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Tænk hvis v1 1 Den Danske
Forening fornærmet kunne
sige: Vi vil ikke fortsætte, fordi
vi ikke kan få støtte nogen steder fra! Og derefter oprette en
anden forening, med samme formål og personkreds,
men blot med et andet navn, som med grund kunne forvente at blive forgyldt ligesom forgængeren trods svindel med støttemidler! Der er mi ldt sagt en verden til
forskel mellem vilkårene for danske og fremmede foreninger i Danmark, så hvis Nævnet for Etnisk Ligestilling var hæderligt, ville det i dette misforhold have fundet en mærkesag. Men de fremmede malker fortsat
ensidigt det danske system.

Malkning

Fremmedforeningen UNGsam har totalt mistet sin kreditværdighed og mulighed
for at få støtte, efter at Indenrigsministeriet ikke kunne få
270.000 støttekroner, som det kræver retur pga. svindel. Derfor er der oprettet en ny organisation af samme
personkreds og med samme formål som UNG-sam,
men med et andet navn: SUB, "Sammenslutningen af
unge med fremmedbaggrund". Formanden for begge
foreninger, Ahmed Iftakhar, udtalte 31 . maj til Information, at i SUB er "konceptet nogenlunde det
samme" som i UNG-sam. Og han erklærede: "Vi kan
ikke fortsætte i UNG-sam, for vi kan ikke få midler nogen steder fra. Vi vil gerne ud af UNG-sams skygge".

Læs videre side 2.

Behov for fremmede?

Propagandajournalistik

Indvandrerterror

Fra den stadige strøm af fremmedpositive universitetsrapporter har
særlig en om de fremmedes "uundværlighed" for Danmark vakl opsigt. Vi rejser de kritiske spørgsmål, som medierne forsømte .

Fra mange lande kendes den "nye
journalistik", som ikke mindst har
gjort sig bemærket ved politisk korrekt formidling af fremmedspørgsmål. I Danmark har bacillen nu helt
overtaget Danmarks Radio.

I København får seksuelle minoriteter de unge "nye danskeres" intolerance at føle, og over hele landet
må vore konfirmander på forlystelsestur nu ledsages af vagtmandskab
pga. fremmedbandernes huseren.

Side 3.
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Rednings-Vesten?
Store dele af Afrika, Mellemøsten og
Asien er at sammenligne med en gigantisk udgave af Titanic · for mange passagerer, dårlig styret og med kurs direkte
mod katastrofen. Desværre er der alt for
få redningsbåde, så mange af passagererne må ty til Vesten.
Sandt at sige er vore systemer i forvejen så belastede, at det at give frikort til så
mange fremmede til at malke vore sparsomme ressourcer er ensbetydende med,
at lige så trængende og langt mere beret·
tigede danskere svigtes i den anden ende.
Det er uendelig let i agurketiden at køre
følelsespornografi i medierne på en
mængde af enkeltsager, som i deres konsekvens vil betyde en grænseløs malkning
af goder, som er skabt af danskere for
danskere. I Aktuelt 7. juli var det således
en forsidehistorie, at ' Danmark udviser
syge mennesker' . Leder af Menneskeret·
tighedscentret Morten Kjænnn udlalte
her, at det tangerer en krænkelse af menneskerenighederne og må indbringes for
Den Europæiske Menneskereuighedskommission. hvis vore myndigheder ud·
viser syge, som ikke kan mod1age til·
fredsstillende behandling i det land, de
bliver udvist til.
Ja, tænk hvor formasteligt ! Dee er klart
flertallet af verdens milliarder, der kommer fra lande, som ikke har evnet at opbygge et sundhedsvæsen på niveau med
det danske, hvis ressourcer vel at mærke i
forvejen langt fra altid slår til over for
danske patienter. Endnu flere af disse må
nødvendigvis ofres, hvis vi skal agere

sundhedsvæsen for enhver syg, der formår at nå vor grænse. Men fx Ole Espersens mening er tilsyneladende, at man
blot skal forsøge at begå se! vmord for at
få lov til at blive (Aktuelt 7n).
I forvej en er vort sundhedssystem under fremmedpres fra bl.a. alle de indavlede muhamedaner-børn, som pressen bc·
rettede om primo juni. Og nu er der jo
desuden de også mere end almindeligt
plejekrævende kosovoalbanere, som lader
til at forberede sig på at blive. Hjemme er
der jo rigtignok også en arbejdsløshed på
80%, altså har Danmark åbenbart nærmest pligt til at bebyrdes også af dette
udenlandske fallitbo. Aktuelt berettede
23. juni hjertegribende om en albansk fa.
milie, der nu "koncentrerer kræfterne om
en fremtid i Danmark' . Særlig glade var
de for alle mulighederne bag det "lille
gule kort' . På dansk kaldet sygesikrings.
beviset.
Pressen har i sommer også fortalt om
en rapport fra en Odenseprofessor, der fo.
reslår at lade sin bys arabiske problembørn anbringe et sted, hvor de kan opdrages af voksne alle døgnets 24 timer.
Imidlertid er der ligesom på sundhedsvæsenet i forvejen stort pres på de lukkede døgninstitutioner for unge kriminelle, så hvem ressourcerne i sidste
ins1ans skal tages fra til det nye projekt,
kan man kun grene på...
Kun en gruppe synes ikke at have krav
på den støtte, de ønsker: Kritikerne af hele
denne udvikling, der nu med raketfart undergraver det danske velfærdssystem.
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De fremmedes uundværlighed?
Medierne slog i sommer historien om indvandrernes angivelige uundværlighed for Danmark
stort op. Helt uden at stille blot nogle af de mange kritiske spørgsmål, som ellers ligger lige for.
I begyndelsen af jun.i genlød medierne af
det glade budskab: Vi kan slet ikke undvære indvandrerne! Det var en gammel
kending, rnigrationsforsker Jan Hjarnø fra
Syddansk Universitet, der meddelte offentligheden resultaterne af en •undersøgelse': Mens der bliver færre og færre
selvstændige danskere, bliver der stadigt
flere selvstændigt erhvervsdrivende indvandrere.
Derfra og så til konklusionen, at Danmark ikke kan undvære indvandrerne, er
der dog et stykke vej. Det store tlenal af
de selvstændige indvandrere er beskæftiget indenfor detailhandel, restauranter og
cafeterier, dvs. "behovet" for dem ligger
væsentligst blandt deres landsmænd her.
Når der på Nørrebrogade i København
kun er ~n dansk slagterbutik tilbage, hvor
der før var 15, som er erstattet af halalslagtere, taler udviklingen vist sit tydelige
sprog.
Forsåvidt er glæden over en sådan beskæftigelse malplaceret på samme måde
som glæden over, at danskeres arbejdsløshed mindskes ved ansættelsen af fx indvandrerlærere. Der skabes behov, som
flinige hænder derefter må arbejde på at
afhjælpe, uden at samfundet samlet betragtet kan siges at have vundet noget.

på, at noget af det mere bemærkelsesværdige i dansk økonomi på daværende tidspunkt var den enonne netto-indvandring:
' For ti år siden regnede man med, at udvandringen og indvandringen ville være
lige store. Nu har vi en årlig netto-indvandring på I0.000 eller mere. Sidste år var
tallet over 20.000. Vi står foran større problemer, end de fleste forestiller sig, hvis
ikke disse indvandrere kommer ind på arbejdsmarkedet bunigt. Skal de mange nye
tilflyttere de næste mange år leve af offentlige mid ler, øges problemerne i økonomien ganske voldsomt. Stagnationsøkonomien rykker nærmere og bliver en
realitet.' (Jyll.-Post. 8/9 96).
Det er jo rigtignok for at få alle disse
herlige fremmede, som vi ikke kan und-

Danskere fortrænges
En "skjult' omkostning ved, at antallet af
"selvstændige' fremmede i især København nu siges at være eksploderet. er udkonkurreringen af danskere. Når der for
hver 500 meter er fremmede grønthandlere og kiosker, som økonomisk og
personalemæssigt klarer sig ved deres
'netværk' i storfamilien og mafiøse klangrupper med minimal overholdelse af
danske skatteregler, sanitære forhold
m.v., kan der ikke være plads til mange
danskere mere. Det er klan, at netop
småhandlende, cafeteriaer osv. tæller
stærkt i statistikken over selvstændige, og
den unfair konkurrence (som medierne
undskylder med henvisning til gerningsmændenes baggrund) får derfor de frem-

Mafia og stagnation
De mange indvandrerbutikker kan desuden oftest kun konkurrere pga. momssnyd, son arbejde o.lign. Og hvad angår
restaurationer, foretog Told & Skat i 1998
en razzia mod 475 sådanne. I over tre fjerdedele, fortrinsvis fremmedforetagender,
var der ulovligheder (tyvekoster på lager,
ulovlig impon, falske banderoler, ulovlige ansættelser m.v.). Fremmedvirksomhedernes lyssky handel og illegale virksomhed, som har indføn mafialignende
tilstande på dansk grond, detaljedokumenteres i Danskeren 1997 nr. 6 s. 14, se
også nærværende nr. s. 16. Generelt bliver
der hven år snydt for 4 mia. kr. i offentlige
kasser: med børnebidrag, bistandshjælp,
boligsikring osv. To trediedele af denne
svindel skyldes de "nye danskere", hvilket i sig selv turde udligne deres opreklamerede bidrag til samfundet. (Jf. Folketingets Forhandlinger l997-98 s. 3093).
Og professor Anders Ølgaard kunne
ved sin pensionering i 1996 uden hensyn
til andet end sandheden gøre opmærksom

Ja, Jensen overholdt jo lovene og fik ingen støtte, sd han milrte lukke.
være, nødvendigt at importere hele den
groppe, som de initiati,'lige trods alt kun
er et lille udpluk af. Og de fremmede generelt belaster som bekendt systemet meget mere end etniske danskere. 'Dene er
en bombe under det danske velfærdssystem', fastslog kultursociolog Eyvind
Vesselbo i Berlingske Tidende 3 tn 97.
Han tilføjede, at der med den nuværende udlændingepolitik i de kommende år ville komme mellem 12.000 og
14.000 nye bistandsklienter til Danmark
hvert år.

mede til at fremstå som i usædvanlig grad
flittige og produktive, danskerne som stadigt mere initiativløse.
Indvandrernes såkaldte initiativrigdom
får heller ikke positive konsekvenser for
danskernes ansættelse i disses virksomheder. "Når indvandrerne får brug for personale. ansæner de ofte personer med deres
egen eller en anden etnisk baggrund',
hedder det helt uden kommentar i Syddansk Universitets blad 'Ny viden' (1999
nr. 8), hvor undersøgelsens foreløbige
resultater opsummeres. Her er der intet
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ramaskrig mod 'etnisk diskrimination på
arbejdspladserne' '
Samfundet nedbrydes

En yderligere, mindre målelig form for
belastning - trods enhver Økonomisk "gevinst" - kommer af nedbrydningen af
samfundets kulturelle enhed. Selv i indvandrerlandet Australien har man opgivet
den opskrift p5 at Jette "forsørgerbyrden"
via fremmedimport, som mange af vore
politikere har foreslået. Australiens Nationale Befolkningsråd konkluderede i
I99 I klogt: 'Forøget migration for at
hjælpe til med at reducere ornk(lStninger i
forbindelse med en stadig ældre befolkning ses ikke som en stærk logisk begrundelse for indvandring ... En stor fordel i alderssammensætning ville kræve niveauer
eller sammensætning af migration, der
ville kompromittere andre mål.'

Det, der får lande som Danmark til at
rangere i top som attraktivt samfund på
verdensplan, er jo netop de velfungerende
og konfliktfrie forhold uden alt for meget
vold og svindel, som overalt synes at være
fremmedimponens uundgåelige følgesvend.
Mediemanipuleret "nyhed"

Valget mellem de tvivlsomme og i bedste
fald tvetydige gevinster ved fremmed·

indstrømningen og de grundlæggende,
soleklare gevinster ved fravær af masseindvandring burde ikke være svære.
Det egentlige interessante ved mediernes agurketidshistorie i juni var da heller
ikke de angiveligt epokegørende oplysninger om frenunedes uundværlighed,
men den ensidighed og entydighed, hvormed de rent refererende uden kritik blev
slået stort op i medierne. Der blev end

ikke gjon forsøg på at relatere ' nyheden"
til de oplysninger om udbredt svindel i
fremmedbutikkerne, som omtrent samtidig var i søgelyset igen.
Måske medierne for at opfylde kravet
om "alsidighed" føler sig forpligtet til at
skrive ligeså meget positivt som negativt
om de fremmede, hvorfor det spinkle
grundlag for solstrålehistorier må camoufleres for ikke helt at blive overskygget af
de meget håndgribelige modbydeligheder
ved masseindvandringen? Ligesom
Amnesty International i sarmne alsidigheds navn under den kolde krig måtte kritisere USA ligeså meget som Sovjet, angiveligt for at være "troværdig• over for
alle parter. Som et ordsprog siger: Der findes løgne, som er mere troværdige end
sandheden.
Men det bliver løgnen ikke mere sand af.
Peter Neen,p B,ihl

Næstekærlighed og velgørenhed

Af P.H. Beri11g

I indvandringsdebatten og andetsteds ligger det næsten altid som en mere eller
mindre skjult forudsætning, at næstekærlighed (i jødisk-kristen betydning) og
(StalS)organiseret velgørenhed er et og det
sanune. At vor velfærdsstaliformynderstat er en del af vor kristne kulturarv. Der
er nogen som hævder, at betaling af skat
til denne velfærdsstat kan sidestilles med
velgørenhed/næstekærlighed (her er slagordet "solidaritet"). Men det er ikke
tilfældet. Hvis man tænker sagen igennem, opdager man, at der må sondres meget omhyggeligt mellem de tre begreber:
næstekærlighed, frivilligt organiseret velgørenhed og statsorganiseret velgørenhed. EJiers kan man blive ledt meget alvorligt på vildspor.
Af disse tre begreber vil jeg lægge
næstekærlighed og frivilligt organiseret
(også kaldet privat) velgørenhed i den
"positive kasse", hvorimod statsorganise-

ret velgørenhed er i bedste fald neutral.
men formentlig ofte hører til i den negative. Åndeligt og moralsk set står skellet
her. Skellet står mellem frihed og tvang.

vendt, hverken i det Gamle eller Nye Testamente. Næstekærligbedsbude! i gammel jødisk betydning er en befaling om, at
man skal elske sin stammefrænde som sig
selv. Det bud udvidede Jesus i lignelsen
om den barmhje1tige samaritan til at
gælde enhver, man møder på sin vej.
"Du skal elske Herren din Gud af hele
dit hjerte og din næste som dig selv' , står
der i Matthæus-evangeliet (kap. 22 vers
37-39). ' Næste' (reah) beiyder ' stammefrænde' på hebraisk (det oversættes til
"nabo' på engelsk), og det fremgår af 3.
Mosebog kap. IO vers 18, at det netop er,
hvad der menes. Men Jesus illustrerede
helt konkret næstebegrebet ved lignelsen
om den barmhjertige samaritan: vor næste
er enhver nødlidende, vi møder. Det er en
personlig pligt. Den barmhjertige samaritan betalte af egen lomme. Jesus sagde
ikke: "Du skal elske Herren din Gud af
hele dit hjerte, og Du skal stemme på partier, der vil plyndre din næste via skattevæsenet, så staten kan betale flygtningeindustrien eller socialministeren for at
drive velgørende virksomhed over for
dine landsmænd eller tilrejsende frem-

Næstekærlighed

mede for rovet. •

Kærlighed kan man kun føle over for nogen, man kender, eller i det mindste er i
personlig kontakt med på en eller anden
måde. Ordet kan naturligvis bruges i videre betydning, såsom kærlighed til menneskeheden (altruisme) eller til naturen,
men jeg er aldeles overbevist orn, at det
ikke er i den betydning, det er blevet an-

Næstekærlighed er personlig. Den er
pålagt hver enkelt af os. Vi kan ikke overdrage den til staten og skattevæsenet.
- Forresten siger Jesus heller ikke noget
om, at du skal sørge for, at din næste overholder kærligbedsbudet. Tværtimod, h,•is
du slår ind på den vej, ender du let der,
hvor farisæeren stod og fortsat står, denne
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selvglade og i det ydre fromme mand, der
takkede Gud, fordi han ikke var en synder
som tolderen, der stod bag ham i templet,
fuld af anger og bevidsthed om, at han var
en synder for Herren. (Lukas, kap. 18).
Den fælde er der rigtig mange, der falder i.
Den bannhjertige samaritan betalte
selv, frivilligt. Andre gik forbi den sårede
mand og svigtede dermed Jesu næstekærlighedsbud. Det gjorde de efter egen
fri beslutning. Uden fii vilje og muligheden for at udøve den er tilværelsen uden
mening. Og friheden indebærer muligheden for at gøre det, som i andre menneskers øjne, ja måske også i Guds øjne, er
ondt og forkert. Og vel at mærke at bære
konsekvenserne. Ansvar er den anden
side af den medalje, der hedder frihed.
Ansvar betyder konsekvenser. Skal der
overhovedet være mening i noget som
helst, må man antage, at Gud ikke bare
skabte en robot, der blev programmeret til
at elske Ham.
Frivilligt organiseret velgørenhed

Her koOJllter vi ud i ganske andre overvej elser, end når det gælder den enkle, men
så svære næstekærlighed. Her er det vigtigt at skelne mellem sindelagsetik og resultat-etik (konsekvens-etik). I alt fald
kan man næppe tale om kærlighed i ordets
egentlige betydning, for kærligheden må
nu engang have noget kendt at rettes
intod. Følelser kan ikke eksistere i komplet tom.rum. Her er der skubbet en institution ind mellem objekt og subjekt.

Om deltagelse i privat, upersonlig velgørenhed er•godt". "neutralt• eller •ondt"
ved i sidste ende kun Gud, som kender
den store, totale sammenhæng, hvis be·
grebet (den almægtige) Gud skal have nogen mening. Set ud fra en sindelagsetisk
synsvinkel må handlingens "godhed" naturligvis afhænge af motivet til handlingen. Bidrager du til Røde Kors eller
Dansk Flygtningehjælp, fordi du for eksempel:
virkelig synes, at disse organisationer
gør noget godt?
gerne vil blive kendt som godgørende?
ikke tør se indsamleren i øjnene og sige
nej til trods for, at du gerne ville?
fordi alle andre gør det, og du ikke vil
stå tilbage?
fordi alle andre gØr det, og du ikke tør
være anderledes?
synes, det er synd for børnene i
Rwanda/Bangladesh/...?
vil afvaske skyldfølelse over at du har
så meget. og andre bar så lidt?
tror at uærligt tjente penge kan vaskes
moralsk hvide, hvis du giver et vist be·
løb til de fattige? (Afladskøb).
tror at dette vil skaffe dig en plads på
første parket i Himlen?
Jeg behøver vist ikke at nævne flere eksempler for at vise. at der kan være mange
andre motiver til privat velgørenhed end
blot ønsket om at gøre godt. Jeg hævder
ikke, at der er det. Enhver må selv ransage
sit hjene.
Ud fra en resultat-etisk synsvinkel er
spørgsmålet, hvilket resultat handlingen
bar. Alle kender sikkert eksempler på,
hvordan handlinger, der er foretaget i den
bedste mening, resulterer i større eller
mindre katastrofer (populæn kaldet bjørnetjenester). Det er ikke uden grund, at
lægekunstens første bud er negativt: gør
ikke skade. Det er meget tit bedre intet at
gøre end at "gribe ind', fordi vi ikke kender den fulde sammenhæng. (Eksempler
er fødevarehjælp til Afrika, som ifølge en
FN-rappon har ødelagt landbruget i alt
fald i seks lande syd for Sahara og gjort
landene permanent afhængige af fremmed hjælp. Og udbredelsen af lægekunst
og fødselshygiejne, der har resulteret i en
hidtil uset befolkningseksplosion i den
ttedje verden, hvad der næppe var hensigten hos de velmenende læger og engelske
ingeniørsoldater, der skabte disse "forbedringer' i Indien).
Velfærdsstaten

Hvad velfærdsstaten angår. kan den (i
denne sammenhæng) affærdiges meget
hurtigt. Uanset om der under denne stats-

form opnås materielt gode eller dårlige
resultater på kort og/eller på langt sigt,
har den intet som helst med kristen næstekærlighed eller velgørenhed at skaffe, eftersom den indeholder det helt afgørende
element af tvang.
Såfremt man vil anlægge resultat-etiske synsvinkler, må man erkende, at de
negative resultater af velfærdsstatens
tvangsvelgørenhed kan blive (og er!) meget værre end de negalive resultater af fri·
villig velgørenhed. Det skyldes, at der er

større midler til rådighed. Til gengæld
kan man måske tro. at de gode resultater
også har et større omfang.
Det er der som bekendt mange, der gør
- eller hævder at de gør det. Men rigtig
mange af <tisse nyder personlig fordel af
systemet. Offentligt ansattes udsagn i så
henseende må således opfattes sorn partsindlæg. Som Ritt Bjerregaard sagde det
for mange år siden, så eksisterer velfærdsstaten i alt fald ikke for klienternes skyld!
P.H.Bering

M:s~LP
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Den glødende (udstillings)-humanitet
Den 26. april kom TV 2 til at tale over sig.
Det var forud officielt planlagt på Berlinmødet med Gerhard Schroder. at Danmark først skulle tage 1500 flygminge fra
Kosovo. Poul Nyrup havde ganske vist
halvandet døgn før sagt, at Danmark ikke
skulle have bosat flere fra Kosovo. Så tog
Udlændingestyrelsen til Kosovo for at udvælge. Udtalelsen den 26/4 på TV 2 Nyheder: · De 45 udvalgte indtil nu (efter en
uge på stedet) har alle tilknytning til Danmark•. Skulle det virkelig tage sd lang lid
at udvælge 1500 blandt en halv million,
der har akut behov for hjælp??? Ja, blandt
de 'humanitære" er intet overladt til
tilfældighederne. Dem vi skulle have,
skulle så absolut være dem, der har familie i Danmark. Så kan de nemlig blive her
via almindelig familiesammenføring, når
nød· eller særlovens 2-årsgrænse er overskredet. Det skal være muslimer, og det
skal være permanent ophold i Danmark.

Fast beskæftigelse har høj prioritet hos de
"humanitære", nød og elendighed kommer tilsyneladende i anden række. Så den
30. april kom de første 150 til Randers
Kaserne. Jørgen Chemnitz kunne ikke tie
stille på TV 2 Østjylland 30/4: 'De første
dage skal flygtningene slappe af... og fri.
boldes for journalister... De skal bl.a.
møde familie og bekendte'. Derfor tog
det så lang tid at finde dem, også pga. det
"internationale samfund", der ikke kunne
påtage sig udvælgelsen efter så særegent
et kriterium. Senere oplyste medierne, ar
vi skal tage ca. 300 om ugen. Det er I0
gange så mange hvert år, som vor oprindelige kvote lød på. Det viste sig altså, a1
TV's følelsespornografi
made in
CNN/BBC pr. NATO-satellit med Albright som storinspirator havde virket.
Åh, hvor er det humant!

lnfonnation om Danmark
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Den gamle ••nye journalistik'
der ville mørkelægge verden

1
,

Den amerikanske "new journalism" er forlængst afgået ved døden i USA. Men i Europa
praktiserer medierne fortsat den perverterede information efter "Pinskys princip".
Skandale I Svejts om en opsigtsvækkende kriminalstatistik
Skandalen er ikke, at en bestem~ importeret befolkningsgruppe, som allerede
påfører samfundet de størsce sociale byrder, hvert år regelmæssigt og tilsyneladende uhæmmet kan slå en ny kriminali stisk rekord i et land, der tidligere var
berømmet ud over verden for sin paradiSi·

ske fredelighed.
Skandalen er, at det kantonale politi i
Geneve ved offentliggørelsen af sin statistik for 1998 ikke nøjes med at opgive antallet af begåede forbrydelser, men også
nævner, hvem der har begået de forskellige misgerninger. Og det værste er
måske, at de jævne svejtsere har vist en
fo rbløffet og foruroliget interesse for en
sag, det, ifølge La Tribune, Geneves
største avis, ikke vedkonuner dem og aldrig burde være bekendtgjort fo r offentligheden.
Den fransksprogede presse har ved behandlingen af kriminelle sager indført en
sJags "p0sitiv diskrimination" . Journa~
listerne bør skelne mellem to typer af lovovertrædere: Svejtsere og, i sjældne
tilfælde, ikke-"etniske' udlændinge, der
gerne må hænges ud i avisen med navn og
eventuelt foco, og de "ecniske' gæster,
hvis anonymitet pressen absolut bør beskytte. En arresteret afrikansk narkosælger er da blot nævnt som en ' mandsperson", en rasende kosovar, dømc for
drab på sin datters sagesløse skolelærer,
bliver et ubestemmeligt ' individ"... Kejtede og unyttige journalistiske fiksfakseriet, der blot bekræfter for læserne, at det
atter drejer sig om forbrydelser begået af,
hvad man i folkemunde kalder "ecni'ere".
Men ingen havde forestillet sig, at der
kunne være så mange fremmede forbrydere i Kanton Geneve. Der var et chok, da
sagen slap igennem journalisternes censur, og offentligheden omsider fik kendskab til de ubudne fremmedes enorme
kriminalitet.
Ifølge politiets statistik var 78% af alle
konstaterede lovovertrædelser i 1998 begået af udlændinge.
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51 % var udlændinge uden ophold~tilladelse, altså illegale indvandrere, 24,5%
havde opnået midlertidig opholdstilladelse, og 23.5% var asylansøgere.
La Tribune reagerede med et forbitret
angreb på politiet og forlangte et forbud
mod offentliggørelse af tilsvarende rapporter, der "først og fremmest synes egnet
til at vække fremmedhad'. Ellers blot en
politisk korrekt, intetsigende konunentar
til selve problemet om den stadig tiltagende importerede kriminalitet.
Som svar på protesterende og ængstelige læserbreve udtrykte en af bladets re-

daktører, Daniel Comu, sin •bekymring"
over, at der endnu var mennesker, som

ikke havde forstået, at det for den gode
journalist er en pligt at tilbageholde visse
"negative•

informaLioner og

beskytte

læserne mod dårlige nyheder, der kan
have en skadelig indflydelse på moralen.
Redaktøren i Geneve er "ombudsmand' på sin avis og en af den allerede
gamle amerikanske "nye journalistiks" typiske repræsentanter, som stadig praktiserer det famøse "Pinskys p1incip' i den
vesteuropæiske presse.
En multi-kulturel massakre
Et af de værste eksempler på den gamle/nye perverterede journalistik finder
man i Holland.
Her ville sikkert al kriminalitet forsvinde, hvis blot mediernes egne selvbestaltede politibetjente og dommere kunne
erstatte den offentlige justits og kontrollere hele samfundet med samme screnge
effektivitet, som når de overvåger journalisternes politisk korrekte ensretning.
Mediepolitiet rykkede straks ud, da tre
unge piger var blevet skudt ned i musikcafeen "Bacchus' i den lille by Gorinchem. Pigerne var ved at forlade caf6en
og på vej mod udgangen, da der ude fra
gaden blev affyret tolv geværskud gennem den lukkede dør. To af de tre veninder, Marianne og Froukje, var dræbt på
stedet, mens Inge var såret. Gerningsmændene til massakren var tre unge tyrkere.

I de hollandske medier er dec, ifølge
fomianden for chefredaktørernes foren.i.og, Piecer Broertjes, en ufravigelig regel, at en forbryders nationalitet eller etniske gruppe ikke bør offentliggøres,
heller ikke navnet, når del kan an-tyde en
fremmed oprindelse. Det er selvfølgelig
en foranstaltning, der blot er til fordel for
udlændinge og "etni'ere". Man må gerne
bekendtgøre, at en Jan Janssen er blevet
taget af politiet, og det er da uden betydning, om man nævner eller fortier hans
utvivlsomme hollandske herkomst.
Medierne beklagede over for det tyrkiske og andre fremmede "samfund", at offentligheden ved en fe,j ltagelse var blevet
underrettet om, at de tre anholdte fra
Gorinchem var af tyrkisk nationalitet. Der
var dog den undskyldning, at fejlen blev
begået i den bedste hensigt: medierne
havde misforstået situationen. De antog
først. ae det drejede sig om en "etnisk" affære, hvor drabsmændene var blevet provokeret ved ' diskrimination' og dermed
selv burde betragtes som ofre for indfødte
racister, der således kunne udpeges som
dramaets egentlige ophavsmænd.
For en gangs skyld havde en god del
hollændere dristet sig til at protestere mod
mediernes hykleri og deres uansvarlige
og efter mange sagkyndiges opfattelse
"direkte krimogene" holdning, der i alle
fald ikke bidrager til at begrænse
"gæster"s og indvandreres stadig tiltagende forbryderiske aktivitet i Holland
som i det øvrige Vesteuropa.
Selv en af indvandrernes egne organi-

sationer, Fonun, mente, at medierne
burde behandle alle lovbrydere på samme
måde, og ga,, i en ufrivillig komisk kommentar til tragedien i Gorinchem et bestyrtende perspektiv for udviklingen af et
' multiracialt og -kulturelt" samfund. Forum foreslog. at medierne ogsl i frem.tiden ved behandlingen af tilsvarende sager
bør offentliggøre navne og etnisk oprindelse, da det vil ' tillade de pågældende
(etniske) samfund at overbringe (ofrenes
familie) deres kondolencer og derved bekræfte deres integration i samfundet..."

Hidtil er der intet, som tyder på, at de
hollandske medier vil opgive det pinskyske princip.
Når Journalisterne forsvinder
William Randolph Hearst, der havde
skabt USAs største pressegruppe, indskærpede sine medarbejdere det simple
princip, at "en kendsgerning bør aldrig
ødelægge en god journalistisk historie".
En hidtil ukendt journalist, Walter
Pinsky, opnåede i 1976 en vis berømmelse, da han i et fagblad, Columbia
Journalism Review, havde offentliggjon
et tilsvarende princip, der skulle blive en
slags dogme for "the new journalism•.
Pinsky bekendte, at hvis ban ved en journalistisk undersøgelse konstaterede • noget", som ikke svarede til hans 'politiske
instinkt", ville ban nægte at omtale det i
sin avis. Altså, selv en vigtig, utvivlsom
information burde ikke bekendtgøres,
hvis den ikke svarede til journalistens personlige "liberale" (venstreorienterede)
mening.
En "liberal" overbevjsnjng blev betrag"
tet som et bevis på den "nye" journalists
pålidelighed og gode moral. Journalistiske studenter på Columbias journalisthøjskole erklærede. at det forekom dem normalt og selvfølgeligt, at en journalist var
"liberal", og de indrømmede i øvrigt, at
det var blevet en afgørende "kvalifikation• for at få job på de fleste betydelige
medier.
USAs mest berømte og vel også mest
an·ogante journalist var dengang Walter
Cronkite. I CBS' tv-avis fortalte han hver
aften ' hele Amerika', hvad han skønnede, at offentligheden burde vide og
tænke om verdens begivenheder. Han var
den mest fremtrædende repræsentant for
den "nye journalistik" og lagde ikke skjul
p§, at han praktiserede Pinskys princip.
Hvis en information ikke behagede ham,
kom den ikke i tv-avisen. "Vi nægter al
bringe den slags historier!'
Cronkite er forsvundet. Amerikanerne
sidder ikke mere og venter på aftenens
store tv-avis, de foretrækker CNNs uafbrudte strøm, døgnet rundt af rå nyheder
fabrikeret på samlebånd af anonyme 'mediaworkers". Ja, sådan er man begyndt at
kalde de amerikanske journalister. De
store finansgrupper, som er ved at overtage hele medieindustrien, har ikke bmg
for andet end "medie- eller kommunikationsarbejdere', skriver en tidligere "ny"
journalist, lgnacio Ramonet, chefredaktør
for det frans ke tidsskrift le Monde Diplomarique. Han har på en studierejse i USA
konstateret en stigende mistro i offentligheden til mediernes sandfærdighed, en
fonsat tilbagegang af avisernes oplag og

en slags "proletarisering' af journalisternes profession, da det for medierne er
mere rentabelt at benytte dårligt betalte
journalistiske "daglejere' på free-lance
end fas t ansatte medarbejdere. lgnacio
Rarnonet frygter for, at de faglige journalister helt vil forsvi nde, når alle og en.hver
kan starte sin egen avis på Internet...

Den •nye journalistik" er afgået ved
døden i USA. Selv om nyheden, efter
Pinskys princip. aldrig er blevet officielt
bekendtgjort, synes det dog, at den langsomt breder sig ud over verden, og en
skønne dag vil den måskeogså nå frem til
journalisthøjskolen i Aarhus.

TL

Fremmedintegration i
Danmarks Radio
Danmarks Radios indvandrerredaktion,
som blev oprettet i 1980, bliver ifølge planerne nedlagt 3 1/12 1999. Hvis man tror,
at dette er et længe ventet udtryk for en
holdning om, at danskerne trods alt selv
skal sætte tonen i Danmarks ledende medie, tager man fejl. Som nyhedsdirektør
Lisbeth Knudsen skrev i DR's blad
"DRåben' 25/6 99, er indvandrerredaktionen forældet, fordi den er fra tiden før
de mange nye grupper af fremmede kom
til Danmark. Derfor skal der nu bygge.~
noget ' helt nyt op fra bunden", så der
bedst muligt kan skabes grundlag for. "at
flere med en anden etnisk baggrund end
dansk får en chance for at trænge igennem
til DR Nyheders andre afdelinger."
I DR-nyhedernes nyhedsbrev 16-17/6
99 skriver Lisbeth Knudsen, at målet med
fornyelsen bl.a. er en "styrkelse af den
multietniske bevidsthed i hele DR Nyheder gennem særlige rekrutteringsinitiati"
ver på Radioavisen og TV-avisen samt anvendelse af "simple etiske tips og gode
rM til den almindelige journalistiske proces." Knudsen har efter møder med indvandrerrepræsentanter og med Nævnet
for etnisk Ligestilling taget disses "kritikpunkter" til efterretning og har i den anledning nedsat et udvalg "med henblik på
at øge bevistheden om, at Danmarks befolkning er flerkulture1". En konsekvens

heraf bliver øjensynlig en (om muligt?)
mere positiv fremstilling af de nye minoriteter i DR-medierne, som indtrængerne
fomdsigeligt mener giver et for unuanceret negativt billede af dem selv. Som kritikken naivt gengives i DR-nyhedernes
nyhedsbrev: "Vi er tilbøjelige til at gøre
opmærksom på, når en person er muslim,
men sjældent hvis vedkommende er katolik eller jøde.' Det kunne jo være af den
simple grund, at der (som påpeget af flere
ekspener) virkelig er flere problemer med

muslinier end med andre grupper. Men
DR, hvis opgave ellers er at informere kritisk og uathængigt om samfundsspørgsmål, skal altså nu ensidigt dæmpe kritikken af udvalgte grupper - efter deres eget
ønske!
Man skal såvist ikke vente megen kritik fra DR af fremmedkursen fremover. I
tråd med anbefalingerne i Kulturministeriets nylige rapport "På vej mod det Oerkulturelle samfund" skal etniske medarbejdere i alle sammenhænge sidde med
ved redaktionsbordet og på skærmen, så
det undgås, at •en positiv særbehandling
bliver til ghettoisering og marginalisering• af de etniske medarbejdere. DR erkender dog, at man derved kommer ud i
en "vanskelig balancegang" på kanten af
det "unuancerede, alt for politisk korrekte
standpunkt' . Men Lisbeth Knudsen bedyrer: ' Det her handler ikke om at fåen politisk korrekt kontrollør ind på redaktionerne, men om at få et nyt syn på
historierne.' (Aktuelt 18/6 99). I DR-nyhedernes interne diskussionsoplæg aner
man privilegeringen af de fremmede. Det
hedder bl.a., at det ' er en god tommelfingerregel at bede personer om at beskrive
sig selv: Der skal være vægtige grunde til
at betegne dem anderledes.•
Hvornår har man fulgt denne regel over
for de ' hØjreekstreme" indvandringsktitikere? ' De skal betragtes som almindelige
borgere', fastSlår Lisbeth Knudsen • altså
om indvandrerne. Hun bar øjensynligt taget ved lære af sin altid ensidigt nationalt
nedbrydende søster Anne på Weekendavisen, som DR altså nærmest skal blive
en elektronisk udgave af. Den ' øgede
multi-etniske bevidsthed" i Radio- og TVavis betyder i realiteten en styrket
bevidstløs fremmedkurs i Danmarks mest
indflydelsesrige medie.

•
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Indvandrerklapjagt på
seksuelle minoriteter
Homoseksuelle terroriseres i stort omfang af 2. generationsindvandrere. Denne kriminalitet
fremgår imidlertid ikke af statistikkerne.
Ikke kun levebrødshumanister, politikere
og andet godtfolk klappede i hænderne,
da indvandrer-invasionen til Danmark
blev væsentligt forøget i J992. Som tidli·
gere omtalt i Danskeren ( 1993 nr. S s. 8)
fremkaldte de mange nye eksotiske mennesker også hysterisk jubel hos "Landsforeningen af bøsser og lesbiske'. Foreningens særlige 'asylgruppe" skrev den
11. september 1992 følgende brev til deres ungdomsgruppe:
• Kære ,mgdomsgruppe.
Vi har fået en kopi af en 'invitalion' fra
Dansk Ungdcms Fællesråd omkring tilskudfra DUF's p11lje ri/fremme af akrivi•
rerer bltmdr unge dtmskere, flyg111i11ge og
indvandrere.
Der md være en oplagt chance for at
lave en fæl/esaktiviter mellem 1111gdomsgruppen og asylgruppen. Vor e,faring siger os, at der er mange 11nge. homoseksu·
elle flygtninge/asylsøgere riuutr omkri11g i
de forskellige Røde Kors centre · bl.a. er
der en hel lejr udelukkende for enlige
unge jlygrningel asylsøgere (under 18 dr)
der er k()mmet hertil uden forældre. Vi
foreslår derfor et 'fællesmøde' sd vi kan
finde ud af. hvordan vi udnytrer muligheden for ti/Sklld · og samtidig bringer'det
gode b11dskab' om LBL, om aktiviteteme i
1U1gdømsgruppen samt om asylgruppens
a rbejde ud tiljl.ygrninge og asylsøgere.•

denne gruppe. Et spørgsmål jeg hverken
ville eller kunne tage stilling til. Derimod
var det min forhåbning at få belys~ om de
homoseksuelle vitterligt var forfulgt af
vort lands indvandrere.
Mødet blev dog aflyst i sidste øjeblik,
hvorfor jeg var nødt til at finde en ny indgangsvinkel til sagen. Idet de føromtalte
avisartikler havde nævnt, at mange af
overfaldene fandt sted i parker i Københavnsområdet, og specielt H.C. Ørstedsparken i den indre by, besluttede jeg mig
for at opsøge de homoseksuelle "on location" - nemlig på deres foretrukne mødested.
H.C. Ørstedsparken er i mange år blevet brugt som kontaktpunkt for homoseksuelle mænd, hvis ønske er at have et
uforpligtende sexforhold. De homo- og
biseksuelle kommer typisk i parken i aften- og nattetimerne, hvor de for det første
ikke løber en større risiko for at blive genkendt af den "almindelige" befolkning;
for det andet skjuler mørket også deres
eskapader.
Det var derfor med hjertet i halsen, at
jeg en efterårsnat i 1998 indfandt mig i
H.C. Ørstedsparken for at få nogle af de
homoseksuelle i tale. Min tilstedeværelse
i parken blev da også misforstået af nogle
af parkens stamgæster, der dog venligt
men bestemt blev afvist. Derimod havde
jeg held til via i alt tre besøg på stedet at
fll to mænd i tale, der begge kunne berette
om årelang forfølgelse specielt fra 2. ge-

Virkelighedens "berigelse"

nerationsindvandreres side.

I mellemtiden er det dog blevet klart for
de fleste, specielt indenfor det homosek•
suelle mandemiljø, at ønsket om ' kærlighedsintegration" til gavn for begge parter
er temmelig ensidigt. Efter at have holdt
deres islamiske aggressivitet over for
homoseksuelle i ro i flere år, lagde flere 2.
generationsindvandrer-ungdomsbander
ifølge aviserne hårdt ud i vinteren 1996·
97, hvor der skete flere voldelige overfald
på mandlige homoseksuelle.
For at følge op på sagen, tilmeldte jeg
mig et foredrag i I998, hvor landsforeningen af bøsser og lesbiske bl.a. ville fortælle om adoptionsproblematikken for

Begge mænd, der henholdsvis var blevet overfaldet en og to gange indenfor de
seneste år af indvandrere, var kommet i
parken i flere år, hvorfor de kunne oplyse,
at overgrebene havde fundet sted lang tid
før det blev kendt i den trykte presse. Typisk indfinder der sig 2. generationsindvandrer-bander i parken om natten i som-
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mermånederne. hvor de udser sig et eller

to ofre, der herefter bliver passet op. gennemtævet, og tilsidst frastjålet deres værdier. Dette sker med jævne mellemrum,
idet den ene af mændene kunne berette
om, at han fra I. januar 1997 til midten af
august 1998 havde overværet omkring

tyve overfald, hvor han selv havde været
offer den ene af gangene. Ved en anden
lejlighed havde ban forhindret et overfald
på en mand i parken, der var blevet passet
op af en gruppe indvandrere.
Herved fik han gruppen af indvandrere
i tale. Disse mente sig i deres gode ret til
at overfalde og sttaffe homoseksuelle
mænd, idet "homoseksualitet jo var forbudt i Damnark'.
Vi har altså at gøre med en g)'Uppe af
unge indvandrere, der i fulde alvor påstår,
at homoseksualitet er en straffelovsovertrædelse, og derfor føler sig berettiget til
at udøve vold imod de formastelige. At
der så også falder punge, ure og smykker
af ved røverierne, er kun med til at forsøde tilværelsen for de selvudnævnte
dydighedsvogtere.
Lette ofre

Men hvorfor bliver de homo- og biseksuelle specielt lagt for had af de voldelige 2.
generationsindvandrere? Dette skyldes
primært to ting:

For det første er de LE'ITB OFRE.
Homo- og biseksuelle er og bliver en marginaliseret gruppe, ligemeget hvor meget
vi i pressen bliver belært om det "normale" i at være sådan. Delle er de homoseksuelle fuldt ud klar over, hvorfor de
spe<:ielt sidstnævnte kategori, ikke skilter
med deres seksuelle tilhørsforhold.
Disse mænd, der for manges vedkommende har fam.ilie,job ogsocial anseelse,
har tungtvejende grunde til ikke at skilte
med deres "anden side", hvorfor de typisk
opsøger homoseksuelle miljøer langt væk
fra deres hjemegn.
Hvis de under en sådan tur bliver udsat
for overfald, er det så godt som ingen, der
ønsker at anmelde dette til politiet, idet en
eventuel retssag vil få dem frem i samfundets moralprojektører.
Man bider altså volden, ydmygelsen og
det eventuelle økonomiske tab i sig uden
at protestere, hvilket giver arbejdsro til 2.
generationsindvandrerne, der fuldt ud er
klar over, at risikoen for at blive taget af
politiet er lig nul. Vi har altså her tillige at
gøre med en mørketalskriminalitet i or-

dets bogstaveligste forstand, der - hvis
den kom til at figurere i kriminalitetsscatistikkeme - ville få indvandrerne ind på en
endnu højere placering hvad angår vold.
Islamisk betinget vold
For det andet lider mange af de unge 2.
generationsindvandrere af et overdrevent
"macho-kompleks", hvor det de foretager
sig og omgiver sig med ikke kan blivemaskulint nok - med det sørgelige resultat, at
de i danske Øjne falder helt igennem hvad
angår anstændig opn-æden. For i disse
indvandreres øjne går mandighed og voldelig optræden hånd i hånd. Dette faktum
kan blandt andet vort lands kvindehjem
dokumentere. Og ved at gennembanke
homoseksuelle personer kan man i indvandrer-mandekredse distancere sig fra denne
minoritetsgruppe samtidig med, at man
signalerer, at man er en "rigtig mand".
Til trods for at homoseksualitet er et
yderst velkendt begreb i de muslimske
lande, vil Allahs bedste sønner alts11 ikke
tillade, at dette praktiseres i deres værL~land. Og med forsigtig skelen til de orto·
dokse islamiske stater, hvor man blandt
andet i Afghanistan begraver homoseksuelle levende, er der ingen tvivl om, at 10·
nen mod de seksuelle minoriteter vil blive
skærpet, efterhånden som Danmarks

muslimske indvandrere begynder at tilkæmpe sig mere og mere politisk magt.
De homoseksuelle og vi andre kan bl.a.
ved at læse 'A Glossary of lslamic Tenninology" (London 1992) blive delagtiggjort i, hvad Muhamed har tiltænkt homoseksuelle: "Selv om det ikke er helt klart
udtrykt i koranen, har Mohamed, må Allah velsigne ham og give ham fred, gjort
det klart at gifte mænd eller kvinder som
bedriver 'Zinah' (utroskab) skal stenes
ihjel. På samme milde skal homoseksuelle
og lesbiske henrenes i muslimske stater."
I en tid, hvor •minoritetsgrupper" er
placeret højt på den politiske dagsorden,
må "Landsforeningen for bøsser og lesbiske" erkende, at de ikke trak det længste
str11. Imens Danmark til stadighed bliver
invaderet af indvandrere, der pga. deres
berigende kultur, som de har med i rygsækken, har den største politiske opmærksomhed, er det noget mere sk-yggefuldt at leve som homoseksuel i dagens
Danmark. Hvad der startede som en
spændende horisontudvidelse, da "Landsforeningen af bøsser og lesbiske" troede
sig beriget via de mange fremmede, der
kom til landet, er for selvsamme gruppe
endt som et mareridt!

L.P. Larsen

Islam forbyder adoption
Alle religioner har ligheder med hinanden, men den glade. jordnære kristendom,
som præger de af Grundtvig og Kierkegaard påvirkede nutids-danskere, har ikke
meget tilfælles med Islam.
Islamisk-Kristent Studiecenter (IK:S),
som f1lr støtte fra Københavns Universitet, har i Information 9/l 2 98 fremhævet
Islams forbud in1od adoption. og ubØn·
hørlige krav om at plejebørn skal kende
deres DNA-mæssige ophav, og at donorinsemination ikke må hjælpe barnløse.
Dette viser en faretruende udansk
læggen vægt på Allah's stive regler, og

ringe sympati for menneskers trivsel her
på jorden. Dengang Korea var sønderbombet, havde landet mange forældreløse
børn og danske barnløse adopterede hundreder af dem, og undersøgelser har vist. at
mht. lav kriminalitet og lav arbejdsløshed
klarer disse •gule, skævøjede" sig helt
som andre danskere, trods drillerier.
Sådan solstrålehistorie skal umulig-

gøres. når Islam iar magt som agt i Dan·
mark.

Samme "avis-reklame" for Sharia-lov
oplyser at "Straf for blasfemi henlægges
ganske utvetydigt Lil det hinsidige (sura 5
vers 76)". Men mange ikke-fundamentalister er myrdet pga. dødsdommen mod
bl.a. Rushdie-bogens forlæggere.
En bosnisk universitets-filosof, der nu
får Ph.D.studier finansieret på Kbh. Univ.
som •flygtning", holdt møde i IKS om
Søren Kierkegaard som halv-muslim - eller ihvertfald som bevis pli, at de to kulturers religioner har integrations-gavnlige
berøringsflader.
Jeg fremlagde 50 cicater fra den ærkedanske Kierkegaard og fremhævede især
det nedenstående • Kierkegaard lagde
vægt på latter og livsglæde og var anderledes folkelig end Muhamed, Kierkegaard stod på skuldrene af især Sokrates,
Pascal og oplysningsfilosofien. Sokrates
lagde vægt på mennesket, ikke på en gud.
Pascal (og H,llberg) kritiserede muhamedanismen for, at dens stifter skabte sin bevægelse ved at dræbe, hvor kristendommens stifter skabte sin anderledes private

gudstro ved at lade sig dræbe. "I did it my
way" siger moderne eksistentialisme og
oplysningsfilosofi, som respekterer egoismen, men Islam betyder underkastelse
under Allahs vilje og ritualer. der ikke
lægger vægt på trivsel her på jorden.
Ideen om at skabe 'størst mulig lykke for
flest mulig" her på jorden er ukendt for
folk der lader alt bestemme af hvad en ørkenhærfører Muhammed gjorde for 1360
år siden.

Bo Wam1ing
•Jeg holder ubeskriveligt meget af
menneskene, især når de gør sig selv
latterlige, for jeg er 11umneskeven)
men en endnu større ven af latteren"

- Søren Kierkegaard.

Uden folkeligt mandat
I Danskeren I998 nr. 4 s. I I kunne vi berette om "Foreningen Nydansker", der
sendte indbydelser om medlemsskab og
anmodninger om bidrag ud til næsten
I 0.500 private erhvervsvirksomheder
med det ene formål at lempe flere fremmede ind på arbejdsmarkedet.
Men projektet vandt ikke genklang i
virksomhederne. Fyens Stiftstidende kunne 17/5 99 rapportere, at kun 30 (tredive!)
virksomheder havde meldt sig. Dvs.
sådan cirka godt en kvalt procent af de
indbudte! Ledelsen af 'Foreningen Nyd.ansker" havde angiveJigt været tilfreds
med et par hundrede positive tilbagemeldinger, men end ikke dette beskedne mål
blev altSå bare tilnærmelsesvis nået.
Alle forsøg pli at mase fremmede ind i
landet må nødvendigvis leve af massiv offentlig støtte. Kun en snæver magtelite
står bag forsøget på at omdanne Danmark
ti.I multietnisk samfund. Ufatteligt nok synes danskerne stadigt at genvælge den,
men netop når de fleste håb om nogensomhelst dansk modstandsvilje er blegnet, kommer nyheden om den totalt
manglende opbakning bag "Foreningen
Nydansker" som et usigeligt frisk pust.
Efter sådan en oplysning er det en
stund næsten som om, at fuglene kyidrer
lidt mere muntert og solen skinner klarere
fra en dybblå himmel, mens Dannebrog
smælder i vinden ...
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