imidlertid om
vendt: Folkets repræsentanter af
gør, hvad folket må mene. Mener 
folket noget andet, skal det "oply
ses" og i hvert fald ikke have lov til 
at bestemme. 

Så er spørgsmålet nemlig "ikke 
egnet til folkeafstemning", eller 
"et afstemningstema lader sig ikke 
opstille". Af den grund kan dan
skerne f.eks. ikke Il lov til at stem
me om fremmedpolitikken. Men 
mangelen på et "egnet" afstem
ningstema i så henseende hindrer 
dog ikke de folkevalgte i gang på 
gang selv at stemme om fremmed
politiske temaer - f.eks. indføds
retslove. 

Opdragelsesforanstaltninger ken
der vi også til hudløshed. 

På EU-plan er tankeopdragelse 
blevet en hel mani. Et illustrativt 
eksempel stammer fra 1995, hvor 
en grønbog fra EU-Kommissionen 
i alle detaljer planlægger, hvorle
des man skal forvandle europæer
nes skepsis m.h.t. den fæl les mønt 
til kærlighed til samme. Det skal 
foregå med storstilede kampagner, 
der "fortæller om fordelene ved en 
fælles valuta" - som for øvrigt i 
den gode sags tjeneste måske skal 
have et mere attraktivt navn end 

ECU. Måske skal den hedde 
"Frank", for det giver jo vælgerne 
associationer til den stærke schwei
zerfrank. Og så skal "Eurofran.ken" 
(der som bekendt nu er blevet til en 
"Euro") i et bagholdsangreb mas
se-indsprøjtes på en gang i kæm
pemæssig mængde, så at de natio
nale valutaer fortrænges på et par 
uger. 

Senere oplevede vi herhjemme 
den statsbetalte Global Generati
ons multietniserings-propaganda, 
som tog udgangspunkt i den ilde
lugtende betragtning, at når na
zisterne kunne lave en effektiv ra
cistisk propaganda, ja så kan man 
også nu lave en lige så effektiv 
propaganda for det modsatte. 

Som led i "anti-racismeåret" har 
multietniseringsminister Weiss nu 
også forsøgt at bestikke danske 
forfattere med penge for at ffi dem 
til at lave børnebøger, noveller og 
digte, der fremmer "den kulturelle 
mangfoldighed", som ministeren 
af ukendte grunde har sat sig i ho
vedet, at vi absolut skal have. 

Disse eksempler på professionel 
manipulation af vælgerne viser, 
hvorledes en lille politisk elite så at 
sige har kidnappet folkestyret og 
bruger ethvert middel til at gen
nemdrive elitens for tiden hersken
de fikse ideer. 

Sådant har intet med demokrati 
og folkestyre at gøre. 



-

Lovens nederlag 
Det bliver stadig mere klart, at det danske retssamfund, vi anså 

for urørligt, er på vej til at blive en saga blot. Den alment her
skende respekt for landets love, tiltroen til retssystemets evne til 
at holde dem i hævd og til at afskrække, pågribe og straffe for
bryderne, tilliden til myndighedernes midler og vilje til at be
skytte jævne eller svage danskere mod overlast, troen på lighed 
for loven, kort sagt alt det, der er grundpillerne for retsstaten, er 
rystet, vigende eller forsvundet Den enkelte søger derfor stadig 
mere at beskytte sig selv uden tiltro til retsstatens beskyttelse, og 
mulighederne for at opretholde eller forbedre denne bliver end
nu mindre, når en stor del af danskerne opgiver at samarbejde 
med de myndigheder, der skulle være deres værn. 

Denne udvikling har utvivlsomt flere årsager. Men efterhån
den kan vel alle, der har viljen til at se, klart erkende, at en ho
vedårsag til miseren er den hastigt fremadskridende udvikling af 
det multietniske samfund til afløsning af det danske Danmark og 
de fremmede horders erobring af stadig flere dele af landet, be
gyndende med kvarterer i de store byer, hvor en tilværelse på 
gamle danske vilkår efterhånden er umulig. 

Den senere tid har givet rigeligt med eksempler på alle sider 
af retsopløsningen. Store fremmedgrupper, afrikanere (somalie
re), palæstinensere (libanesere) og andre, nægter simpelthen at 
rene sig efter danske love og regler og går til dels til angreb på 
politiet, hvis det drister sig til at kræve dem overholdt. Politiet 
synes da også - når det ikke provokeres for groft- mere og me
re tilbageholdende over for disse grupper, og de fleste danskere, 
der endnu bor i deres territorier, må derfor enten fortra,kke eller 
indrette sig under fremmedherredømmet. 

Grove forbrydelser begået af fremmede, endog drab og mord, 
bliver stedse vanskeligere at gøre noget ved. Når de bringes for 
domstolene, er afgørende vidner enten forsvundet eller pludselig 
blevet tavse og fragår de forklaringer, de tidligere havde afgivet 
til politiet. Gerningsmændene og deres bagmænd går derfor jævn
lig fri, skønt ingen egentlig er i tvivl om deres sky ld. Den 17-åri
ge mellemøstspire, der sidste år sparkede en ung dansker i Århus 
til døde og siden har truet vidner og begået diverse andet, slap 
med 2 års fængsel. Andre dækker over hinanden og kan derfor 
ikke straffes. 

Ikke så underligt, at flertallet af kujonerede danskere, der er vid
ner til de fremmedes forbrydelser og til retsvæsenets iøjnefalden
de svigt over for disse, holder sig tilbage og viger for deres trusler, 
hvad enten de er direkte udtalte eller blot ligger i luften og støttes 
af sørgelige erfaringer om danske myndigheders svigt. 

Men vi skal nok høre de samme magthaveres himlen op og se de
res pludselige handlekraft, hvis menige danskere en dag har f1iet nok 
og griber til selvtægt for at forsvare sig mod den fremmedeovervold. 

S.D. 

Aktindsigt 
Den 20. april i år blev et brev sendt til justitsminister Frank 

Jensen, sålydende: 
"Herved anmoder jeg om aktindsigt i Lovforslag nr. L 234 

(Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse). Som dansk stats
borger er det af afgørende vigtighed for min politiske stillingta
gen at kende baggrunden for tildelingerne afindfødsret - om dis
se i fremtiden vil berige eller belaste det danske san1fund. 

Med venlig hilsen. 
Peter Neerup Buh/". 
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Justitsministeriets lndfødsretskontor afviste i svar af 15. maj 
anmodningen om aktindsigt. I begrundelsen hedder det bl.a. : 

"Der er ikke i offentlighedsloven opstillet et krav om, at 
ansøgeren skal have en retlig interesse i den sag eller de oplys
ninger, som begæringen vedrører. I betænkning nr. 875/1978 om 
Offentlighedslovens Revision, som ligger til grund for offentlig
hedsloven, er det dog forudsat, 'at klare tilfælde af misbrug som 
hidtil vil kunne imødegås uden udtrykkelig hjemmel i kraft af 
retsordenens almindelige regler' (betænkningen, side 129). Der 
henvises i den forbindelse til betænkningen, side 118. Her er det 
anført, at det 'formentlig efter omstændighederne ikke (kan) an
ses for udelukket at afvise begæringer, der klart ikke tjener noget 
rimeligt formål - navnlig hvor den pågældende gentagne gange 
har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med akterne og alene 
fremsætter nye begæringer om aktindsigt i chikanøst øjemed." 

Her mere end insinueres det altså, at et naturligt ønske om at 
kende nydanskernes baggrund hører under klare tilfælde af mis
brug af aktindsigt, samt at der bag ønsket er et chikanøst øjemed, 
skønt ansøgeren aldrig før har søgt om aktindsigt. 

Desuden hedder det i begrundelsen for afslaget, at der blandt 
indfød.sretspapircme er ansøgningsblanket med private oplys
ninger om ansøgeren o.lign., hvorfor disse dokumenter skal ud
tages af sagerne, inden de fremlægges til gennemsyn. Derfor vil 
et sådant "være overordentlig ressourcekrævende." 

Hertil er kun at sige, at så er arkiveringsmetoden for sagerne for
kert, idet det offentligt tilgængelige og det private simpelthen i for
vejen skulle være lagt adskilt. Ved at undlade dette kan en myndig
hed jo sikre sig mod krav om aktindsigt i enhver sag, som den over
hovedet ikke ønsker belyst - blot der er tilstrækkelig rod i sagerne, 
vil enhver fremvisning være "overordentlig res.~urcekrævende". 

I en tid, hvor politifolk f1ir deres sagsmapper åbnet af kriminel
le, nægtes borgere altså indsigt i love, der er afgørende for landets 
fremtid. Dette kan kun styrke rygterne og mistanken om, at de nye 
danskeres baggrund ikke tåler dagens lys. Det er derfor tiltrængt, 
når SF er kommet med forslag om større åbenhed, der bl.a. skal gi
ve aktindsigt i sager om ny lovgivning, også før der er fremsat lov
forslag. Dermed kunne også sager om Indfødrets givelse tænkes 
gjort til genstand for kritisk offentlig debat inden evt. vedtagelse. 

Om de ansvarlige myndigheder, endsige SF selv, er villige til 
at indrømme den konsekvens af lovforslaget, er dog mildest talt 
tvivlsomt. P.NB. 

Send dem hjem 
Fantastisk, men sandt. Danmark har i løbet af de sidste få år 

sluppet omkring I 0.000 somaliere ind i landet og givet de fleste 
af dem asyl. Og antallet vokser stadig med stor hast. Afrikaner
ne strømmer naturligvis til det danske socialparadis, alt det de 
kan. Illegal indtrængen, familiesammenføringer med løgn og be
drag af kæmpe"familier", alle midler bruges imod disse naive 
danskere, der lader sig bruge og er så nemme at snyde. 

Fra de bykvarterer, hvor indtrængerne klumper sig sammen, 
hører vi, hvorledes de etablerer sig som et andet herrefolk, der 
blæser på de indfødtes fornemmelser for, hvordan tingene bør 
være. Danskerne må indrette sig efter erobrerne eller forsvinde. 

Deres opgave er jo blot at forsørge gøgeungerne. 
Forvirrede politikere og medieartister taler nu i tunger og med 

sædvanligt røgslør om at sende nogle af de senest ankomne somali
ingressorcr hjem. Vi kender efterhånden disse afledningsmanøvrer. 

Det er ikke nogle af somali~me, der skal hjem. Det skal de alle. 
Og hurtigst muligt. 

S.D. 



På jagt efter racismen 
1997 er gjort til det europæiske år for bekæmpelse af"racismen". Alle meningsrigtige danske
re står derfor i kø for at jage dette onde ( og de mange rare penge, racismejægere får for deres 
ulejlighed). DANSKEREN har besluttet at jage noget andet. Vi vil jage racismejægerne for at 
finde ud af, hvad det overhovedet er, de jager. Lyder det indviklet? Hvad er det for en "racisme", 
der investeres millionvis afECUer- og masser af idealistiske menneskers tid - i at komme til livs. 
Læs her om det opsigtsvækkende resultat af jagten på racismejægerne. 

Af Ole Hasselbalch 

Europa hærges af en pest næsten lige så 
alvorlig som middelalderens Sorte Død -
hvis man skal dømme efter den alvor, le
dende kredse betragter fænomenet med. 
Det drejer sig om "den voksende racis
me". Året 1997 er ligefrem gjort til EU
racismeår. 

Hvorvidt man også havde den slags an
ti-år i middelalderen, eller om man blot 
nøjedes med at futte gamle koner af som 
hekse på tilfældige tidspunkter, vides ik
ke. Men alting er jo også blevet mere vel
organiseret og sat i system siden da. 

EU-Resolution 23/7 1996 
Det hele er vedtaget i en såkaldt resolu

tion i EU'.5 ministerråd i juli sidste år. Her 
kan læses om den nye pest og om nødven
digheden for at bekæmpe den. 

Ifølge resolutionen er målet for racis
meåret at fremhæve den trussel, racismen 
udgør, og at fremme overvejelser og drøf
telser om foranstaltninger, der er nødven
dige for at bekæmpe racismen. Derfor 
skal medlemslandene navnlig holde kon
ferencer om racismeåret og seminarer om 
bekæmpelsen af racisme og udarbejde 
rapporter om seminarerne og lave oplys
ningskampagner om de positive bidrag til 
samfundet, som indvandrere yder, og ud
forme og tilskynde til brug af fælles logo 
og slogan for racismeåret og stimulere au
diovisuelt materiale om racisme og ud
veksle erfaringer mellem de kompetente 
organisationer og uddele priser til medier
ne som belønning for tolerance og forstå
else - og meget, meget andet. Man bliver 
forpustet bare ved at tænke på at alt det, 
der efter rapporten skal gøres. 

Og til gennemførelsen af det hele er der 
afsat 4, 7 millioner ECU, hvilket svarer til 
ca. 35 millioner kr. 

På den hjemlige scene 
På vor hjemlige scene er det multietni

seringsminister Birte Weiss, der står for 
gennemførelsen. I hendes multietnise
rings- og propagandaministerium (Inden-

rigsministeriet) er der derfor udarbejdet 
en "notitS" om racismeåret. Den findes 
under journal nr. 1996-3702/21-122, hvor 
man kan læse helt konkret, hvad dansker
ne vil opleve i dette år på multiministerens 
foranledning. 

Af notitsen fremgår, at som noget nyt 
skal 'Jokusfor indsatsen ... være at stimu
lere og mobilisere det humanistiske og 
kunstneriske Danmark til at skabe pro
dukter af høj kvalitet" til at forebygge ra
cismen. Derfor har ministeriet bl.a. ud
skrevet en forfatterkonkurrence og en 
børnebogskonkurrence og en tegneserie
konkurrence og en plakatkonkurrence. På 
den måde kan de, der laver de mest over -
bevisende kunstværker af denne art, tjene 
en god slat penge. 

Multietniseringsministeren har faktisk 
allerede skrevet til landets forfattere for at 
få dem til at lave noget, der fremmer "den 
kulturelle mangfoldighed", som det hed
der i brevet fra ministeren (EkstraBladet 
7/6 1997). 

Mærk i øvrigt glidningen: For ministe
ren er det multietniseringen, der skal 
fremmes, mere end det er racismen, der 
skal bekæmpes. 

Hvor er racismen? 
Men udgangspunktet er altså racisme

bekæmpelse. Og det er ikke småting, der 
sættes i gang for at komme dette onde til 
livs. 

DANSKEREN har derfor besluttet at 
finde ud af, hvad det er for noget, som er 
så alvorligt og truende og ødelæggende 
for de europæiske befolkningers åndelige 
sundhed, at det er nødvendigt at gøre så 
meget for at bekæmpe det. 

Det store spørgsmål er: Hvad er racis
me, og hvor findes den? 

Det står der forunderligt nok intet som 
helst om i de mange antiracismepapirer. 
Det må de mange kunstnere og journali
ster og andre idealister selv finde ud af. 

Hvem kan mon fortælle os det? 
Hvad er mere nærliggende end at starte 

med Anker Jørgensen. Fhv. statsminister 
og vokslysbærer ved utallige lejligheder. 
Knyttet til EU~ rddgivende Kommission 
for Bekæmpelse af Racisme og Fremmed
had. Ankermand for det i 1996 udgivne 
Arbejdspapir om bekæmpelse af Racisme 
og Fremmedhad udarbejdet under delta
gelse af bl.a. det venstrerevolutionære 
DEMOS (se DANSKEREN nr. 2/1997 s. 
5 I) - stedet "hvor den gamle venstrefløj 
møder det autonome miljø", som DBMOS 
selv formulerer det (Solidaritet nr. 
211991). 

Så Anker har sandelig græsrødderne 
med. De autonome er så at sige gennem 
ham blevet regcringsrelaterede. Tilmed 
har Anker Jørgensen for et par år siden ef
ter et møde i Århus sagt om DDF's for
mand Ole Hasselbalch, at denne "er god 
til at skjule sin racisme". Når man er i 
stand til endog også at finde den skjulte 
racisme, så må man vel med klarhed kun
ne fortælle, hvad racisme er. Ikke'/ 

Anker: Racisme er hvis man ikke er 
tilstrækkeligt og rimeligt åben over for 
de fremmede 

Vor reporter ringer til Anker: "Jo mere 
Jeg læser, Jo mere forvirret bliver jeg: 
Hvad er racisme?", lægger hun ud. 

"Det kun11e jeg godt gi' dig et svar pi!, 
men hvad formål har det, for selefølgelig 
ved du det", svarer Anker. 

"Jame11 det ved jeg da ikke ... " 
"Jo selvfølgelig" 
"Jame11 ved jeg ikke bedst selv, hvad 

Jeg ved?" 
"Jaeh, det er Jeg ikke sikker på. Jeg tror 

nemlig at du har mange undsÅyldninger 
for racismen. Det kan jeg allerede høre på 
dig". 

"Hvord(JJI det?" 
"Jaeh. ale11e at spørge om det der, det 

vise,; at man vil ikke indse de soleklare ar
gume11ter, der er imod racisme, og den ri
siko, der er for det. Jeg bliver nødt til at si- ~ 
ge. at det her er for dig et samvilligheds
spørgsmål, og det er det ogsdfor mig. Det 
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Anker Jørgensens kampfæller i aktion. 

er ikke noget, vi to faÅ1isk får noget ud af 
at diskutere. Undskyld Jeg siger det. men 
det km, Jeg høre allerede nu:· 

Samtalen kører i ring. For ifølge Anker, 
som ikke vil oplyse vor hjælpeløse repor
ter om, hvad mcisme er, er folie, der stiller 
dette spørgsmål "meget i,u/skrænkede". 
Vor interesserede reporter er dog ikke til
freds henned. Hun bliver ved. Og den 
godhjertede Anker trænges længere og 
Jængere op i hjørnet: 

Anker: "'Jegforstår ikke de mennesker, 
der kan blive ved med at sige: 'Hvad er 
egemlig racisme'". 

Vor repo1ter: "'Jamen alrså ... " 
Anker: "Jamen det er; hvis man lkke er 

tilstrækkeligt og rimeligt dben over for de 
fremmede, og især selvfølgelig dem, som 
er kommet i vanskeligheder'". 

Vor reporter (vantro): "Jamen altså ... 
åbne o,·er for de fremmede???". 

Anker: "Ja, men du kan Jo høre, ar du 
bliver ved med at stille spørgsmålet, og 
det er kun.fordi du vil have mig til at sige 
en helmtisse ting, som jeg ikke har tid til 
at sidde og snakke med dig om". 

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

Flvgtoingehjælpen da? 
Hvor vender vor reporter sig hen? 
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Hvem er mere nærliggende end Uffe 
Stormgaard, fonnand for Daosk Flygtnin
gehjælp. Han må da i det mindste kunne 
hjælpe. Han har skrevet ordrige artikler i 
anledning af racismeåret (se f.eks. Jyl
lands-Posten 10/1 1997). 

Vor reporter: "Hvad mener man egent
lig, når man taler om racisme?". 

Stonngaard: "Ja altså, der kan man jo 
tale rem juridisk, hvis De er så interesse
ret i problemet. så har vi Jo en antiracis
melov her i Danmark. Me11 jeg tror godt, 
De ved hvad racisme er. Det er 11år man 
på gru11d afhud/arve, religion eller på 1w
ge11 måde behandler andre forskelligt. 
Man kan såmænd næs/en også tale om ra
cisme, hvis man skiller mellem kønnene". 

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

Menneskeretseksperten 
Vi må altså videre. Usikkerheden er for 

stor. Lad os da søge til eksperterne. Hvem er 
så mere naturlig end Meoneskerettigheds
centerets juridiskeekspert Morten Kjærum? 

Vor reporter tager deone gang udgangs
punkt i EU's rådgivende forsamlings 
1995-rapport om racisme og fremmedhad. 
Morten Kjærum er godt klar over, hvad 
det er for en rapport. 

Vor reporter: "Der står ikke et eneste 
sted en.formulering af, hvad er racisme, og 
der står heller ikke spor om, hvordan den 
ma11ifesterer sig. Og det er det, Jeg gerne vil 
spørge dig om. Hvad er racisme. Og hw)r
dan finder man ud af, at den eksisterer?" 

Kjærum: "Det er et godt spørgsmål". 
Kjærums forklaring er lang. Men det 
fremgår, at man fra dansk side faktisk hel
lere ville have haft et år mod racediskri
mination. For der er nemlig en væsentlig 
forskel på racisme og racediskrimination, 
siger han. Og diskrimination er et pro
blem i Danmark. Men det er racisme ikke. 

Men deone lille justering af racismeårets 
målsætning kom Danmark ikke igennem 
med. "Men du skal lægge mærke til, at i 
løbet af året her. at vi ku11 i meget begræn
set omfang. kun hvor vi bliver tvunget til 
det, kører under det fælles slogan, vil bru
ge ordet racisme. Og ellers vil vi køre ude
lukkende og alt det vi laver i forbindelse 
med dret er forbundet med diskrimination. 
Som til gengæld er et problem ... Hvis vi ser 
sådan noget som pd arbejdsmarkedet, så er 
der jo en masse diskrimination, hvor ar
bejdsgivere siger: Jamen, vi vil ikke have, 
vi kan ikke tage folk ind med et andet navn 
eller en anden hudfarve." 

Det virkelige problem er således ifølge 
Kjærum, at vi står med en masse 2.genera
tionsindvandrere, som ikke kan fa et job. 

Hvad vi skal med et EU-racismeår i 
Danmark, når der ingen racisme er, frem
går ikke af hans forklaring. Men det frem
går altså, at Menneskerettighedscenteret 
har fundet det meget belejligt, at der kom 
et EU-mcismeår, for det kunne jo bruges 
til at propagandere for at f!t de fremmede 
presset ind i danske jobs. 

Summa summarum 
Vi må nok opgive. Jagten er endt blindt. 

Selv efter at have konsulteret den aller
højeste ekspertise: 

Racisme er det ifølge racismebckæm
peren Anker Jørgensen, hvis mao ikke er 
tilstrækkeligt og rimeligt åben over for de 
fremmede. Ifølge hovedaktør i racis
meåret Uffe Stormgaard er det derimod 
racisme, hvis man behandler andre for
skelligt. Og ifølge menneskeretsekspert 
Kjæmm er der faktisk slet ingen nævne
værdig racisme at bekæmpe i Danmark, 
men man kan bruge racismeåret til at for
hindre danskerne i at holde de fremmede 
ude fra arbejdspladserne. 

Hvad er da racisme? 
Racisme er op/anelsen af at en nations 



racerenhed bør bevares, og 1roen på en 
bestemt races overlegenhed og medfødte 
ret til at herske. Det kan læses i enhver 
ordbog. Racister mener. at folk skal be
handles forskellig1 alt efter deres biologi
ske oprindelse. Racisme er modbydelig, 
fordi ingen kan gøre for, hvordan han el
ler hun er født. 

Men det er ikke racisme at modsætte 
sig, at fremmede i stort tal slår sig ned i 
Danmark. - Så havde selv de frihedskæm
pere, der bekæmpede tyskerne i 1940-45, 
været racister. 

Diskrimination betyder grundlæggen
de forskelsbehandling i negativ forstand. 
Forskelsbehandling på grund af race må 
fonnodes at skyldes racisme. Men for
skelsbehandling af andre grunde kan 
være fuldt tilladelig og moralsk a=pta
bcl - måske endog nødvendig. 

Det er f.eks. nødvendigt at diskrimine
re mænd på den måde, at de hindres i at 
besørge deres nødtørft på dametoilettet. 
Det er også nødvendigt at afskære folk, 
der ikke er gamle nok, fra at få folkepen
sion. Og folk, der savner dansk statsbor
gerskab, kan slet ikke få dansk folkepen
sion. Det står i loven. Det er en ret, som 
man kun har, hvis man er en del af det 
danske fællesskab. Heri er der intet for
kert. Det er kun, hvis folk forskelsbe
handles på grund af deres race, at det bli
ver galt. 

Det er i virkeligheden meget enkelt. 
Hvorfor så gøre det så svært? 

Propagandaknebet 
Fordi bekæmpelsen af "racismen" bru

ges til noget helt andet end at bekæmpe 

racisme. Den bruges til at skaffe plads i 
Europa til en masse mennesker, som ikke 
hører til her, men som den europæiske 
meningsmafia og politikerelite med Djæ
velens vold og magt vil have anbragt, for
di det nu engang er blevet en fiks ide hos 
dem, som de kan kjldre deres følelsesliv 
med. 

Den metode, der består i at forvride 
sprogets begreber, så at folk ikke ved, 
hvad der er op, og hvad der er ned, er an
vendt før, når rationelle argumenter og lo
gik ikke rækker til. 

En af de gamle, prøvede metoder, som 
diktatorer altid har brugt til at manipulere 
jævne folk på plads, er således netop æn
dring af ordenes betydning. Både Hitler 
og Stalin gjorde det. 

De fandt f.eks. et negativt ladet ord, og 
så udvidede de ordets betydning, så at det 
kom til at dække det, de gerne ville til livs. 

For nazisterne var alle fjender f.eks. 
"jøder" og "bolsjevikker". Og for kom
munisterne var alle fjender "fascister". 

Danmark mellem diktaturmetoder og 
demokrati 

I et demokrati er det helt grundliggen
de at ordene bruges på en måde, så at folk 
ved, hvad de taler om. 

Denne demokratiske tradition er hos os 
under opløsning. Selv nøglefigurerne i 
"racisme"spillet aner ikke mere, hvad ra
cisme er. Horden af raeismebekæmpere 
vælter sig rundt i den forvirring, de selv 
har skabt, og soler sig i hinandens bedrif
ter under kampen mod det indbildte onde. 

Kampen mod "racismen" er derved 
blevet til en kamp mod dem, der ikke er 

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

"tilstrækkeligt åbne over for fremmede", 
som Anker Jørgensen siger. Det er blevet 
til en kamp imod dem, der ikke kan beta
les, trues eller manipuleres til at bøje nak
ken for den "multietniske" mode. 

For hvornår er man ikke "tilstrække
ligt" åben? Det afhænger jo helt og hol
dent af, hvad de mange Anker-typer fm
der for godt at mene. 

Og hvad Anker-typerne mener, afhæn
ger af, hvad smarte reklamefolk kan fylde 
i Anker-typernes tanketomme hoveder på 
en sådan måde, at den d6rværende "sam
vittighed" - som jo er en dejlii,>t bøjelig 
størrelse - leder dem i den ønskede ret
ning. 

Sådant er ikke demokrati. 
Det er derimod humbug, forvirring og 

mangel på moral. 
Ole Hasselbalch 

Den danske befolkning er dybt splittet i 
holdningen til de fremmede. En stor grup
pe mennesker ligger under for en slags 
kollektiv skyld, fordi det ikke er lykkedes 
at skabe forståelse for, at indvandrerne 
skal modtages som medborgere og uden 
forbehold behandles som sådan. Og de fø
ler det smerteligt, at de ikke kan forhindre 
udelukkelse af de fremmede fra et nor
malt integreret socialt liv i deres nye 
fædreland. 

En anden og måske større gruppe af 
danskere bærer på en stærk vrede - un
dertrykt eller uudtalt - over for de frem
mede. De føler, at de trænger sig ind i de
res land, forøger arbejdsløsheden, skaber 
voksende boligkøer, belaster skoleunder
visningen og modtager bistand fra staten i 
langt større omfang end landets egne be
boere. Og i mange kredse er der ængstel
se for den kriminalitet, som mange flygt
ninge og indvandrere bringer med sig. 
Men vreden er ikke blot et udtryk for, at 
de tærer på de ressourcer, som egentlig 
skulle tilfalde landets egne borgere, den er 
lige så meget udtryk for en følelse af un
dertrykkelse i deres eget fiie land. Hver 
gang de forsøger at formulere sig med en 
eller anden kritik af frenunedpolitikken, 
er forargelsen over dem fra myndigheder, 
politiske kredse og de private organisatio
ner, der arbejder for integration, og mangt 
et racismeskældsord har lukket munden 
på mennesker, der så føler, at frihedsret
tigheder er taget fra dem, og at en garan
teret ytringsfrihed i praksis vanskelig
gøres. 

» 

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

Den Danske Forening søgte i 1993 at få 
gennemført en opinionsundersøgelse over 
følgende spørgsmål: 

"Jeg vil gerne spørge om Deres per
sonlige me11i11g om de fremmede. Me11.er 
de, at her er plads til flere fremmede end i 
dag, me11er De at der er for mange frem
mede, eller me11.er De at amallet affrem
mede er passende: 

Svarmuligheder: 
a. Plads til flere 
b. Her er for mange 
c. Antallet er passende 
d. Ved ikke". 

Intet institut for opinionsmålinger turde 
imidlertid lægge navn til en sådan under
søgelse. Et enkelt gennemførte den, men tur
de ikke offentliggøre resultatet. Årsagen er 
indlysende: Spørgsmålet er klart og det mest 
centrale. Og ligesåklart er det, at et stort fler
tal vil svare, at her er for mange fremmede. 
Denned falder hele grundlaget for den nu
værende fremmedpolitik sammen. 

Men også ud fra de opinionsundersøgel
ser, der er gennemført, kan det trods alt ses, 
hvad folks overvejende holdninger er: 

Om fremmedproblemets betydning: 
53% mener, at her er for mange ikke

EU borgere i Damnark (Politiken 27/2 
1997 efter Europinion). 

23% er meget bekymrede for indvan
drer/flygtningeproblemet, yderligere 21 % 
er en del bekymrede for det (LO-bladet nr. 
37/1996). 

46% af vælgerne anser indvandrer- og 
flygtningepolitikken som landets vigtig
ste politiske problem (Sensor, Jyllands
Posten 6/12-90). 

Om asylsystemets indretning: 
59% vil have begrænset flygtninges ad

gang til landet (Gallup, Berli11gske Tiden
de 12/8-90). 

72% mener, at de sociale goder i Dan• 
mark tiltrækker flygtninge (Gallup, Ber
lingske Tidende 12/8-90). 

67% mener, at Danmark modtager for 
mange spontanflygtninge (Observa, B. T. 
27/10-91). 
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63% var imod Palæstinenserloven ( der 
gav flere hundrede palæstinensere masse
asyl) (Observa, B. T. 2312-92). 

52% mener, at Danmark modtager for 
mange flygtninge (Sonar, Jyllands-Posten 
2716-93). 

54% mener, at flertallet af flygtninge i 
Danmark er bekvemmelighedsflygtninge 
(Observa, B.T. 10/91993). 

7 l % mener, at myndighederne behand
ler flygtninge så godt, at de ikke har lyst 
til at vende hjem, selv om forholdene i de
res hjemland bliver fredelige (Observa, 
B.T. 10/91993). 

77% vil ikke give de bosniske flygtnin
ge permanent opholdstilladelse i Dan
mark men kun forlænge den hidtidige mid
lertidige (Observa, B.T. 16/12 1994). 

87% mener, at flygtninge bør hjælpes i 
lejre nær deres hjemland (Gallup, Er
hvervsbladet 15161995). 

83% mener, at der er en øvre grænse for, 
hvor mange flygtninge der kan være her i 
landet (Gallup, Erhvervsbladet 15/6 1995). 

Om familiesammenføring: 
73% mener, at familiesammenførings

reglerne fører til større indvandring (Gal
lup, Berlingske Tidende 29110-90). 

62% mener, at familiesammenførings
rcgleme er en dårlig ordning (Observa, 
8. T. 18111-90). 

63% mener, at udlændinges retSkrav på 
familiesammenføring skal ophæves (Ob
serva, B.T. 18/91994). 

60"/o er modstandere af, at flygtninge 
kan få deres familie til Danmark. (Gallup, 
Erhvervsbladet 15161995). 

Om Islam: 
48% mener, at Islam er en trussel mod 

dansk kultur og religion (Sonar, Jyllands
Posten 216 1997). 

65% mener, at det vil være til skade for 
verden, hvis Islam bliver væsentlig mere 
udbredt (Gallup. Berlingske Tidende 
10/4-88). 

Om folkets ret til at bestemme 
udlændingepolitikken: 

55% mener, at vi skal have en folkeaf-

stemning om flygtningeloven (Observa, 
B.T. 26/10 1991). 

Om støtte til fremmede kulturer her i 
landet: 

91 % mener, at det offentlige skal stand
se undervisningen af indvandrere/flygt· 
ninge i deres hjemlands sprog og i stedet 
for bedre danskundervisningen (Ekstra 
Bladet, undersøgelse 12/11992). 

Om repatriering (hjemsendelse): 
42% ønsker, at arbejdsløse indvandrere 

skal sendes hjem (Sonar, Jyllands-Posten 
30/4 1992). 

90% mener, at det er bedst på længere 
sigt at tilstræbe, at flygtningene kan kom
me tilbage til deres eget land (Gallup, 
Berlingske Tidende 14/2 1993). 

Om de fremmede som kilde til uro: 
75% tror, et der bliver flere voldelige 

sammenstød på grund af flygtninge og 
indvandrere (Gallup, Berlingske Tidende 
14/2 1993). 

82% frygter, at det vil komme til flere 
angreb på asylcentre (Sonar, Jyllands-Po
sten 2716 93). 

Om kriminelle fremmede: 
68% er enige i, at der følger øget kri

minalitet og vold med indvandrere (Øistein 
Gaasholt og Lise Togeby. "I syv sind, 
danskernes holdninger til flygtninge og 
indvandrere", jf Jyllands-Poste11 28111 
1995). 

88% mener, at kriminelle asylsøgere 
straks skal kunne udvises uanset deres 
ansøgning om asyl (Sonar, Jyllands-Po
sten 2716-93). 

93 % mener, at indvandrere, der døm
mes for vold, voldtægt o.l., bør kunne ud
vises (Observa, B.T. 10/91993). 

82% mener, at kriminelle flygtninge 
skal sendes hjem (Gallup, Erhvervsbladet 
15/61995). ' 

Om fremmedudgifterne: 
76% er enige i, at de mange flygtninge 

og indvandrere er med til at øge Danmarks 
økonomiske problemer (Øistein Gaasholt 



og Lise Togeby, "I syv sind, danskernes 
holdninger ti/flygtninge og indvandrere", 
ff. Jyllands-Posten 28/111995). 

92% vil fastlåse flygtningeudgifterne 
på det nuværende niveau, og det kræver 
en stramning af lovgivningen (Observa, 
B.T. 121121989). 

61 % mener, at Danmark ikke har råd til 
at modtage flere flygtninge (Observa, 8. T. 
1019 1993). 

Om racisme: 
64% mener, at det er uberettiget at kal

de folk, der vender s ig mod tilgangen af 
fremmede, for racister og fremmedhadere 
(Gallup, Berlingeren 1412 1993). 

83% mener, at det er forkert at kalde 
folk racister, fordi de siger, at her er for 
mange flygtninge og indvandrere (Obser
va, B.T. 1019 1993). 

Om sociale ydelser: 
65% er enige i, at mange indvandrere er 

kommet ti I Danmark for at udnytte vores 
sociale system (Øistein Gaasholt og Lise 
Togeby. "1 syv sind. danskernes holdnin
ger tilflygtni11ge og i11dva1ulrere", jf Jyl
lands-Posten 28111 /995). 

72% mener, at flygtninge ikke uden vi
dere skal have samme ret som danskere til 
boliger og sociale ydelser (Sonar. Jyl
lands-Posten 13/8 1993). 

Om det multietniske samfund: 
50% er enige i, at udlændinge kun skal 

kunne få statsborgerskab, når de har lært 
at opføre sig som danskere (Øistein Gaas
holt og lise Togeby, "1 syv sind, dansker
nes holdninger til flygtninge og indvan
drere ",ff. Jyllands-Posten 28/11 1995). 

72% mener, at Danmark skal fastholde 
en særlig dansk kultur og ikke i fremtiden 
skal være multietnisk (Gallup, Berlingske 
Tidende 8/1 1995). 

Om de humanitære indsamlinger: 
70% tror ikke på, at de penge, vi giver til 

humanitære organisationer, nogensinde når 
frem (Gallup, Erhvervs/J/adet 15/6 1995). 

Nationer før nationalismen 
Amerikansk forsker har i værk fra 1982 arbejdet sig bag om myterne om nationaleksistensen 
som en kun moderne foreteelse. Ældre historie viser noget ganske andet - selvsagt under ti
dernes skiftende ytringsformer. 

Af Peter Neerup Buhl 

Som vist af Elie Kedourie (se Danske
ren 1997 nr. 2 s. 12) er der flere utiltalen
de sider ved den politiske nationalisme, 
som fik sit gennembrud i 1789. Imidlertid 
var der jo også før dette årstal folk, der 
følte sig som et fa,llesskab og ville hævde 
dettes suverænitet. folkenes årtusinder 
lange historie er emnet for den amerikan
ske professor John A. Armstrongs grundi
ge bog "Nations before Nationalism" 
(Tue University of North Carolina Press, 
1982. 411 sider). Armstrong forklarer, 
hvorfor nationalismen fra den franske re
volution for en overfladisk betragtning sy
nes at være noget fundamentalt oyt: "Idet 
absolutismens epoke, der kom umiddel
bart før den europæiske nationalisme, i 
det mindste for eliter betød en usædvanlig 
stærk afvisning af etniske skillelin.ier, ses 
nationalisme ofte som noget absolut uden 
fortilfælde. Et længere perspektiv anty
der, at udbredt intens ~tnisk identitets
f.ølelse, skønt udtrykt på andre måder, er 
et tilbagevendende fænomen." 

Kristenhed og islam modpoler 
Armstrong må imidlertid skelne skarpt 

mellem to former for tilhørsforhold: Den 
kristent-europæiske territorielle identi
tetsfølelse, som lagde grunden til de mo
derne nationalstater i den tidlige middel
alder, og den muslimske slægtsfølelse, ud
sprunget af nomadisk livsform, som førte 

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

som måtte bære anderledes tøj end musli
merne, fik at føle at dette var en ydmygel
se, og det forøgede presset på dem for at 
blive muslimer.' En nutidig muslimsk 
skribent er enig i meget af denne vestlige 
vurdering: 'I det syvende århundrede led 
Orienten under en ideologisk og politisk 
tomhed. Det var dette dybe behov for 
identitet forbundet med en overlegen ån
delig ambition, ny og åben mod fremti
den, der gav islam dens mulighed.'" Den 
samme ideologiske og politiske tomhed 
hersker i dag og får endnu engang en selv
sikker muhamedanisme til at vejre mor
genluft. De sejrrige "rettroendes" ensidig
hed vil ikke blive mindre år 2000, end 
Armstrong beskriver den ved år I 000: "To 
tunge trusler hang over de underordnede 
kristne samfund til alle tider: deres kvin
der kunne blive forledt til at giftes med 
muslimer, mens hvis en kristen mand gif
tede sig med en muslimsk kvinde blev 
begge dræbt; en kristen blev belønnet for 
at omvende sig til islam, mens en muslim 
som blev kristen blev henrettet for fra
fald." 

Løgnen om muslimsk tolerance 
Den megen snak om muslimsk "tole

rance" overfor anderledes tænkende har 
generelt været bevidst eller romantisk ~ 
101,'IJ - en muslimsk udtalelse fra 1400-tal-
Jet kommer nærmere virkelighedens for-
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hold: "Vi er ulvene og de ( de kristne) 
lam ... Gav en ulv nogensinde afkald på at 
nyde et lam?" I dag ses imidlertid det 
uhørte, at lammene se1v inviterer ulvene 
ind til sig... Annstrong fremhæver med 
rette, at fjendtligheden var et slående 
aspekt i forholdet mellem islam og kri
stendom lige fm starten, og han fortsætter: 
"Det fjendtlige forhold antyder virkelig 
tilstedeværelsen af uforenelige doktri
nære forskelle." 

Den sydeuropæiske bystat set som 
kerne i nationalstatsudvikling 

Armstong gennemgår forskellige byty
per som kernen i nationalstatsdannelser, 
og mens han ser de uordentlige islamiske 
byer som et tilbageskridt til den før
græske tidsalder i Europa, ser han i mid
delalderens italienske bystater de græske 
bystaters arvtagere - og mere endnu: "I 
sin opbygning som en synlig enhed var 
den italienske bystat den værdigste arvta
ger af den græske pol is. Begge var grund
læggende set små uafhængige enheder. 
Begge opnåede - trods deres intense parti
stridigheder - en grad af borgerlig identi
fikation med og delagtighed i fællesska
bet, der sjældent har fundet sin lige i 
større enheder. Det er rimeligt at kalde 
dette fænomen 'patriotisme' og derfor at 
betragte byen som Vestens første parria 
akkurat som en polis var det første fokus 
for identitet i oldtiden." Den italienske by
stat var ifølge Arrnstrong kendetegnet af 
stærk samfundsfølelse, territoriel ud
strækning og fravær af etnisk opsplitning 
og kunne derved berede vejen for mere 
omfattende nationale enheder. Det kunne 
den islamiske by derimod ikke, idet den 
var kendetegnet af ligeledes territoriel ud
strækning, men tillige af svag samfundfø
lelse og etnisk opsplitning. Denne sidste 
skyldtes islams hastige ekspansiol), hvor
ved talrige kristne og jøder var blevet ind
lemmet. Den multietniske by er ude af 
stand til at fungere som integrations-cen
ter (for dannelse af en nationalstat), fast
slår Arrnstrong. 

Mnltikultur hindrer 
nationalstatsdannelse 

At det multikulrurelle hindrer dannelse 
af en stabil nationalstat, fremgår også af 
hans behandling af det burgundiske rige, 
hvor borgernes "kulturelle diversitet" 
gjorde "harmonisk regering meget van
skelig." At tage det 0strig-ungarnske 
multikulrurelle rige som forbillede, som 
fx. "kulturforskeren" Uffe Østergård gør, 
viser sig i Arrnstrongs fremstilling også at 
være en farlig illusion, idet det mislykke
des Habsburgerne at standse udviklingen 
mod homogene etniske identiteter. Arrn
strong må konkludere: "Jeg står tilbage og 
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undrer mig over, om der ikke er noget æl
dre og mere fundamentalt i den vestlige 
civilisation, måske forbundet med spæn
dingen mellem kirkelig og sekulær uni
versalisme, der undenninerer bestræbel
ser for at udvikle overnational identitet. 
Det er imidlertid utvivlsomt, at udviklin
gen af centraliserede bureaukmtier i Ve
sten, i modsætning til under islam, gjorde 
identitetsproblemer til et hovedpunkt. In
gen administrativ elite forenet af rekrutte
ring, socialisering og korpsånd kan være 
neutml i etniske spørgsmål længe, især ik -
ke når presset for modernisering stiger. 
For effektiv socialisering må en admini
strativ elite nære sig af og fremme en my
te forbundet med et enkelt sprog, og denne 
myte fordrer den etniske identitets styrke." 

Det var særlig i konfrontationen med 
islam, at de europæiske folk fik udviklet 
deres selvbevici~thcd og indså værdien af 
suverænitet. Dette var således tilfældet 
med frontliniestaten Grækenland. I denne 
forbindelse oplyser Armstrnng, at "ad
skillige skribenter har fonnodet, at så tid
ligt som det 13. århundrede opstod en tid-

lig udviklet græsk nationalisme, ledende 
direkte til hellenernes kongedømme i det 
19. århundrede'', og han kommenterer: 
"Denne tanke er bestemt holdbar." En "mo
derne" tjekkisk nationalfølelse manifeste
rede sig også tidligt; fx. besluttede myn
dighederne i Bøhmen i 1615, at "arv skul
le gå til yngre børn som havde lært tjek
kisk, hvis deres ældre søskende ikke havde 
det; ejheller var det tilladt for en inuni
grantfamilie at have embede indtil efter tre 
genemtioners ophold og opnåelse af fær
dighed i tjekkisk." Mange af middelalde
rens "religiøse" opstande var sandsynligvis 
blot nationale oprør i forklædning. 

Annstrongs bog dokumenterer tilfulde 
den moderne "nationalismeforsknings" 
løgnagtigbed. De nationale identiteter er 
såvist ikke "konstrueret" oppefra, men er 
tværtimod vokset frem ved oprør nedefra. 
Folk har altid villet være sig selv. Natio
nalismen efter I 789 er kun toppen af is
bjerget i den nationale identitets historie. 
Den måske endda væsentligste periode 
ligger før dette tidspunkt. 

Peter Neerup BuM 

Interview med 
Jean-Marie Le Pen 

"Det er vort stigende gehør i befolknin
gen, der skaber desperate krampetræknin
ger hos magthaverne" siger lederen af 
Front National, Jean-Marie Le Pen, i et in
terview til bladet National Hebdo op til 
partiets for nylig afholdte I 0. kongres, 
hvoraf nedenfor bringes et uddrag. 

Strasbourg spås at ville stå på den anden 
ende, når partiet Front National (FN) holder 
sin kongres i byen, og byens borgmester, so
cialisten Catherine Tmutroann, forventer en 
borgerkrigslignende stemning. 

FN, der vinder kraftigt frem i Fmnkrig, 
har på ny fået de gamle partier til at true 
med at forbyde FN, der i dag har 25% af 
stemmerne i Alsace. Mod den trussel op
fordrer Le Pen sine tilhængere til at holde 
hovedet koldt, bevare roen og bruge kræf
terne på at søge sammenhold med de me
ningsfæller, der findes overalt i Frankrig. 

Frankrig og det franske folk er det ene
ste, der betyder noget for Le Pen, der ger -
ne så FN overflødiggjort, hvis ikke parti
et i dag syntes at være Frankrigs ene,1e 
redning. Han ser med bekymring på det 
had, det er lykkedes magthaverne at op
piske det franske folk imellem, og på ar
bejdsløsheden, usikkerheden, ydmygelsen 
og det forfald af landet, disse toneangi-

vende globalister og ikke mindst indvan
dringen er skyld i. 

Manipulation og trusler 
FN's mål er derfor at genoprette den 

franske nationalstat og som en forudsæt
ning herfor at sætte en stopper for den in
fernalske massemanipulation, de tonean
givende udøver, samt den provokation de 
i deres desperation foretager mod FN og 
således mod den franske befolkning. Det
te ikke mindst i forbindelse med det hær
værk, der for nogle år siden fandt sted på 
kirkegården i Carpentras, men som viste 
sig at være begået af en bande, man sene
re kunne identificere. 

Selv om den mediebevågenhed, FN bli
ver genstand for i forbindelse med deres 
kongres, er baseret på bagvaskelser og 
trusler, er Le Pen tilfreds, idet det ved en 
sådan lejlighed vil være muligt at forkla
re omverdenen, hvad partiet i virkelighe
den står for, nemlig en genrejsning af 
Frankrig. Le Pen er ganske klar over, at 
der vil blive gjort alt fra modstandernes si
de for at provokere til tumult. 

Til interviewerens bud på, at Chirac 
kunne have interesse i tumult dels for at 
skabe en kobling i folks hjerner mellem FN 



og gadeslagsmål, dels for at benytte lejlig
heden til at træffe "visse foranstaltninger" 
mod FN, ja endog lade mere diskrete folk 
arrangere en blodig ulykke, mener Le Pen, 
at verificeringen af en sådan hypotese net
op ville vise, hvor vildt desperate modstan
derne var. Han kan desuden oplyse, at der 
er dannet en anti-Le Pen europrovokations
gruppe, der bl.a. omfatter de tyske grønne, 
hvoraf nogle er tidligere Stasi-folk. 

Indvandringen og EU 
Samtalen falder på indvandringen, som 

er et kolossalt problem i Frankrig, og som 
regeringen ikke forsøger at gøre noget ved. 
"De ikke så meget som stiller spørgsmål 
ved deres indvandrerpolitik", siger Le 
Pen, "ej heller ved den procedure, der au
tomatisk fører til fransk statsborgerskab, 
eller ved den illegale indvandring. De gør 
absolut intet", understreger han. Han me
ner, den nødvendige kur længe har været 
kendt, nemlig at hjælpen skal ske i ind
vandrernes hjemlande. "Og så skal der i 
øvrigt lukkes for sugepumperne i det fran
ske sociale system og gives positiv særbe
handling til franskmændene", slutter han. 

Le Pen er indædt modstander af EU og 
mener, at dette afhængighedsforhold un
dergraver fransk økonomi, har ført til en to
tal umyndiggørelse af landet, nedlæggelse 
af arbejdspladser (massefyringerne på Re
nault-fabrikkerne er kun begyndelsen) og 

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

Falske og sande demokrater 
Til interviewerens bemærkning om, at 

den siddende regering i sin agitation mod 
FN har udtalt, at der vil blive krig, hvis FN 
en dag konuner til magten, mener Le Pen, 
at de siddende politikere spiller særdeles 
højt spil. "De grupper, de manipulerer, vil 
undenninere deres egen autoritet'', siger 
han og tilføjer, at det er konunet så vidt, at 
regeringen tn1er med at opfordre til civil 
ulydighed, hvis FN skulle få indflydelse. 
"Altså", konkluderer han, "er den nu
værende regering og deres tilhængere af 
den opfattelse, at de står over loven og har 
forrang for befolkningen, idet disse 'de
mokrater' fortolker menneskerettigheds
deklarationen helt, som det passer dem. 
En dødsens farlig tendens under pres fra 
venstrefløjen og de øvrige globalister." 

Det er FN's opfattelse, at der er en vok
sende forståelse i befolkningen for det, 
der foregår, eftersom partiet oplever en 
støt stigende tilgang af medlemmer og 
sympati-tilkendegivelser. Samtidig føles 
desperationen hos modstanderne tydeli-

gere dag for dag, bemærker Le Pen. "Dis
se folk ved, at hvis de fulgte demokratiets 
norrnale spilleregler, hvis de ikke forsøg
te at bedrage befolkningen med deres iUu
sionsmageri og undertrykkelse af ytrings
friheden, ville de være færdige i politik." 

Le Pen har tillid til sine landsmænd. 
Pro-immigrationslobbyen, venstrefløjen 
og de indbudte demonstrantgrupper fra 
ind- og udland vil måske kunne sende 
50.000 mennesker på gaden (Le Monde 
regner med 200.000), men det er dog min
dre end de 240.000 tilhængere FN har i 
Alsace, som er parate til at forsvare deres 
jord, og det trøster Le Pen sig med. 

Til nogle tilhængeres påstand om, at Le 
Pen er den sidste demokrat og gaullist, 
svarer han, at der i de Gaulles politik lå en 
konstant omsorg for nationen, en politik 
Chirac har forrådt. Det samme med de
mokratiet. Le Pen bryder sig ikke om ide
ologier, men han ved, at det eneste våben 
mod de globalistiske oligarkers planer er 
en massiv folkelig protest. "Over for ga
dens voldelige parlament, der er styret og 
manipuleret fra arnestedet for omstyrtel
sen af samfundet, over for de købte kaster 
med deres privilegier, og hæmmede af den 
manglende ytringsfrihed synes det fran
ske folk at være sat ud af spillet som en 
gang før i landets historie. Men det er fol
ket, der er Frankrig", siger han. 

Bitten Kirsti Nielsen 

Japans specielle ''racisme'' 
og forbilledlige ulandshjælp 
Af cand. scient. Bo Warming 

Et par promille af Japans befolkning er 
koreanere. Mange af dem er 3. generati
ons-indvandrere. Men de gives ikke stem
meret eller skattepenge til deres skoler! Det 
kan kaldes apartheid og i strid med menne
skerettigheder - men begge parter er til
fredse. Da den amerikanske besættelses
magt i l 945 forlangte, at koreanerne skul
le tilbydes gratis hjemrejse, tog ikke man
ge af dem mod tilbuddet. Selv om Japan 
var sønderbombet, så ville de blive. For de 
var kommet til at værdsætte den markeds
frihed og økonomiske fremdrift, som de 
vidste Japan ville blive ved med at have. 

Japanernes syn på koreanere som ikke
medborgere kunne de Jet leve med, for de 
havde fundet nicher i økonomien, som 
gav dem mere arbejdsglæde, end de kun
ne få i deres hjemland. Og de kunne sen-

de penge hjem - selv om de aldrig fik so
cialhjælp. 

Jo flere detaljer, man læser om dette 
multietuiske system, jo mere undres man. 
Og man må erkende, at Vesten ikke skal 
gøre sig klog på menneskerettigheder i 
Fjernøsten. Og man må desværre erken
de, at nonnerne er så anderledes, at vi ik
ke let kan overføre noget direkte. Men at 
det fungerer så godt, helt på tværs af vest
lig vanetænkning, bør gøre ydmyg og ny
tænknings-minded og øge skepsis overfor 
den politiske korrekthed her. 

Ulandshjælp med egeninteresse 
Da Japan pludselig blev uventet rig om

kring 1960, begyndte Vesten at lægge 
pres, at de skulle give ulandshjælp, lige
som os. 

Man bøjede nakken - havde jo tabt kri
gen - og indrettede sig. Medierne be
gyndte at meddele til en undrende befolk
ning, at man har moralsk pligt til at hjæl
pe fattige lande. Skyld er i Japan noget, 
man har indenfor familier og overfor kej
ser og arbejdsgiver, ikke overfor fremme
de, som man aldrig har haft megen nær
kontakt med. Og respekt har man kun haft 
for oldtids-Kina og imperialist-Vesten. 
Den "ædle vilde" har aldrig slået an på 
dis.~e kanter, og slet ikke at "et svagt folk 
har altid ret''. 

Japanske ministerier er ikke ivrige efter 
at ekspandere (som vore), så de uddelege
rede til storindustrien at bygge stålværker 
i Thailand og Philippineme m.m. Skatte- • 
penge blev brugt til "bistand", men spar
sommeligt og med hensyntagen til japan-
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ske interesser. Man valgte gerne projek1er. 
der med/ørle eksport til Japan af hvad 
man havde brug for, og hvad der sikrede 
afsætning af reservedele og komponenter 
fra Japan. Fordi der var egoistisk interes
se i, at lokalbefol.ko.iogen blev oplært, og 
produktionen blev effektiv og sikker, er 
denne ulandshjælp blevet enormt efter
spmgt. Helle Degn benægtede i Mellem
folkeligt Samvirkes blad maj 1993, at det 
kunne kaldes ulandshjælp - "købmands
skab" var det rette ord, sagde hun hånligt 
(eller misundeligt). 

Da jeg var ulands"ekspert" for Danida 
og FN 1972-76 i Zambia og Afghanistan, 
hørte jeg igen og igen fra kloge lokale le
dere, at man hellere ville have pengene 
end den besværl ige omgang med ufor
stående, idealistiske, hvide blærerøve. 

Det er i de senere år blevet mere og me
re klart for erhvervsfolk, at Vestens 
ulandshjælp gør mere skade end gavn. 
(Læs dokumentationen i Glistrups "De 
fremmede i landet", også på internet: 
www.glistrup.com). Vor opreklamerede 
"hjælp" styrker overklassens luksusvaner 
og akademikersnobberi, og er måske 
egentlig designet til at hindre, at ulandene 
bliver farlige konkurrenter, således som 
Fjernøsten er blevet. 

,Japan som lokomoth• 
At Japan er lokomotiv for Fjernøsten 

har flete grunde: 
1: Overuiævnte erhvervsbundne ulands

hjælp (for nu at starte med det mindst 
vigtige). 

2: At japanerne som koloniherrer i Tai
wan, Korea og Manchuriet 1910-45 
uddannede lokalbefolkningen til indu
stri med det resultat, at disse lande er 
de næsbnest dynamiske efter Japan. 

3: At Japans supervækst skaber forbrug 
af råstoffer, som sikrer ulandenes eks
portindtægter. Det skaber jobs i ulan
dene. 

4: At Japans eksports kvalitet og pris gør 
det muligt at købe godt og billigt for 
det lille overskud, man bar. Ofte forstår 
japanerne bedre end USA at designe 
"intermediate technology", som passer 
til lokale og primitive behov. 

S: At Japans overskud gør det muligt at 
udlåne penge til investering. Overfor
brugende lande som Danmark bar 
modsatte virkning. Vor ødsle leven på 
lånte penge mindsker ulandenes mu
lighed for at låne. 

6: Japan viser vejen og startede hermed i 
1853. At familieplanlægning sker au
tomatisk, uden indgreb ovenfra elJer 
udefra, når markedsfrihed skaber vel
stand og smag for uddannelse. er 
blandt det meget, hvor Japan er et U\'Ur
derligt godt eksempel. 
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7: At "racistiske" Japan ikke tager mod 
flygtninge eller andre indvandrere, 
men sender alle fremmedarbejdere 
hjem efter et par år (de må ikke have 
koner med, for de skal ikke g.ro fast), 

I Talerstolen 
Chang Claus Lembirk 

København 

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

Bo Warming 

allerede er et tætbebygget og overbefolket 
land. 

Men også i andre anliggender er der 
stor uenighed blandt DOF'ere. Højre
fløjen vil repatriere bare for at repatriere. 
Venstrefløjen vil repatriere for at nå andre 
politiske mål. En nøje tilrettelagt repatri
ering kan meget vel vise sig at kunne brn
ges som delvis erstatning af det udvik
lingsarbejde, som aldrig rigtig er lykkedes 
med de gammelkendte metoder. Det er i 
vores interesse at medvirke til et godt ud
viklingsarbejde. 

Højrefløjen er også svært optaget af at 
påstå, at politikerne lyver dagen lang og 

••..,natten med. Det gør de ikke. Tværtimod 
:,:::,,,,::::==. er danske politikere noget af det mest hæ

Højre og venstre? 
Det noget aparte møde på Cykelbanen i 
Århus bragte det gode med sig, at ingen 
længere er i tvivl om, at medlemrneme har 
meget forskellige holdninger til stort set 
alting. Der er helt konkret tale om en høj 
refløj og en venstrefl.øj, som har meget lidt 
at være fælles om. 

Højrefløjen er meget optaget af deres 
sammensværgelsesteorier, så meget, at 
det ligner det samme forhold, som en 
muselmand har til Koranen. På mødet i 
Århus blev det endog nævnt, at de med
lemmer, som gik imod sammensværgel
sen, nok var en del af den. 

Venstrefløjen i DDF har et bredere syn 
på de ulykker, som indvandringspolitik
ken bringer med sig. Deriblandt og ikke 
mindst de skader, det vil have på dyreliv 
og naturværdier, såfremt X antal millioner 
mennesker fra andre lande får ophold her 
ilandeL 

Indvandringspolitikken vil med I 00% 
sikkerhed mere end udligne samtlige an
strengelser, der i øvrigt gøres miljøpol i
tisk. 

Det kan godt være, at folkepensioni
sterne er blevet skåret noget i hjemme
hjælpen, og at ventelisterne er blevet lidt 
for lange. men den helt store taber bliver 
den danske narur, al den stund Danmark 

derlige, der findes. De bruger 24 timer i 
døgnet på at fortælle danskerne om det 
vidunderbringende i at være indvan
dringsland. Det bar de ganske vist misfor
stået, men at påstå, de lyver, er helt for
kert. At den danske offentlighed har et 
forståelsesproblem gør ikke politikerne til 
løgnere. 

Man kan faktisk blive ved med at pege 
på uenigheder mellem højrefløj og ven
sn·efl.øj i DDF. Når sådan noget som ver
denssamfundet nævnes, så er højrefløjen 
ved at dejse om af bare blodpropper. Ven
strefløjen i DDF har ikke noget imod ver
denssamfundet, så længe verdenssamfun
det ikke har noget imod nationalstaterne 
og alle befolkningers identitet og sær
præg. Et verdenssamfund giver os heller 
ikke noget særligt myrekryb. Det afgøren
de er ikke, hvad en sådan størrelse hedder. 
Det afgørende er indholdet. Under alle 

Chang Claus Lembirk 

• 



omstændigheder så er danskerne fortsat 
herrer i eget hus, og det uanset at dan· 
skerne i DL!''s I 0-årige levetid har svig
tet fælt. Bærer danskerne sig ad på samme 
måde de næste l O år, så vil deres evt. over
levelse være i strid med love, der er stær-

kere end Grundloven. Et folk kan ikke 
overleve udelukkende på rettigheder, plig
terne følger med, og kan danskerne ikke 
bære den del, så er det danskernes for
sømmelse og ikke de fremmedes forbry
delse. 

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

Af Peter Neerup Buh! 

Morten Korehs roman "Kong Frede1iks 
Korporal», der blev trykt som bladføljeton 
i 1921, er nu udkommet i bogform. Del er 
en spændende fortælling, der foregår i 
1659, da København var belejret af sven
skerne. Hovedpersonen Morten er kun 14 
år, men alligevel har han ofte ledsaget sin 
far, når denne sejlede proviant til køben
havnerne ved at snige sig forbi svensker
nes skibe om natten. ''Så ung Morten var, 
slog hans hjerte dog varmt for hans fædre
land, - og med stolthed og glæde havde 
han lyttet til de mange fortællinger om 
fædrenes bedrifter, som hans fader fortal
te ham, når de arbejdede sammen, og det
te havde bevirket, at han havde en for et 
barn at være usædvanlig levende forståel
se af den nærværende elendighed. Med 
glæde hjalp han til ved enhver lejlighed, 
hvor han kunne gavne fædrelandet, og det 
var ikke småting, han allerede havde ud
rettet på sine ture rundt omkring i landet 
med fisk, og når han kørte ud med sin lil
le vogn, var fisken i regelen kun med for 
at dække over hans egentlige opgaver." 

Da faderen bliver såret må Morten ale
ne føre skibet i et vigtigt ærinde - at brin
ge et brev fra den hollandske admiral til 
kongen. Først har han imidlertid sammen 
med skytten .Iørgen Pind ved list frarøvet 
en deling svenske soldater brevet. En an
den hjælper er ridefogeden Hans Rostgaard. 
"Denne mand havde været faderen god, 
da han var på K.ronborg, og nu da landet 
var i nød, sluttede de sig atter til hinanden, 
drevet af fælles kærlighed til det under
trykte fædreland." 

Da de når kongen med brevet, lar Mor
ten sin drøm om at blive udnævnt til kadet 
opfyldt, og ved festen bagefter holder en 
gammel kaptajn tale for ham: "Det bar 
været en stor glæde for mig i aften at være 

)JOQ'TEN KORCU 

Kong Frederiks 
Korporal 

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

ingensinde. I disse trængselens dage er 
den vågnet og påny vil den kaste sin glans 
ud over land ogsø i strålende bedrifterun
der vort gamle flag." 

I slutningen af romanen spås det, at 
Morten vil gøre sit fædreland gavn og 
ære. Hans Rostgaard glæder sig over suc• 
cesen, "men dog var der mørke skyer på 
hans pande. Han grublede over alt det, der 
endnu stod tilbage, før hans elskede 
fædreland var frelst." 

Med disse ord slutter bog nr. Jl 3 af 
Dawnarks mest læste forfatter, som de 
herskende 68'ere anser for "fascistoid". 

Foragten for det folkekære 
Blandt de toneangivende vurderes 

Morten Korch ikke højt. Hans forfatter
skab regnes til genren "massekommuni
kation" og ikke til litterarur, fordi han an
giveligt forskønner virkeligheden og ikke 
borer dybt i personerne. Nu kan man jo 
imidlertid kun dømme et værk ud fra dets 
intentioner, og her må det ikke glemmes, 
at Korchs hensigt har været en anden end 
de "litterære" forfatteres. "Idyl, idyl, 
hvorfor vil man håne dig? Du er livets po
esi for et stille, tro folk, der har hjerte for 
det små mer end sind til det store", sk:re,• 
professor Vilh. Andersen, og Korchs 
ærinde var netop at g.ive flest mulig men
nesker det, de har bn1g for som modvægt 
mod al livets fortrædelighed. Ved sit 25-
års forfatterjubilæum skrev han: "I den 
række folkelige romaner og fortællinger, 
jeg har skrevet i de forløbne 25 år, slynger 
der sig en tråd, der søger at føre læseren 
frem mod et bestemt mål, og dette mål er 
at vise læserne, hvilken værdi kærlighe
den til jorden, hjenunet og fædrelandet 
har, når man vil bruge den i livets tjeneste 
( ... ). Sorg og modgang er nødvendig for at 
skaffe et di&>terværk perspektiv, lys og 
skygge må veksle som i livet; men de 
mem1esker, der kæmper hårdt i dagens 
strid, tror jeg har trang til læsning, som 
skaber livsmod og glæde. Dette gælder ik · 
ke mindst kvinderne. Den bog, der kan gi• 
ve det lille hjems travle, ofte lidt forpinte 
husmoder lidt fred i sindet og vise hende 
de solpletter, der blinker mellem livets 
mørke skygger, gør en værdifuld ger
ning." 

Her må Korch siges helt at have nået sit 
positive mål, der er mindst lige så legitimt 
som de anerkendte "kunstneres", der of. 
test er negativt, fordi de for flertallets ved
kommende er forkvaklede, umoralske, 
hadefulde, homoseksuelle eller på anden 
måde afvigende individer. I sin bog "Mor-
ten Korch. Et folkeligt Forfatterskab" fra 
1946 skitserer N.P. Jensen modsætningen 
mellem Korch og "kunstnerne": "Kunst
litteraturen har sp~ialiseret sig. Det for- a.._ 
tællende er tit trådt i anden række, og den ,.. 
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beskæftiger sig oftere med det sære, for
vredne og sygelige sjæleliv end med det 
sunde og ligevægtige, den skildrer med 
forkærlighed undtagelsesmennesker og 
særtilfælde og dvæler gerne ved tilværel
sens triste og mørke sider. Den folkelige 
digtning holder sig, uden at gå uden om li
vets alvor, helst til det lyse og hjertelige, 
som livet jo også rummer, dens menne
sker er mest af gennemsnittet og skildres 
gerne i deres jævne, daglige omgivelser, 
den tumler med oplevelser og problemer, 
som de fleste kan komme ud for, og den 
har ikke glemt lysten til at fabulere for 
fablens egen skyld, hvad der er den inder
ste og oprindelige nerve i al fortælle
kunst." 

I denne fors tand er Korchs forfatter
skab endog langt mere kunst end fx. en 
Klaus Rifbjergs, der ofte benytter sig af 
direkte propaganda, upoctiske platheder 
og gadedrengeagtig infami. Overfor po
pulære "moderne" forfattere, der gør de
res bøger spændende ved at bruge hele 
verden som scene og anvende fantastiske 
virkemidler, er Korch desuden realisten; 
hans popularitet skyldes, at han blot giver 
dagliglivet et vist romantisk islæt og gør 
gældende, at også jævnt lykkelige menne
sker, de "stille i landet'', har deres historie 
og deres oplevelser, som vel er værd at lyt
te til. 

National og anational kunst 
Mens "kunstnerisk" litteratur egocen

trisk kredser omkring jegets problemer 
indtil det narcissistiske, retter Korch sig tit 
djærvt mod den ydre gerning og pligten 
mod hjemmet og fædrelandet. Korchs 
mor stammede fra Sønderjylland, og hun 
fortalte ofte sine børn om hjemmet derne
de, om folkene og livet i den strenge kam
pens tid under frenuned vælde. Disse be
retninger gjorde et stærkt indtryk på Mor
ten, de fik hans kærlighed til fædrelandet 
til at vokse sig levende, og de satte siden 
spor i en af hans smukkeste bøger "En 
Æreskrans" ( 1916). "Af alt det, der gen
nem det sidste halvhundredår er skrevet 
om sønderjyderne og deres kamp for 
åndsfrihed og sprog, er denne bog noget af 
det bedste og mest ægte", skrev Jllustreret 
Tidende om denne bog. "Dette vil enhver, 
der har læst den, sikkert skrive under på", 
kommenterer N.P. Jensen. "En smukkere 
og dybere skildring af den jævne, stærke, 
udholdende sønderjyde, der kæmper for 
frimandsret på egen jord, har vi næppe." 
Korchs roman "Familien paa Uglegaard" 
fra 1917 følger nogenlunde samme linie. 
"Det er en af stærke nationale følelser 
gennemstrømmet bog, men mere roman
tisk handlingspræget end den foregående, 
med hvilken den dog har sin dybe fædre
landskærlighed tilfælles'', skriver N.P. 
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Jensen. " I en bevæget tid, under våbnenes 
larm lige uden for vore egne vinduer, kal
der han til national samling, appellerer til 
samfølelsen mellem alle danske." Sin 
erindringsbog "Tæl kun de lyse timer" 
slutter Korch karakteristisk med ordene: 
"Jeg har altid holdt af m it folk og mit 
f.edreland, og jeg er kommet til at holde 
endnu mere af begge parter nu, jeg er ble
vet gammel. Gid vort folk må have kraft 
og styrke t il at bære de byrder, der bliver 
lagt på det." 

Bl.a. ved sin nationale indstilling ad
skiller Korch sig fra de i dag toneangiven
de forfattere, og alt i alt er hans folkelige 
forfatterskab nu den virkelige oprørslitte
ratur på baggrund af den grå ortodoksi af 
"realisme" og den frit i luften svævende 
eskapisme, som begge står i gæld til den 
rremmedfødte æstetiske naturalisme ind
ført af Georg Brandes. Næsten ingen har 
mere som ærinde at bestyrke folket i dets 
tro på eksistensberettigelse, på at have lov 
til blot at være, hvad det er - alle v il for
bedre og opdrage. Korch udtrykker det 
selv rammende i sine erindringer i forbin
delse med hans omtale af den nedrakning 
uden sidestykke, han blev genstand for fra 
de " litteræres" side: "En kreds af førende 
mænd inden for litteraturen g ik på stylter. 
Man syntes i disse kredse, at det gjaldt om 
at komme til vejrs ved at være overlegen 

og spo tte de gammeldags ideer. Den ene 
ville et trio højere op end den anden, ind
til man til sidst drattede ned." 

Den toneangivende litteratur foragter 
hverdagen, danskerne og disses idealer, 
men Korch accepterer dem alle og elsker 
dem trods alt, fordi danskerne er hans 
landsmænd. Som N.P. Jensen skriver: 
"Han ved godt, at der bag et pynteligt yd
re kan gemme sig både smålighed og 
nærighed, knarvornhed og et iltert sind, 
hovmod, standsfordom og hykleri. Og han 
er ikke bange for at udlevere den slags 
ting. Men han går aldrig over stregen. Han 
tegner ikke karikaturer, men skildrer men
nesker. Han har samfølelse med alle dem, 
han fortæller om, for han har kendt dem, 
truffet dem i deres daglige liv, omgåedes 
dem og lyttet til dem." 

Netop samfølelsen mellem kunstnere 
og folk savnes i dag, deraf den gensidige 
foragt, deraf kunstens totale mangel på 
forpligtethed og sammenhæng med fol
kets og landets liv, deraf muligheden for at 
fremsti lle folket som tilbagestående og 
kulturløst med behov for "berigende" im
migration. Kulturen er kosmopolitisk, fol
ket er nationalt. Kun hvis kulturlivet ac
cepterer de så foragtede "reaktionære", 
"Morten Koreh'ske" værdier, vil den kun
ne acceptere det folk, hvis vel er dets op
gave. 

I Landet rundt 
Hovedstadsområdet 

Kristendommen på retur 
På Vesterbroer der 11 kirker, og "spørgs

målet er, om vi i det lange løb kan magte at 
opretholde dem alle som sognekirker", si
ger Københavns biskop Erik Norman 
Svendsen. Folkekirkens medlemstal i byde
len er mere end halveret, siden kirkerne 
blev bygget, og samtidig bliver de brugt af 
forsvindende få mennesker. Tre af sognene 
havde i 1996 slet ingen konfirmander, og i 
et af sognene var der kun en enkelt konfir
mand. Desuden er altergæsternes antal 
yderst beskedent og mindskes år for år, 
hvilket alt i alt ifølge Nonnao Svendsen er 
et udtryk for "en markant marginalisering 
af kirken i lokalsamfundet." 

Han gør dog opmærksom på, at en ned
læggelse af nogle sogne ikke behøver at 
føre til, at de pågældende kirker ikke læn
gere bruges. Således kan kirker være åbne 
om hverdagen for "flere forskellige typer 
b'lldstjenester", mener han. 

I Oslo, hvor det af økonomiske årsager 
har været nødvendigt at lukke tre kirker, 
bruges en af dem således til mindre an
dagter, mens menighedslokalerne anven
des til at huse og hjælpe socialt belastede 
mennesker samt kvarterets børn og unge, 
der fortrinsvis er muslimer. 

I den muslimske kolonisering turde vel 
også årsagen ligge t il folkekirkens "mar
ginalisering" i København. 

(Kilde: .Be,:I. Ti<L 6/4 97). 

Pige maltrakteret 
En l4-årig pige blev overfaldet med 

slag og spark af to marokkanske brødre -
den ældste var 30 år - på en boldbane på 
Vestcrbro i København. Hun måtte ind
lægges med indre blødninger og smerter i 
hovedet, nyrerne og ryggen. Voldsmænd
ene påstod, at hun havde kradset deres lil
lebror. Pigens fader kunne forklare, at det 
skyldtes, at lillebroderen havde befamlet 
hende på brysterne. 

(Kilde: Berl. lid. 616 97). 
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