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På vej mod katastrofen 
Overskriften er titlen på en bog af historikeren Vilhelm la 

Cour. Den handler om Danmark i mellemkrigstiden. »På vej 
mod katastrofen« kalder la Cour historien om de beslutninger 
og stemninger, der førte til den 9. april og Danmarks besættel
se. 

Det er en meget lærerig bog. Også i dag. For stemningen i 
de år, da vejen til katastrofen brolagdes, ligner til forveksling 
dagens Danmarksbillede. 

Det er et billede af mennesker og beslutningstagere i en sær 
uvirkelig tilstand. Billedet af politikere, der drømmer rosenrø
de drømme. Danmark i beruselse over den første verdenskrigs 
afslutning, som vi ikke havde nogen del i, men som vi alligevel 
gerne ville prale lidt af. Ånden fra Geneve. Wilsons 14 punk
ter. Næstekærlighed og aldrig mere krig. Menneskehedens 
endegyldige triumf. 

Sådanne visioner var de dominerende i årene op til den 9. 
april. Den radikale minister P. Munch holdt lange taler om 
fred og om nedrustning. Våbnene fik lov at ruste. Soldaterne 
blev sendt hjem. Advarende røster blev afvist som krigsliderli
ge, vendt mod menneskeheden. De enkelte klartseende, der 
advarede mod Tysklands oprustning, blev beskyldt for hyste
ri. Præcis som Den Danske Forening i dag °kaldes racister og 
nazister. For der skulle aldrig mere være krig. Det forbød jo 
erklæringerne og de store ord. Man befandt sig med la Cours 
ord »I det land Utopia«. 

Men en dag stod tyskerne der. 
Og Danmark kapitulerede. 
Næste år er det halvtreds år siden. De fleste har glemt, hvad 

der førte til den ydmygende kapitulation. Den sande historie 
ligger gemt under rosenrøde beretninger om frihedskæmpere, 
der sloges med tyskerne. Sandheden er, at frihedskæmperne 
først og fremmest måtte kæmpe mod politikerne. Politikerne, 
der i ånden så tyskernes sejr, turde ikke lægge sig ud med de 
kommende herrer. 

Det var først og fremmest politikerne, der var problemet. 
Det var politikerne, der satte taktiske hensyn og personlig 
fordel højere end deres lands frihed. Det var politikerne, der 
hyttede sig, mens de tordnede mod de oprørske elementer, der 
kæmpede mod besættelsesmagten. Det var politikerne, der 
egentlig var landets farligste fjender, fordi de repræsenterede 
den indre råddenskab, der havde forårsaget kataStrofen, den 

sygdom, der plagede folket. Deri ligner situationen den aktuel
le. 

»Som sæden, saa høsten« hedder andet bind af la Cours 
værk. Som man sår, skal man høste. Det gjaldt P. Munch. Det 
gælder også danske politikere af i dag. 

En dag vil virkeligheden indhente dem. Den dag i en ikke 
så fjern fremtid, hvor en halv million muslimer bor i Dan
mark, hvis den nuværende politik fortsætter. Når skriften på 
væggen er blevet for tydelig. Den dag vil politikerne måske 
reagere. 

Måske. 
Hvis de finder det taktisk klogt. Hvis de tør for pressen. 

Eller hvis de frygter for deres taburetter. 
Under alle omstændigheder vil det være for sent. 
Dengang for halvtreds år siden skulle landet igennem tre 

års ydmygende besættelse og sølle samarbejdspolitik, før poli
tikerne vendte om. De vendte, da stemningen vendte. De 
vendte, da krigslykken vendte. 

Hvad skal vi igennem denne gang, før realiteterne og væl-
gerskrækken sejrer over fraserne? 

Og vender de i tide? 
Vi kan kun håbe på det 
Men der er i dag grund til at minde politikerne om, at de en 

dag vil blive stillet personligt til ansvar. Af folk af Vilhelm la 
Cours karakter. Folk, der ikke lader sig besnakke, men busker 
de ord, der faldt, og de skridt, der toges. Der vil være nogen, 
der minder dem om, at ikke alt er til fals. 

Med Vilhelm la Cours ord: 
»Der er adskilligt i denne verden, hvorom man kan handle 

og tale sig til rette; men der er også værdier, som kun erhverves 
til deres fulde pris. De hedder frihed, ære, selvstændighed, 
fred. Det er ikke gloser, der også kan bruges, når man trænger 
til at strammes op. Heller ikke gaver, man får skænket af 
skæbnen uden eget offer. Det er endnu mindre rekvisitter, 
som kan pantsættes uoder en vanskelig situation og atter 
indløses, når man er kommet til hægterne. Det er værdier, 
som man hvert øjeblik må være rede til at værge, og som 
aldrig forspildes af den, der ofrer sig for dem. De følger ham 
eller hende i nød og lyst, under skam og triumf - helt til 
hinsides graven, hvor eftermælet er den eneste røst, som 
taler«. 



= 

Slaget om Asferg 
I Asferg har en gruppe »antiracister« fået en ublid medfart, efter at 

de med råben og kasteskytshavde forsøgt på at afbryde et møde med 
Søren Krarup som taler. På medynkvækkende måde har de fortalt i 
Ekstra Bladet herom· og om hvordan politiet desværre ryk.kede for 
sent ud til at redde dem fra at få klø. 

Det er naturligvis ikke så godt. Men hvem bar skylden? Er det 
dem, som selv skaffer sig den ret til at bolde møde i fred og ro, som 
efter loven skulle ulk omme borgerne? Eller er det de politikere, som 
intet bar gjort for at sikre, at alle borgere kan nyde denne ret? 

Svaret er indlysende. 
Retten til at forsvare sig imod overfald på ens lovmæssige retlig· 

heder er i øvrigt også en borgerret. Hvis »antiracister« får en blodig 
tud i den anledning, kan det i hvert fald ikke være de overfaldnes 
problem. 

Gæstfrihedens løn 
8. november kunne Danmarks TV-seere se endnu en udsendelse i 

»dilemma«-serien. Den opstillede situation, som kendte ansigter 
skulle tage stilling til, var en muslimsk mordtrussel • senere et begået 
mord på en forfatter på grund af en for muslimerne uacceptabel bog. 

Til formålet havde studieværten bl.a. indforskrevet et par ind
vandrere og en flygtning. To af dem blev stillet over for spørgsmålet 
om, hvorvidt de ville hjælpe politiet med opklaringen ved at give 
politiet den video, de havde om, hvem morderen var. 

Næh, nej, lød svaret. Det ville de da ikke. 
Hyggelige gæster. Absolut hyggelige gæster, som bringer landet 

en kulturberigelse! 

Danmark ifølge Islam 
Hvis De var i tvivl om, hvordan muslimerne ser på deres værts· 

land, så er svaret at finde i Informations kronik (16. 11. 89). Det 
lyder som følger, opsummeret af dagspressens kamæleon, den alle
stedsnærværende Bashy Quraisby, og den fremtrædende VS'er Per 
Bregengaard : 

» Danskerne drikker og æder svinekød. De respekterer ikke fami
lien, mænd og kvinders natur, de ældres erfaringer og autoritet. 
Danskerne optræder ofte troløse, ligegyldige og løsagtige overfor 
hinanden. De har mistet troen på Gud · deres og vores fælles Gud I 
Deres kultur og samfund er i forfald, og det gælder navnlig i de 
kvarterer, hvor vi først og fremmest er henvist til at bo som anden
rangsborgere. Mange danskere er racister«. 

Se, det var jo rene ord for pengene, og denne muslimske bredside 
kunne måske endog give anledning til Spagfærdig modsigelse fra 
enkelte danskeres side, men en sådan obsternasighed har det multi
kulturelle forfatterkollektiv taget forskud på. Senere hedder det 
nemlig: 

»Karakteristikken af danskerne kan ikke forkastes som forkert, 
højst som unuanceret og fragmentarisk«. 

Om Bashy Quraishys holdning til sine danske medborgere har vi 
aldrig haft grund til at tvivle. Vi er klar over, at havde denne 
omfartende kioskajer magt, som han har agt, ville danskerne ikke 
meget længere have stemmeret til folketinget for slet ikke at tale om 
adgang til pressen. 

Men hvad angår Per Bregengaard er vi • selv om ,·i er hærdede 
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gennem år • forundrede over den fuldstændige kritikløshed, hvor· 
med han bøjer sig for muslimernes dom. 

VS'ereo klær sig i sæk og aske og skriger det frivilligt ud fra 
hustagene: Min kultur er i forfald,jeg tror ikke længere på Gud,jeg 
er troløs og respektløs overfor ældre autoriteter,jeg er ligeglad med 
alting. Frels mig, rens mig, red mig fra mine vildfarelser! 

Vi beder stilfærdigt Per Bregengaard om at tale for sig selv og sit 
eget parti, men kan ikke dy os for at konstatere, at Bregengaard hos 
Islam utvivlsomt vil kunne 6nde frelse for sin sjæl og genopbyggelse 
af alt det, han så ihærdigt har forsøgt at rive ned hos sit eget folk. 

Vi ser med munterhed på, at VS'eren er blevet religiøs og autori
tær, draget af den islamiske fascination. 

Man har jo et standpunkt til man tager et nyt. 

CD og indvandringen 
Også CD har nu udsendt en pjece om indvandringen. 
På grundlag af de sædvanlige forkerte tal over antallet af indvan

drere mener CD ikke, at der skal sættes tal på, hvor mange flygtnin
ge vi bør modtage. Tværtimod, siges det, administreres loven for 
stramt, og vi bør have flere flygtninge fra FN's lejre. 

CD ser heller ikke noget skræmmende i at få en befolkningsgrup· 
pe på 250.000 personer af tyrkisk oprindelse. Derfor skal familie
sammeoføring;regleme ikke strammes. 

Princippet »skik følge eller land fly« anerkender CD heller ikke. 
Man tror faktisk dårligt sine egne øjne ved læsning af oplægget. 

Det gør en god del af CD's egne follc tilsyneladende heller ikke. 
En af CD's folketingskandidater, Erik Dagø, holdt et indlæg på 

partiets nylige landsmøde, og han kom her kort ind på en række 
faktiske oplysninger, som var hans partifæller helt ubekendte. Ind· 
lægget er siden gået fra hånd til hånd i partiet (jf. s. 5). 

Det er desværre tydeligt, at partiets stifter, Erhard Jacobsen, og 
Mimi Stilling Jacobsen er fuldstændig blinde i denne sag. Men nu bar 
de altså fået interne problemer i anledning af deres virkelighedsfor
nægtelse. 

Stop misbruget af Røde Kors 
Røde Kors er i pengenød. I store annoncer prøver man at få folk 

til at købe lodsedler. For folk har i år ikke betalt så meget til 
organisationen, som den havde håbet og ventet. 

Lotterier afhjælper imidlertid ikke det grundlæggende problem, 
som er, at Røde Kors er blevet gidsel i Flygtningehjælpens Operati· 
on Bekvemmelighedsflygtning. Det er som bekendt RødeKors,der 
står for de centre, som modtager vore eksotiske gæster. 

Røde Kors kender til det misbrug, som foregår i disse centre. Vi 
kender til det. Og flere og flere ved, at det, som skulle være et ly for 
forfulgte, i dominerende grad er blevet et skalkeskjul for helt andre. 

Denne viden kan man ikke udslette. Selv om smarte folk længe 
kan skjule den. 

Røde Kors er forpligtet til at hjælpe i nød uden hensyn til stridens 
parter. I denne sag hjælper Røde Kors imidlertid i stor stil personer, 
som ikke er i nød. Og hjælpen ydes reelt på bekostning af danskere 
på social rutsjetur. 

Er det i overensstemmelse med organisationens formål? 
Vi mener nej. Vi mener. at det er organisationens pligt a1 frigøre 

sig fra den rolle som part i kooflil-ien mellem in<l\.indring;bureau• 
kra1ie1 og det danske folk. hvori den er l,le\et hensaL Når Røde Kors 
ikke længere er upartisk. bmer der ;.,,n en taber: Røde Kors selv. 

For så er Rode Kors~ I.Digere Rode Kors. 



Rapport fra et socialkontor 
Indvandrerne udnytter vort socia

le bistandssystem, hævdes det. Men 
hvor meget hold er der i denne på
stand? Vi har spurgt en socialrådgi
ver, som arbejder i en af de større 
kommuners bistandsafdelinger. Nav
net er vi af indlysende grunde nødt til 
at tilbageholde. 

- Hvor mange indvandrere og flygtninge 
drejer det sig om på dit kontor? 

Ca. 75% af klienterne er danske, født af 
danske forældre. 8% er »danske indvandre
re«, d. v.s. naturaliserede. Ca. 17% er flygt
ninge (9 ud af 10 er »de facto« flygtninge 
d.v.s. personer, der er blevet godkendt som 
flygtninge, men som ikkeer omfattet af FN's 
flygtningekonvention) og »gæstearbejdere«, 
hovedsagelig fra Tyrkiet, Pakistan, Jugosla
vien og Marokko. 

Omvendt diskrimination 
- Er disse mennesker ligestillede med 

danske bistandsklienter? 

Det afhænger meget af, hvad man forstår 
ved ligestilling. 

På det sociale område er der siden 1/6 
1987 blevet ydet hjælp efter faste takster. 
Det betyder, at bistandshjælpen består af 3 
størrelser: I) Grundbeløb (normalt 2.728 
de første 9 mdr., derpå 2.400 kr. mdl.). 
2) Børnetillæg på som udgangspunkt 1.027 
kr. pr. barn. 3) Derudover dækkes de fakti
ske boligudgifter til husleje, gas, varme og 
lys. Der er i øvrigt en særlig takst for unge, 
der ikke tidligere bar haft indtægter, på 
l .833 kr. for hjemmeboende og på 3.000 kr. 
for udeboende. 

I princippet skulle alle være omfattet af 
disse regler, og bistandshjælpens grundbe
løb skulle udbetales efter bistandslovens §37 
med 2.728 kr. om måneden til alle. Flygt
ninge og indvandrere behandles imidlertid 
ofte slet ikke efter denne bestemmelse, men 
derimod efter §42. På grundlag af §42 kan 

» ... hvornår får vi andre ret til familie
sammenføring, hvornår kan vi få en gammel 
far eller mor til den kommune, vi bor i, til en 
pensionistbolig eller på kommunens pleje
hjem? Og hvornår får vi ret til et skattefra
drag på et beløb, vi sender til familien, uden 
at det beskattes i den anden ende?«. 

Poul E. Gusta~on, viceborgmester i Farum 
Jyllands-Postens kronik 31/10 1989 

der gives særydelser til særlig udsatte grui>
per. Og i en veJledning af 26/ 6 1987 fra 
Socialministeriet fastslås det (side 5), at 
flyg1ninge og indvandrere hører til denne 
kategori. Fremmedsprogethed antages såle
des i sig selv at indebære, at man er særlig 
udsat. I øvrigt er de særlige, små takster for 
unge mig bekendt aldrig blevet anvendt 
over for unge flygtninge. 

Det hellige overgivelsesbrev 
- Hvad indebærer de »særydelser«, du 

omtaler? 
De indebærer bl.a., at der kan ydes særli

ge tilskud til uddannelse. Hvad der ydes og i 
hvor mange år, bestemmes af bistandskon
toret. 

Men medarbejderne her tror oftest, at 
Dansk Flygtningehjælps »Overgivelses
brev« - hvorved flygtningen overlades til 
kommunen - er lov. Dette brev plejer at 
følge flygtningens uddannelsesønsker - og 
de er som regel ambitiøse. Flygtningene vil 
være læger.jurister, tandlæger, civilingeniø
rer osv. Når så kommunernes sagsbehandle
re tror, at det skal de også have lov til at 
blive, så bliver det dyrt. Især hvis flygtnin
gen slet ikke har evner til at gennemføre 
uddannelsen og den derfor trækker ud. Selv 
godt integrerede, dansktalende Oygtninge 
hjælpes til gratis uddannelser, som danske 
aldrig får mulighed for. 

Flygtningene kommer i øvrigt også ofte 
med for store økonomiske forventninger til 
kommunerne. I »integrationsperioden«, 
hvor de er under Flygtningehjælpen, boldes 
de nemlig tilsyneladende uden for bistands
loven, selv om der ved udbetalingerne skæ
ves til denne lovs regler. Der er flere eksem
pler på, at Flygtningehjælpen et par måne
der før overgivelsen til kommunerne »ned
trapper« flygtningens økonomi, så de har en 
chanee for at klaresig for den mere besked
ne bistandshjælp. 

Bedre radgivning end til danskere 
- Er der andre forskelle? 

Adskillige. Der er f.eks. mange eksempler 
på, at flygtninge hjælpes ind i boliger, som 
man anser for at være for dyre for danske 
bistandsklienter. Kan man så tale om lige
stilling? Særlige muligheder ligger i, at ind
vandrere og specielt flygtninge får bedre 
rådgivningsvejledning end danske. De ved 
nøjagtigt, hvilke knapper der skal trykkes 
på, og kan ofte køre sagsbehandleren rundt. 

Allerede mens flygtningene er i Dansk 
Flygtningehjælps regi, er der en forskel på 

dem og danske. De får 2 sagsbehandlere, 
nemlig I alm. sagsbehandler og I boligsags
behandler, hvis primære formål er at putte 
dem ind før andre i boligkøen (jfr. den blå 
rapport fra Socialministeriet, Amtsrådsfor
eningen, Kommunernes Landsforening og 
Flygtningehjælpen). 

Ghettomagerne 
Det er moderne at fortælle, at flygtninge 

ikke stilles bedre end danskere. De, der for
tæller det, glemmer imidlertid som regel 
bl.a. at fortælle om »afvigende praksis»; som 
Flygtningehjælpen fllr gennemført til fordel 
for sine >,klienter<(, 

Et opsigtSvækkende fremskridt i så hen
seende opnåede Flygtningehjælpen i be
gyndelsen af september. 

Flygtninge er i integrationsperioden prin
cipielt bistandsklienter, og bistandsklienter 
kan ikke bare Oyue rundt, som det passer 
dem. Danske bistandsklienter kan kun flyt
te, hvis de f.eks. kan påvise, at de har fået 
arbejde der, hvor de gerne vil hen, eller en 
boligmæssig forbedring. 

For Flygtningehjælpens klienter er imid
lertid nu indført den ordning, at de kan få 
lov til at flytte, hvis de bare finder en »varig 
bolig« andetsteds. Flygtningehjælpen be
grunder reglen med det opsigtsvækkende 
synspunkt, at det er tvivlsomt, om der i 
sådanne tilfælde er hjemmel til at nægte 
overflytning. 

Bolig er ikke svær at finde hos venner 
mv., hvis man er lidt smart. Og begrebet 
»varig« fortolkes lempeligt. 

Forskellen kunne synes beskeden. Men 
den lettere flytteadgang har til følge, at 
flygtningen kan søge derhen, hvor der er en 
socialrådgiver, som ikke er streng i fortolk
ningen af, hvad han eller hun har krav på. 
Snyd er også altid lettere nogle steder end 
andre. Nyordningen har endvidere den 
virkning, at samvittighedsfulde socialrådgi
vere mister muligheden for at bolde styr på 
deres flygtningeklienter. For så flytter de jo 
bare. 

Endelig har ordningen naturligvis den 
virkning, at den begunstiger de ghettodan
nelser, politikerne taler så meget om, at vi 
skal undgå. Flygtningene vil jo nemlig helst 
bo blandt deres egne. 

Jovist, Flygtningehjælpen gør sit arbajde 
godt 
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Bedre stillede end EF-borgere 
I øvrigt ligger der nogle helt uoverskueli

ge problemer og venter på pensionsområ
det, forisættcr socialrådgiveren. Vi har f.eks. 
særlige konventioner med Pakistan, Tyrkiet 
og andre »indvandrer«lande (se Schullz so
ciallovssamling nr. 5). Disse sikrer indvan
drerne mulighed for at medtage pension fra 
Danmark til deres hjemland. De sikrer også 
indvandrerne fuld førtidspension (dvs. uden 
reduktion, svarende til det antal år, de har 
opholdt sig i landet) fra det tidspunkt, hvor 
de får varig arbejds- og opholdstilladelse i 
Danmark. I praksis betyder det, at mange, 
f.eks. iranske indvandrere med dårligt hel
bred, allerede når de får varigt ophold her, 
kan kræve førtidspension. Indvandrere fra 
lande med konvention stilles faktisk væsent· 
ligt bedre end EF-borgere, der nemlig skal 
have mindst IO års ophold i landet. Derpå 
udbetales pension kun med reducerede sat-

ser, der forøges gradvis efter antallet af år, 
den pågældende EF-borger har boet her. 

- Hvad siger kommunerne til alt dette? 

De vil selvsagt gerne spare. Men hvor
dan? Man gennemgårf.eks. klienter, der har 
fået hjælp i længere tid. I stedet for at hjælpe 
dem i gang med arbejde, uddannelse eller 
lign., tilbyder man dem pension. Den mind
ste førtidspension udgør netto ca. 5.300 kr. 
mdl., der dækkes I 00% ar Staten. På kom
munens udgift havde man før f.eks. en post 
på 2.400 kr. mdl., da manden boede husfrit 
hos en kammerat. Ved bistandshjælp yder 
staten 50% refusion. Man havde aliså før en 
nettoudgift på 1.200 kr. på kommunens 
budget, mens man fremover får en staisud
gift på 5.300 kr. 

Flygtninge interesserer man sig ikke så 
meget for -endnu. For til ydelserne til flygt
ninge gives deførste 6 1/2 år 100%stalSre-

fusion. Den storeeksplosion i de kommuna
le udgifter vil derfor først komme ultimo 90, 
91 og 92. 

Voksende folkelig vrede 
• Hvad siger flygtningene? 

Du kan få nogle ordrette udtalelser fra 
dem, f.eks.: »Det er da ikke os, I skal være 
sure på, men jeres dumme politikere«, eller 
»Hvorfor skulle vi egentlig nøjes med det 
næstbedste, når vi har krav på det bedste. 
Andre flygtninge, vi kender, har fået tilbudt 
det bedste«. 

Utrolig mange flygtninge har for øvrigt 
brødre og søstre og fætre her i landet, og 
mange rejser hjem på ferie. 

- Hvad siger danske klienter? 

De kan naturligvis ikke undgå at se, hvad 
der sker, og føler, at det går ud over dem. 
Der er en dyb og voksende vrede. 

Her på Vesterbro - lige nu 
Jeg bor her på Vesterbro i København. 

De fleste har hørt om stedet, men det er nok 
de færreste, der kender det og forstår, hvad 
der sker her. 

Det er her, fremmedarbejdernes børn er i 
flertal på alle bydelens skoler. Det er her, 
butiksdøden rammer de danske butikker. 
Det er her, man lader samfundelS tabere gå 
til bunds. 

Alle er klar over, at der er noget, som er 
rivende galt - og ingen gør noget ved det. 
Bydelen er i det sidste års tid blevet over
svømmet af afrikanere. Hvorfra eller hvor
for de kommer, får vi intet at vide om. Men 
de er der, og de er til at få øje på. For to år 
siden var de der ikke. 

Der er den fordel ved afrikanere, at myn
dighederne ikke kan sløre, at der bliver flere 
og flere - og at det går stærkt, meget stærkt. 
Jeg harspurgtjustiisministeren, hvor mange 
afrikanere der egentlig er i Danmark. Svaret 
har foreløbig været 2 måneder undervejs, 
men jeg ved, at man arbejder med svaret. 

Gadens egen statistik 
Hvordan kan det mon være, at etså sim

pelt spørgsmål er så svært at besvare? Der er 
vist ingen tvivl om, at et eller andet skal 
dølges. Og imens taler udlændingenes antal 
sit eget tydelige sprog. 

Jeg taler her ikke om de tal, man kan læse 
i officielle statistikker eller i Den Danske 
Forenings blad, men om de tal, vi selvople
ver på V esterbro, når vi går på gaden eller i 
butikkerne. Det er såmænd ikke så svært at 
gøre op. Jeg tager et vilkårligt sted i f.eks. 
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Istedgade, hvor jeg selv bor. Så ser jeg på 
uret og går i gang med at tælle, hvor mange 
udlændinge og hvor mange danskere der 
passerer i den næste time. Det er interessante 
tal, man kommer frem til. Ca. 27% indvan
drere • meget mere blandt børnene. 

Var der nogen, der sagde, at det ikke er 
rigtig statistik? Måske ikke. Men, tror du, at 
vi får sandheden at vide af de »rigtige« stati
stikere? De tal, jeg kommer frem til, er i 
hvert fald et udtryk for det indvandrer-pres, 
den enkelte dansker oplever på V esterbro. 

Dansk ophørsudsalg 
Jeg har også kigget på butikkernes til

hørsforhold i Istedgade og Viktoriagade. 
Denne opgørelse stammer fra slutningen af 
april 1989. 

For Jstedgades vedkommende viste det 
sig, at ud af 178 butikker og lignende var 
37% på fremmedarbejderhænder. I Vikto
riagade var 62% af de 34 butikker og lig
nende på fremmedarbejderhænder. 

Lidtgalgenhumoristisk siger vi her i kvar
teret, at de danske butikker er dem, som 
annoncerer ophørsudsalg på skiltene i vin
duet. 

Men det er ikke sjovt mere. Ville du selv 
bryde dig om at sende dit barn i en skole, 
hvor danskerne er i mindretal? V6d du, 
hvad muslimsk kultur betyder i skolen? De 
danske madpakkers forlis har du vel hørt 
om. Men har du også hørt om, at det kan 
være svært at gennemføre f.eks. gymnastik
undervisning på grund af de fremmedes af
vigende moral- og kønsopfattelser. 

Politikerne taler om integration. De aner 
antagelig overhovedet ikke, hvad dette ord 
betyder. Deres børn går ikke i vores skoler 
- selv ikke børn af poli11l<ere, der skilter 
med, at de bor hos os. Det, der foregår, er 
ghettodannelse - understøttet af danske poli
tikere, der bare lader flere og flere komme 
ind, og som ikke har modet til at sige, at i 
Danmark må man ou engang leve på dansk. 

Derfor er befolkningen på V ester bro - og 
på længere sigt også i hele København -
under udskiftning. 

Hvem har egentlig nogensinde bestemt, 
at det skulle være sådan? I hvert fald ikke 
københavnerne. 

Fagforeningernes og 
arbejderpolitikernes svigt 

Hvor er alle de fagforeningsbosser henne, 
hvis forgængere var den lille mands beskyt
tere? Hvor er arbejderpartipolitikerne, som 
udleverer deres vælgere til de fremmede? 

Ved f.eks. Birte Weiss, som så ivrigt for
tæller, at vi er racister, at en dansk kvinde 
kaldes en hvid hore, hvis hun lever papirløst, 
og får at vide på den karakteristiske arro
gante måde, som vi finder blandt indvan
drerne i kvarteret, at hun bør finde sig en 
ordentlig pakistansk mand? 

Det ved hun nok ikke. Politikerne lever i 
deres egne cirkler. Dette er ikke deres pro
blem. De har bare magten til at lade som 
om, at der slet ikke er noget problem. 

Vi er ladt i stikken. Så enkelt er det. 

Keld Amhony 



Rothsteinerne og den 
såkaldte danskhed 
Af redaktør, cand. polit. Bjørn Svensson 

Formanden for Dansk Flygtningehjælp, 
direktør Nils Foss, har beklaget, at der altid 
til skade for Flygtningehjælpen sker en 
sammenblanding af flygtninge og indvan
drere. 

Dertil er at sige, at det er de mange frem
medfans selv skyld i, for de priser jo over en 
bank den berigelse, de fremmede er for »vor 
indestængte, selvtilstrækkelige subkultur«, 
som Weekendavisen engang så åndfuldl ud
trykte det. Og da ingen diskriminering an
tydes, må den berigelse komme både fra 
flygtninge og indvandrere. 

Sidst er vi blevet belært i Politikens kro
nik den 20. oktober af to brødre, forlags
redaktør Klaus og religionshistorikeren 
Mikael Rothstein. De mener, at det er dan
skernes dårlige samvittighed, der skaber 

fremmedangsten overfor flygtningene og 
indvandrerne og dermed modsætningen til 
de fremmede 

Det enkle gøres uforståeligt 
Det er hartad utroligt, så kompliceret teo

retikerne kan fremsn1Je et forhold for at gøre 
det uforståeligt 

I praksis ligger der meget enkle reaktio
ner til grund. Når østtyske flygtninge vælter 
ind i Vesttyskland, belaster de i første om
gang systemet, økonomien, boligforsynin
gen etc. Skønt de ikke er fremmede, men i 
mange henseender velkomne, skaber det al
ligevel en vis reservation. 

Når turister oversvømmer et fredeligt 
område, ser befolkningen med tilfredshed 
på pengene, de bringer med sig, men kan 
samtidig beklage den omvæltning, der fin-

Røre i CD om 
fremmedpolitikken 

På CD's landsmøde i Ringsted Il. og 12. 
nov. 1989 havde politianklager Erik Dagø, 
der er folketingskandidat for CD i Fåborg
kredsen, flere indlæg om »de fremmede i 
Danmark«. Han lagde op til en debat med 
konkrete spørgsmål til folketingsgruppen. 
Men denne valgte at undlade at besvare 
spørgsmålene. 

Ved CD's landsmøde sidste år i Herning, 
hvor et andet medlem fra Fyn rejste nogle 
spørgsmål om CD's holdning til de frem
mede, blev den pågældende nærmest fejet 
ned af talerstolen af en ubehersket Arne 
Melchior, der ikke ønskede »de fremmede« 
diskuteret i CD. 

Erik Dagø fremførte som udgangspunkt, 
at CD's officielle indstilling - udmøntet i 
pjecen »De fremmede iblandt os« • er for 
intetsigende og et egentligt ,,laden-stå-til
program«, som folketingskandidaterne ved 
en valgsituation ikke kan bruge til noget. 

Der er et hav af spørgsmål i den sag, sagde 

han og oplyste i den forbindelse, at folke
tingskandidaterne samt medlemmerne øn
sker en kulegravning af problemerne, hvor
for man efter kommunevalget vil i værksætte 
en møderække, hvortil kompetente perso
ner indbydes. Han henviste til, at man i 
CD-pjecen om »de fremmede« kan læse, at 
»CD kan ikke sætte tal på, hvor mange 
flygtninge Danmark bør modtage«, at ,,de 
nuværende regler på nogle områder admini
streres for stramt<~ og at »den tyrkiske fami
liesammenføring ikke er skræmmende trods 
kraftig vækst« samt lignende flydende udta
lelser. Dagø henviste til, at pjecens indhold 
passer dårligt med de seneste undersøgelser, 
der viser, at et flertal af den danske befolk
ning mener, at der er ved at være for mange 
fremmede i Danmark, og at vi simpelthen 
ikke har r'dd. 

Videre undrede han sig over, at ))man« 
havde bevilget 10 mio. til et oplysningspro
gram danskerne og de fremmede imellem, 

der sted, og den fremmedgørelse overfor 
egne omgivelser, den føler sig hensat i. 

På landet var der tidligere en almindelig 
tilbageholdenhed overfor udensogns. Den 
socialdemokratiske folketingsmand I. P. Niel
sen konstaterede endnu ti år efter Genfor
eningen, at sammenholdet mellem Nordsles
vigerne har været så stærkt, at »de, der er 
kommet herned nordfra, meget vanskeligt 
har kunnet skabe sig et klientel, så de har 
kunnet eksistere«. 

Selv om bevægeligheden er blevet meget 
større, både mellem land og by, mellem de 
forskellige befolkningslag og internationalt 
mellem forskellige lande, vil der stadig være 
en betydelig tilbageholdenhed overfor per
soner og persontyper, man står fremmed 
overfor, og hvis reaktioner man derfor ikke 
kan forudse. Det gælder naturligvis også 
folk af fremmed etnisk oprindelse, uden at 
det derfor har noget med racisme at gøre. 
Det er heller ikke udslag af racisme, hvis 
man føler sig forfordelt i relation til de 
fremmede og protesterer· for resten ganske 
uden selv at føle dårlig samvittighed·, fordi 
man er skubbet bagud i boligkøen el.l. 

Racisme er der først tale om, når man 
frakender de fremmede det menneskelige 
ligeværd. 

Men brødrene Rotbstein går langt videre 

når der var mere behov for en uvildig under
søgelse af hele fremmedpolitikken. 

CD's folketingsgruppe blev opfordret til 
at nedsætte et udvalg, der skal fremkomme 
med eksakte oplysninger, som »vi folke
tingskandidater i det mindste kan forholde 
os til«. Erik Dagø så gerne, at CD som 
udgangspunkt for alt flygtningearbejde øn
sker problemerne løst, hvor de opstår eller 
så nær oprindelseslandetsom muligt, f.eks. i 
Vietnam, Sri Lanka osv. At lukke øjnene for 
den voldsomme indvandring, der kan på
regnes ifølge FN, er uansvarligt fastslog han 
og henviste i den forbindelse ti~ at hvert 4. 
skolebarn i Oslo og hvert 5. i København i 
dag er indvandrerbørn. Herudover henviste 
han til udviklingen i andre lande og stillede 
en lang række spørgsmål om, hvorfor ud
lændingeloven er så lemfældig, som den er. 

Et ret så stort bifald fra de ca. 500 delege
rede fulgte taleren, men altså ingen debat! 
Men på Fyn arbejder man videre med sa
gen. 

NY ADRESSE 
OG TELEFON: 
- Se side 22 

• 
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end til at søge årsagen i dårlig dansk samvit
tighed. De konkluderer: »At kæmpe for den 
såkaldte danskhed er en kamp mod vindmøl
ler«, for vi føres »nærmere og nærmere på 
det multikultureUe og multiraciale samfund, 
som er den uundgåelige konsekvens« af ud
viklingen. 

Polittl<eos niveau 
Med så naive betragtninger er Politikens 

kronik i sandhed ved at sænke kvalitetsni
veauet. En kamp mod vejrmøller forudsæt
ter upåvirkelige genstande, men den kultu
relle udvikling er jo ikke upåvirkelig. Det 
var heller ikke en kamp mod vejrmøller, der 
formåede at stramme lovgivningen og brem
se flygtningestrømmen. Og der ligger stadig 
opgaver og venter på dette område. For 
eksempel må man seriøst overveje det rime
lige i, at familiesammenføringer og spontan
flygtninge spærrer for hjælp til lejrflygtnin
ge. 

Kristeligt Folkeparti er forarget over, at 
man kan tænke sig at pille ved retten til at få 
familien samlet. Men hvem siger dog, at den 
skal samles i Danmark. Når der er tale om et 
tyrkisk ægtepar, hvor den ene bor i Tyrkiet, 
hvor begge taler tyrkisk, men kun den ene 
dansk. et nødtørftigt dansk, og hvor de har 
tænkt sig fortsat at leve tyrkisk, hvorfor skal 
de så samles i Danmark og ikke i Tyrkiet? 

Fup-ægteskaber og kristelig moral 
Familiesammenføringer dækker over 

mange slags forhold. »Dansk Politi« beret
tede 15. juni 1989 om et klart misbrug. En 
kvinde fra et østland erkendte åbent, at hun 
for enhver ægteskabspris ville til Danmark 
og blive her, hvor hun som bistandsmodta
ger har det meget bedre, end hun kan have 
det i sit hjemland. Metoden var enkel. 7.juli 
1988 indvandrede hun til Danmark, efter at 
hun i sit hjemland var blevet gift med en 
dansker. Den 15. august forlader hun ægte
manden, fra hvem hun opnår skilsmisse den 
31. oktober. 

I mellemtiden har hun boet sammen med 
en mand nr. 2, der imidlertid ikke vil gifte 
sig med hende. Gennem en mellemmand 
søger hun et ægteskabsemne, møder emnet 
den 6. december for første gang og flytter 
samme dag ind bos ham, som hun bliver gift 
med efter Il dages bekendtskab. Den I. 
martS forlader hun nummer 3 og flytter hen 
Lil nr. 4, som hun har til hensigt at gifte sig 
med, hvorfor hun har et retskrav på at få 
opholdstilladelse. 

Den slags er Kristeligt Folkeparti med til 
at fremme, fordi partiet vil bevare automa
tikken i retten til familiesammenføring i ste
det for at acceptere en vurdering af de en
kelte forhold. Men det har intet med om
sorgsfuld familiepolitik at gøre. 

Et problem er det også, at visse arter af 
flygtninge er privilegerede. loteroationalt 
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har man kun villet give flygtningestatus til 
folk, der af specielle grunde var forfulgt af 
myndighederne eller af militante grupper, 
uden at myndighederne har kunnet yde til
strækkelig beskyttelse. Altså ikke generelt til 
folk, der er flygtet fra livstruende forhold, 
f.eks. borgerkrig eller hungersnød. Man kan 
diskutere berettigelsen af denne sondring, 
men det er i hvert fald givet, at den første 
gruppe er blevet privilegeret. Det gælder 
især de såkaldte spontanflygtninge, der und
går de store flygtningelejre og sikrer sig en
keltbillet Lil deo vestlige beskyttelse og vel
stand. Som alle privilegier bliver også dette 
misbrugt. 

De vestlige lande kunne gardere sig mod 
misbruget, hvis de sendte alle sp0otanflygt
ninge til flygtningelejrene imod u1 gengæld 
at tage det dobbelte antal fra FN's flygtnin
gelejre. Det ville under alleomstændigheder 
formindske antallet af spontanflygtninge, 
men samtidig forbedre mulighederne for at 
befri flygtninge fra lejrene. 

Regulering af flygtningestrømmen forud
sætter international enighed. Men Danmark 
har ret til at føre en mere selvstændig flygt
ningepolitik, som andre lande gør det. Når 
flygtninge, der bar fået opholdsret i Vesttysk
land, flygter videre til Danmark, kan det 
normalt kun skyldes, at vi byder dem bedre 
forhold. En sådan flygtningetrafik må kun
ne afværges ved, at de vestlige lande når 
frem til mere ensartede betingelser. 

Danmark kan også gøre en bel del selv. 
Man kunne således lade flygtningene tage 
stilling til, om de vil integreres eller ikke, 
og så lade behandlingen afhænge deraf. Til 
den første gruppe kan man stille krav, som 
dels kan modvirke ghettodannelse, dels lette 
adgangen til erhvervslivet. Og den sidste 
gruppe kan så sendes tilbage til hjemlandet, 
når de omstændigheder, der har motiveret 
flygtningeanerkendelsen, er bortfaldet. 

Foruroligende EF-perspektiv 
Men spørgsmålet er, om flygtningedebat· 

ten ikke gennemgående føres på for kort 
sigt. EF-perspektiverne er aldrig blevet til
strækkeligt klarlagt. Kan vi risikere via EF 
at blive opsamlingssted for de gamle kolo
nimagters kolonislum. Og kan en udvidelse 
af EF give f.eks. tyrkerne fri adgang til 
Danmark? Eller kan vi forhindre en sådan 
udvikling? 

Det er dybt foruroligende, at man hører 
Tyrkiets eventuelle medlemskab af EF bli
ve drøftet. Hvis vi ikke kan hindre, at tyr
kerne får fri adgang til Danmark takket 
være et medlemskab af EF, hører der ikke 
fantasi til at forestille sig, hvorledes Dan
mark vil blive omformet. Tyrkiet er ikke 
europæisk og har intet at gøre i EF, og 
Danmark bør i hvert fald nedlægge veto 
mod et frit arbejdsmarked, dersom det ud
sletter Danmark som nationalstat 

Brødrene Rotbstein er sagtens ligeglade. 
De interesserer sig ikke for »deo såkaldte 
daoskhed«. Men det er der heldigvis andre, 
der gør. 

Multi-plagerne 
Når Danmark trods alle vanskeligheder 

er et af de mest stabile, tilfredse, demokrati
ske og fredeligesamfund, Verden kan opvi
se, hænger det sammen med, at vi er forskå
net for de stærke modsætningsforhold, som 
andre lande plages af, fordi de er multina
tionale, multiraciale, multireligiøse eller 
multi på andre områder. 

De begejstrede fremmedfans peger gerne 
på, hvor få fremmede ,•i har modtaget her til 
lands. Så meget mere er der grund til at være 
betænkelige. Når disse få kan dominere hele 
kvarterer, og når de kan præge danske fol
keskoler, så man kan se begynderklasser 
helt uden danske elever, er noget gået galt. 
!øvrigt opfordrer indvandrerne direkte til 
kamp, når de til kommunalvalg møder med 
egne partilister som protest mod de alminde
lige danske partier. Eller må disse ikke be
kæmpe indvandrerlister? 

Som sønderjyde kan man ikke lade være 
med at tænke på, hvor ilde det danske folk 
ville ha ve været stillet i grænseområdet, 
hvor dansk og tysk brydes, hvis den danske 
front i vanskelige situationer havde været 
gennembrudt affolk. der står fremmed over
for det folkelige fællesskab i Danmark, og 
som er ligeglade med danskheden. 

Selv de grupper, der ser så snævert på 
danskheden, at de på det nærmeste identifi
cerer den med velfærd, må forst!, at deres 
verdensbillede er i fare, fordi den danske 
velfærdsstat uvægerligt vil blive overbela
stet, hvis de byrder, de fremmede lægger på 
os, bliver for store. 

Derfor er der ikke tale om en kamp mod 
vejrmøller, når man vil værneden velfærds
stat og det folkelige fællesskab, vi har i dag, 
mod at blive belastet ud over bæreevnen. 
Det er en nødvendig kamp. 

Danskerkvoter 
Informations leder glæder sig 6/ 12 

over et kært iniltativ, man har taget i 
Albertslund. Man vil indføre »dansker
kvoter« for at sikre. at mindst 90% af 
~boerne i en karre er udlændinge. Le
derskribenten er rundt på gulvet af be
gejstring. og. som ban fremhæver det, 
hvis folk er utilfredse og »føler sig om
ringet« af f.eks. udlændinge, så kan de jo 
bare flytte. 

Ak ja. Men hvor skal danskerne flytte 
hen, når hele Danmark er udlagt som 
herreløst gods? 



Den sorterede virkelighed 
»Ikke alle nyheder må offentliggøres«, 

sagde nazisternes propagandaminister, Jo
sef Goebbels. »De, der kontrollerer nyhe
derne, må bestræbe sig for, at enhver nyhed 
tjener et bestemt formål« (Goebbels Dag
bøger v/Louis P. Lochner, 1948, s. 242). 

Raster-knebet 
Det, Goebbels hentyder til, er det såkald

te udvalgs- eller rasterkneb. Et »raster« er 
som bekendt et net af punkter, der ved re
produktion dækker dele af et billede. Iagtta
geren vil så danne sig et indtryk af helheden 
ud fra de dele af billedet. han kan se. Den, 
der kan udvælge, hvad iagttageren ser, har 
en enestående mulighed for at forme hans 
virkelighedsopfaUelse. Goebbels foretrak at 
betjene sig af denne metode. Ved at fremvise 
ting, som var bevisligt sande, formede han 
publikums indtryk af omgivelserne. Herved 
undgik han prestigetab, som var blevet for
voldt, hvis han blev grebet i direkte løgne. 
En femtedel af hans direktiver til pressen i 
årene 1939 -44 var ordrer om at tie med det 
ene eller andet (Jacques Ellul: Propaganda, 
New York 1965, s. 56). 

Udvalgsteknikken er blevet gangbar igen 
· nu i visse mediers oplysning om flygtninge
og indvandrerforhold. Ved fremhævelse af 
V!Meoplysninger og undertrykkelse af andre 
bøjes det indtryk, publikum får. 

Kendsgerninger? Vorherre bevares! Jeg fo
retrækker nu de gængse meninger. 

Politiken og sandheden 
Den viste artikel fra Politiken (18/11 89) 

om, at indvandrertallene overdrives, udgør 
et sådant eksempel. Den bygger på et tema, 
som Aygtningebjælpen i de seneste måne
der bar kørt frem. Der er, siger Aygtninge
hjælpen, overhovedet ikke så mange fami
liesammenføringer, som nogen vil hævde. 
Kun godt halvdelen af familiesammenf~ 
ringstilladelserne (på flygtningeområdet) re
sulterer i en faktisk sammenføring. 

Med dette tal S-Om udgangspunkt • som 
altså kun gælder flygtninge (1200 familie
sammenføringstilladelser i alt i 1988). for
fatter Politiken en overskrift, som uvæger
ligt må give læseren indtryk af, at det drejer 
sig om indvandrere som helhed. 

Politiken fortæller ikke om det langtstør• 
re sammenføringstal for de »gæstearbej
dere«, der allerede er etableret her. I Jyl
lands-Posteo 21/ Il kunne viceborgmeste· 
ren i Farum f.eks. fortælle, hvorledes 29 
tyrkere i halvfjersernes begyndelse nu er 
blevet til ca. 700. Og fra Ishøj fortælles, 
hvordan 21 tyrkere i l970er blevet til 450i 
kraft af familiesammenføringer (Berlingske 
Tidende 23/7 89). 

Alt dette fortælles altså ikke. Det fortæl
les ikke, at hver ijerde skolebarn, der be
gyndte I. klasse i Københavns kommunes 
skoler i august 89; var indvandrerbarn. Det 
fortælles ikke, at den officielle udlændinge
statistik ikke medtager det samlede antal 
indvandrere (idet bl.a. de, der bar fået stats
borgerskab, samt indførte børn under 18 år 
er holdt udenfor). Tværtimod indeholdt Po
litiken 23/ 11 88 en stor artikel, som fortalte, 
at under 3 % af os er »indvandrere«, idet 
man bruger den til formålet med sikkerhed 
urigtige udlændingestatistik som målestok. 

Den, der udleverer sit land ... 
Resultatet af Politikens form for informa

tion udebliver da heller ikke. I et læserind· 
læg i bladet 19/11 89 hedder det, at vi har 
alt for få fremmede. »Karakteristisk for en 

stor del af bekymringerne (med hensyn til 
den voksende indvandring) er, at de kun i 
ganske ringe omfang baserer sig på facts, og i 
det hele taget synes faste kendsgerninger 
kun at spille en mindre rolle for dem, der 
føler sig truet af de fremmede«, siger læser
brevsforfatteren videre. 

Tilfældet er karakteristisk: Med ud
gangspunkt i egen mangelfuld viden skældes 
Den Danske Forening så meget ud, at man 
endog afskærer sig selv fra at få den fulde 
video fra foreningen. 

Hvem har skylden for sådant, og hvad vil 
det ende· med? 

I den store danske ordbog hedder det, at 
en forræder er en person, der udleverer sit 
land eller ,ine landsmænd til fremmede . . . 

Fremmede 
regeringers interesse 
- og den danskes 

Den Danske Forenings ledelse har haft 
den nlfredsstillelse på det seneste at få flere 
invitationer fra fremmede landes ambassa
der, der ønskede oplysning om foreningen 
og om forholdene i Danmark på fremmed
politikkens område. Vi har naturligvis hjul
pet de pågældende venligtsindede regerin
ger. 

En tilsvarende henvendelse er ikke 
kommet fra den danske regering. Som det 
fremgår af en af artiklerne i dette nummer af 
,,Danskeren«, er det nu endog kommet der~ 
til, at private forretningsmænd og lobbyor
ganisationer øjensynlig kan hindre med
lemmer af regeringen i at høre dennes egne 
embedsmænd! 

Derfor er der udenlandske regeringer, 
som i dag er bedre underrettet om det mate
riale, Den Danske Forening ligger inde 
med, end den danske regering er. 
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Nye rekord-tal for 
tilstrømningen 
Af cand. oecon. Ebbe Vig 

l ntet samfundsproblem lader sig debatte
re uden der findes en beskrivelse af virkelig
heden. Kan beskrivelsen eventuelt forsinkes 
i forhold til beslutningerne, bliver debatten 
frem til dette punkt selvfølgelig mangelfuld. 

I begyndelsen af juli kunne man læse i 
Ekstra Bladet, at tilstrømningen af udlæn
dinge nærmest var gået i stå, fordi der kun 
havde været 480 ansøgninger om indrejse 
fra danske repræsentationer i udlandet. 

Flygtningeltjælpens fordrejninger 
Derefter gik Dansk Flygtningehjælp 

(DF) i gang med sine sædvanlige fordrejede 
beskrivelser. 

De, der fulgte med i opgørelser fra officiel 
side, måtte undre sig. Der var intet at finde. 
Først den 25/9 forelå halvårsopgørelsen. 
Og så var strømmen alligevel ikke standse~ 
tværtimod. Alle kategorier var i vækst i for
hold til i 1988, bortset fra ansøgningerne 
stilet fra udlandet. 

De første seks måneder gav 2.040 god
kendte opholdstilladelser til asylanter. Hele 
sidste år godkendtes 3.905 til Dansk Flygt
ningehjælps indskolingsprogram. • 

Familiesammenførings / etableringstil
ladelser vedrørende I., 2. og 3. generation af 
indvandrede, som bor her i landet, udgjorde 
de første seks måneder i år 4.124, hvoraf 
2.596 drejede sig om ægteskab/samliv efter 
den famØ$e §9 stk. I nr. 2 i udlændingelov
en: »En udlænding, som samlever på fælles 
bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold 
aflængere varighed med en i Danmark fas t
boende person«. -Dctsam/edeantal i denne 
kategori hele sidste år var 7.559. 

» ... i 1967/68 kom 321 tyrkiske mænd 
med 53 familiemedlemmer hertil. I 1973 
kom så gæstearbejderstoppet. Der var da 
givet opholdstilladelse til 4200 :yrkere. I 
dag er tallet godt og vel 26.000. I min egen 
kommune var der i 1968 29 tyrkere, i 1978 
125, i 1982 359, i 1987 534 og i dag er tallet 
700. Gæstearbejderstoppe! blev indført i 
I 973, hvordan i alverden kan der så være op 
mod 27.000 gæstearbejdere og familiemed
lemmer her i landet i dag?« 

Poul E. GUSlafsson. viceborgmester i Farum 
Jyll.1ods-Posten 31/10 1989 
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Når det viser sig hven år, at der godken
des langt de fle.<te sidst på året, kan det 
derfor allerede nu fastslås, at tilstrømningen 
i år bliver større end sidste år. 

Den sidste kategori var sammenf0rteffa. 
milieetablerede med herboende flygtninge. 
Tallet her forlød fra Danmarks Statistik at 
være ca. 1.000 mod samlet 1.210 be/esidste 
år. 

Talvirvar hindrer planlægning 
Det er vigtigt at hæfte sig ved, at der er 

tale om »godkendte opholdstilladelser« ikke 
om personer. Nogle godkendelser drejer sig 
om ansøgninger fra udlændinge, der allere
de opholder sig her i landes andre effektue
res ikke straks, om nogensinde. Det kan 
dreje sig om personer, der har søgt tiere 
lande på en gang eller som i sidste ende 
godkendes her i landet på et andet grundlag. 

Det kan vare endog særdeles længe, in
den persontilgangen kan måles på grundlag 
af de opholdstilladelsestal, der læses ud af 
vor flygtningestatistik. Først når der forelig
ger et personnummer og en fast bopæl, frem
går det af den såkaldte udlændingestatistik, 
hvor mange der er kommet. Som det frem
gik af sids1eårsberetning fra Direktoratet for 
Udlændinge, kan der gå flere år, mens ud
lændingen stadig opholder sig her i landet og 
venter på sin sag og eventuelt sine fornyede 
ansøgninger. 

Dette betyder naturligvis, al der slet ikke 
kan planlægges efter vor flygtningestatistik. 
Alligevel vil en vækst i de tilsvarende kate
gorier fra kvartal til kvartal vise, at tilstrøm
ningen tager til. Også opgørelsen for tredie 
kvartal er forsinket. Flygtningehjælpen 
mente dog allerede den I/ li at kunne skri
ve om familiesammenføringsantallet i Jyl
lands-Posten. Hverken til etableringsantal
let eller sammenføringsantallet var særligt at 
bemærke, hed det. Desuden var de fleste 
sammenføringer/etableringer jo med dan
skere, der ønskede at etablere sig med en 
udlænding, mente DF. 

At dette sidste kunne dreje sig om pro
formaægteskaber, som vi ved florerer, be
mærkedes der ikke noget om. Beskrivelsen 
afjournalis1 Ralf Andersson fra DFvarsom 
sædvanlig »humanitær, bevidst og ganske 
privat«. Vi andre, der kun kan bruge de 
officielle tal, kunne ikke sige meget til talan-

gi velserne vedrørende tredie kvartal, for tal
lene forelå ikke! 

Mon politikerne har det samme problem 
ved de aktuelle drøftelser af netop sammen
føringsreglerne og de årlige antal, og mon de 
havde lignende problemer i sidste kvartal, 
da der skulle tages stilling til Tillægsbevil
lingsloven?? 

Love usynligg0r de fremmede 
Fremmedandelen i befolkningstallet er 

noget, der tit henvises til. Dels er den langt 
større, end der kan læses ud af opgørelserne. 
§3 og §5 i lov om dansk indfødsret betinger, 
at de naturaliserede ( de, der får dansk stats
borgerskab ved lov), deres børn på naturali
sationstidspunktet og de efterfølgende fødte 
bom medregnes som danske. 

Noget tilsvarendesker ikke i Sverige. Her 
kan man se antal fødte i Sverige efter stats
borgerskab og fødte udenlands med svensk 
henholdsvis udenlandsk statsborgerskab (se 
StaL Årbok 1986, tabel 29, side 34-35). 

Endnu mere uigennemskueligt bliver det 
hele af følgende grund: Om fåår vil antallet 
af naturaliserede hvert år i antal modsvare 
udvandringen (netto) af danskere og til
strømningen af fremmede. Derefter ses 
fremmedandelen ikke mere vokse. Det 
eneste, der så ændrer sig er vores be[olk
ningssammeosærning - vor kultur og vort 
sprog. Men det viser statistikken intet om. 

Jo, virkelighedsbeskrivelsen forvanskes. 
End ikke antallet af udlændinge fordelt på 
nationaliteter i bestemte boligområder må 
kunne optælles ved hjælp af personnumme
ret, siger myndighederne. Man er henvist til 
med en velvillig boligforening at optælle 
lejekontrakter efter fremmedartede navne. 

Dette sidste spørgsmål knytter sig, hvad 
lovgivning angår, også til problemet med at 
opgøre udgiftstrækket på vore forskellige 
love. Intet skulle forhindre opgørelser til 
statistikformål efter §9 stk. 2 i lov om offent
lige registre (lovbk. 1987-10-02 nr. 621). 
Kommunernes Landsforening har i 1986 
fremsat ønske om at anvende loven netop til 
de nævnte formål. Indenrigsministeriet afvi
ste dengang, at anvendelse måtte finde sted. 
Siden har det såvidt vides ikke været drøftet 

Er der virkelig ingen politikere på Chri
stiansborg, der vil tage dette problem op og i 
sagens og nationens interesse standse sabo
tagen og skaffe os en ordentlig statistik? 

• 
»Det er min egen vurdering, at med de 

mange skolesøgende børn, som i de kom
mende år skal hente en ægtefælle med fami
lie herop, vil vi om 10 år stå med 100.000 
arbejdslØ$e gæstearbejdere«. 

Poul E. GUSlalsson. viceborgmester i farum 
Jyllands-Poste,, 31/10 1989 
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Patriotisme og nationalisme 
uden racisme 

I »Danskeren« nr. 3,juni 1989, bragte vi 
b:lde en kort anmeldelse af nordmanden 
Kaare Ruuds nye bog »Hvad skjer med 
No1ge?«(s. 16)ogidanskoversættelseet af 
bogens kapider »Retsvi/dfarelse om asylret· 
ten« (s. 5). Flere indlæg i dagspressen har i 
den senere tid bekræfte~ at denne retsviJdfa. 
relse også er vidt udbredt i Danmark, endog 
blandt vore lovgivere. En anden vildfare/se 
er den helt meningsløse anvendelse af be
grebet og udtrykket »racisme«. I det følgen
de bringer vi i dansk oversættelse Ruuds 
forsøg på at klargøre nogle af de grundlæg
gende begreber og udtryk i indvandringsde
batten. 

Modstanden mod folkevandringerne til 
Norge og andre lande bar sit ideologiske 
grundlag i patriotisme og nationalisme. Ra
cisme er hverken nødvendig eller ønskelig i 
motiverne for en restriktiv indvandringspo
litik. Men først lidt om, hvorledes debatten 
for og imod indvandring bar artet sig i Nor
ge. 

Indvandringsdebatten 
Debatten om indvandringen har været 

præget af megen irrationel argumentation. 
Den har hidtil været sagligt indskrænket og 
meget følelsesbetonet. Sagligt set har man 
undgået hovedspørgsmålene om fremtiden 
-hvilken slags befolkning og samfund øn
sker vi os her i landet? Det har været nær
mest tabu at tale om folkeindvandringens 
virkninger på befolkningens etniske sam
mensætning iod i næste århundrede og om 
de sociale, kulturelle og politiske konse
kvenser på længere sigt. I stedet for bar 
debatten drejet sig om dagens umiddelbare 
problemer og om omkostninger forbundet 
med at modtage og integrere fremmede ind
vandrere i det norske samfund. Kortsigtede 
problemstillinger er mundet ud i perspektiv
løse øjebliksløsninger. 

Det faktum, at debatten har været meget 
følelsesbetone~ er noget, begge parter, både 
tilhængerne og modstanderne, bar fået at 
mærke. Indvandringstilhængerne gav bold
en op til dette ved at kalde modstanderne for 
»fremmedhadere«, »racister« eller »nazi
ster« og deres holdninger og meninger for 
»væmmelige<<. »kvalmende<<, »afskyelige«, 
»grumsede« o.l. Senere tog modstanderne til 
genmæle ved at kalde tilhængerne for 
»landsforrædere((, »indvandringsprofitører<~ 

eller "rødnazister« og deres holdninger/
meninger for »naive<~ »fanatiske<~ »usle« 
o.l. Betegnelsen »rødnazist« er specielt in
teressant, som et modtræk mod »nazist« og 
»nynazist«. Forholdet er det, at de mest ven
streradikale indvandringstilhængere, lige
som nazisterne i sin tid, bruger trusler om 
vold og anden meningsterror for at skræm
me modstanderne fra at mødes eller at ud
trykke deres meninger offentligt. Rødnaz.i
sterne tåler åbenbart ikke andre meninger 
end deres egne. Det er en farlig form for 
intolerance. 

I en politisk debat som denne er det hver
ken muligt eller ønskeligt helt at undgå fø
lelsesladede ord. Men i den udstrækning, 
ordene også har erkendelsesmæssig mening, 
bør denne fastholdes uden at forvrides i den 
hensigt at manipulere med følelser. Man må 
kunne spørge om sandbedsværdien: Er det, 
som siges, sandt eller usandt? 

Det mest misbrugte og vildledende ord i 
indvandringsdebatten er »racisme«. Det 
misbruges systematisk af indvandringstil
hængere som et skældsord for at sætte et 
nedværdigende stempel på deres modstan
dere. Saglige argumenter bliver da unød
vendige. Som den danske sognepræst Søren 
Krarup har sagt i denne sammenhæng: »Sæt 
skældsordet på din modpart, så har du vun
det sejren!« 

Efterhånden er der gået i den grad inOati
on i brugen af ordet »racisme<~ at det hæftes 
på snart sagt enhver, som gør indvendinger 
mod stor indvandring. Sandbedsværdien er 
blevet minimal, i hvert fald i forhold til 
ordets leksikalske betydning. Ordet funge
rer som et middel til at bolde debatten på det 
irrationelle plan. 

Som led i en bevidst begrebsforvirring og 
vildledende sprogbrug kalder nogle af de 
mest radikale indvandringstilhængere sig 
for »antiracister«, også det med tvivlsom 
sandbedsværdi. En rigtigere betegnelse ville 
være »antinationalister«. 

I det følgende gives en nationalistisk ver -
sion af begreberne racisme og nationalisme. 
Man må samtidig være opmærksom på, at 
ikke alle indvandringsmodstandere bryder 
sig om at blive kaldt »nationalister«. De er 
ofte bange for ordets negative associationer 
og foretrækker betegnelsen »patrioter«. 
Imidlertid er patriotisme og nationalisme 
nært beslægtede ideologier. For begge er 

Af Kaare Ruud 

begrebet tilhørsforhold centralt: Patrioterne 
lægger vægten på tilhørsforholdet til rnødre
landet eller fædrelandet (patria), medens na
tionalisterne samler interessen om tilhørs
forholdet til de folkegrupper, som hører 
hjemme i landet. 

Racisme 
Ordet »racisme« burde være forbeholdt 

den oprindelige leksikalske betydning, nem
lig det syn, at enkelte raoer • fortrinsvis den, 
man selv tilhører - er andre racer biologisk, 
fysisk, kulturelt og intellektuelt overlegne. 

En sådan opfattelse lå til grund for Hitlers 
og nazismens teser om den ariske raoes over
legenhed, med velkendte uhyggelige følger 
for folk af "Javerestående racer« Sådanne 
opfattelser og deres politiske følger bar givet 
ordet »racisme« en følelsesmæssigt negativ 
ladning, som gør det uegnet til saglig debat, 
uanset hvilken betydning man lægger i ord
et. 

Nationalisme 
Ordet »nationalisme« har både negativ 

og positiv ladning. Men logisk set er natio
nalisme ikke andet end en form for etnisk 
kollektivisme, nogle vil sige etnocentrisme. I 
denne betydning er nationalismen som ideo
logi noget ganske andet, nærmest det mod
satte af nazismen og dens indbyggede racis
me. Den etnocentriske form for nationalis
me respekterer fuldt ud alle racer, folkeslag 
og kulturer efter princippet: ulighed med 
ligeværd. Den er i sit væsen defensiv, ikke 
offensiv. Kernen i tankegangen er, at ethvert 
folk eller enhver nation ( en nation kan bestå 
af personer fra flere folk) har kollektiv ret til 
at være sig selv og udvikle sig kulturelt og 
politisk inden for sit eget land/territorium 
uden massiv indblanding udefra, herunder 
folkeindvandring. 

Folkegrupper, der er forskellige, er men
neskeligt ligeværdige, men ikke ligeberetti
gede til ethvert land. Ethvert folk har et eller 
flere lande, hvor det kollektivt hører hjem
me. Uerstattelige livsværdier ligger i det at 
kunne leve i et land/storsamfund, hvor 
menneskene har meget væsentligt 111 fælles, 
historisk og kulturelt, som binder dem 
sammen. Med andre ord, menneskene 
trænger til at leve i nationale fællesskaber. 

Nationalistiske ideer bruges af stater 
overalt i verden til at beskytte deres folk og 
nationer, uanset hvilken race eller kultur· 
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kreds de tilhører. Ikke mindst efterkrigsti
dens afkolonisering og nuværende selv
stændigbedsbevægelser, f.eks. blandt baske
re, eritreere, kurdere og tamiler, såvel som 
mange urfolks retmæssige krav på at Il lov 
til at beholde deres gamle territorier for sig 
selv, ville væremeningsløse uden ideologisk 
grundlag i etnisk kollektivisme. Næppe no
gen ville vel finde på at kalde alle disse 
bevægelser og holdninger »racistiske«, blot 
fordi de ønsker at vinde eller bevare frihed 
og kontrol for deres folk i, hvad de anser for 
deres lande. Derimod kaldes de med rette 
»nationalistiske«. 

Det kan da heller ikke i og for sig være 
racistisk at hævde, at Norge er og bør blive 
ved med at være et land i det væsentlige for 
nordmænd, og at den norske stat gennem 

indvandringsbegrænsning må kunne favori
sere nordmænd frem for udlændinge. Et så
dant synspunkt går næppe længere end det 
princip, som er nedfældet i den almindelige 
folkeret, men stadig overset i norsk asylde
bat Enhver suveræn stat har ret, men ikke 
pligt til at tage imod udenlandske borgere, 
herunder bevilge asyl. 

Vend sagen om 
Lad os vende sagen om: Hvordan ville de 

folk, som vore indvandrere nu kommer fra, 
reagere, efter at de havde vundet deres selv
stændighed, hvis nordmænd i tilsvarende 
befolkningsrelative tal ville komme og slå 
sig ned for altid som nye folkeminoriteter i 
deres lande? Efter at havearbejdet interna
tionalt det meste af en generation i sådanne 
lande er jeg overbevist om, at den national i-

sliske, højst berettigede modstand der ville 
blive meget stærk. Men Il ville vel finde på 
at kalde den »racistisk«. Hvorfor skal da 
modstand mod kollektiv indvandring (fol
keindvandring) kaldes racistisk, når van
dringerne har modsat retning? 

Effektiv hjælp 
Nationalister og palrioter er næppe min

dre indstillede på at hjælpe ægte flygtninge 
og andre nødstedte i verden, end de selvbe
staltede »antiracister« er det. Men for at gøre 
hjælpen så effektiv som muligt for dem, som . 
trænger mest til den, er strategien og priori
teringen en helt anden end det at åbne græn
serne for nye folkevandringer - de være sig 
til Norge eller andre lande. Det ville være i 
både menneskets og naturens interesse, at 
sådanne vandringer hurtigst muligt ophørte. 

Fragment til en nationernes 
naturhistorie 

Hvilke konsekvenser vil det få, hvis man 
som de toneangivende »kulturradikale« be
tragter Danmark som et indvandrerland? 

Der er jo ingen tvivl om, at vi på grund af 
de anti-koloniale bevægelsers barbari står 
over for en ny folkevandrings- og korstogs
periode, som i styrke ikke vil stå tilbage for 
de tidligere af slagsen, og at Danmark på 
grund af sin privilegerede stilling vil være et 
af brændpunkterne i denne verdensmagter
nes titaniske kamp. Kun en fast sammentøm
ret nation vil kunne modstå de kommende 
flodbølger. 

Den biologiske parallel 
Man kunne betragte nationen Danmark 

som en biologisk art med en selvstændig 
værdi, hvis arveanlæg er den kulturelle tradi
tion, mens andre nationers kulturer(= ar
ter) udøver et selektioospres (konkurrence), 
der langsomt ændrer vor nations anlæg. Det
te er kun naturligt. Men hvis selektionspres
set pludselig bliver forstærket og der samti
dig finder en immigration af kulturfremme
de sted, så at nationens arveanlæg altså 
»muterer« og bliver dårligere tilpasset livets 
krav, vil danskheden som egenart alt i alt 
blive meget sårbar. 

En sådan svækket nation, hvor ikke alle 
hundrede procent føler sig som fx danske, er 
naturligvis - ligesom en syg art med deraf 
degenereret adfærd - splittet, uden sundt 
naturligt forsvarsinstinkt; er i det hele taget 
livsuduelig og kan derfor ikke modstå en 
tilstrækkelig stærk og fanatisk ydre fjende. 
Derfor modner den igangværende folkevan-
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dring med en naturlovs sikkerhed grunden 
for de fjendtlige korstogs sejr - ligegyldigt 
hvor godt de nye minoriteter ellers opfører 
sig. 

Danskheden som truet art 

Ligesom den biologiske art i naturen er 
det ikke en nations opgave at gå heltemodigt 
til grunde. Deas grundlæggende mission her 
i verden er simpelthen at opretholde sin 
eksistens og dermed bidrage til opretholdel
se af en kulturel diversitet (mangfoldighed) 
på kloden. Det er ligeså essentielt for men
neskenes åndelige velfærd som den biologi
ske diversitet, man taler så meget om, er det 
for vor fysiske velfærd. Danskheden er en 
truet art! 

I øvrigt bør tingene sættes lidt i perspektiv. 
Danmark kan højst bære at give logi for 
nogle fil tusinde integrationsvillige af ver
dens ene milliard nødlidende. Overdriver 
man detteantal (medførende kulturel muta
tion), ødelægges samfundets dynamiske lige
vægt (naturlige langsommeevolution) inde
fra, og det vil derfor falde sammen som et 
korthus ved den mindste berøring udefra. 
Dermed vil enhver virkelig hjælp til omver
denen for evigt blive umulig, da verden vil 
være givet de vilde rovdyrnationer i vold. 
Som en lille godmodig »vegetar« i nationer· 
nes blandede selskab befinder vi os jo ne
derst i den internationale fødekæde. 

Artens udslettelsesrisiko 
Ligesom i et økosystem gælder altså også 

i det internationale hjælpearbejde det eneste 

sunde politiske princip: Den gensidige og 
velforståede, sunde egeninteresse - ikke mis
forstået 1olerance og selvudslettende messia
nisme. Hvis denne sidste mentalitet skulle 
sejre i hele det danske folk - h,,ilket jeg dog 
nægter at tro - er det selvfølgelig ligesom for 
arten i naturen også kun ret og rimeligt, at vi 
går under; for et folk, som har mistet sin 
fundamentale livsvilje, fortjener kun at dø. 

Læg i øvrigt mærke til, at nationerne her 
betragtes som det afgørende element i ver
denssystemet. Hvilken folkegruppe inden 
for nationerne det enkelte menneske tilhør
er, er i denne sammenhæng uden betydning, 
når det i handling blot viser, at det helhjertet 
vedkender sig sin nuværende hjemstavn. 

Men: kun enkelte voksne individer i små 
mængder (og adopteredesmåbørn) viser sig 
i praksis at kunne gennemføre den nødven
dige totale assimilation - som i længden er 
det eneste alternativ til libanesiske, eller en
gelske, tilstande. 

Lad os derfor - ligesom vi vil forhindre 
dyre- og plantearters uddøen - stå sammen 
om at bevare danskheden. Det bliver vort 
væsentligste bidrag til kampen mod, at hele 
verden med tiden bliver et ensartet gråt mas
sesamfund. Mangfoldigheden er selve livets 
værdi. Den kulturelle ørkendannelse må 
standses. 

Peter Buh/ 
biologistuderende 
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Flygtningehjælpen og 
de pengeførende lag 

Flygtningehjælpens evne til at finde pen
ge har længe været imponerende. Tilsynela
dende må den ha ve folk siddende, som ikke 
foretager sig andet end at finde ud af, hvor 
der er noget at hente, og at dræne disse 
kilder. 

Den Danske Forening er kommet i be
siddelse af et »projektkatalog« hidrørende 
fra organisationen. Formålet med kataloget 
angives i dets indledning at være »udvikling 
af utraditionelle integralionstilbud og styr
kelse af det tværsektionelle arbejde«. 

Dette kan man jo lægge i, hvad man vil. 
Reelt drejer del sig om en opstilling af pro
jekter og en oversigt over fremgangsmåden 
til fremskaffelse af penge. 

Projekter med høj snabelføring 
Det er faniasifulde projekttitler, der op

findes. F.eks. kan nævnes »flygtningeinte
gration uden klientgørelse<\ »cafe-rådgiv
ning«, »videregående integration med ud
gangspunkt i boligområdetsnærmiljø,~ »in
tegration af iranske flygtninge på Rasmus 
Rask-kollegiet« (som tilstræber »afholdelse 
af møder, fælles.~pisninger, udstillinger, eks
kursioner, musikarrangementer m.v.,,) og 
»integration i boligområdet Åhaven« (som 
bl.a. skal sørge for »arrangementer, udflug
ter« m.v.). 

Endvidere kan nævnes »Forsøg med in
tegrationsmodel for flygtninge og indvan
drere i et boligområde i Randers«, hvori 
bl.a. indgår etablering af et »værested« og en 
fritidsfiskergruppe. Dette projekt forudsæt
tes i øvrigt betalt af bl.a. Helsefonden, K re
ditforeningen Danmarks Fond for særlige 
Formål, Dronning Margrethes og prins 
Henriks fond m.fl. 

Penge til vindmusik og måneskin 
Tilbudene er i det hele taget alsidige. Der 

søges f.eks. skabt et kursus i trafiklære, en 
pensionistklub (som skal finansiere »sam
vær«), en »international madklub<~ hvor 
man skal »lære hinanden at kende på tværs 
af landegrænserne«, og et »pladestudie og 
mediebiks«. 

Mere dunkelt er det, hvad der skal foregå 
på projektet »kvinde/børneaktiviteter«. 
Det sigter på »at varetage informationsfor
midling om flygtningekvinder og -børn og 
at udvikle og gennemføre særlige initiati
ver« for disse - til hvilket formål der er ansat 
en medarbejder. 

I projektet ,,kvindeklub« skal flygtninge
kvinderne samles i en cafe og have nogle 
timer sammen uden mand og børn - betalt 
over »kulturbudgettet«! Og i projektet 
»flygtningevenners organisering vedr. drift 
af cafe/butik« skal der skabes ,,et mødested 
for flygtninge og danskere og gives flygtnin
gevennerne rcci indflydelse på integrations
arbejdet« Det skal betales over løntilskuds
ordningerne for arbejdsløse. 

Såvidt ses drænes ialt 32 kilder ræk kende 
fra Socialministeriet til menighedsråd, ple
jehjem, idrætsforeninger m.fl. 

Efter en gennemgang af materialet står 
det fast, at der ikke er ret meget, der ikke 
søges tilskud til, at personlige fornøjelses
foranstaltninger let kan puites ind i en ram
me, hvor de kan tiltrække tilskud gennem 
Flygtningehjælpens projektordninger, at 

Herregud! 
Vi kender dem så godt efterhånden, ikke 

sandt? Læserbreve, hvis væsentligste argu
mentation er skældsord mod Den Danske 
Forening. Typisk skrevet af personer, som, 
hvis man spørger dem direkte, ikke aner, 
hvad det er, foreningen foretager sig, og som 
ikke har læst en linie af dens udgivelser. 

Men hvad skal læserbrevsredaktørerne 
gøre? En undersøgelse af de Større aviser, 
foretaget af Weekendavisen (20/10) viser, 
at kritikerne af den nuværende indvan
dringspolitik ganske dominerer spalterne. 
Kun i de blade, som kunstigt censurerer 
vægtningen (således Politiken), ser det an
derledes ud. 

Så redaktørerne trykker, hvad de kan få 
fat på af indvandringspositive indlæg for 
dog at opretholde et vist skær af debat. 

Men disse positive indlæg har ikke meget 
at byde på. Flygtningehjælpen, der jo lønner 
en stab af professionellemediefolk, har gan
ske vist iværksat en oplysningsoffensiv og 
sender aviserne identiske indlæg med talma
teriale. Men ikke mange tror på tallene. Og 
vi vil ikke bruge tid på at imødegå dem. 
Hvorfor skulle vi det, når vi ved, at Flygt
ningehjælpen nægter at lade uvildige kon
trollere tallenes rigtighed? 

De store blade bringer imidlertid troligt 
Flygtningehjælpens påståede taldokumen
tation - selv om debatredaktører ellers helst 

udgifterne til alle mærkværdighederne langt 
fra alle er med i de udgift.Stal, Flygtninge
hjælpen officielt skilter med, og at det hele er 
sat overordentlig professionelt i system. 

Danmark har flere hundrede tusinde ar
bejdsløse. Hver ottende dansker er i håbløs 
i:æld. Hver femte kvalificerer sig som fattig. 
Vi har 20.000 hjemløse danskere. Alene 
renterne på udlaodsgælden har passeret 50 
milliarder årligt. Livsbevarende foranstalt
ninger for en flygtning i Afrika kan gennem
føres for 4 cents om dagen. 

Men hvad i alverden vedrører det vore 
professionelle hjælpemagere? De vil hellere 
være moderigtige og lege med eksotisk cafe
rådgivning, kælne mediebikse og interna
tionale feinschmecker-klubber for fri.sindets 
fædrelandsløse hattedamer. • 

ikke bringer indlæg, der også er tilsendt et 
andet, konkurrerende blad. Der er jo ikke 
meget andet at tage af. 

Bortset alL'lå fra de sædvanlige skældsord 
om Den Danske Forening. 

Apropos det. Det viste indlæg blev bragt i 
Weekendavisen 10/11. Og for at få plads til 
det, blev et andet indlæg skåret ned. 

Det bortSkårne indeholdt den interessan
te oplysning om Flygtningehjælpens censur 
afRolighedsmødet (jf. artiklen herom s. 17). 

Så trængt er altså Weekendavisens de
batredaktør, at han prioriterer offentligg0-
relsen af skældsord som vigtigereend oplys
ning om, hvorledes debatten censureres! 
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Tamileksemplet 
Mi~bruget af Danmarks humanitære sy

stem illustreres gennem tamileksemplet. 
Der befandt sig ifølge Danmarks statistik 

pr. l/1 88 4.034 statsborgere fra Sri Lanka 
her. 11988 kom der 605 spontane asylansø
gere derfra, samt 75 som ansøgte om asyl 
efter lovens §7, stk.4. 448 blev overgivet 
som godkendte asylanter til Flygtninge
hjælpen (Direktoratet for Udlændinge, Års
beretning 1988). 

Det drejer sig om tamiler, som er en op
rindeligt indisk folkegruppe, og som under 
uroen på Sri Lanka er søgt til Danmark i 
stedet for til folkefælleme på det indiske 
fastland, sådan som ca. 150.000andre tami
ler har gjort under urolighederne. 

Det er godtgjort, at en tamilsk familie på 
syv efter ankomsten hertil kunne oppebære, 
hvad der svarer til 22. 700 kr. om måneden • 
efterskat (Jyllands-P~ten 4/9 og 25/9 88). 

Godkendelsen som asylant her beror efter 
loven som altovervejende hovedregel på tro
værdigheden af asylsøgerens forklaringer. 
70-80% af de indrejste spontane asylan
søgere opnår asyl (Mberetningen s. 14). En 
EF-undersøgelsesbetænkning (PE DOK 
A2-227/86/B)angiver(s. 23), at ca. 90%af 
tamilerne godkendes som flygtninge i 
Danmark. 

Schweiz og Holland lader sig ikke narre 
I andre europæiske lande har man be-

Propaganda
ministeriet 
arbejder 

Det oplyses nu, at den første del af de IO 
~illion~r.kr., som Folketinget har bevilget 
ttl »akt1v1teter mellem flygtninge, indvan
drere og danskere« nu er blevet uddelt. 

Social- og Propagandaministeriet bar 
bl.a. ydet støtte til et større arrangement i 
Århus mod »racisme« og til en tyrkisk »kul
turuge« i Randers. 

Så vidt det har kunnet oplyses, kan der af 
bevillingen kun gives bidrag til sådanne 
holdningspåvirkende projekter, altså pro
paganda. Derimod synes der ikke at være 
mulighed for at få penge til den højst til
trængte saglige undersøgelse og oplysning, 
som Den Danske Forening så ofte har efter. 
lys~ om de problemer, der knytter sig til 
masseindvandringen. 
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mærket en ejendommelig tilstrømning af 
tamiler. Ifølge den internationale presse 
gennemførtes der på denne baggrund for 
nogen tid siden i Schweiz en egentlig politi
mæssig undersøgelse af baggrunden for 160 
tilfældigt udvalgte tamilers asyltilladelser. 
Kun for 2's vedkommende kunne undersø
gelsen bekræfte de pågældendes reelle flygt· 
ningestatus. Historien er søgt verificeret 
gennem den schweiziske ambassade, som i 
brev af 25/7 89 oplyser bl.a. følgende: »I 
perioden fra januar til august 1989 blev kun 
5,6% af immigranterne fra Sri Lanka til 
Schweiz accepterede som ægte flygtninge. I 
tidligere år har dette tal været lavere, fordi vi 
søgte først at behandle de ansøgninger, der 
mere eller mindre tydeligt er ubegrundede ... 
Det konkrete eksempel med de 160 tamiler 
er ikke kendt for vor kontakt, men det ser ud 
til, at det refererer til en kvartalsstatistik over 
ansøgninger, som blev vurderet på et tids
punkt, muligvis i 1986«. I Holland lykkedes 
det efter megen tummel at hjemsende nogle 
af dem, til trods for at de hævdede, at de ville 
blive arresteret straks ved ankomsten til 
lufthavnen. Den hollandske ambassadør 
mødte forklædt op i lufthavnen ved deres 
ankomst og konstaterede, at der intet skete 
dem, men at de forlod stedei i luftkonditio
nerede biler sammen med andre turister og 
kørte til et middelklassehotel. (Financial 
Times 22/8 89). Samtidig med at famme
sammenføriogerne pågik her i landet i hen
hold til ombudsmandens omstridte afgørel
se, var FN i fuld gang med en gnidningsfri 
repatriering. I midten af marcs 1989 var 
35.000 sendt til deres oprindelsessteder i 
tamilområderne på Sri Lanka. Arbejdet er 
beskrevet i FN-organet Refugees, april 
1989. 

Ifølge private kilder stammer en del af de 
tamiler, som er kommet til Danmark, slet 
ikke fra Sri Lanka men fra Indien og andet
steds. 

Afslørende dansk undersøgelse 
En privat markedsanalytiker Erik Lund 

har gennemført en pilottest i form af en 
spørgeundersøgelse blandt 15 herværende 
tamilske flygtninge samt en forretnings
mand og en diplomat fra Sri Lanka. Det 
fremgår af undersøgelsen (af 19. juni 89) at: 
• ingen af de 15 havde oplevet de rædsler, 
dansk presse beretter om 
· ingen af dem havde oplevet ubehaglighe
der fra singaleserne, politiet eller andre 
myndigheder på Sri Lanka 
• de pågældende kom fra gode sociale lag 
• de var kommet hertil gennem professio
nelle rejsebureauer, som havde anbefalet 

Danmark på grund af de danske myndighe,. 
ders uvidenhed og på grund af den gode 
danske socialhjælp og retten til at opnå fa. 
miliesammenføring. Hjælpen omfattede 
bl.a. udlevering af passende papirer (pas). 
Prisen for rejsen var på 20.-25.000 kr. 
• de mandlige adspurgte var enten gift eller 
havde ægteskabsplaner, idet de med asylret i 
Danmark kan fA en hvilken som helst pige 
hJemme 
· alle de adspugte levede af dansk social
hjælp 
· foren familiemed trebøm var det modtag
ne beløb efter skat 17.587 kr. pr. md. 
· flere udtalelser tyder på, at der sendes 
mange penge hjem til Sri Lanka 
· udtalelser tyder på, at tamilerne ikke agter 
at rejse hjem, men tværtimod påregner at 
etablere sig her med et selvbærende sam
fund, som forudsættes at have nået ca. 
25.000 medlemmer ved år 2000 
- artiklen i Press, som var med til at rejse 
hetzen mod Ninn-Hansen, byggede på for
kerte oplysninger. De af Press omtalte selv
mord har f.eks. andre årsager end de af 
bladet anførte 
· diplomaten berettede bl.a., at ca. 50.000 
skønnes at have benyttet sig af uroen til at 
emigrere til Canada og Europa i stedet for at 
flygte over strædet til Indien. ingen ønsker 
emigranterne hjem på grund af de store 
pengebløb, de sender hjem fra udlandet. 
Samlet drejer det sig om mere, end teekspor. 
ten indbringer, og mere end der opnås i 
U-landshjælp. 

Pilottesten var tænkt som indgang u1 en 
større undersøgelse,som Erik Lund imidler
tid ikke har kunnet skaffe penge til, idet 
politikerne ikke er interesserede. De af soci
alministeren fremskaffede l O millioner til 
oplysningsformål er klausulerede, således at 
de ikke kan anvendes til oplysning om ind
vandringens problematiske sider eller un
dersøgelser desangående. 

Flygtninge i Danmark koster det 
samme som 14 mio. FN-flygtninge 

FN's flygtningehøjkommissariat har til 
sin rådighed ialt ca. samme beløb til hjælp 
for verdens 14 millioner flygtninge, som 
Dansk Flygtningehjælp opgiver at anvende 
på flygtninge her (en angivelse som i øvrigt 
er for lav). Livsbevarende foranstaltninger 
for en flygtning i Afrika kan gennemføres 
for 4 cents om dagen (lnt. Herald Tribune 
8/9 89). Der dør hver dag 82.000 børn i 
U-landene af sult og mangelsygdomme, 
som hver især kunne have været reddet for 
et beløb på IO cents (Udvikling, sæmr. om 
sundhed, 1984, s. 35). 

Bruttonationalproduktet er 250$ pr. ind
bygger pr. år plt Sri Lanka, og en plantagear
bejder d~r tjener ca. IO kr. om dagen (Ud
vikling, særnr. om Sri Lanka, 1985). 
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Den europæiske massegrav 
Skjult for de fleste forbereder EF's 

embedsapparat en meget u-europæ
isk indvandringspolitik, baseret på 
bl.a. censur af den liberale fremmed
politiks kritikere. Man må frygte, at 
dette muldvarpearbejde overrump
ler de ikke for kvikke EF-politikere. 

Indvandrerne og flygtningene er så man
ge, al man næsten kan tale om en 13. Stal i 
EF. Del udtalte James Glyn Ford, formand 
for en undersøgelseskommission nedsat i 
1984 af Europaparlamentet, i september 
1986 på et seminar om »den voksende racis
me i Europa« (»Samspil« nr. 7, 1986). 

Hvad er EF's holdning til denne indvan
dring -som jo i de forløbne år ikke er blevet 
mindre? Herom handler en række papirer, 
som er sendt gennem EF's krogede gange 
for til sidst at ende hos Ministerrådet. Her 
skal der tages endelig stilling i sagen. Mini
sterrådet består af ministre fra medlemslan
dene. 

EF's u~uropæiske retningslinier 
Den grundliggende opfattelse afspejler 

sig allerede i nogle »Retningslinier for fæl
lesskabets indvandrerpolitik<• (KOM85-
48), som Fællesmarkedskommissionen (Fæl
lesmarkedets administrative organ) i 1985 
sendte til Rådet. Heri fortælles, hvordan 
Kommissionen mener, at EF bør håndtere 
problemet og ud fra hvilke tankegange. 

lndvandrersamfundene i de forskellige 
EF-lande slår, hedder det, over for samme 
problemer, hvad enten de er fællesskabs
borgere eller ej. EF må have som overordnet 
mål at sikre lige behandling af alle indvan
drere i de enkelte lande, uanset oprindelse, 
med hensyn til leve- og arbejdsvilkår (s. I). 
Indvandrerne fra tredielande er nemlig som 
følge af deres lange ophold ( og deres børn 
født i Europa) blevet til permanente befolk
ningsgrupper i EF (s. 5). Kommissionen 
foreslår derfor Rådet, at der træffes beslut
ning om at Styrke indvandrernes stilling 
(bilaget s. 2). 

Til denne holdningsvarer en række udta
lelser i en betænkning fra Kommissionens 
særlige udvalg for sociale anliggender (Dok 
A 2-4/85) udarbejdet på grundlag af omtal
te »Retningslinier«. Indvandrerne er, hedder 
det heri, »en integrerende og uadskillelig del 
af det europæiskesamfund, og de repræsen
terer en realitet, som kræver stadig flere 
indgreb og en ny og tidssvarende politik. En 
så stor kollektiv indvandring i Europa bety
der både noget som økonomisk faktor. .. og 
som kulturel faktor, en opmuntring til at 

finde nye veje, til nye erkendelser mellem 
mennesker af forskellig etnisk og national 
oprindelse, med forskellig kulturel bag
grund og med forskelligt adfærdsmønster«. 

SOS: Fremmedhad! 
Adgangsbegrænsning for arbejdstagere 

fra tredielande er en farlig mekanisme, hed
der det endvidere. (»Tredielande« er i pa
rentes bemærket netop de overbefolknings
ramte lande). Indvandrerne er sårbare, me
ner betænkningen, derved at myndigheder
ne i flere EF-lande skelner mellem arbejds
tagere, der kommer fra tredielande, og dem, 
der kommer fra en anden EF-stat. Det er 
også et problem, siges det, at der i flere lande 
er vedtaget foranstaltninger, som opmuntrer 
indvandrerne til at vende hjem, og at mange 
sådanne hjemrejser ikke beror på indvan
drernes frie vilje. Disse fortsatte restriktioner 
øger »frygten, mistilliden - som endog kan 
bryde ud i had - over for den fremmede«. 

Derfor er selve demokratiet i Europa tru
et, mener betænkningen. Og derfor er det 
mere end nogensinde nødvendigt med en 
mere »opmærksom, aktiv og produktiv po
litik til fordel for indvandrerne«. Der bør 
følgelig udstedes direktiver, som kan binde 
medlemslandene til at sikre indvandrerne et 
effektivt forsvar og en beskyttelse af deres 
rettigheder og værdighed (s. 13-15). Også i 
de allerede nævnte »Retningslinier« under
streger Kommissionen i øvrigt, at tilbage
venden til hjemlandet kun bør findested på 
frivilligt grundlag (s. 15). 

»Indpasning« af indvandrere 
Men bvorledesskal indvandrerneda ind

passes i de europæiske samfund? Også her
på gives der svar i »Retningslinier«. 

Tendenserne til diskriminering i værts
landene og tendenserne til »racisme«, hed
der det, skal overvindes sammen med en 
række andre hindringer for tilvejebringelsen 
af en »stabil« tilværelse for indvandrerne. 
Dettegælder især {forbindelse med tildeling 
af arbejds- og opholdstilladelser, familie
sammenføring og opnåelse af indfødsret (s. 
17). Og i betragtning af den vigtige rolle, 
hjemlandets sprog og kultur spiller for ind
vandrerne, skal deres sprog og kultur be
skyttes. Tosprogethed og opdragelse inden 
for to kulturer er, som det siges, »dels et 
nødvendigt redskab til indpasning i sam
fundet, dels en gensidig berigelse for de på
gældende kulturer« (s. 18). Undervisning i 
hjemlandets sprog og kultur skal også 
fremmes - uden at det dog herved er klart, 
om det kun er europæiske kulturer, der skal 
fremmes (s. 20). Men det fastslås generelt, at 

man skal stræbe efter at få udvidet fælles
skabsbestemmelserne, således at de efter
hånden kommer til at omfatte ogsA arbejds
tagere fra tredielande (s. 23). 

Interessante er de anbefalinger, der gives i 
»Retningslinier« med hensyn til, hvorledes 
de indfødte europæiske befolkningers mod
vilje skal overvindes. Der kan, hedder det, 
f.eks. indføres en årlig indvandrerdag. Der 
bør vedtages en EF-erklæring om bekæm
pelse af racisme og fremmedhad, holdes in
formationsmøder, gives gratis retshjælp, 
hvorved indvandrerne kan gøre deres krav 
gældende og forsvarederes rettigheder, m.v. 
(s. 24). 

»Oplysning« og Jovtvang 
Samme tanker med hensyn til indvan

drernes etablering i Europa afspejler sig i 
betænkningen fra udvalget for sociale anlig
gender (s. 8 og følgende). 

De nationale lovgivninger bør, hedder 
det, samordnes med henblik på bekæmpelse 
af »racisme og fremmedhad<e Der skal dri-

( 0 
6 '?) 

Antiracisme? Skal man være imod noget, 
man ikke er, for ikke at være det, eller skal 
man ikke være imod dem, der er imod det, 
de ikke er, for ikke at blive det, de ikke vil 
være, eller .. . ? 
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