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"Udlændingepakken" - en tikkende bombe 
Så lykkedes det trods alt for Thorkild Simonsen at få 
gjort Venstre og Konservative medansvarlige for rege
ringens "udlændingepakke", hvorved borgerlig oppo
sition mod at gøre Danmark til et indvandringsland an
tagelig vil være passiviseret et godt stykke tid fremo
ver. Fra de Konservative hed det således efter vedta
gelsen betegnende, at V og K ikke vil fremlægge for
slag på udlændinge-området i den kommende folke
tings-samling, og Rønn Hornbech fra Venstre mente, 
at der fremover vi l blive "færre konfrontationst1ader" 
mellem V og regeringen. 

Men hvad er der da opnået med "pakken"? Reglerne 
for familiesammenføring strammes, så arrangerede 
ægteskaber ikke længere automatisk giver opholdstil
ladelse. Ordet "automatisk" fremprovokerer spørgs
målet, på hvilken måde de så giver opholdsti lladelse? 

Så længe sammenføringen foregår i fejl retning, bliver 
der givetvis højst tale om en udsættelse. 

De fremmedes konsolidering her fremmes også kun 
af, at alle flygtninge(!) nu skal deltage i et 3-årigt in
tegrationsprogram, og at kravene til aktivering og 
danskundervisning øges. At den offentlige hjælp i in
tegrationsperioden nedsættes til 80% af kontanthjæl
pen (når bortses fra diverse særtilskud) gør næppe 
Danmark til et mindre attraktivt mål for verdens rela
tivt meget fattige masser. Og at ansvaret for integrati
onen skal overgå til kommunerne, som tvinges til at 
modtage kvoter, medfører blot mindre synlig vækst i 
fremmedtal og godhedsindustri, og derved udsættelse 
af et principie lt opgør med en fundamentalt forkert og 
af flertallet uønsket politik. 

Læs videre side 3. 

Entydig konflikt i Kosovo? 
Kampene i Kosovo lader ikke til at 
være så sort-hvide, som vore me
dier og politikere påstår: 1940-90 
var det de muslimske albanere, der 
udrensede serberne for at skabe et 
Stor-Albanien. 

Tyskland islams brohoved 
I Tyskland er enhver »folkehetz« 
ulovlig. Det gælder dog tilsynela
dende ikke for muslimerne, hvis 
langsigtede strategi synes at være 
herredømme over Europa via tysk 
misforstået tolerance. 

Erhvervslivet afpresses 
Ny, officielt blåstemplet forening 
udsender brev til over 10.000 pri
vate erhvervsvirksomheder for at 
få økonomisk støtte til magthaver
nes projekt »integration af nydan
skere på arbejdsmarkedet« . 

Side 5. Side 8. Side 11. 
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Kosovo -
Pressen har i længere tid modnet .,den of
fenl~e mening" for tanken om, at NATO må 
gribe ind til fordel for albaneme i Serbieos 
Kosovo-provins. Beretninger 001 sel'biske 
militære rædselsovergreb i området har det 
således ikke skortet på. Og fm ,,mcnneske
renigheds"side har man endog undertiden 
frem.'ll.illet albanerne som det eneste ikkc
vokle~e folkeslag på Balkan, der derfor for
tjener vor aller største sympati og bistand. 

Som del fremgår af dene nummer af Dan
skeren (serutiklen s.5) har vi undersøgt sagen 
nænnere. Det viser sig, at udgangspunktet 
for hele balladen er et ganske andel, end me
dierne nu fortæller. Åbenbart er mediebille
det manipuleret - muligt for petrodollars. 

Går vi bare li år tilbage i tiden berettede 
selvsamme presse således om albansk over-
1agclse af Kosovo dels gennem demografisk 
udboring af regionen ved hjælp af et enormt 
fødselstal og dels gennem grov chikane af 
serbere i Kosovo. Albaneme har således gen
nem de sidsle 100 §r lige så sli.lle mangfol
cligsjott sig i omrade1 samtidig med, at de har 
ulideliggjort foriloldene for serberne, indtil 
disse flyttede bort. 

Resultatet blev, at albaneme nu udgør 
90% af indbyggerne og de1for med demo
kratisk ret og alle menneskerettigheder i ryg
gen kan kræve at overtage styret i provinsen, 
,,genforening" med Albanien eller hvad man 
nu ellers kalder det 

Det er indlysende. at del er bekvemmere 
for den tyske kansler Kohl at få den NATO
indgiiben, han højlydt forlanger, så at han 
undg§r at skulle sende den flod af albanske 
flygtninge fra Kosovo, han ellers venter, til
bage til Albanien. Ligeledes er det indly· 
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og her 
sende, at amerikanerne vil være udmærket 
tilfredse med den velvilje i den muslimske 
verden, som en NATO-indgriben til fordel 
for albaneme kan skabe. Men der er dog to 
ting, der falder i øjnene: 

Det første er den afgnu1clo;dybe .ioumalisti· 
ske elendighed, som har muliggjort den dan
ske presses nuværende skævvinkling af hele 
problemstillingen i området, maletia!iseret i 
samme presses komplette mangel på histo
risk dybde på det. der foregår. De joun1alis1er 
og mediepinger, der nu medlevende ,•idere
ekkoer de budskaber, der er gode for alba
neme, har endog forsømt at efterse det mate
J'iale, der findes i deres egne arkiver. Hvad i 
alverden bilder sådanne fallit-journalister sig 
ind, at de ikke tager deres opgave mere højti
deligt'! 

Det andet er det tankevækkende eksem
pel, som Kosovo udgør for os selv. De frem
mede i Danmark er· allerede ved al sætte sig 
fast i flere byområder, hvo1fra danskerne 
gradvis fortrænges, fordi der ikke mere er til 
at holde ud at være. Såfremt udviklingen 
fonsæuer, vil de fremmede endog opnå sam
let flertal herhjemme, når de nulevende dan
ske "store årgange" fra fyrrerne engang er 
blevet m.-euc af dage. 

rn den tid vil de ,,nye danskere" - som de 
danske laden-stå-til politikere plejer at kalde 
dem - så ud fra eksemplet Kosovo med det 
,,intemationale samfund", menneskerettig
hederne, og alt andet godt i ryg.gen k'UOne for
lange anerkendt deres "ret" til Danmark. 

Serberne i Kosovo flyttede til Serbien, da 
chikanen mod dem i regionen blev ub.-el'lig. 

Hvor mon danskerne til sin tid vil flytte 
hen? 
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Udlændingepakken 
Regeringens udlændinge"pakke" blev vedtaget lige før som
merferien - med beskæringer, de radikale forlangte. Resulta
tet blev lidet imponerende. 

På Christiansborg har de gamle partier O!}

fundet en ny leg. 
I gamle dage legede de. at der ingen 

problemer var med flygtninge og indvan
drere. Disse var jo kun en beskeden og 
kulturberigende minoritet, hed det sig. 
Hvis nogen forstyrrede legen og sagde, at 
det drejede sig om fortroppen til en folke
vandring mod Europa, hvæsede politi
kerne arrigt og gentog dumstædigt, hvad 
de havde fået at vide i de humanitære or
ganisationers såkaldte oplysningsafdelin
ger. 

Kedeligt 09k havde vælgerne imidlertid 
øjne i hovedet Dem brugte de til at kigge 
ud af vinduet. Her så de, at det forholdt sig 
anderledes. Og så begyndte de at vandre til 
den "ekstreme højrefløj", hvor jævne men• 
nesker kan få en smule besk)'llelse mod 
den politiske elites modediller. 

Derfor er denne såkaldte elite for el 
stykke tid siden gået over til at lege, at der 
gøres noget for at stoppe strømmen af "nye 
danskere". Nu drejer det sig om at være 
dygtigst til at lade som om, dette er, hvad 
man prøver på. - I reali1eten drømmer in
gen af deliagerne i legen dog naturligvis 
om at foretage sig noget som helst i den 
retning. For det ville jo give ballade med 
Det radikale Venstre, venstrefløjens "anti
racister", den almægtige Godhedsindustri 
og de som paddehatte fremvoksede men
neskerettigheds- og antidiskriminerings
foretagender. 

Pakken og pakken om igen 
Et af de største legebørn er den nye inden
rigsminister, kaldet Thorkild Folkekær. 
Han samme,ulikkede som bekendt kort før 
jul nogle lovforslag og pakkede dem ind i 
så fint papir, at man måtte blive dybt im
poneret og tro, at nu var det alvor. 

Siden kom valget, og pakken blev pak
ket om. 

Så kom de radikale, og den måtte pak
kes om endnu en gang. For der var ting, 
som følsomme radikale øren ikke tålte at 
høre. 

Det, der var tilbage i pakken, blev så 
vedtaget som lov lige før sommerferien. 

Nye asyl- familiesammenførings
og udvisningsregler 
Den nye udlændingelov indebærer stram
mere betingelser for at opnå opholdstilla
delse. For de facto flygtninge kræves såle
des nu velbegrundet frygt for forfølgelse 
el. lign. 

Ligeledes ændredes reglerne om 
familiesammenføring. Opholdstilladelse 
som følge af ægteskab og samliv kan såle
des ikke mere gives, hvis der er bestemte 
grunde til at antage, at det egentlige for
mål med ægteskabet eller samlivsforhol
det netop er opnåelse af en sådan tilla
delse. 

Endelig fastsattes hårdere udvisnings
regler for kriminelle udlændinge. 

Lovændringerne afspejler imidlertid 
ikke, at asylsystemet reelt er brudt sam
men og i dag bruges til masseimmigration 
og tømning af danske skatteborgeres lom
mer for penge. der kuMe have været brugt 
meget bedre - og til glæde for mange flere 
- på at rette forholdene op i immigranter
nes hjemlande. Ej heller afspejler de, at vi 
ingen som helst pligt har til at opdrage på 
de unge udlændinge, der hærger de store 
byer. Vtl de ikke respektere vore spilleregler, 

skal de selvfølgelig ud af klappen. Men det 
sikrer de nye udvisningsregler ikke. 

''lntegrations''indsatsen 
Endelig hjemlede pakken en øget såkaldt 
"integrationsindsats". Bl.a. kan flygtninge 
nu tvangsplaceres i modvillige kommuner. 
Kommunalbesryrclsen skal anvise bolig til i.. 
de flygtninge, den får tildelt, og pålægges " 

Det drejede sig om en revideret udlænd
ingelov og en helt ny såkaldt integrations
lov, som for øvrigt blev knyttet til en ænd· 
ret skolelovgivning. - Skal I virkelig rejse pA grund af udlændingepakken? 

- Ja, vi skal flytte helt til Jylland. 
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ansvar for gennemførelsen af introdukti
onsprogrammer til dem, udbetaling af en 
introduktionsydelse o.s. v. Ocr skal også 
gøres en stærkere indsats for at lære de 
fremmedes børn dansk med "sprogstimu
leringstilbud" o.a. 

Denne indsats tjener til at hjælpe det 
stadigt voksende antal fremmede med 
sære vaner med at installere sig i Danmark 
for tid og evighed. Hvad dette skal til for, 
melder historien ikke noget om. Og mini
steren har i øvrigt glemt at lægge en brugs
anvisning med i lovpakken, som fortæller, 
hvordan fremtidens Danmark skal kunne 
fungere som el mylder af indbyrdes ufore
nelige kulturer. 

Blå luft og røgelse 
De nye regler nærmer sig det, DDFkrævede 
for ti år siden -og må derfor anses for yderst 
ekstreme, rncistiske, amoralske, uanstæn
dige m.v. (se venligst datidens aviser). l dag 
er de imidlertid for lidt og for sent. Set ud 
fra nudagens behov er Thorkilds pakke 
nærmest blå luft og røgelse - og delle Lurde 
også regeringen selv have indset. 

Herudaf kan man drnge den konklusion, 
at regeringens politik ikke er at prøve at 
undgå. at der bosætter sig flere fremmede i 
Danmark end højst nødvendigt. Derin1od 
er regeringens politik at Jade slå til og 
slumpe sig igetU1em fra dag til dag ved at 
stikke folk blår i øjnene. 

Lidt større alvor havde ellers været på 
sin plads. Befolkningseksplosionen i 
Mellemøsten og Nordafrika vil ifølge Øko
nomiministeriets rapport "Danmark i det 
økonomiske samarbejde i EU '97" medføre 
en fordobling af folketallet i disse områder 
inden for de næste 30 år. Europa trues kort 
sagt på livet af behovet for muslimsk "le
bensraum". 

Heroverfor er lovakrobatik og vattede 
beslutninger en ringe hjælp. Hvis ikke situ· 
ationen skal løbe ud af kontrol, må der helt 
andre boller på suppen. 

Den nødvendige politik 
Det, der skal til i dag, er følgende: 

I. Dansk statsborgerskab uddeles i dag 
med let hånd og ganske uden hensyn til, at 
hver eneste "ny dansker" kan skaffe os en 
mængde familiesammenføringer på halsen. 
Samtidig med udlændingepakken blev der 
f.eks. givet statsborgerskab til 1.238 perso· 
ner - og sådant sker flere gange om året. 

Der bør derfor overhovedet kun gives 
statsborgerskab til mennesker, som kan for
sørge sig selv, og som er fuldstændig assi
milerede i det danske samfund. 

2. Udlændinge fra de lande, hvorfra ind
vandringspresset kommer, skal selvsagt 
være velkomne som gæster. Men den man· 
gel på stillingtagen til gæsternes status. som 
har kendetegnet den hidtidige politik, og 
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som har ført til, al de de facto er blevet ind
vandrere, må erstattes af en målrettet stil
ling til, hvad der skal ske med enhver, der 
krydser grænsen til Danmark. 

I så henseende bør det gælde, at ingen får 
lov til al blive her uden anledning i EU- el
ler nordisk statsborgerskab, nødvendig til
knytning til en eriwcrvsvirksomhed, ud
dannelsesophold, ægteskab med en dan
sker eller status som politisk flygtning. Af 
demie grund skal varig opholdstilladelse 
naturligvis som hovedregel heller ikke 
kunne opnås gennem familiesammcn-
f øring. · 

3. En anden vej til permanent ophold i 
Danmark er giftermål med en dansker -
enten regulært proforma eller i hvert fald 
frn udlændingens side ikke alvorligt ment. 
Ægteskabet er så blevet opløst efter den 
tid, der skal til for at sikre den udenland
ske part varig opholdstilladelse. 

Man skal selvsagt ikke kunne opnå en 
sådan tilladelse på den måde. Men man 
kan ikke vide, hvad fonnålet med et ægte
skab er, sådan som den nye lov forudsæt
ter, eftersom man ikke kan ge!Ulemlyse 
folks hjerner. Den eneste løsning er derfor 
regler, som bestemmer, al hvis ægteskabet 
opløses, falder opholdstilladelsen bort - el
ler udlændingen må søge dansk statsbor
gerskab, såfremt betingelserne herfor er 
opfyldt. 

4. Årsagen til ødelæggelsen af 

De1for har ca. 4 milliarder mennesker et 
stærkt motiv til at kalde sig flygtninge. 

For at berøve dem dette motiv, må flygt
ninge huses på samme måde som de tyske 
flygtninge efter 2. Verdenskrig, nemlig i 
lejre, og de må forsørges på et niveau, som 
afspejler forholdene i deres hjemlande. 
Endelig må reglen være, at de hjemsendes 
hurtigst muligt til deres egne regioner -evt. 
til dansk betalte lejre i rolige områder der. 

5. Fremmede i Danmark ska.l selvsagt 
have lov til dyrke deres sprog, kultur og re
ligion, som de lyster. Vil de gå nindt med 
sorte lagner over hovedet eller ligge med 
rumpen i vejret, fordi de mener, dette tje
ner deres guder bedst, må det være deres 
egen sag. Men det må nu engang stå fast, at 
dette er Danmark, og at den, der vil vedli
geholde andre vaner, end det danske sam
fund hviler på, må gøre det for egen reg
ning og ikke ror danske skatteydermidler. 

6. Da str•ffe.!ovens afsnit om forbrydel
ser mod statens sikkerhed i su1 tid blev skre
vet, var ouslen udefra militær. I dag er den 
altså civil - men Uge så alvorlig, eftersom 
den kan føre til samme ødelæggelse af 
grundlaget for vor tilværelse, som en mili
tær invasion ville have forvoldt. Alligevel 
står det enhver ganske frit for at kildre sine 
ædlere følelser eller endog lave penge på at 
understøtte den civile invasion, vi er udsat 
for i disse år. Vi bevogter med andre ord 

vor hoveddør, medens vi lader 

set, at der gennem flygtnin-
køkkendøren stå åben. 

Derfor må også straffe
loven naturligvis op

dateres. 

asylsystemet er fundamentalt \ I 
gestatus hos os kan opnås ~ l /~ 
væsentligt bedre leve- \ 
vilkårendideflesteaf ....._ .---. / / 
den 3. verdens lande. ~ / OH - -



Skriften på væggen i Kosovo 
Den bagvendte vestlige holdning til albanernes demografiske aggression efterlader ikke me
get håb om fremtidigt selvforsvar. 

Den vestlige opinion syoes helt at stå på 
albanernes side i deres konflikt med ser
berne i Kosovo. Man kan imidlertid også 
betragte serbemes situation som et frem· 
tidsbillede på en mere udbredt europæisk 
tilstand. 

Serberne har beboet Kosovo-området 
siden 500-tallet. Det var centret for det 
blomstrende serbiske kongedønune indtil 
tyrkernes erobring i 1389; disse beher
skede området til 1912. For I 00 år siden 
var der omtrent lige mange serbere og al
banere i Kosovo, i dag er 9 ud af 10 alba
nere, som er muslimer. (l den tyrkiske pe
riode var de sultanens mest trofaste un• 
dersåtter). Alene i perioden 1960-90 er 
antallet af albanere fordoblet, idet de har 
den højeste fødselsrate i Europa. 

Albanske storhedsdrømme 
De aktuelle løsrivelsesbestræbelser må 
ses på baggnmd af begivenhederne i årtiet 
efter Titos død i 1980, hvor der begyndte 
en offensiv fm de kredse blandt alba
nerne, som mener, at de er de oprindelige 
beboere fra før folkevandringerne, og at 
de derfor har ret til landet Da var det, at 
Albanien under Hoxhas stalinistiske dik
tatur så s in chance for at realisere drøm
mene om et Stor-Albanien. Som Jugo
slavien-specialisten Viggo Bjen'ing skrev 
i Information 23/3 1984, benyuede man 
s ig af Stalins metode over for Østeuropa 
efter 1945: Det første skridt mod målet 
var at få gj(lrt Kosovo til en selvstændig 
republik for derefter at indlemme den i 
Albanien. 

For ekstremisterne var målet klart. og 
frejdigt begyndte de som første trin at få 
serberne fordrevet og gjort Kosovo etnisk 
rem. Bjerring konstaterer: ,,Som ma11 ser, 
mi11der alt dette om Hitlers propaganda 
for et racere,u Tyskland, hvor jøder og 
slavere skulle udryddes. Denne ekstreme 
,uuionalisme propaganderes på alle må
der, med radio og tv. med bøger og pjecer, 
i11d over grænsen til Kosovo, hvordenfi11-
der 11oge11 grobund i visse intellektuelle 
kredse." 

Derimod syntes arbejderne ikke at lade 
sig påvirke, fortsatte Bjerring, men 
"skulle Hoxhas og natio11alisternes spil 
lykkes, kan situatio11en udvikles som tidli
gere nationali1e1sfejder elter som det nu 
sker i Ubanon. Over for de1111e fare griber 
de jugoslaviske myndigheder illd med 

chauvinistiske grupper, der prædiker ra
cehad - og racediskriminering er forbudt 
i Jugoslavien ligesom i Danmark.''' 

Den _jugoslaviske afværgereaktion over 
for den hastigt voksende muslim-frem
march kom imidlertid for sent. I 1981-88 
rejste 30.000 serbere og montenegrinere 
fm Kosovo, fordi de følte sig truet efter et 
albansk separ'dtistisk oprør. De albanske 
ekstremister havde vinden med sig, rap
porterede Viggo Bjen'ing i Politiken 2/ 1 
1989. En del af dem var under påvirkning 
af Balli, en bondebevægelse af fascistisk 
art i Albanien, der pressede på for et et
nisk rent Kosovo. Målet var i s igte: Pr. 1. 
januar 1988 var 650 af provinsens 1450 
byer og landsbyer ,,racerent albanske". 
Men der blev også gjort noget for at 
fremme sagen, fortsatte Bjerring: ,,1 de 
senere &r sker det ved regulærforfølge/se 
af der serbiske mindretal. Formerne er 
mange.fra bros/en ge1111em vindue/, ilds
påsæ1telse.forgif11ti11g af brønde, 1i/ over
fald, mest om natten så gerningsma,uien 
kan slippe væk( .. .). Meget virkningsfuld/ 
er trusler mod de serbiske skolebørn, som 
udsættes for racisliske li/råb, stenkas1 og 
tæv. " 

Serberne reagerer· og stemples 
Pga. denne terror sendte et par hundrede 
serbiske intellektuelle i januar 1986 en 
protestskrivelse til de jugoslaviske og ser
biske parlamenter. Heri blev det påpeget, 
at de albanske myndigheder i Kosovo 
gjorde, hvad de kunne for at fordrive det 
serbiske mindretal, samtidig med at de ig
norerede de forbrydelser, som blev begået 
(vold, drab, voldtægt) mod serberne. Det 
drejer sig simpelthen om folkemord, fast
slog protestskriveisen, der bl.a. var under
skrevet af tre redaktører for det internati
onalt anerkendte tidsskrift ,,Praxis", som 
var ledende i den demokratiske kritik af 
Tito, til det blev forbudt i 1975. 

Som reaktion mod albanernes frem
færd erklærede serberne undtagelsestil
stand i Kosovo i oktober 1989, hvilket an
giveligt førte til "apartheid-lignende" til
stande i provinsen med serberne i de 
hvide sydafrikaneres rolle. I oktober 1991 
erklærede albaneme i Kosovo området 
selvstændigt, men kun et land godkendte 
fluks løsrivelsen - Albanien. Men da var 
serberne pga. af Jugoslavien-krigens ud
brud allerede uhjælpeligt stemplet som de 

,,onde" i vcsLcns medier. Fx blev der af. 
holdt en international "Kosova~høringH i 
Bruxelles i februar I 993, bl.a. på initiativ 
af det danske Center for Menneskerettig
heder. Konklusionen på høringen fremgik 
af Information 19/2 93: ,.Kosova-alba
nerne er de eneste i det lid/igere Jugo
slavien som indtil nu kun har Mven.dt 
ikke-voldelige midler. Det bør belønnes." 
Den offentlige opinions hukommelse er 
såvist kort: Pga. begivenhederne i den 
umiddelbare fort id var optakten - albaner
nes terror gennem hele 1980 'erne - gemt 
og g lemt. 

Efter at have opremset talrige eksem
pler pA denne albanske terror må Henning 
Mørk fra Slavisk Institut ved Århus Uni
versitet konkludere i bladet "ØstMonitor" 
1998 nr. 2: ,. Vi har bevæset os i11d pd et 
mege1 betændt omrdde. Den holdning til 
70' ernes 08 80' ernes tildraselser i Ko
sovo. vi i dag møder i Vesten gem1em vore 
egne medier(. .. ), er den albanske version, 
som hele tiden ente11 nedtoner disse begi
venheder eller be,ueg1er, al de har fulldet 
sted." 

En europæisk skæbne? 
Her i slutningen af 1990'erne kræver en 
række albanske partier i Kosovo stadig et 
"etnisk" Albanien, som foruden Albanien 
og "Kosova" omfatter dele af 1vlontene
gro, Serbien, Makedonien og Græken
land. Ifølge Berlingske Tidende 24/6 97 
har særlig en ,,Kosova Liberation A.rmy'' 
appel til de unge - og pga. fødselsraten er 
halvdelen af Kosovos befolkning under 
20 !r. ,,Befrielseshæren" har foreløbig 
dræbt en mængde serbiske politifolk og 
albanere, der samarbejder med serberne. 
Dens mål er imidlenid ikke at indlede en 
egentlig krig, men at skabe er klima af 
frygt. En kosovo-albansk forretnings
mand, der betaler for våbenindkøb, er
klærede dog til Berlingeren, at "skulle 
Kosovos albanere f& brug for yderligere 
våbenstøue, er de villige til at vende sig 
mod den muslimske verden." 

At drnge pamllel til et alment-euro· 
pæisk fremtidsscenarie med indvandrerne 
i albanernes rolle, europæerne i serber
nes, ligger lige for. Om de mange alba
nere, der efter 2. verdenskrig tog til det ri-
gere Kosovo, udtalte en serbisk cafeejer ~ 
til Berlingske Tidende 16/10 1988: ,, Vi 
gav dem mad, vi gav dem husly, men de 
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var ikke taknemmelige ( ... ). De reprodu
cerer sig i hastigt 1empo, de opretholdt 
kvindernes gamle kønsrolle, der blandt 
a11det forbyder dem at arbejde og ytre sig 
offentligt, og pludselig ønskede de at få 
deres egen stat." Serberne begyndte der-

Serbernes versi<m: 

for at føle sig udnynede, forsatte serbe
ren: ,,Hvad ville De sige til, at tyrkjske og 
græske og jugoslaviske gæstearbejdere i 
Da11mark krævede selvstæ11dighed på 
dansk område?" 

P.N.B. 

Facts om Kosovo 
"I 2. verdenskrig blev Kosovo besat og tvangsindlemmet i den fascistiske satel
litstat Stora!ba?ien, beskyttet af Mussolinis regime. Som regulære frivillige trop
per. , Mussohnis væbnede styrker og fra 1943 i tyske enheder (SS Skender Beg Oi
v1s1on) massakrerede albanere den serbiske befolkning for at skabe et etnisk rent 
Storalbanien. Så tidligt som i 1941 blev de fleste serbiske huse brændt, mens 
mange serbere (ca. 100.000) blev dræbt eller fordrevet til den tyskbesatte del af 
Serbien. Kirker blev ødelagt, ortodokse præster blev dræbt og forfulgt og serbiske 
kirkegårde blev skændet. Myrderieme antog et sådant omfang, at de tyske myn
digheder .måtte gribe ind for at stand~e volden. I denne periode og under sådanne 
omstændigheder blev mellem 80.000 og I 00.000 albanere fra Albanien bosat i Ko
sovo, mens omkring 150.000 serbere og montenegrinere blev fordrevet eller flyg
tede. 

( ... ) 

Efter 2. verdenskrig vedtog myndighederne i det nye socialistiske Jugoslavien lo
ven, der forbød serbere og montenegrinere, som havde forladt Kosovo at vende 
hjem. Det skete for at styrke det albanske nationale mindretals tillid til det nye re
gime. Albanske separatister tvang de serbiske og montenegrinske ejere af jord, 
huse og anden ejendom til at forlade Kosovo gennem trusler, afpresning, brand
st,ftelser, fys,sk chikane, ødelæggelse af serbiske kirkegårde og kulturelle monu
menter, drab og voldtægt, samt andre kriminelle handlinger. De albanske separati
ster var de første, der greb til etnisk udrensning i Jugoslavien for at skabe et etnisk 
rent o~de for oprettelsen af den ulovlige 'Republikken Kosovo'. Ifølge de til
gængehge data forlod ca. 400.000 serbere og montenegrinere Kosovo på denne 
måde i de seneste 40 år. 

( ... ) 
Under vejledning fra lederne af den separatistiske bevægelse har det albanske natio
~ale mindretal boyk~w:t alle flerparti-valg på såvel lands· som lokalt plan fra 1990 
til 1 dag( ... ). Ved fnvi111g1 at boykoue valgene har albaneme afskåret sig selv fra del
tagelse i den demokratiske beslutningsproces i lovlige statsinstituti<mer og i løsnin
gen af spørgsmål, som de er interesserede i indenfor det lovlige politiske system. 
Havde de taget del i valgene, ville albanerne have over 30 ud af 250 repræsentanter 
i republikkens parlament, omkring 12 ud af 178 i det føderale parlament og ca. 80% 
af parlamentsmedlemmerne i provinsens parlament. Det står ganske klart, ar med
l".m.merne af det albanske nationale mindretal ville have praktisk talt al magt i pro
vmsen. 

( ... ) 

Demografer har beregnet, at i 60-årsperioden mellem J 931 og 1991 voksede an
tallet af serbere og montenegrinere i Serbien med ca. 60% (fra 4.195.670 i 193 1 til 
6.765.894 i 199 1). På den anden side femdobledes antallet af albanere i den samme 
periode (fra 355.517 i 1931 voksede det til J.674.353 i 1991) ( ... ). Sammenlignet 
med international statistik er en sådan befolkningsforøgelse på over 450% i en 60-
årsperiode ( ... ) enestående på verdensplan ( ... ). 

Fx fødes ca: 55.000 børn i Kosovo hvert år, hvilket er fem en halv gang flere, 
end der fødes 1 Beograd, Jugoslaviens hovedstad, hvis befolkning er af samme 
størrelse som hele Kosovos befolkning. En sådan virkning fra en så lille region på 
den samlede befolkning i et land er også ganske enestående i intemationalt per
spektiv." 

Kilde: Iotemel•hjemmesiden ·www.yogoslavia.com/Socie1y_and_Law/Kosovo/ 
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Misforstået åbenhed 
I november sidste år åbnede Udlændinge
styrelsen s in nye internet-hjemmeside. 
Som direktør Claes Nilas skrev i den i an
ledning af indvielsen: ,.Udlændingesty
relsen tilstræber den størst mulige åben
hed. Udlændingestyrelsen vil geme have 
en nær kontakt til sine kunder og brugere 
( ... ). Denne åbenhed kan gennemføres på 
forskell ig måde." 

Udlændingestyrelsen valgte at gen
nemføre sin åbenhed bl.a. ,•ed på hjem
mesiden at præsentere letforståelige, sim
ple vejledninger til lettest muligt at be
tjene sig af dansk lovgivning, idet man 
kan slå op og få svar på, hvordan man fx 
får familiesammenføring, visum, konven
tionspas, fremmedpas, tolkebistand, og 
ikke mindst hvordan man får asyl i Dan
mark. Der er kun kortfattede vejledninger 
herom på dansk. Derimod er der ganske 
fyldige instruktioner på engelsk, hvilket 
jo netop giver Udlændingestyrelsen ,,nær
kontakt til sine kunder og brugere." 

I sektionen om "Family reunifieation" 
(familiesammenføring) stilles man såle
des spørgsmålet, om man vil have familie
sammenføring med ægtefælle, samlever 
eller registreret partner, bøm eller foræl
dre. Herefter kan man så "klikke" sig ind 
på den relevante kategori og få detalje
rede oplysninger om, bl.a. hvilke doku
menter man skal vedlægge ansøgningen. 
hvor meget man skal tjene, og hvor længe 
man skal have opholdt sig i landet for at 
blive godkendt - og ikke mindst hvor man 
kan klage over en utilfredsstillende af
gørelse. 

Samme detaljerede vejledninger er der 
om ansøgninger til fx konventionspas og 
ophold~tilladelser, hvor der er taget højde 
for alle mulige og umulige situationer, så 
nettet til fangst af fremtidige "kunder" er 
gjort så fintmasket som vel muligt. Med 
reue kritiserede især Ekstra Bladet denne 
sukkerlokning af fremmede fra hele ver
den, hvilket angiveligt nu tvinger Ud
lændingestyrelsen til at revidere sin hjem
meside i mindre "Aben" retning. Det 
grundlæggende: at Udlændingestyrelsen 
ved sin hjemmeside sikrer sig en potenti
elt ubegrænset global kundekreds - dette 
ildevarslende perspektiv er der dog ikke 
rokket ved. 

"Alle flygtninge kan i dag komme tilbage. 
Når de ikke gør det, så handler det om de 
gode levevilkår i Danmark." 

Elma Vukotic, hjemvendt bosnisk 
muslim. iJyll.-Post. 2016 98. 



I år er del 200 år siden, al præ,,len Thoma.~ 
Mallhus udgav sil berømte ,,An Essay on 
the Principle of Population", som profete
rede, at bef<>lkningsvæksten p:l et tids
punkt ville overgå mængden af naturres
sourcer (se også Danskeren 1993 nr. 6 s. 
14). Pga. mulighed for emigration og tek
nologiske fremskridt er dene tidspunkt 
stadig blevet udsl..'Udt. men på globalt plan 
S)'OCS del nu at være nær, og i de mest be
lastede regioner af verden har fortsat be
folkningsvækst længe kun været mulig 
ved hjælp af massiv støtte udefra - og mu
lighed for at lade overbefolkningen ud
vandre. 

Malthus selv var udmæri<cl klar over, at 
emigration kun ville udskyde overbefolk
ningsproblemet. Som han skrev, ville Eu
ropas befolkning, som da var på 100 mio., 
med ubundet vækst i løbet af blot et 
århundrede vokse ti.I 1.1 milliard, hvilket 
svarede til hele den daværende verdensbe
folkning. 

for Malthus var problemet det offentli
ges forsørgelse af de fauige i England, 
hvilken han mente ikke gav tilstrækkeligt 

DET MENER VI: 

Malthus fik ret 
incitament til bØrnebegrænsning: Kunne 
man ikke selv ernære sil afkom. log myn
dighederne sig af det. Samme problem 
står verdenssamfundet nu i med stærkt 
voksende befolkninger, som der ikke er 
sub<;istensgrundlag for i deres egne lande. 
Den umiddelbare menneskelige impuls 
vil være velgørenhed, men som Mallhus 
skrev, er det indlysende, al "impulsen til al 
være godgørende, ligesom impulserne til 
kærlighed, vrede, ambition, til at spise og 
drikke, eller en hvilken som helst af vore 
naturlige egenskaber, bør være reguleret 
af erfaring og ofte afprøves m.h.t. sin 
nytte, ellers vil den modarbejde sil ti.I• 
tænkte formål." 

En nøgtern overvejelse af u-landshjæl
pens langtid~virkninger er tiltrængl, men 
det lader til, at denne hjælp simpelthen er 
blevet en slags symbolhandling. der mani
festerer givernes "godhed" for dem selv 
og andre. Heri ligger den egentlige mod
stand mod et nysyn; som Malthus skrev: 
.,Lad os antage, al vore godgørende hand .. 
linger alt i all ikke el' virkeligt gavnlige for 
de fattige: alligevel ville vi aldrig godtage 

nogen bestræbelser, der gik. ud på at fjeme 
en impuls, hvis rette opfyldelse så uom
tvisteligt bar en tendens til at rense og op
løfte menneskesindet." 

Dette det mest egoistiske af alle moti
ver til at fo,tsætte . .hjælpen" er så meget 
mere fordømmeligt, som Mallhus' dom 
fra 1798 i høj grad synes at gælde for u
landshjælpen anno 1998: .,Vi har ødslet 
umådelige summer på de fattige, hvilke! 
vi har enhver grund til al tro konstant har 
bidmget til al forværre deres elendighed." 
Mallhus mente, al erfaringen har vist 
"uden en eneste undtagelse, al faltigdom 
og elendighed altid er øget i takt med 
mængden af kritikløs velgørenhed". 
Denne sidste konklusion stemmer på 
iøjnefaldende vis overens med professor 
Martin Paldams observationer i dag (se 
boganrneldelsen s. 20). Ligesom Malthus 
krævede, at forældre kun fik børn, hvis de 
selv kunne ernære dem, er det på tide al 
stille lignende betingelser for hjælp til u- · 
landene, der ikke fonsat bør kunne ,.løse·' 
deres befolkningsproblem gennem ud
vandring. P.N.B. 

Danmark til Donau 
Fra mellemkrigstiden og årene eller 2. 
verdenskrig husker vi gamle, hvordan de 
røde eller kulturradikale hånede al for
svarsvilje. nationalfølelse eller fædre
landskærlighed som krigsliderlighed, søn
derjyderi og fædrelanderi. Der var ingen 
grænser for deres hån og lauerliggørelse 
af danskhedens vogtere: de var ikke bare 
fantaster, der ønskede Dann1ark til Ejde
ren. Vrængende Jod man dem kræve: 
Danmark til Donau! 

Man havde kort sagt allerede fundet på 
det "probate trick", som Piet Hein i et 
kendt Kumbel-Gruk beskrev som ,,at dut
te folk en mening på, hvis vanvid alle kan 
forstå ... 

Det er pudsigt at mindes dene. når man 
ser. at vi nu ikke blot har nået Donau, men 
al Danmark i sine udfoldelser. også mili
tært. snart mlr dobbelt så langt ud, helt ned 
til Albanien, Kosovo, Makedonien og 
Montenegro. 

Særlig paradoksalt bliver dette ved, at 
ophavsmændene ikke er de udskregne 
sindsforstyrrede supernationalister, men 

tværtimod nutidens arvtagere efter frem
skridtets banne1i'ørere, som i sin tid vræn
gede deres hånsord om Danmark til Do
nau. Det er de politisk korrekte kulturradi
kalister, antinationalister. antiracister, 
multikulturatister, mililærrefomlister, 
mermeskerenighedsforkæmpere og andel 
helligt godtfolk, der begejstre! går ind for 
Danmari<s engagement på Balkan'. De, der 
var indædte modstandere af et militært 
forsvar af Danmark, er med et blevet for
talere for dansk indsalS i fjerne lande, om 
nødvendigt med hårdtslående militære 
magtmidler. 

1 fredsbevarende eller fredsskabende 
øjemed forslås! Men også hvor der ikke er 
nogen fred at bevare eller megen udsigt til 
al skabe nogen, eller hvor der bag freds
kravet skjuler sig helt andre ideologiske 
mål? l Bosnien var det ikke fred alene, 
man skulle bevare eller genskabe, men 
også med vold og magt fredsbekendemes 
multikulturelle, multiretigiøse og multiel
niske idealstat, som ganske vist var selve 
årsagen til krigen og rædslcme. Men 

hvem har egenllig udstyret del Wle hidtil 
homogene Danmal'k med ret eller magt til 
at fortælle Ijemc og af historien mishand
lede Balkan-folk, hvordan de har at ind
rette sig, og til om nødvendigt at tvinge 
dem dertil med militær magt af bl.a. ud
sendte danske styrker'? 

El er, at NATO nlistede sin uskyld som 
forsvarsalliance ved krigsførelsen i 
Bosnien uden for medlemslandene og 
uden al være angrebet For os er det 
værste, at danske styrker bruges ikke til at 
forsvare Danmark, men til al gennem
tvinge vor eller andres vilje over for andre 
folk, som vi hverken har forpligtelser 
overfor eller udeståender med, og som til 
dels er fjendtligt indstillede over for vor 
magtanvendelse. 

Og det samtidig med at Danmarks årtn
sindgamle tilværelse som det danske folks 
eje hastigt undergr.:wes ved massetil• 
strømning af hundredtusinder af vildt
fremmede mennesker fra hele verden. 

S.D. 
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Muslimer erobrer Tyskland 
En kristen tysk forening har udgivet en dokumentationsbog om islams fremmarch, der erin
drer om Bibelordet: ,,Den fremmede, der bor hos dig, skal hæve sig højere og højere over dig, 
og du skal synke længere og længere ned." (Femte Mosebog 28, 43). 

1 1995 skrev en muslim et brev til den ty
ske forening "Christl ichc Mitte", der har 
som et hovedformål at advare mod den 
fundamentalistiske islams fremtrængen i 
Tyskland. Muslimen havde siden I 968 
fulgt med i den islamiske udvikling i 
Tyskland og havde meget at berette: •. De 
allerede eksistere11de moskeer og centrer 
for islamiske foreninger og grupper i 
Tyskland er langt mere end blot steder for 
religiøs opbyggelse og Ulldervisning. I 
tils/ut11i11g hertil tjener de hemmeligt den 
paramilitære uddan11else og discipline
ring af en mængde tyrkiske reservesolda
ter i den allerede eksisterende islamiske 
hemmelige hær. Unge tyrker, som har af 
tjem deres værnepligt i Tyrkiet og stam
mer fra fundamentalist-familier. bliver af 
den islamiske sammenslutning Milli 
Gorus hentet til Tyskland. Medlemmerne 
af Milli Goriis bliver fora11lediget til a, 
lade deres dø1re. som fordi de er født i 
Tyskland har varig opholdstilladelse her, 
gifte sig med de udvalgte. Med dette æg
teskab [lir de unge tyrker ligeledes varigt 
ophold. Således opstår den hemmelige 
hær." 

Muslimen deler helt Christliche Mit
tes bekymringer: • .Jeg kender me11talite
te11 hos alle islamiske grupper i Tysk
land. Vi rroede ligesom nogle få tyske 
muslimer fejlagtigt, at man fra fanati · 
kernes kreds kunne eliminere en stor del 
kriste11hadere. Det glir dog ikke. Selv 
den mindste muslim føler sig hæve, over 
alle kristne europæere." 

Tyskland er blevet valgt som centrum 
eller brohoved for erobringen af Europa, 
fordi "her lever den største procentdel af 
udlandstyrkerne, og alt. der har noget 
med udlæ1uli!lgefjendtlighed at gøre, er 
kriminaliseret og forbudt. Så enhver be
rettiget advarsel bliver afvist som frem
medhad, og de islamisk-fundamentalisti· 
ske aktivireter skaffer sis den bedsre 
dækning. ·· Brandattentateme på tyrker i 
Tyskland og ,.fremmedhad"' -hysteriet 
kommer derfor som kaldet for islami
sterne, fortsætter muslimen i sit brev. 
"Under dette skalkeskjul kan de uhindre1 
udvide deres aktiviteter. Enhver opposi· 
tion mod de is/amistiske bestræbelser 
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kan således under p<iberåbelse af frem
medhad eller endog folkehetz bringes til 
tavshed." 

Hvad der er umuligt i Tyrkiet, kan der
for gøres uforstyrret i Tyskland: opbyg
gelsen af en fundamentalistisk strids
magt for "muslimbrødrene·•. Men for at 
være på den sikre side har fundamentali
sterne krævet dobbelt statsborgerskab: 
"Med opfyldelsen af denne fordring vil 
islamisterne været nået e, vigtigt skridt 
fremad på vejen mod realiseri11g af deres 
planer om herredømme over Europa." 
Skulle de nemlig komme galt afsted her, 
kan de altid pukke på deres tyrkiske 
statsborgerskab og opnå beskyttelse der. 

Således er ingen kristen-islamisk 
,,dialog" nødvendig for islamisteme, 
konstaterer den erfarne tysk-muslimske 
brevskriver: .,Der findes inge11 kristen
islamisk dialog! Fra islamisk side findes 
der overhovedet ingen på gensidig for
stlielse indrettet dialog. Der findes kun 
underkaste/se! Efter islamisk lære har 
alle ikke-muslimer a.1 underkaste sig 
islam." 

Alligevel arbejder tyske politikere på 
at få undertrykt deres egen religion i 
Tyskland, og samtidig beskylder de 

endog deres eget folk for "fremmedhad". 
Men tyskerne nærer intet fremmedhad, 
skriver muslimen i sit brev . .,Delle fan
tom bliver kun opbygget for at [li enhver 
kritik til a1 tie. Og for ikke at skabe er
kendelse om Tysklands oversvømmelse 
af fanatiske muslimer. Politikerne vil 
ikke blive takket for deres sympatier for 
et muftikulturelt sa11ifund. Derved bliver 
ene og alene opnået, at tysk- og kris1en
fjendske kræfter opmumres til endog 
større 11forskamme1heder mod tyske bor
gere. De tyske politikere burde gøre del 
kendt, at udenlandske muslimer k.w1 kan 
le over den 'dumme tyske mand'. Ingen, 
der viser sympati for de1 multi kulturelle 
samfund, skal tro, at de bliver forskånet 
i fremtiden . De bliver lige så u1ulertrykt 
og holdt nede som andre ikke-muslimer." 

I et andet brev til Christliche Mitte be
retter en tysk lærerinde om de mange 
problemer med muslimerne i skolen: 
,,Hvis De nu tror. ar vor imødekommen· 
hed og vor demokratiske, venlige opdra
gelsesmåde bliver tilsvarende agtet af 
muslimske forældre og eiever, sd tager 
De fejl . Det modsatte er tilfældet. Vi 
lærere md lade os betegne som 'forte
kristne' , ·kristenludere' og deslige. Som 

Muslimer i bøn: For den islamiske fundamentalisme er Tyskland et brohoved. 



'beroligelse' fdr vi så stillet i udsigt, al 
islamsnart uden videre vil erobre ves1en, 
og scl bliver alt anderledes... Efter 
sådanne erfari11ger bliver det frygtelig 
tydeligt, at al venlighed og forsikringer 
om muslimernes tilpasning kun er en 
maske. De ønsker netop ingen integra~ 
tion, men erobring. Vi har at tilpasse 
os." 

Det "tyske kalifat" 
Disse breve er gengivet i Christliche 
Mittes dokumentationsbog "Muslime 
erobern Deutschland" ( I 998; 186 sider). 
I bogen er også en· mængde citater fra 
muslimske publikationer udgivet i Tysk
land. Således har "Muslimisehe Jugend" 
(MJ) sat s ig som mål, at den tyske kan
sler år 2020 skal være muslim; i MJ's 
blad "TNT' hedder det i forbindelse her
med: ,,Dette la/Id er vor/ land, og del er 
vor pligt at ændre det positivt. Med Al
lahs hjælp gør vi det til vor/ Paradis pd 
jorden.for at stille det til rddighed for 
den islamiske Umma og for me11neskehe
den som sddan." Den tyske "Muslimi
schc Jugend" bliver uddannet til sit mis
sionsarbejde i Pakistan. I 15 år har "In
ternational Islamic University" i lslama
bad organiseret en intensiv lederuddan
nelse i en "Leadership Training Camp" 
for muslimer fra lande med islamiske 
mindretal. 

Hvad det fælles mål er, fremgikikon
klusionen på diskussionsmødet for tysk
sprogede muslimer i Aachcn 19/3 1994: 
"At oprel/e et kalifat (i Tyskland) er 
Mbet for enhver muslim. Allah vil føre 
sin religion, islam. til sejr!" I bladet 
,,Islam hier und heute", juni 1996 frem
står fremtidsperspektiveme klart: ,, Taler 
man med muslimer om islams fremtid i 
Tyskland m.m" om hvordan det efter de
res mening vil gd, så dukker altid samme 
billede op: et Tyskland med moskeer på 
hvert eneste gadehjørne, overalt, hvor 
der bor muslimer; moskeer med præg
lige orientalske kupler og naturligvis 
med minareter.fra hvilke der hver dag, 
højlydt og uden nogen begrænsning, 
rdbes til bøn." Der er flere måder at 
opnå dette mål på. Efter oplysning frn 
Salim Abdullah, leder af et islam-arkiv, 
t ilhørte ca. 39.000 muslimer i 1997 de 
store tyske partier; 28.000 i Socialdemo
kratiet og 11 .000 i CDU/CSU. 

Fred på muslimsk 
Det er vigtigt at huske på den rig tige be
tydning, når muslimer taler om ,,fred", 
påpeges det i "Muslime erobern 
Deutschland". ,,Kun der, hvor islam her
sker, er f redens område. Hvor de11 ikke 
hersker, er krigens omrdde ( ... ). Ndr 
muslimer bekender sig 1il fred, har de 

Kirke og moske side om side i Mannheim 

denne fredsforståelse. Fred er den s/111-
tilstand, der stræbes imod, og den er 
først endegyldig, når der kun eksisterer 
en stat, den islamiske verdensstat, som 
regeres efter islams love og i hvilken alle 
ikke-muslimer er omvendt eller udryd
det. ·' Det frcmg!r også af historien, at 
muslimer grundlæggende er beredt til 
vold; Muhammed selv førte 66 krige 
mod ikke-muslimer, deraf 27 som felt
herre. 

I slutningen af "Muslime erobem 
Deutschland" er der fortegnelse med 
adresser på de muslimske tidsskrifter, 
der er citeret fra, samt på mange af de 
muslimske organisationer i Tyskland. 
Desuden en redegørelse for forskellen 
mellem kristendom og islam, samt nok 
så vigtigt: en fuldstændig liste over de 
204 Koran-vers, der direkte reuer sig 
mod ikke-muslimer. Således sura 4: 57: 
,,De, som ikke tror vore tegn, vil steges i 
Helvedes flammer, og så snart deres hud 
er brændt. giver vi dem en ande11 hud, 
for ai de kan føle en så meget desto 
smerteftddere straf; for Allah er almæg
tig og afvis." Klarere kan ondskab og 
had mod anderledes troende vel næppe 

udtrykkes. Ligeledes i sura 22: 10: .. For 
de vamro er der beredt klæder af ild, og 
kogende vand skal hældes over deres ho
veder, så deres indvolde og deres hud op
løses. Slds skal de med jernkøller." 

,,Muslimc crobem Deutschland" kan 
købes for 7,50 DM/stk (10 stk 60 DM) 
ved henvendelse til ChrisUiche Mitte, 
Postfach 2168, D-59531 Lippstadt. Her
fra udgives også en månedlig ,.Kurier" 
med stadig ny dokumentation om islams 
fremmarch. Desuden en række bøger om 
islam som religion, fx "Gefohrt von 
Daemonen - Mobammed im Urteil sci
ncr Zeitgenossen" og "Der Prophet Al
lahs". 

Peter Neerup Buh/ 

»Slå til og dræb Guds fjender overalt for 
at få fjernet efterkommere af aber og svin 
fodret ved zionismens, kommunismens 
og imperialismens bord«. 

Omar Abdel Rahman (den blinde sheik) . citeret i 
Erik Etuup$ lslamiske .Ekstremister. København 
1996. 
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Den 15. juni blev cand. scient. Bo Warming ved Københavns 
Byret dømt til at betale 20 dagbøder a 100 kr. samt sagsom
kostninger, idet han på Internet under overskriften "Verdens
forbrydere per excellence" havde udtalt sig bramfrit om mus
limers tendens til vold og kriminalitet i Danmark. Retten var 
ikke interesseret i, at Warming kunne dokumentere sine 
påstande, men hævdede blot, at han havde "forhånet eller 
nedværdiget" befolkningsgrupper pga. deres religiøse og/el
ler etniske baggrund. I forbindelse hermed har Warming 
sendt Danskeren nedenstående kommentar. 

,,Sandhedsbevis'' giver 
frikendelse for injurie 
- men ikke for 266b-dom! 
Hvis jeg kalder Nyrup en bedrager, kan jeg 
blive dømt · dog ikke hvis jeg kan bevise, 
at han engang har været dømt for bedra
geri. 

Når jeg omtaler muslimers overkrimi
nalitet, bliver jeg dømt • selvom jeg ved 
retssagen fremlagde statistik der beviser 
deo. 

Grunden er, at der skal pyssenysses om 
de kritiserede nydanskere, og ved al ind
føre en særlig § om gruppe-forllånelse 
ranuner man al generalisering. 

Og som William Blake skrev: ,,At gene· 
ralisere er at være idiot". Det er vulgært at 
udtale sig om befolkningsgrupper. Men det 
er nødvendigt i politisk debat. 

Det er en snedig parngrnf, 266b, der 
undlader at være eksakt. Den rammer i 
flæng, terroristisk uforudsigelig!. Det er et 
spørgsmål om smag. 

Hvis ytringerne virker imod magthaver· 
nes ønske om at danskere fonrænger deres 
modvilje mod muslimer, så er det effektiv 
propaganda - og dømme.~ særlig hårdt! 

Det svarer til, at man dømmer et opposi
tionsparti for at have fremgang ved et valg. 

(Systemets venner har masser af sende
tid og spalteplads. De kan udtrykke dyb
sindigheder om individer og kan let holde 
sig fri af generalisering. Vi, der er outcasts, 
er nødt til at bruge de få muligheder vi har 
til at sige vore vigtige Danmarks-reddende 
budskaber kort og folkeligt. Loven er 
skabt, så det bliver sn·afba11. 

Ofte er systemets venner så mange og 
har så mange ressourcer, at de kan debat
tere både for og imod - om uvæsentlige 
emner. så det opleves som om, at "det er 
her de store diskussionsemner er". Det ses 
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i folketinget og det ses ved TV-debatter, 
hvor det ofte.'>l er lO venstreorienterede, der 
sættes op mod hinanden og er enige i alt 
andet end nuancer. Dermed crækkes inter
essen væk fra de virkeligt vigtige spørgs
mål, fx muslimdominans og skattestig
ning.) 

Bo Warming 

Muslimsk navneskik 
indført 

Justitsministeriet og Kirkeministeriet har 
bøjet sig for muslimsk tradition, så mus
limske piger foruden deres pigefornavn 
nu kan få faderens, farfaderens og evt. ol
defaderens navn. Justitsministeriel har i 
sommer udarbejdet retningslinjer for 
dispensationsmulighederne. 

Sagen om de muslimske pigenavne var 
rejst af bl.a. Margrethe Auken (SF), fordi 
FN's Komite for udryddelse af racediskri
mination havde rejst kritik af den danske 
praksis. 

JusLitsministerict understreger, at dis
pensationsmulighederne udelukkende 
gælder for forældre, der har tilknytning til 
den specielle muslimske navneskik. Pi
gerne skal som hidtil have et egentligt pi
genavn som første navn. 

Dispensationsmuligheden betyder såle
des ikke, at børn af islandske forældre kan 
komme til at bruge den islandske skik med 
"son" eller "dottir" efter faderens navn 
som mellemnavn, oplyste Reuters Bureau 
I. juli. Der er såvist forskel på folk. 

11Hatewatch11 

Nogle danske såkaldte hjemmesider på In
ternet har kvalificeret sig til omtale i 
"HateWatch". Dette er ifølge JyllandsPo
sten 18/5 1998 en privat, international orga
nisation, der holder øje med såkaldte "hade
sider" på nettet og forsøger at få dem fjernet 
derfra. Foretagendet drives af frivillige, 
ulønnede aktivister, der har defineret en 
"hade.side" som "en organisation eller per
son, der taler for brug af vold eller udtryk· 
ker ubegrundet fjendtlighed mod personer 
eller organisationer p.g.a. deres race, reli
gion, nationalitet, seksualitet, køn eller han
dicap. Herunder hører udbredelse af histo
risk ukon'ekt information om sådanne per· 
soner eller grupper med det fonnål at svine 
dem til." 

Hvornår er der så tale om "ubegrundet 
fjendtlighed"? Hvorledes skelnes mellem 
religion - som jo al~så eft.er defmitionen al
drig kan pådrage sig retfærdig fjendtlighed 
• og politisk ideologi? Hvorledes være sik
ker på, hvad der er "historisk ukorrekt infor
mation"? 

Dette fremgår ikke. Å,·sagen er naturlig
vis. at den slags ikke kan fastslås objektivt. 
"HateWatch" har taget patent på sandheden 
og monopol på at bestenune, hvilke menin
gcr, folk har godt af at hø,..,, Med denne op
fattelse af eget jugements mereværd S-Om 
ballast opfordres Internetudbydere til at 
nægte plads til hjemmesider, gruppen fmder 
usande eller frenunedfjendtlige. 

"Antiracistiske" aktiviteter som dem~ der 
drives afHateWatch, har kun beskeden fol
kelig støtte i Danmark. Personerne i den 
slags arbejde er derfor som bekendt meget 
langt identiske med den efter Murens fald 
ledige, ekstreme venstrefløj. - Det er måske 
derfor, at "HateWatch" ikke har vurderet 
visse venstreekstreme gruppers årelange 
"tilsvining" ·ar f.eks. Den O,.mske Forening 
med usandfærdige oplysninger på Internet. 
()g endog opfordringer til vold - som "hade
sider''. 

Det ligger da også i selve "hade"-koncep
tet, at forankringen må s0ges hos folk med 
beskeden respekt for demokratiet. El af det
tes grundtanker er som bekendt, at alt skal 
kunne komme frem til offentlig diskussion. 
• Det kunne jo i princippet være rigtigt. Kuo 
i totalitære ideologier · f.eks. kommunis
men og nazismen · trives opfattelsen af, at 
eliten sidder inde med en sandhed, der er så 
stor, al det giver ret til at rydde andre syns
punkter af vejen. 

Når en ide som "hatewatch"-ideen kan 
vinde fodfæste i Danmark er det derfor 
(endnu) et tegn på den antidemokratiske ud
vikling herhjemme. 

Ole Hasselbatch 

' 

• 
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DDF på Internet 
I forlængelse af DDFs etable
ring på Internettet har fore
ningen løbende fulgt og ana
lyseret trafikken på hjemme
siderne. Formålet var dels at 
bedømme interessen for for
eningens hjemmeside, og 
dels undersøge hvem der be
søger den. 

Analyse-programmet 
De besøgendes konkrete identitet lader 
sig ikke fasts lå. Men der er på hjemmesi
den installeret et analyse-program, der 
dog gør det muligt at få lidt viden om 
dem. Således kan det ses: 

- Hvor mange besøgende hjemmesiden 
har pr. måned 

- hvor de besøgende har fundet fore
ningens lntcmctadrcssc 

- fra hvilke geografiske områder søg
ningerne kommer og 

nes som førstegangs besøgende, dvs. per
soner der ikke på forhånd havde kendskab 
til foreningens hjemmeside. Disse perso
ner har søgt efter emner, som foreningen 
behandler, og har pli den måde fundet 
frem til adressen. Andre er givetvis tilfæl
digt faldet over adressen, og er blevet 
nysgerrige over det mulige indhold. 

Hvem besøger DDFs hjemmeside? 
Analyse-programmet angiver hvilke ser
vere der har været benyuet til at skabe ad
gang til hjemmesiden. Private med adgang 
til Jmemettet bruger deres respektive udby
dere til at skabe forbindelse til foreningens 
hjemmeside, og som sådan kan man be
dømme hvor stor søgning der e r fm "almin· 
delige" mennesker. Hemdfm kan det ses, at 
omkring 80% af hjemmesidens besØgende 
er private med egen Internetadgang, der 
hjemme fm stuen vælger at "surfe" forbi 
DDFs hjemmeside. De resterende 20% har 
især adgang fra læreanstalter og virksom
heder. Her er det specielt besøgende fra Jan-

dets universiteter, gymnasier og handels
skoler der vejer tungt i statistikken. Men 
hjemmesiden besøges ogsåjævnligt af per
soner med adgang gennem servere hos de 
store medier. Da dette ikke mere fører til de 
hadebisto1ier mod foreningen, som førhen 
dominerede mediebilledet, må man gå ud 
fra, at disse opslag kommer fm journalister, 
der søger faktuel infonnation. 

Hvilken browser benytter de 
besøgende? 
Der er i øvrigt en ligelig fordeling mellem 
besøgende der benyner Internet Explorer 
og Netscape, hvilket betyder at valget af 
Netscape som grundlag for sidernes kon
struktion ikke vækker nogen bekymring. 

Konklusion 
Alt i alt kan det fasts lås, at hjemmesiden er 
blevet e t vigtigt led i foreningens konunu
n ikationsfclt · og naturligvis mmmer en 
vigtig vej til anonym kommunikation med 
foreningen. Det er også indlysende, at 
denne kommunikatio11svej aflaster sekre
tariate t for en del direkte henvendelser. 

I lyset heraf vil foreningen i den kom
mende tid sætte yderligere ressourcer af til 
udbygning og forbedring af hjemmesiden. 

- hvilken browser de besøgende bruger. 

Antal besøgende 
Antallet af besøgende i de første måneder 
var helt overvældende, men har nu stabi· 
liseret sig på et nogenlunde fast niveau. 
Fra medio marts 1998 til ultimo juni 1998 
har hjemmesiden haft 240 I hits svarende 
til 1830 besøgende. Det er i gennemsnit 
omkring 540 besøgende hver måned eller 
18 besøgende hver dag. Generelt er der 
flest besøgende om fonniddagen og efter
middagen, hvilket kunne indikere at man 
kigger forbi foreningens sider mens man 
er på jobbet eller skolen. 

"Foreningen Nydansker'' 

Hvor f inder man DDFs 
Internetadresse? 
Omkring 33% af de besøgende taster 
adrc.,sen (www.dcndanskeforening.dk) 
d irekte ind eller har adressen gemt som 
bogmærke. Der er altså her tale om be
søgende der allerede kender foreningens 
hjemmeside og jævnligt besøger den. De 
resterende 66% finder foreningens 
adresse på andre hjemmesider eller via 
søgemaskinerne, hvor især søgemaskinen 
Jubi i (www.jubii.dk) er kilde til mange 
besøgende. Lidt oven·askende er n<)k, at 
en del besøgende har fundet adressen p:l 
udenlandske hjemmesider. Her er det spe
cielt hjemmesider med oprindelse i Sve
rige der lyser op i statistikken. 

Disse 66% kan antagelig groft beteg-

Et nyt landssvigterforeta
gende med særlig appel til 
erhvervslivet har set dagens 
lys: "Nydansker - Foreningen 
til integration af nydanskere 
på arbejdsmarkedet". Gen
nem denne bestyrkes allian
cen mellem de radikale "hu
manister" og de store virk
somheder. - Ingen af parterne 
vedkender sig som bekendt 
noget fædreland, der sætter 
sine egne først. 

·oe såkaldte nydanskere i Danmark er 
pli godt 360.000 personer. udenlandske 
statsborgere med lovligt ophold i Dan
mark, indvandrere med dansk su11sbor· 
gerskab og deres børn. Hera/ er 
100.000 arbejdssøgende. I de sidsre 2 år 
er gruppen af danske arbejdsløse pli 
dagpenge. bisrandshjælp. revalidering 
etc. reducerer med 30%. mens den til
svarende gruppe nydanskere er øget 
med50%." 

Sådan hedder det i introduktionsskrivel
sen til e t nyt menneskekærlighedsforeta
gende: 'Nydansker - Foreningen til inte· 
gra1ion af nydanskere på arbejdsmarke
de,·. 

Hvor oplysningerne om antallet nye 
danske statsborgere med kundestatus på 
bistandskontorer og i arbejdsløshedskas
ser kommer fra vides ikke. For sådanne 
konto rer må ikke registrere folk efter et
nisk baggnmd. Men oplysningerne bru
ges alligevel som indgangsbøn i skrivel
sen, der er udsendt til 10.455 private er
hvervsvirksomheder. 

Brevet er sponsoreret af Dun og Brad
s1ree1 Danmårk AIS. Medlemskab med 
tilhørende adgangsbevis t il det gode sel
skab kan opnås for den beskedne sum af 
10.000 kr. årligt (plus moms). 

- Åbenba11 har Told & Skat altså ikke 
ku1u1et overbevises om den nye forenings 
idealistiske, ikke-kommercielle karakter, 
men bonger den klogeligt, ubamlhjertigt 
og koldhjertet for moms. 

Foreningens formål er ifølge tigger
skrivelsen at 'fjerne alle væsenrlige hind
ringer pd arbejdsmarkeder for nydan.- ~ 
skerncs integration inden år 2002 ", hvor· 
efter foreningen vil opløse sig selv. Der 
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bebudes en emsighed i arbejdet, som 
mildt sagt savnes, når det drejer sig om at 
hjælpe danske sociale tabere: Der skal så
ledes ydes økonomisk støtte til virksom
heders "integrations"eksperimenter, juri· 
disk og økonomisk støtte til "nydan
skere". der vil have egen virksomhed, 
etableres job- og ansøgerbanker, informe
res, rådgives og koordineres på omrJder 
som personalepolitik, ansættelse. "reel li
sestilling• og uddannelse. 

Man satser på at hverve mindst 1.000 
virksomheder og 100.000 personlige med
lemmer for den gode sag, hvilket vel på 
grund af det massive meningspres og ang
sten for at miste anseelse i erhvervscirkler 
måske ikke er urealistisk. 

Initiativtager til foreningen er direktør 
Morten Kjærum fra Menneskerettigheds
centeret. Bestyrelsen består af nogle er• 
hvervspinger samt den af folket til Folke
tinget vragede Bjørn Elmquist. Den vil 
blive suppleret med repræsentanter udpe
get af Finansministeriel, Amtsrådsfore
ningen og Kommunernes Landsforening, 
hedder det. 

Samme bestyrelse har for øvrigt straks 
udnævnt samme Elmquist Lil d irektør for 
foreningen, ligesom man varsler ansæt
telse også af en merkantil direktør og 20 
"kompetente 08 engagerede medarbej· 
tiere·. Så det bliver en ordentlig klods, 
som nok skal finde på noget at tage sig til. 

De tilskrevne virksomheder får sluttelig 
at vide i brevet, at medlemskab formentlig 
vil være "en fornuftig investering·. Det 

bar stifterne sikkert ret i, eftersom alle og 
enhver jo kender nødvendigheden af at stå 
på god fod med de store offentlige kunder 
og med meningsmafiaen, der så sikkert 
som amen i kirken vil rn et venligt "vink" 
om eventuelle afvisninger af afpresnings
skriveisen. Foreløbig agerer bl.a. IBM, 
Superfoss, Sophus Berendsen og Haldor 
Topsøe nyttige idioter for foreningen. 

Bortset fra momsbeskatningen, som 
ikke kendtes i middelalderen, minder 
ideen altså noget om det afladssystem, 
den katolske kirke anvendte i gamle dage, 
inden folk mistede tålmodigheden og 
smed papisterne på ponen. 

Skrevet på rent dansk er foretagendets 
fonnål at få anbragt en masse mennesker 
her, som ikke bar noget ar gøre i Dan
mark, men som snik-snak politikere af 
Elmquist-typen ikke kan tage sig sammen 
til at sende hjem. Flygtninge med asylbe
hov kan de mange "nydanskere" jo nem
lig kun være i meget beskedent mål. For 
de "officielle" opgørelser over antallet 
flygtninge viser langt lavere tal. 

Og lykkes det at få de tusinder placeret, 
der er her nu, vil lige så mange nye tusin
der naturligvis komme strømmende til, så 
at foreningen kan fo1tsætte sin veldædige 
virksomhed også efter det planlagte op
løsningstidspunkt i år 2002. 

- Bjøm Elmquist viste sig for øvrigt at 
have snablen så dybt i så mange så givtige 
hverv i forvejen, at han måtte opgive di
rektørstillingen endnu inden, han kom i 
gang (JyllandsPosten 24/6 1998). 

Danmark Rundt J 
HOVEDS DET 

Satans forældre 
Kommunevalget sidste efterår gav 
København en venstreekstremistisk 
skoleborgmester fra Enhedslisten, Per 
Bregengaard. Siden da synes det at være 
mottoet for de utrættelige forsøg, det 
københavnske .skolestyre kaster sig ud i 
for at hindre forældrenes eget skolevalg 
for deres børn, at hvis det ikke var for de 
satans forældre, ville det hele være meget 
lettere. Det hele drejer sig nemlig om at 
tilgodese de såkaldt "tosprogede" elever, 
altså de fremmede, som alt for ofte er en
sprogede, når de møder i skolen uden de 
nødvendige danskkundskaber, så under
visningen af de danske bøm trækkes ned 
på sinkestadiet. 

Bregengaard har bl.a. opdaget, at en 

12 DANSKEREN· NR. 4 - AUOUST 1998 

, 

del børn falder helt ud af folkeskolen, og 
problemet er naturligvis efte.r hans me
ning igen forældrene og privatskolerne: 
"Problemet er de forældre, der er løbet 
surt i systemet på et tidspunkt og sætter 
deres børn i privatskole. Så har vi ikke 
snor i dem mere og ved ikke, hvor de en
der. Privatskolerne har ikke pligt til at 
meddele, hvis de smider en elev ud." 

Hvad det typisk er forelever, der drop· 
per ud. siges ikke, men mon det ikke især 
er de fremmede. Det tyder hans løsnings
model i hven fald på. Om den siger han: 
"En stor del af de bøm og unge, som 
dropper ud af folkeskolen, har en anden 
kulturel baggrund. Og her har vi ikke 
været gode nok til at takle de problemer, 
det medfører. Når der efter sommerferien 
bliver oprettet sprogcentre med to-spro
gede lærere, vil man bedre kunne tage 
højde for nogen af de kulturforskelle, der 

er med til at skabe problemer. Hvis ind
vandrebørn er vant til en ydre styring der
hjemme, og den mangler i skolen, fordi 
lærerne forventer. at børnene har lært at 
styre sig selv, vil det gå galt. Derfor vil 
de to-sprogede lærere kunne være bro
byggere og forklare forældrene, hvad 
der forventes i den danske folkeskole." 

Sprogcentre og tosprogede lærere til 
skrappere styring af de fremmede skal 
der altså t il, og de danske skattetrælle 
må selvfølgelig som sædvanlig punge 
ud. 

Og selv skal de underkaste sig en ef
fektivere, om end indsukret "ydre sty· 
ring". Det har jo været en tom i kødet på 
,•ore rettroende multietnikere, at foræl
dre igennem et frit skolevalg for deres 
børn søgte at undgå de mest fremmed
forpestede skoler i storbyerne ved at 
indskrive børnene i mere danskprægede 
skoler, selv om de derved fik længere 
skolevej end til den lokale grundskole. 
Endelig var der for nogle muligheden af 
at finde en privatskole. Hovedeme har 
været Jagt i blød i enhedstønden for at 
finde modtræk mod denne folkelige 
modstand, jf. Danskeren 1998 nr. 3 s. 
13. Det seneste chikanepåfund er åben
bart, at forældrene fremtidig ikke mere 
skal kunne gå direkte til den skole. de 
ønsker, og indskrive deres børn d6r. Nu 
skal de tvinges til at gøre det på den lo
kale grundskole, så den kan få lejlighed 
til at gøre reklame for sig selv. Her er 
der nemlig ikke mulighed for et "ingen 
reklamer. Tak." Samtidig skal indskriv
ningen samles på 14 dage i november i 
stedet for hele perioden frem til 1. fe
bruar, hvad så bagtanken er med det. 

Skolelederen af Jagtvejens skole på 
Københavns Nørrebro synes. det er en 
glimrende id6, at forældrene "tvinges" 
til at besøge den lokale skole, når de 
indskriver deres bøm. Det forstår man 
måske gO<lt, når det oplyses, at hans 
skole er en af de mest svigtede i hoved
staden. Af sit lokalområdes børn har den 
kun 29%, mens 45% går i andre folke
skoler og 26% i privatskoler! 

Formanden for forældreforeningen 
Skole & Samfund i København finder 
um iddelbart, at enhedsordningen lyder 
fornuftig. Så derfra skal de arme foræl
dre næppe vente megen hjælp. Der und· 
slipper ham dog det hjertesuk: "Blot det 
ikke er et bureaukratisk fif for at røre 
ved det frie skolevalg." Hvordan han s:l. 
har fået den kætterske tanke. 

Måske fordi det før er set, at der må 
gås om~eje, når røde samfundshersere 
og deres bureaukratiske forlængede 
arme skal finde midler til at kule folke
lig modstand og selvhjælp ned. 

(Kilder: JP K"benhavn 9/4. 2/6 98). 
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