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Illusionernes sammenbrud 
Så sent som i sommer annoncerede Flygtningehjælpen, at man 

ventede at indsamle 60 millioner kr. til »Flygtning 90«. l 1986 
indkom der som bekendt 52 millioner, heraf 23 ved husstandsind
samlingen. 

Efier katastrofedagen 7/10, hvor landets husstande fik lejlighed 
til at spytte i bøssen - eller rettere Jade være, bar selv Flygtninge
hjælpens propagandachef, Slwnstrup, opgivet at nå det opstillede 
mål. I stedet for muntre opfordringer til at punge ud udsendes nu 
l\jertegribende beklagelser over, hvor mange sagsbehandlere, jour
nalister, medierådgivere og andre betydningsfulde folk der må af
skediges i Flygtningehjælpens administration. 

Vi troede da ellers, at hr. Slumstrup havde tænkt sig at anvende de 
rare indsamlede penge på at hjælpe flygtninge ude i verden? Er det 
ikke det, han hele tiden har fortalt, når Den Danske Forening 
kritiserede ham for at bruge pengene til at hjælpe sig selv? 

Resultatet af husstandsindsamlingen 7/10 1990 blev underafte
nens TV-show opgivet til små 19 millioner kr. Dette kunne Den 
Danske Forening ikke få til at stemme med de delresultater fra 
enkeltekommuner,som vi fandt frem til. Vi noteredeogså uforklar· 
lige forskelle i forhold til opgivelserne underTV-5howet ved »Flygt
ning 86« Hvordan havde man også fået indsamlet netop et så 
forunderligt rundt beløb som 500.000 kr. »hidtil iår<~sådan som vi 
kunne se på lystavlen ved udsendelsens stan? Og hvorfor sad 
Flygtningehjælpens formand Nils Foss og propagandachef Slum
strop ligblege i kulissen og svedte, medens de overlod til Poul 
Hartling (der rejser rundt med sin kone på I. klasse for at besøge de 
sultende) at fortælle seerne, hvor fremragende godt det hele var 
gået? 

Natten efter 7/10 efterforskede vi derfor sagen. 
Ved middagstid 8/10 indrømmede Flygtningehjælpen så, at der 

var sket nogle »optællingsfejl« - der var talt små 7 millioner for 
meget med! 

Det havde Flygtningehjælpen iøvrigt vidst siden aftenen før. Men 
der var jo ingen grund til at belaste den gode stemning og dermed 
måske begrænse folks lyst til at ringe pengebidrag ind ! 

Ston set den samlede presse labbede indsamlingsaftenen igennem 
lydigt Flygtningehjælpens serveringer i sig uden at stille spørgsmål. 
Morgenen efter indsamlingen flød aviserne over af rørstrømske 
beretninger om, hvor uventet godt indsamlerne var blevet modtaget, 
hvor mange indsamlereder havde meldt sig i sidsteøjeblik, osv. osv. 
Uden den simpleste kontrol endsige eftenanke præsenteredes det af 
Flygtningehjælpen ønskede rosenrøde billede som den mest guld
randede sandhed, selv om det var massivt forken. 

Hvor længe vil dansk presse virke som indvandringslobbyens 
lydige stik-i-rend-dreng? Hvornår vil de højtgagerede redaktioner 

med deres omfattende tekniske hjælpemidler begynde at tage sig 
deres opgave højtideligt og præsentere den kritiske journalistik, 
befolkningen i et land, der roser sig af at have en fri presse, med rette 
kan forvente? Hvor længe skal ulønnede privatfolk bruge deres 
fritid og private hjem u1 at holde befolkningen ordentligt informeret 
og til at afsløre de manipulationer, som F1ygtoingehjælpen bruger 
skatteydermidler og indsamlede penge til at dynge ud over folk? 

Hvad blev da indsamlingsresultatet? Åbenban ca. 12 millioner. 
Sikken kan vi imidlenid ikke vide det, for Flygtningehjælpens 
regnskabsaOæggelse er som sædvanlig uigennemskuelig. Men vi 
har ud fra det foreliggende lov til at gætte på, at der er tale om en 
halvering af resultatet i forhold til I 986. Regner vi alt med, som kom 
ind op til TV-showets afslutning,så nåede man i år 15,6 millioner, 
medens det u1svarende resultat i 1986 var på 41,7 millioner! 

Trods en massiv medieindsats. Trods kæmpemæssige reklame
budgetter. Trods masser af redaktionel reklame og trods grov under
trykkelse af alle andre synspunkter end Flygtningehjælpens egne i 
reportagen. 

Nogle opfatter det skete som en knusende sejr for Den Danske 
Forening. Det gør vi ik.ke selv. Vi opfatter det derimod som et 
knusende nederlag for en politik, der satte forkælede levebrødshu
manisters fantasterier i højsædet på bekostning af de mennesker, de 
foregav at ville hjælpe. Og hvis vore politikere ikke tager den lære til 
sig. der kan vindes af denne lektion i folkelig modvilje, opfatter vi 
det også som et endeligt nederlag for dem, der bar brug for hjælp. 

Det lykkedes det åndsfællesskab, bvorudaf Flygtoingehælpeos 
skinhumanitet udsprang, at gøre denne til officiel dansk politik og 
dermed at undergrave befolkningens respekt for flygtningearbejdet. 

Det lykkedes at indpode fantasterierne, de lette argumenter og 
vægringen ved at lytte u1 noget som helst andet end den anerkendte 
»humanitære« lære i et forbløffende ston antal politikere og dermed 
at få disse til at gøre fremsynede og ansvarsbevidste medborgere til 
en pariakaste, som man kunne vinde hæder ved at kaste skidt på. 

Men nu er i hven fald en del af luftkastellet altså styrtet sammen, 
nemlig illusionen om den folkelige opbakning. Hvis Flygtninge
hjælpen skal redde situationen, må organisationen nu til at udsende 
bjenegribende bønner til f.eks. de faglige organisationer, som jo 
traditionelt er et blødere mål for afpresning end de medlemmer, de 
repræsenterer. 

Det er første gang, det danske folk massivt har forkastet de 
tankeskabeloner, som den forkælede efierkrigsgenerations pseudo
progressive lystillusionister bar SØgt at forme. Længe har hovedpar-
ten af meningsdannerne og vore politiske ledere godtaget disse 
skabeloner som sund åndelig føde. Men den almindelige mand på lli. 
gaden har kun nødtvungent tålt dem. Og nu vil ban altså ikke mere. , 



Man har trængt sig ind i hans hjem, hans familie, hans dagligdag. 
Velstillede mennesker, der selv bar langt mere end ban, har revet og 
slidt i hans tegnebog og forlangt betaling til både dit og dat. Men nu 
kan del være nok. Han gør derfor det, som det er muligt for ham at 
gøre: Han vender ryggen til vrøvlet, misbruget og den egoisme, der 
altid er i stand 111 at forklare, at hvad der er godt fortn selv, også er 
det mest moralske. 

Spørgsmålet er nu, om politikerne vil lade hele luftkastellet falde 
og omsider lytte 111 de mennesker, der repræsenterer fremsynet og 
ansvarsbevidstheden i samfundet, fremfor som hidtil kun dem, der 
lever af at fabrikere mundsvejr og manipulation. 

Oet vil de have al mulig grund til. For der tilbagestår en kæmpe
opgave med at sanere flygtninge- og indvandringspolitikken, så den 
kan genvinde den danske befolknings respekt. Og dette kan selvsagt 
ikke ske ud fra anbefalinger af den art, som de, der tabte denne 
respekt på gulvet, med deres medierådgiveres hjælp allerede er ved 
at brygge sammen. Uanset hvor mange reklamekroner og offentlige 
propagandabevillinger og hvor megen radio- og TV -sendetid der 
måtte blive brugt på formålet. Oet kan kun ske i samarbejde med 
dem, der havde rygrad nok til at sige fra over for det galoperende 
vanvid, og som derfor må formodes at have de bedste forudsætnin
ger for at lugte mulige optræk til et nyt. 

Uden samarbejde med de kredse, som Oeo Oaoske Foreninggror 
af. går det ikke! 

Vi er klar i arbejdstøjet. Hvornår agter politikerne at stige ud af 
luftgyngen og trække i det? 

Bømebombe og 
udviklingsbistand 

Drivkraften i folkevandringerne og »flygtninge«presset fra 
u-landene mod i-landene er mere end noget andet den ustyrlige 
befolkningstilvækst i mange u-lande. Befolkningseksplosionen. 

Overførelsen af vestlig sundbedsteknik til landene i den 3. verden 
har overalt medført stærke fald i dødeligheden, medens fødselstalle
ne ikke er gået tilsvarende tilbage. Det bar ført til. at befolkningstal
let i mange af disse lande fordobles i løbet af 20-35 år. 

Landene bar slet ikke evnet at udvikle deres produktion af 
fødevarer o.a. til at svare blot nogenlunde 111 befolkningsvæksten. 

I løbet af de næste 30 år vil det globale energibehov stige med ca. 
60% alene på grund af befolkningslllvæksten, advarer Verdens 
Energiråd om. Befolkningseksplosionen er en af de største økologi
ske trusler overhovedet, siger andre. 

Militante muslimske ledere er allerede begyndt at prale med, at de 
har »børnebomben« og dermed et ødelæggende våben mod det 
dekadente kristne Vesten. 

Ledende befolkningseksperter og økonomer hos os anbefaler, at 
vi forøger vore anstrengelser for at udvikle produktivkræfterne i 
landene syd for Middelhavet og i Mellemøsten, for at disse lande 
kan beskæftige og brødføde deres egne befolkninger, så presset mod 
Europa kan lettes ener ophøre. 

Oet lyder rimeligt og lovende, så man er tilbøjelig til at give dem 
ret. Hvis de da bar ret 

Sagen er jo nemlig, at al udviklingsbistand er meningsl0S, hvis den 
fortsat blot tjener til endnu en tid lang at muliggøre den uhæmmede 
befolkningstilvækst. 

Kun hvis der er sikker udsigt ttl, at befolkningstilvæksten ned
bringes og kommer under kontrol, er der mening i at give omfatten: 
de udviklingshjælp. 

Derfor må dansk u-landsbistand - og vestlig bistand overhovedet 
- omlægges, så den først og fremmest sigter mod at f! styr på 
befolkningstilvæksten i den 3. verden. Bistand må gøres afhængig af, 
at modtagerlandene går aktivt ind for foranstaltninger, som sikrer 
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deue, og en væsentlig del ar bistanden må øremærkes til brug for 
sådanne foranstaltninger. 

Hvis modtage_rlandene ikke vil dtt, er hjælpen uden mening, og 
giverne bidrager blot til kaos i verden og til at gravederes egen grav. 

En »faktor« i debatten 
Indvandringslobbyen har det ikke godt med sig selv for øjeblik

ket. Nu bar lobbyen i årevis kunnet dominere mediebilledet, og så 
ser det hele ud til at gå over styr på grund af den ijollede Danske 
Forening! 

De fleste af Danskerens læsere vil ha ve konstateret, at lobbyens 
læserindlæg er blevet tyndere og tyndere. Et for et er de velklingen
de, bule argumenter og konstruerede •facts« blevet pillet fra hinan
den og kan derfor ikke bruges mere. Resultatet er, at lobbyen nu 
lider under en pinagtig mangel på krudt til debatkanonen. Alt for 
mange mennesker er blevet klar over, at det, lobbyen hidtil er 
kommet med, ikke kan bolde vand. Føres lobbyens gamle travere i 
marken, resulterer det derfor som regel i en byge af rnodindlæg,som 
hurtigt f!r dem til at se ud som det, de er, nemlig bovlamme krikker. 

Resultatet er, at lobbyen nu som regel blot fremfører højlydt 
klynken og sukken. I Informations leder lyder det f.eks. l/8 jam
rende: »Oen Danske Forening ... som for blot f! år siden blev 
betragtet som et lidt bizart sammenrend af fanatikere, en lille skare 
man trak på skulderen af, er i dag en faktor i debatten ... « 

Uha ja. Man forstår problemet For dem altså, som lider af den 
vrangforestilling, at demokratiet kun er for de udvalgte, og at de 
eneste medieværdige meninger og argumenter er dem, som disse 
udvalgte kan godkende. 

Hvor skrækkeligt er det ikke for lobbyens udvalgte, når andre 
blander sig, og når disse andre oven i købet med argumentets kraft 
jævner lobbyens luftkasteller og skinargumenter med jorden! 

Vi forstår så sandelig godt, at dette aldrig bar været meningen 
med demokratiet endsige sigtet med en fri debat! · 

Tak 
Den Danske Forening kan overhovedet kun eksistere, fordi et 

stort antal mennesker i det stille udfører hver deres lille del af 
arbejdet 

Der klippes aviser, opbevares ting og sager, berettes om hvad l'er 
og Poul foretager sig, og om hvor vi kan finde interessante ting. Der 
løbes trappe op og trappe ned, og modvillige biblioteker serviceres 
med gratismateriale. Og sådan kunne man blive ved. 

Mange af dem, der deltager, hører formentlig aldrig, om deres 
anstrengelser overhovedet bar båret frugt. Og foreningens ledelse 
bar som regel end ikke tid til at takke for det, der bliver gjort. 
Alligevel kan foreningen kun eksistere, fordi alle hjul virker effektivt 
og velsmurt - og ikke går i stå, blot fordi der savnes tak og 
tilbagemeldinger. 

Måske er det heller ikke på sin plads at sige tak. En af dem, der var 
så heldig at få en tak. var en gammel modstandsmand. Han reagere
de prompte: Hvad takker I for, spurgte ban. under krigen gik vis.. da 
heller ikke rundt og takkede hinanden! 

Det bar manden naturligvis så evig ret i. 
Men vi håber bare, at alle forstår, hvor vigtigt det er, at vi 

allesammen hver især holder vores egen lille del af maskinen køren
de. Gang på gang har det vist sig, at et beskedent bidrag, som måske i 
første omgang ikke så ud af noget som helst, førte til de store 
resultater, eller at en beskeden oplysning kunne få den store lavine til 
at rune. Nogle af sommerens lykkeligste begivenheder bar haft 
udspring i sådanne bidrag, som ikke så ud af meget i starten ! 



Den sociale dimension 
Af Nina Bjømeboe 

I det seneste års tid er meningsterroren i 
indvandringsdebatten veget for mere nuan
cerede holdninger i politiske kredse og i 
medierne. Stadig er fremtrædende borger
lige politikere dog ikke meget for at markere 
sig alt for kritisk over for asylansøgeres, 
flygtninges og fremmedarbejderes vidtgå
ende rettigheder i Danmark, stadig er det 
ikke klædeligt at demonstrere en seriøs in
teresse for, hvad det koster den danske stat 
og de danske kommuner, og i hvilket om· 
fang det forringer levevilkårene for landets 
egne borgere, at vi påtager os så store for
pligtelser over for andre landes mennesker. 
Det hører stadig til god tone at bagatellisere 
konsekvenserne af en hastigt voksende ind
vandring fra fremmede kulturer. 

Fattige danske børn betaler prisen 

I de sociale ghettoer i København og År
hus viser konsekvenserne sig uafvlseligt i 
overvægten af fremmedsprogede børn i lo
kale kommuneskoler. For kommunerne er 
de hermed forbundne problemer en uhyre 
økonomisk belastning. En del af de frem
medsprogede børn skal lære dansk helt fra 
grunden, og alle skal de ha ve mulighed for 
særundervisning i deres forældres sprog og 
kultur, også på kommunens regning. Men 
kardinalproblemet -som ikke kan gøres op 
i kroner og øre - er, at undervisningen for
ringes for de danske børn i klasser med 
mange indvandrerbørn. Det sidste er især 
betænkeligt, fordi det mest er fattige danske 

Underslæb eller ej? 
Efter at Flygtningehjælpen med vanlig 

elegance havde afvist Dea Danske Fore
nings kritik af regnskabsførelsen for flygt -
ningeindsamlingeme som »grebet ud af luf
ten«, anmeldte foreningen Flygtningehjæl
pen til politiet. 

Højere magter har imidlertid tilsynela
dende grebet ind for at hindre en egentlig 
efterforskning, og politiet fik oven i købet 
med en sådan fyndigbed besked på at skaffe 
sig af med sagen, at svaret til Den Danske 
Forening blev udbragt pr. patruljevogn i 
stedet for som normal korrespondance ved 
postvæsenets hjælp og formedelst 3,50 kr. 

Vi bringer her uafkortet foreningens i den 
anledning udfærdigede brev af 6. oktober 
1990 til kriminalpolitiet 

V ed skrivelse af 22. september forespurg
te vi, hvorvidt Flygtningehjælpens regn
skabsførelse for indsamlede midler er i over
ensstemmelse med indsamlingslovens krav. 
Vi henviste i denne forbindelse til, at pen
gene ikke er udskilt i regnskaberne, således 
at det kan ses, hvad de er gået til. 

Under hensyn til, at det af de tilgængelige 
regnskaber kan ses, at Flygtningehjælpen 
tilsyneladende har brugt flere penge uden 
for indsamlingernes formål, end der er til
gået organisationen fra andre kilder, hen
ledte vi endvidere politiets opmærksomhed 
på muligheden af, at der forelå underslæb. 

I en opfølgendeskrivelse af24/9 m. bilag 
rejstes tillige spørgsmålet om, hvorvidt det 

er lovligt efterfølgende at tilpasse en indsam
lings formål, således at dette kommer til at 
stemme med det faktiske forbrug af de ind
samlede midler, når det dog ligger ganske 
klart, hvad offentligheden fik at vide om 
formålet med indsamlingen. Ifølge vore op
lysninger skulle disse således gå »ubeskåret« 
ol »internationalt flygtningearbejde«, og vi 
bar en omfattendedokumentation for.at det 
blev tilkendegivet befolkningen, at pengene 
skulle bruges ude i verden og ikke på Flygt
ningehjælpens forskellige aktiviteter her i 
landet. 

Ved skrivelse af 3. ds. anerkendte De 
modtagelsen af vor forespørgsel og lovede at 
vende tilbage, når sagen er undersøgt nær
mere. 

5. ds. modtog jeg et svar, som blev ud
bragt med bud. Heraf fremgår det, at an
meldelsen afvises på grundlag af »forskelligt 
materiale« fra Flygtningehjælpen, herunder 
en revisioosrapport. 

Foreningen påskønner naturligvis Deres 
prisværdige hurtighed i sagen - så meget 
mere som foreningen endnu ikke har mod
taget svar på en anmeldelse vedr. en kræn
kelse af vort sommermøde indgivet 16. maj 
af foreningens advokat. Men deres svar la
der en række spørgsmål stA uåbnede, som vi 
derfor høfligst skal anmode om Deres stil
lingtagen til, forinden vi træffer beslutning 
mht. det videre forløb. 

For dd føisre skal vi anmode om at få at 
vide, hvorvidt det er i overensstemmelse 

børn fra kultursvage miljøer, som må dele 
klasse med en stor procentdel af indvan
drerbørn. Altså danske børn, der i forvejen 
stAr svagt i konkurrencen med gennem
snitsdanskerne, når det gælder kampen for 
tilværelsen, bliver -yderligere handicappet i 
forhold ul disse på grund af ringere skole
vilkår. 

Børn, hvis forældre har det nødvendige 
minimum af økonomi.ske og kulturelle res
sourcer til at engagere sig i deres børns sko
legang, bliver taget ud af klassen, hvis antal-
let af udenlandske børn indebærer en risiko 
for, at undervisningen sinkes eller forringes 
eller dens indhold ligefrem forrykkes. Un
dervisningsminister Bertel Haarder har er- llli.. 
klæret, at max. 30 procent udenlandske , 

med indsamlingsloven, at der ikke blev ind
leveret specificerede regnskaber for det lø
bende brug af indsamlingens midler. Så
fremt De skulle være af den opfattelse, at 
sådan specifikation er ufomøden, vil vi end
videre gerne vide, hvorfor indsamlini-;kon
trollen alligevel har udbedt sig nye regnska
ber. 

For dec andd skal vi anmode om at få at 
vide, hvorvidt de ønskede specificerede 
regnskaber er indkommet til politiet eller ej, 
og i benægtende fald hvorledes det uden 
sådanne regnskaber er muligt at konstatere, 
hvorvidt der er begået underslæb. 

For det tredie skal vi anmode om at få at 
vide, om det er lovligt efterfølgende at Ul
passe en indsamlings formål i forhold til det 
over for publikum opgivne. 
Med venlig hilsen 0/e Hasse/balch 

DANSK,ER.EN • NR. S • NOVEMBER 199() 3 



børn i en klasse giver et acceptabelt under
visningsniveau i den danske folkeskole. 
Men ville han lade sine egne børn gå i en 
sådan klasse og ikke tage dem ud af skolen 
og anbringe dem i en grundtvig:;k friskole 
sammen med andre danske børn, hvis for
ældre har samme kulturbaggrund og samme 
holdninger som ban? Spørgsmålet er blot 
tænkt, og svaret får vi aldrig, da de allerede 
går i en grundtvigsk friskole! 

Deo herskende klasse bjerger sig 
Den herskende klasse skal nok vide at 

bjerge sig og sine børn. Elitens moralske 
frelsthed er kun andenhånds. Dens opbyg
gelige taler om, at vi skal være åbne og 
gæstfrie over for indvandrere og lade os 
berige af muslimernes og hinduernes farve
rige kultur, går kun ud på at omvende de 
fattige danskere, b vis vilkår man ikke gør 
sig nogen samvittighed af at forringe ved 
at mase dem sammen med fattige fra frem
mede kulturer, som man har åbnet Dan
marks grænser for. For sit eget vedkom
mende hylder den i egne øjne frisindede og 
antiracistiske elite slægtsegoismen som til
forn. 

Det voksende svælg mellem upstairs og 
downstairs i fremtidens danske samfund er 
en uundgåelig konsekvens af Danmarks 
verdensomspændende gæstfrihed - som 
igen er en konsekvens af nationaløkono
misk selvovervurdering ud over alle græn
ser. 

Velfærdsstaten forslummer 
Vi ser i dag, at den danske velfærdsstat er i 

fuld gang med at forslumme, på vej til at 
knuses under vægten af de alt for store over
bygninger, man satte på den i tressernes og 
balvijerdsernes økonomiske overmod. Sta
ten, det offentlige, amterne, kommunerne, 
påtog sig nærmest at sørge for borgernes 
velfærd fra vugge til grav og opsugede gen
nem skatterne enorme ressourcer for at løse 
denne gigantiske opgave. Resultatet blev 
institutionernes vokseværk, en veritabel vo
lumensyge, som udbud og efterspørgsel smit
tede hinanden med, med ineffektivitet til 
følge. 

En af ulykkerne ved indvandringen fra de 
fattige muslimske lande er jo, at de fleste 
indvandrere er forudbestemt af deres kvin
deundertrykkende kulturmønster, deres 
manglende uddannelse og manglende dan
ske sprogfærdighed til at tilhøre underklas
sen. I samme grad som de fastholder deres 
oprindelige kulturmønster, vtl også deres 
børn og børnebørn være henvist til bunden 
af samfundet. Da indvandre.rfamiliemes res
sourceforbrug fra det offentlige uvægerligt 
vil medføre en yderligere fattiggørelse af de 
fattige og halvfattige danskere, må det sam-
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lede antal fattige i Danmark stige i de kom
mende årtier. 

I visse fattigkvarterer i København og 
omegn opleves allerede nu den udbredte, 
blandede fattigdom meget stærkt som en 
form for usund vækst. Med ordet fattigdom 
mener jeg ikke en eksakt økonomisk fattig
dom, men et helhedsbegreb, der omfatter en 
social og kulturel fattigdom og tillige en 
æstetisk fattigdom, idet de fattige ofte er 
henvist til at leve i grimme omgivelser, som 
de ikke har kræfter eller penge til at for
skønne, men tværtimod slider endnu grim
mere. I sådanne fattigkvarterer er befolk
ningens sammensætning på Oere måder 
skæv og kan virke ligefrem uorganisk, fordi 
den almindeligedanske familie bestående af 
far, mor og børn er et næsten usynligt fæ
nomen. Miljøet er sammensat af unge roc
kere i lædertøj, forhutlede mandlige førtids
pensionister i trediverne med schæferhunde 
og bajere, tyrkiskestorfamilier,grå og skrø
belige folkepensionister og enligesmåbørns
mødre på bistand - et miljø, der opfattes 
som en fælles socialgruppe af liasrevne eksi
stenser uden et fælles kulturelt midtpunkt, 
og som udbreder en atmosfære af kraftesløs 
passivitet og resignation, isprængt rockernes 
foruroligende overskudsenergi. 

Slatten menneskekærlighed 
og selvskabte problemer 

Med denne blandede tabergruppe for øje 
er det svært at se fornuften i Socialdemo
kratiets officielle tolerance, når det gælder 
f.eks. reglerne om familiesammenføring, og 
at forstå vore politikeres generelle ulyst til 
at markere en kritisk, endsige negativ hold
ning til den herskende fremmedpolitik. 
Hvem er det egentlig, man tror, man gør det 
godt for med denne slatne menneskekærlig
hed? 

Som om vi ikke har selvskabte problemer 
nok i forvejen. Velfærdsstaten har ikke mag
tet at I øsede enorme sociale problemer, som 
er opstået dels ved, at alle Danmarks kvin
der er gået i arbejde uden for hjemmet, dels 
ved, at effektiviseringsgevinsterne i produk
tionslivet er vundet på bekostning af en hel 
del mennesker, som man under et kan kalde 
de lavt gearede. Før i tiden var der ganske 
mange lavt gearede mennesker, som gjorde 
god nytte i samfundet, enten de havdederes 
eget lille værksted, et beskedent landbrug, 
en forretning, hvor de kunne leve af små 
indtægter og små udgifter, eller et lønnet 
arbejde. Men i dag har samfundet ikke brug 
for folk i lavgear. Der er kun brug for de 
dygtige og vakse, for folk der kan omstille 
sig i en fart og hele tiden er i stand til at lære 
mere. 

A-hold og B-hold 
Ideen med udbygningen af velfærdsstaten 

i halvfjerdserne var bl.a., at en del af det 

provenu, der blev skabt ved produktivitets
stigningen, skulle bruges til at forsørge de 
grupper, som enten midlertidigt eller per
manent blev overflødiggjort ved samme. 
Men som vi alle ved, var der en del fejl i 
kalkulationen, idet ikke blot effektiviserin
gen af produktionen, men tillige selve vel
færdssystemet bidrog til at forøge B-holdet, 
som det kaldes, betragteligt, således at den 
offentlige forsørgerbyrde forholdsmæssigt 
er steget langt mere end produktiviteten. 
Over hele det politiske spektrum har man 
erkendt, at velfærdsstaten på sit nuværende 
niveau er umulig at f,nansiere. 

Siden 1982 har de borgerlige regeringer 
ved mange forskellige foranstaltninger for
søgt at bringe den danske økonomi noget 
væk fra den afgrund, socialdemokraten 
Knud Heinesen havde advaret imod. Men 
den hårdhændede beskatnings- og afgifts
politik, kartoffelkur, skattereform m.m. har 
til gengæld styrtet i titusindvis af enkelte 
borgere og familier ned i den; tænk blot på 
de mange, som mister hus og hjem ved 
tvangsauktion i disse år, og som resten af 
deres dage må træde vande i en bundløs 
gæld. Alt i alt må man vistnok sige, at den 
private formueforringelse og nedgangen i 
reallønnen efter skat for mange danskere 
betyder en væsentlig nedgang i levestandar
den adskillige år frem i tiden. Samtidig slås 
politikerne og administrationen stadig for 
at Il styr på de alt for store og støt voksende 
udgifter til B-holdets forsørgelse. 

Økonomisk, socialt og 
politisk galimatias 

Under de omstændigheder at fortsætte 
importen af et ekstra B-hold fra landene 
omkring Middelhavet og længere borte fra, i 
form af asylanter, flygtninge, familiesam
menføringer, og hvad man nu ellers kalder 
den diffuse strøm af fremmede mennesker, 
der siver iod i landet og pr. automatik bliver 
forsynet af vort offentlige system med det 
nødvendige til livets ophold, er økonomisk 
og socialt galimatias. 

Alligevel lyder statsminister Poul Schlii
ters seneste melding, at regeringen ikke vil 
gennemføre stramninger i fremmedpolitik
ken ud over, hvad Socialdemokratiet kan gå 
med til. Det vil med andre ord sige: Ikke 
nogen. Hvilket sikkert vil passe den radikale 
regeringspartner f,nt, som det opnåelige al
ternativ til en ligefrem lempelse, som de 
radikale helst så. 

Hvordan København med de alarmeren
de udsigter for befolkningssammensætoio· 
gen og forsørgelsesudgifterne i det ny årtu
sind skal blive Nordeuropas økonomiske og 
kulturelle kraftcentrum, har vi eodnu til 
gode at få forklaret af hr. Schluter. 

Nina Bjøroeboe 



Retten til et land 
Også danskerne har ret til et hjem, 

sagde Den Danske Forenings for
mand Ole Hasselbalcb på dens som
merstævne i juni. Vi bringer her hele 
hans tale. 

1. Vi lever i internationalismens tidsal
der. Den uforbeholdne, gtænsel05e interna
tionalisme. 

Det er, som om selve det ikke at sætte 
grænser er et mål i sig set v. Og samtidig, hvis 
man når det, et mål der indebærer den ende
lige, den definitive lykke. 

Nationalstaternes tid er forbi, siger vor 
statsminister f.eks. og glæder sig til den dag, 
da der ikke mere er grænser i Europa. Han 
er også begejstret for ideen om at gøre sko
lebørnene t05progede. Og ban synes, at det 
er på tide, at der i EF træffes beslutninger 
ved flertalsafgørelse. 

Det er ikkesvært at forstå lysterne h05en 
regeringschef, der ikke har anden øjensynlig 
udvej til at skaffe statsgælden af vejen end at 

lade den gå op i en større europæisk helhed. 
Men hvad er det manden siger? 
Er det Tysklands, Englands og Frankrigs 

tid, der er forbi, eller er det kun vores? 
Bliver der mon plads til os, når grænserne 
åbnes? Skal bistandslovens regel om ret til 
bistandshjælp for alle, der er her, mon til den 
tid praktiseres for alle tilrejsende, og hvilken 
betydning vil dette få for danske bistands-
klienter? Skal grænserne også væreåbne for 
de millioner af muslimer, som franskmæn
dene er ved at være trætte af? 

Skal børnene i Frankrig, England og 
Tyskland mon til at lære dansk som andet 
sprog - eller er det kun vores børn, der skal 
gøres t05progede? Hvilker flertal bliver det 
mon, der kommer til at bestemme i EF? 
Kan der mobiliseres et flertal også til fordel 
for danske interesser? 

Vi udgør ca. I 1/2 % af EFs samlede 
befolkningstal. Af hver 200 EF-borgere er 
kun de 3 danskere. Hvis så få søgte at blive 
valgt ind i det danske folketing, ville de falde 
for spærregrænsen. Har vore politiske ledere 
mon tænkt over det? 

En opfordring 
Af Peter Buh/, folketingskandidat for Danmarks Retsforbund 

Mit dobbelte engagement som kandidat 
for Danmarks Retsforbund og aktivt med
lem af Den Danske Forening bar tvunget 
mig til at overveje det principielle spørgs
mål, om et lands økonomiske stade er enten 
kulturelt eller sociologisk betinget. Det før
ste forekommer mig at være tilfældet Etnisk 
homogenitet og historisk kontinuitet er de 
bestemmende faktorer for en given befolk
nings levestandard i videste forstand - sam
fundsordenen har kun en finjusterende funk
tion. Når blot et folk har fælles normer og 
traditioner, skal det nok kunne tale sig tilret
te indbyrdes om hverdagens små fortræde
ligheder - men hvis vildtfremmede menne
sker pludselig involveres, bliver det straks en 
anden sag! 

Således har Fremskridtspartiet med sin 
modstand mod indvandrerpolitikken samt 
Retsforbundet og Folkebevægelsen mod EF 
med afvisningen af en europæisk union efter 
min mening sat sig rigtige mål, men en stor 
del af disse organisationers medlemmer har, 

såvidt jeg erfarer, desværre en misvisning i 
deres udgangspunkt, idet grundlaget for 
deres holdning i disse spørgsmål er den 
samme økonomiske doktrinarisme, som i 
forskellige udformninger faktisk helt be
hersker alle betydende politiske partier i 
Danmark for tiden. Først med Den Danske 
Forening har vi fået et samlingspunkt for 
mennesker, som er kommet til den erken
delse, at nationens integritet konsekvent bør 
være hævet over ønsket om at realisere 
diverse kosmopolitisk-økonomistiske sam
fundsmodeller. 

Derfor hilser jeg foreningens udvidede 
formålsbestemmelse velkommen uden at hå
be, at den vil komme til at udgøre kernen i et 
nyt parti. Et sådant bliver jo nemlig før eller 
siden tvunget til også at tage stilling til alle 
de rent politiske samfundsspørgsmål og vil 
derved straks miste sin funktion som et over
ordnet, samlende forum for alle, der uanset 
deres øvrige holdninger vil bevare det dan
ske folks suverænitet over dansk land. 

2. Det er tid at begynde at tænke på, om 
Danmark mon ikke er værd at bevare. Hvis 
vi ikke begynder at tænke på det nu, kan det 
let blive for sent Så vil der muligvis nok 
blive tid til at fortryde. Men det vil ikke være 
muligt at gøre tingene om. 

De fleste kender vist fornemmelsen af at 
komme hjem fra en lang rejse. Den kan 
have været nok så smuk og nok så indholds-
rig. Der er dog altid noget særligt ved selve 
det at komme bjem. Hjem til noget tilvant, 
noget, der er ens eget - det være sig nok så 
beskedent og småt i sammenligning med alt 
det vældige og herlige, der findes derude. 
Ikke saodt? 

Denne følelse er ikke dum eller småbor
gerlig eller forkastelig. I menneskelivets va
riation og mangefold ligger udfordringerne, 
det dynamiske element. Men i retten til et 
bjem ligger trygheden for den enkelte, mu
ligheden for at slappe af under tilvante 
rammer. Muligheden for at forme netop sin 
egen lille del af verden. 

Også et folk bar ret til et hjem, noget det 
kan kalde sit eget. Et folk er ikke blot en 
tilfældig samling af individer. Et folk er en 
sum af individer, sammenknyttet i fælles 
traditioner og el fælles livsmønster, inden 
for hvilket samfundets enkelte medlemmer 
kan leve i ro med hinanden. Brydes dette ~ 
fællesskab, opstår uroen, utrygbeden, kon
flikterne. 

Lad altså de politiske partier om at vise 
uenigheden i detailspørgsmål - Den Dan
ske Forenings ærinde er udelukkende at stå 
for det, der samler os trods denne uenighed: 
Ønsket om uforstyrret af såvel indre som 
ydre trusler mod den nationale sikkerhed at 
kunne leve på dansk i Danmark. 

Eftersom »Oaoskereo« forekommer mig 
at være et blad, enhver bør kuone skrive i 
uden at blive kompromitteret, opfordrer jeg 
alle folketingskandidater, som uanset poli
tisk overbevisning er enige med Den Dan
ske Forening i dens målsætning, til inden 
næste valg at tilkendegive denne holdning 
med en lille programerklæring i dette blads 
spalter, så vælgerne trods partiledernes offi
cielle fraser ved, hvem de skal stemme på. 

Hvis det bevirker, at mao bliver eksklu
deret af sit part~ skal man ikke tage det all 
for tungt 

Så var det alligevel ikke værd at være 
medlem af! 
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Mange folk har et hjem, et geografisk 
område, de kan kalde deres eget, og hvor de 
kan søge tryghed mellem deres egne Andre 
folkeslag har det ikke. De beherskes af an
dre og må indrette sig efter vilkår, de ikke 
selv har valgt. Ofte lever de i evig usikker
hed. Kun de folk, der har denne usikkerhed 
inde på livet, forstår formentlig fuldt ud, 
hvad det betyder ikke at have et nationalt 
hjem. 

Et folks hjem kan gå tabt, fordi andre 
tager det med vold. Hjemmet kan imidlertid 
også gå tabt ved at andre lige så stille, en 
efter en, flytter ind og gradvis overtager det. 

Sker overtagelsen gennem gradvis ind
trængen, er der stor mulighed for, at den 
ulykke, der er i gang med at indtræde, først 
opdages og søges afværget, når det er for 
sent. For hvor går grænsen mellem på den 
ene side den almindelige kulturelle og folke
lige udveksling, vi alle ser som noget posi
tivt, og så den egentlige overtagelse og kolo
nisering, som bringer hjemmet i fare? Den 
sænes først der, hvor ubehaget begynder at 
melde sig for de overtagne. Og så er det jo 
allerede kommet vidt. For et tolerant folk 
som det danske er der vel også en betydelig 
risiko for, at det vil komme så vidt, at udvik
lingen bliver umulig at standse. 

En indtrængen i andres hjem vil naturlig
vis ofte finde sted, når folkeslag kommer 
under et sådant tryk, at de er nødt til at finde 
nye levesteder. Så vil de trænge sig på der, 
hvor trykket ikke er tilsvarende Stort. Og 
der, hvor de trænger sig ind, netop fordi der 
ikke er et tilsvarende tryk, forstår beboerne 
ikke let, hvad der sker. For de ser jo ikke det, 
der trykker. 

Det er den situation, vi Står i i dag. 

3. Danmark bar ingen tradition for 
fremsyn og ejheller for håndfaste beslutnin
ger. Danskerne anses ganske vist for dygtige, 
arbejdsomme og velorganiserede. Men de
res politiske ledere har hele vejen op gen
nem nyere tid været kendt for manglende 
realitetssans og dårlig ledelse. Det er bl.a. af 
den grund, landet til stadighed er blevet 
mindre og mindre. 

Senest kom dette frem ved besættelsen i 
1940, hvor det lykkedes et lille parti - Det 
radikale Venstre - anført af en mand, der 
ikke ville se - nemlig P. Munch - reelt at 
føre os ind i rollen som Nazitysklands allie
rede. Kun et folkeligt oprør skaffede os 
plads i de allieredes rækker. 

Er det bedre i dag? Er vore nuværende 
politikere mere realistiske, fremsynede og 
principfaste over for tryk? Eller er de ikke? 

Er det f.eks. ikke sådan, at medens politi
kerne ivrigt leder efter egnede projekter at 
bruge flere U-landspenge på for at tilfreds
stille umættelige lobbyister, så leder landets 
pantefogeder efter penge hos en befolkning, 
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hvorafhver ottende hævdes at være i uover
skuelig gæld og hver femte anses at have 
passeret fattigdomsgrænsen - og hvor over 
14.000 hjem gik på tvangsauktion sidste år? 

Er det ikke således, at det er lykkedes 
vore politiske ledere ved bestandig eftergi
venhed at sætte landet i en så uoverskuelig 
gæld, at man skal tilbage til statsbankerotten 
i begyndelsen af 1800-tallet eller den kul
lede greves tid for at finde tilsvarende? 

Er det ikke sådan, at rigets sikkerhed og 
tryghed nu afhænger af Gorbatjovs trovær
dighed - og overlevelsesevne? For en ny 9. 
april er teknisk set mulig efter årelang for
oommelse af vort forsvar? 

Er det ikke sådan, at efter 1992, når det 
indre marked er etableret, vil der mangle 
I 00 milliarder i statskassen hvert år - uden 
at politikerne i dag vil sige, hvor de skal 
komme fra? 

Og nu den store, folkelig tilintetgørelse af 
nationen gennem en indvandring, som fol
ket ikke ønsker, men som politikerne ejhel
ler standser, fordi det er ubehageligt at sige 
stop. Ødelæggelse af bekvemmeligheds· 
grunde. 

Over for dette morads må man føle sig 
ydmyg og svag. For hvordan nogen sinde 
komme ud af det? Hvordan bryde de tanke. 
skabeloner, som så længe har behersket vore 
politiske lederes forestillingsverden, at de 
nærmeSt er blevet til en urørlig kolos? 

Let bliver det ikke. Som det er sagt af 
historikeren Vilh. la Cour om politikernes 
dødlignende drift i den forkerte retning i 
årene op til besættelsen (»På Vej mod Kata
Strofen« Il): 

»Naar man længe har lever i en Vifdfa. 
re/se, er det forstaaeligt, at man ikke med eet 
Slag kan rive sig løs og komme til Fornuft. 
Alt i denne Verden kræver sin Tid. Og na
turligvis er det i ganske særlig Grad vanskø
Tigt at indrømme en Fejlvurdering, naar 
man har bygget et helt System op paa den, 
n:u,r man har bundet sig til den ved aare
lange, højrøstede Deklamationer, naar man 
foragteligt bar afvist ethvert Forsøg paa at 
faa aabnet Øjnene for dens indre Usandsyn
lighed, naar man bar set et helt Slægtled eller 
meregaa lykkeligri GraveniTroenpaa den, 
og naar den i sig selv er saa inderligt tilta
lende, beroligende, ansvarsbefriende og -
bekvemA<( 

4. Alligevel må vi bryde denne ko106 i 
stykker. Fordi vi ikke har noget andet valg. 
Fordi vi ved, bvad konsekvenserne vil blive, 
hvis det ikke lykkes. 

Ikke fordi vi hader andre mennesker end
sige dem, som trænger sig ind i vort hjem. 
Men fordi vi ønsker at bevare retten til dette 
hjem. Fordi vi ikke vil leve i det tomrum 
mellem nationerne, hvori den misforståede 
internationalist befinder sig. 

Som ægte internationalister vil vi respek-

tere andre folk og deres ret. Men vi vil 
samtidig kræve respekt for det, der er vort. 

5. Hvad kan vi da gøre? 
Der er især to ting, vi skal gøre. 
For det første skal vi tænke os grundigt 

om, i alt hvad vi foretager os. Intet vindes 
ved pompøse udspil, overdrevne eller let
købte talemåder endsige dramatiske hand
linger. Vi må forstå, at det er det lange,sejge 
træk, som tæller. Et træk, som stiller de 
størSte krav til vor omtanke og besindelse. 
Vi må også forstå, at der ikke er råd til at 
begå fejltagelser og ikke råd til overilelse. Vi 
må handle rigtigt - hver eneste gang. 

Men for det andet skal vi handle, dvs. 
gøre os selv til en uimodståelig kraft, som 
trods al modstand blot fortsætter og fortsæt
ter. Det er ganske åbenlyst, at vi her har 
meget at indhente. Langt de fleste af dem, 
der udmærket ved, hvor alvorlig situationen 
er, og som allerede har sluttet sig til os, og 
som bruger mange ord på at fortælle om 
forholdene, aner tilsyneladende ikke, hvad 
det vil sige at gøre noget. De forstår ikke 
nødvendigheden af, at hver eneste af os ef
terprøver alle muligheder, revner og spræk
ker og selv tager initiativet til at komme 
videre. De fleSteskal ikke blot sættes i gang. 
De skal også holdes i gang.:. og det i en grad, 
så det undertiden kan være et større arbejde 
at holde sådanne meningsfæller i gang, eod 
det ville have været selv at udføre det, der 
skal gøres. Og så bliver det samlede resultat 
selvsagt ikke tilfredsstillende. 

Hvis vi imidlertid forstår, hvad disse to 
ting indebærer, skal det nok gå. Forudsat vi 
også i fremtiden kan disciplinere os og Stå 
fast i den fælles ramme uanset alle forsøg på 
at så splittelse, uanset alle forsøg på at 
komme selve organiseringen bag vort ar
bejde til livs, og uanset at hver eijeSte af os 
utvivlsomt har sin egen helt skudsikre løs-
ning på, hvad der burde gøres, og mener, at 
alle andre er tåber. 

God arbejdslyst I 
Ole Hasse/ba/cb 

Folkenes kollektive territorialret 
»Ingen nation behøver at tolerere, at 

fremmede folk kollektivt indvandrer for at 
slå sig varigt ned på dens territorium. Folke
vandringeroes tid bør nu være forbi i hele 
menneskehedens og naturens interesse. Det 
er også i strid med folkenes uskrevne kollek
tive ret til det territorium, hvor de har levet i 
generationer. Menneskeret er ikke bare in
dividernes ret til deres hjem, herunder privat 
ejendomsret. Det er også folkenes kollektive 
ret til at få lov til at være og udfolde sig på 
deres eget territorium uden massiv indblan
ding udefra«. 

Kure Ruud: Stopp (olkevandringene til Nor
ge! Sekelys pA fremm<dpolitik:ken (1987). 



EF-humbug 
I begyndelsen af september var pressen 

igen fyldt med rædselsberetninger om den 
omsiggribende racisme i Danmark. Bag
grunden var en beretning udarbejdet af 
Europaparlamentets undersøgelsesudvalg 
for »racisme og fremmedhad« (dok. A3-
0195/90). 

En sådan kilde lyder jo vældig tilforlade
lig. Med et så stort apparat bag sig må rap
porten utvivlsomt være seriøs, vil de fleste 
vel tænke. 

Man bliver imidlertid sørgeligt skuffet. 
Beskrivelsen af de danske forhold er groft 
misvisende. Det er f.eks. ikke lykkedes un
dersøgelsesudvalget at bitte ud af, hvordan 
de danske nazister arbejder - selv om de 
danske politimyndigheder vel må formodes 
at være velbekendt hermed De oplysninger, 
der gives om faktiske forhold, er også for
bløffende. F.eks. forsøger rapporten at bilde 
læseren iod, at her bar været 60.000 ind
vandrere fra den 3. verden siden 60'eme 
(s. 50). Dette turde vel interessere Dan
marks Statistik, som herudfra må konsta
tere, at Statistisk Årbog er helt forkert på 
den! 

Også Den Danske Forening er med. Den 
beskrives som en »kulturracistisk« organi
sation (s. 16). Ligeledes er de forskellige 
borgerlister med, som stillede op til kom
munevalget. Hvad disse angår, er det ikke 
gået op for rapportens forfattere, at udtryk
ket »borgerliste« er betegnelsen for en lokal
liste, og at sådanne lokallister meget vel kan 
have vidt forskellig baggrund. Borgerlis
terne, der stillede op for at stoppe indvan
dringen, er da også forskellige organisatio
ner. Men ved at lade, som om det drejer sig 
om en stor landsdækkende »borgerliste«, 
lykkes det f.eks. rapporten at få borgerlisten 
i Ålborg, der er stærkt antinazistisk oriente
ret, til at fremstå som delagtig i en organisa
tion, der bar de tyske republikanere som 
»erklæret forbillede« (s. 16). 

Man blader herefter om i bilagene for at 
tinde ud af, hvor den mageløse misinforma
tion kan stamme fra. Her tinder man bl.a. en 
kontorchef i Justitsministeriet - hvis oplys
ninger ingenlunde kan bære den beskrivelse 
af forholdene i Danmark, som selve beret
ningen indeholder. Ogman finder Flygtnin
gehjælpens generalsekretær, hvis udtalelser 
der heller ikke kan bygges en så hårrejsende 
rapport på. 

Hvad er der sket? 
Det har vi nu spurgt Europaparlamentei 

om, imedens vi undrer os over, at beret
ningen er kommet til at indeholde en be-

skrivelse, som bærer tydelige fingeraftryk 
efter de aktivistkredse, som vi kender så 
godt, medens det er vanskeligt at finde spo
rene f.eks. efter Justitsministeriets kontor
chef. 

privat selskab kan fmde på at udtale, at ban 
kynisk manipulerer pressen, blæser på vor 
grundlov og om nødvendigt vil bruge vold 
til at opnå sine formål ! 

Velbekomme! 
Men vi kan da allerede nu afsløre, at 

velkendte >>antiracister« og »antinazister« er 
blevet brugt som kilde. 

Blandt kilderne er således også den hero
stratisk berømte dir. Jens Sejersen, der i 

Vi er overordentlig spændt på at høre 
nærmere om, hvad Europaparlamentets 
undersøgelsesudvalg finder frem til, når 
det nu begynder at undersøge sine egne !ul
der! 

WccJccnd.!vi<cn 2017 90 

Tolerance. 
1990'erne kan 
blive Europas 
årti. Men bag 
storheden og 
glæden over den 
genvundne frihed 
lurer racisme og 
fremmedhad. 

Åhh. 

900rd 
liortrufi:. 
k•tli"'-i 
'~"'i!f
ropp.on , 
omro. 
c.ism•. 
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Grundlovstale 1990 
Af Vilhelm Krarup 

Den 86-årige fhv. sognepræst Vil
helm Krarup talte 5. juni i år ved 
Den Danske Forenings grundlovs
møde på Lindholm Høje ved Nørre
sundby. Vi bringer her hans tale. 

Vilhelm Krarups hele virke gen
nem et langt liv og hans aktive ind
sats i modstandskampen under Dan
marks besættelse borger for, at hans 
ærinde i flygtningedebatten kan sam
menfattes i Grundtvigs ord: »Ind
fødsret for alt det danske, gæsteret 
for alt på jord«. 

Om grundloven skal selvfølgelig denne 
grundlovstale handle. Om hvad den er, og 
hvad den ikke er. Overskriften over det, der 
skal siges, vil være de kendte ord fra Grundt
vigs sang om Danmark: »Vi er ikke skabte 
til højhed og blæst, ved jorden at blive det 
tjener os bedst«. 

Ved jorden at blive ... 
Netop Danmarks jord som Danmarks 

grund skal grundloven holde os fast ved. 
Det har været dens gerning fra den blev til. I 
sin udformning holdt den sig ved jorden i 
1849, hvad der egentlig må ses som et un
der, for der var dengang lagt op til, at den 
skulle være noget meget mere anseligt. Efter 
al den højrøstede og begejstrede tale, der var 
gået forud, skulle man have ventet, at »kon
stitutionen«, som den kaldtes, ville være 
blevet en proklamation om og vejledning til 
et nyt og anderledessamfund,ja en helt ny 
verden end den, der var. Det var en euro
pæisk modebevægelse og idefanatisme, der 
bar de såkaldte nationalliberale, som pres
sede grundloven igennem, en idefanatisme 
mere romantisk idebestemt end realistisk, 
men en sund dansk jordbundethed over
vandt fanatikerne, og grundloven blev slet 
ikke det store jordskred, som man kunne 
have ventet og frygtet. 

Lad mig nævne som eksempel på det, jeg 
sigter til, at enhver nok så stor eller lille 
forening som den første paragraf i sine love 
har en beskrivelse af foreningens sigte og 
opgave, men Danmarks riges grundlov har 
ingen formålsparagraf eller idebestemmelse. 
Den vil bare være det, den er, dens formål er 
blot at være der, være der som beskyttelse 
for borgerne mod overgreb og som anvis
ning for de styrende, som loven over alle 
nationens andre love; efter grundloven har 
de at rette sig. Den er på en gang grænse og 
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løfte. Hold dig til mig, siger den til enhver 
dansk, vær blot det, du er, vær dansk på det 
jævne og solide, far ikke til himmels, til 
ideernes luftige himmel, hold dig til jorden 
og vær dens virkelighed tro. 

Værn mod ideernes tyranni 
Alt dette siger grundloven indirekte ved 

ikke at have en formålsparagraf med et op
højet mål for øje, men blot være en grund
lov. Dansk trofasthed mod det at være, hvad 
man er, frelste i 1849 grundloven fra at 
blive, hvad det truende så ud til, at den 
kunne være blevet: en ideologisk proklama
tion om frihed og demokrati som en frelsen
de ide. At den blev så jordnær og fri for 
idefanatisme skyldtes utvivlsomt, at den 
blev til i dage, da Slesvigholsteneme gjorde 
oprør mod den danske konge. Det var en 
lykke, at vi fik en grundlov, der holdt sig til 
den danske grund, og selv om fornyelserne i 
årenes løb har forsøgt at give den en mere 
idemæssig karakter, er det ikke lykkedes. 
Gud ske lov for det. Men faren er der stadig. 
ldefanatikeme er ikke blevet mindre fanati
ske med årene; tværtimod synes de mig at 
være blevet idenarkomaner. Vor slægt har 
mere håndgribeligt end nogensinde oplevet, 
hvad idefaoatisme rummer i sit skød, nemlig 
terror og forfølgelse af anderledes tænkende. 
Ideen om en ny og tryggere og retfærdigere 
verden hører også med til livet, men som en 
fjende, der skal bekæmpes. At blive ved 
jorden, det tjener os bedst. Som en rød tråd 
gennem menneskehedens historie går for
nærmelsen over, at det, der skulle være så 
godt, faktisk er skidt, og hvad er der ikke 
kommet ud af denne fornærmelse? 

Et hurtigt overblik kan ridse det op. Lad 
os begynde helt forfra, med bibelhistorien, 
som er jødefolkets historie, hvorom der for
tælles, at Gud gjorde dem til et folk ved at 
give dem sin grundlov. Ved den ville han 
hævde sit herredømme over dem som hans 
folk, for deres egen skyld, så de ikke skulle 
gribes af optagethed af dem selv og deres 
lykke og fremskridt Men jøderne tog mag
ten fra Gud. Fomærmethed, over at tilvæ
relsen var hård og streng, greb dem. Ikke at 
de kasserede loven, der var givet dem, men 
de lagde deres eget formål ind i den, deres 
egen adfærd som lovens opgave og mål, og 
hvad førte det nl andet end misundelse og 
opl0$Ding og undergang? Så kom kristen
dommen, der bed menneskene at blive jor
den tro ved at hævde, at Gud er netop i 
jordens virkelighed hos det fattige og til 
døden skyldige menneske som Gud og ikke 

hoo det mægtige og vellykkede menneske. 
Og hvad kom der ud af det? En rig og 
mægtig pavekirke, der i Guds navn herskede 
over mennesker for at gøre denne verden til 
Guds. Således blev Gud atter sat fra styret. 
Så kom Luther og kaldte kirken tilbage til 
kristendommen, og hvad endte det med? 
Atter blev kristendommen til et middel i 
kampen om en ny og bedre verden. Næste
kærligheden som fordring til den enkelte 
blev til en global medmenneskelighed til 
frelse fra det onde. »Troens betydning for 
den, der vil frem i verden« hed en kendt og 
anset præsts ungdomsbog i min ungdom, og 
nøjagtig tilsvarende vor tidsalders politiske 
idefanatisme, der har udryddet millioner i 
fremskridtets og idealets navn. Det er som 
om, vi skal holdes nede, og mon ikke det 
netop er det, vi skal, men ikke vil. V ed 
jorden at blive, det tjener os bedst. 

Grundloven sætter grænserne 
V ære hvad vi er. Danske, jævne danske, 

hinandens brødre og søstre. Her har vi vort 
hjem, den danske jord, her hører vi til. 
Grundloven er vor grund, den sætter græn
sen og grænserne. Danmarks riges grundlov, 
eller som den rettelig skulle have heddet, 
men af politiske årsager ikke kom til det i 
1849: Kongeriget Danmarks Grundlov. 
V ed fejl eller forglemmelse ( eller var det 
bevidst) kom den heller ikke til at få sit rette 
navn ved fornyelserne i 1915 og 1953. I det 
hele var det ikke altsammen forbedringer, 
de nye udgaver af grundloven bed på. Jeg 
tænker f.eks. på, at landstinget blev afskaffet 
i ide-demokratiets navn, og følgen har væ
ret, at der ingen bremse eller revision mere 
er på folketingets beslutninger, og hovsaløs
ninger har kunnet blomstre. Men grundlo
ven, som de styrende skal holde, er der nu 
som før, og så gælder det des mere for folket 
om at bolde de styrende fast på den. Det er 
der grund til at minde om, for de styrende 
svigter, når de lader ideen om lykke og 
velfærd råde i stedet for den lov, der holder 
dem fast ved jorden. Jeg sigter her ikke blot 
til det groveste grundlovsbrud, der er begået 
i grundlovens levetid: lovfæstelsen af for
budet mod kommunisterne og godkendel
sen af deres internering, der var et forræderi 
mod grundloven som grundlov, men jeg 
tænker også på, hvor løsagtigt politikerne 
handler med andre paragraffer. 

Jeg kunne nævne §4, der siger, at den 
evangelisk-lutherske kirke er den danske 
folkekirke og som sådan understøttes af sta
ten. Det fortolkes som om understøttelsen 



blot skal bestå i økonomisk understøttelse. 
Som om staten ifølge grundloven ikke også 
skylder den evangelisk-lutherske kirke som 
landets og folkets kirke i folkets skole at 
understøtte den ved at fastholde den, som 
loven kræver det, hvilket betyder at folke
skolen skal beuere børnene om, at de er 
kristne, og at kristendommen er mere for 
dem end blot en religion blandt andre. Den 
er deres og ikke blot noget, de kan vælge 
som deres, hvis eller når de har lyst eller 
trang. 

Demokratiets grænse 
Jeg kunne også nævne § 56: Folketings

medlemmerne er ene bundet af deres over
bevisning og ikke ved nogen forskrift af 
deres vælgere. Denne paragrafbrydes åben
I yst ved indførelse af partidisciplinen, der 
binder partimedlemmerne til partiets fler
talsafgørelser. I det hele kan partidemokra
tiet ikke undgå at blive et ide-demokrati 
modsat et folkeligt og ægte demokrati. Vi 
står måske her ved demokratiets grænse 
som folkeligt og dansk, sådan som det kata
strofalt kom til udtryk i 1953-grundlovens 
§20, der åbner mulighed for at overlade 
beføjelser, der efter grundloven tilkommer 
danske myndigheder, til mellemfolkelige 
myndigheder til fremme af mellemfolkelig 
retsorden og samarbejde. Her har ideer om 
fred og fordragelighed i verden helt taget 
magten fra grundlovens virkelighed som 
Danmarks riges grundlov, folkelig og dansk. 
I denne paragraf er grundloven i strid med 
sig selv, hvad der i disse EF-tider ikke kan 
understreges stærkt nok. 

Skal demokratiet ikke mere og mere ud
vikle sig til et idedemok.-ati og ende som et 
demokratur, behersket af de skiftende mo
deideer, internationale eller nationale, gæl
ger det om at fastholde, at demokratiet skal 
være forskellighedernes demokrati og ikke 
ensrettethedens eller sammenholdets. For
skellen mennesker imellem skal stå urørligt, 
ingen form for pression, voldelig så lidt som 
åndelig, er tilladt. ldefanatisme vil altid være 
djævlen, der skal bekæmpes. Det gælder 
også i forholdet til flygtningelovgivningen. 
Læg mærke til, at jeg siger forholdet 111 
flygtningelovgivningen, ikke til flygtninge,. 
oe. Også den lovgivning skal ske på grund
lovens grund og ikke på grundlag af ideer 
om retfærdighed og menneskeret, medmen
neskelighed og næstekærlighed. I troskab 
mod grundloven skal danskerne være vært 
for landets gæster, hvilket betyder, at gæ
sterne skal respekteres i al deres forskellig
hed af os som de gæster, de er. Derfor kan 
det kræves af danskerne, at de behandler 
gæsterne ordentligt. I den by,somjeg kom
mer fra, har der været flere tilfælde af hær
værk og forfølgelse af fremmede, der har 
fået deres forretninger ødelagt. Jeg kunne 
som menigt medlem af Den Danske Fore-

ning godt ønske mig en offentlig udtalelse i 
den slags tilfælde om, at sådan gør dansker
ne ikke, kun idefanatikere, der ikke vil re
spektere forskelligheder. Jamrer man over 
den terror, som idefanatikerne udøver imod 
foreningens møder, må man samtidig også 
tage afstand fra den terror, der øves imod 
flygtninge. I den forbindelse er det nødven
digt at tilføje, at det må anses for overordent
lig problematisk, om lovgiverne har mo
ralsk ret til at kræve eller lokke til eller blot 
forvente integration af de fremmede. Skal 
man blive i den gængse sprogbrug, som el
lers ikke er efterlignelsesværdig, kan jeg ikke 
se andet, end at her gør danske politikere sig 
skyldig i en form for racisme, idet man vil 
berøve de fremmede deres identitet og ikke 
respekterer dem som fremmede, og denne 
anklage gælder også, om de fremmede selv 
har ønsket integrationen. Man beskylder 
Den Danske Forening for racisme, men 
kunnesnarere beskylde de danske idepoliti
kere for det, når de med ideologisk human 
begrundelse vil tvinge eller presse fremmede 
til at blive danske. I virkeligheden synes 
denne såkaldte menneskevenlighed at dæk
ke over frygt for de fremmede som frem
mede. Men når de bar fået lov til at komme 
ind i landet som landets gæster, skal de også 
have lov til at være det, de er. Er demokrati 
ikke udtryk for respekt for hver enkelts for
skellighed, hvor ingen tvang eller overtalelse 
hører hjemme? Skulle grundlovens friheds
beskyttelse ikke også gælde de fremmede? 

Kortsynet, urealistisk og 
umenneskelig flyg1ningepolitlk 

Det er påfaldende og menneskeligt set 
uhyggeligt, at flygtningene, som politikerne 
siger deer, i samme øjeblik, de er godkendt, 
af de samme politikere betragtes som folk, 
der skal gøres til danskere, a!Lså blive ind
vandrere. Det er en kortsynetpolitik, der vil 
skabe et hastigt voksende minoritetssam
fund i landet, og det er en urealistisk politik, 
der fornægter en afgrundsdyb kulturkløft, 
bl.a. bestående ~ at kristendom og islam er 
hinanden modsatte religioner, den første 
forkyndende frihed, den anden underkastel
se. Og det er en umenneskelig politik, der 
med eller mod deres vilje vil fratage frem
mede deres identitet: flygtninge i en tvangs
situation integreres i en for dem fremmed 
kultur. Hvad det gælder om politisk er, både 
for vor egen og de fremmedes skyld, at 
flygtninge fastholdes som det, de siger, de er: 
flygtninge, gæster her i landet indtil de frit 
kan vende hjem. Således respekteres de - i 
grundlovens ånd. 

To ting vil jeg slutte med. Det første er at 
udtale min bestyrtelse over, at Grundtvigs 
disciple har besluttet at lukke den grundt
vigske hovedborg Vanov for Den Danske 
Forenings møder. Efterfølgerne afham, der 
kæmpede for frihed, folkelighed og dansk-

hed, og som talte om frihed for Loke som for 
Thor, har drejet nøglen om for en sammen
slutning, der med ord kæmper for at fast
holde fædreland og modersmål som betroet 
gods, som enhver dansker er forpligtet over
for. Jeg kan ikke se rettere, end at det min
dretal i bestyrelsen for Kirkeligt Samfund, 
der stemte imod beslutningen, på grund af 
dens principielle karakter burde have ned
lagt deres mandater. Jeg kan tilføje, at jeg 
pinsedag forgæves lyttede efter en tilkende
givelse om den for grundtvigianerne så 
kompromitterende beslutning, da Grundt
vigs efterfølger som præst ved Vartov præ
dikede i TV. Den havde været på sin plads. 

Det andet,jeg vil slutte med, er at under
strege forskellen mellem danskhed og na
tionalisme. Danskhed er en forpligtelse til at 
værne betroet gods, fædreland, modersmål 
og historie, betroet os som danske af forti
den, af fædrene, der lagde grunden. Men set 
igennem idefanatikernes briller er danskhed 
en ide, endda en farlig ide, for den leder til 
fanatisme, og hvad der følger i fanatismens 
fodspor: krig og ødelæggelse. Deres egen 
fanatisme gør ikke fortræd, for den er for det 
gode, for social retfærdighed og fred på jor
den. Således bringer de os ind i kamp mel
lem det gode og det onde, dvs. religionskrige 
i moderne forstand med tilhørende koncen
trationslejre. Intet kan skræmme fanatiker
ne, for de er jo kun fanatikere for det gode. 

Lad mig samle alt, hvad jeg har sagt, i et 
slutningspørgsmål til enhver af mine tilhøre,. 
re at svare på hver for sig selv: Var mod
standskampen for 50 år siden en kamp for 
demokrati imod nazisme, sådan som idefa
natikerne hævder, altså en kamp om de rette 
politiske ideer - eller var den en eksistens
kamp for fædreland og modersmål imod en 
fremmed magtS besættelse af landet? I sva
ret vil ligge nøglen til forståelse af, hvad 
gr,mdloven er for os danske: betroet gods 
ligesom fædreland og modersmål, på ~n 
gang grænse, værn og ledetråd for folkelivet. 

Vilhelm Krarup 

DANMARKS TRØST 
Langt højere bjerge så vide på jord 
man har, end hvor bjerg kun er bakke; 
men gerne med slette og grønhøj i nord 
vi dannemænd tage til takke; 
vi er ikke skabte til højhed og blæst, 
ved jorden at blive, det tjener os bedst. 

N.F.S. Gruod1vig. 1820 
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Bøme-bomben 
»En tidsindstillet bombe, der bar tikket 

under befolkningeme i Vesteuropa siden 
I960'eme, er nu ved at eksplodere. Selv om 
eksplosionen måske ikke kommer som no
gen overraskelse, er omfanget af dens virk
ninger - og de problemer den rejser - uven
tede for de fleste eksperter og embedsmænd 
i regeringskontorerne. 

Det drejer sig om en ny socialgruppe, der 
hastigt er ved at gøre sig gældende. Den 
består af anden-generations indvandrere ... 

I seks vesteuropæiske lande med mange 
indvandrere - Belgien, Frankn'g, Holland, 
Sverige, Schweiz og Vesttyskland - er der 
omkring syv millioner børn af immigranter. 
Over balvdelen er født i værtslandene. 
Denne gruppe repræsenterer 10% af alle 
europæere under 20 år - og den vokser 
hvert år med omkring 400.000. 

En konsekvens af denne befolkningsud
vikling i de vesteuropæiske lande er, at im
migrantbørnenes antal vokser drastisk, me-

Nye former 
for misbrug 

Asylmisbruget finder mange former. Nu 
er vort asylsystem også blevet vejen til gratis 
dansk lægebehandling for folk fra Mellem
østen mv., som lider af skavanker, de ikke 
mener at kunne få kureret hjemme. Meto
den er følgende: 

Den pågældende sikrer sig en mulighed 
for at blive »familiesammenført« med en 
herværende »flygtning«. Når dette er sket, 
søger den sammenførte selv asyl. 

Dette er i parentes bemærket efterhånden 
ikke så ualmindeligt,ja, det kan som påvist 
i Danskeren nr. 4 1990 endog være inspi
reret af Flygtningehjælpen, der derved får 
flere »flygtninge« at putte ind i sit system. 
Og når den familiesammenførte først er ble
vet til asylsøger, opnår han eller hun adgang 
til sociale ydelser, som almindelige familie- · 
sammenførte ikke får. 

Efter at vor familiesammenførte på den 
måde er blevet til asylsøger, bliver sygdom
men »pludselig« så akut, at den kræver be
handling. Denne finder så sted under an
vendelse af alle det danske lægevæsens res
sourcer, hvis ligealmindelige borgere i Mel
lemøsten ellers ikke under nogen omstæn
digheder kan få adgang til. 

På den måde helbredes patienten for sin 
skavank og trækker glad asylansøgningen 
tilbage for derefter at rejse hjem. 
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dens der bliver færre og færre 'indfødte' 
børn«. 

Det er sandsynligt, at Kirsten Lee vil falde 
besvimet om ved tanken om, at menneske
fjender og »racister« kan finde på at bringe 
sådant lll torvs. Og Birthe Rønn Hornbech 
vil sikkert kagle op og »lægge afstand« til 
grovhederne. 

Men vi advarer, kære venner, lad nu være 
med at falde om eller kagle, inden I har se~ 
at det helestår i gåseøjne, og hørt hvorfra det 
stammer: 

Det er såmænd FN-organet ILO - Den 
Internationale Arbejdsorganisation - der i 
IW-informations aprilnummer bringer den 
opmuntrende beskrivelse af tingenes til
stand. 

Den, som Den Danske Forening så man
ge gange er blevet anklaget for at vise. 

Måtte vi ikke nok få at høre, I højhellige 
repræsentanter for de menneskevenlige me
ninger: Er FN nu også blevet »racistisk«? 

Og Oygtningelobbyen bruger tilfældet i 
sin statistik over, hvor mange af asylsøgerne 
der ikke bliver godkendt, og dermed som 
bevis for, hvor »effektiv« en sortering der 
finder sted! 

Og på den måde er alle glade - undtagen 
de danske skatteydere. 

Men de får jo intet at vide af de herskende 
medier om, hvad der foregår. 

Litteraturfup 
Indvandringslobbyen skyr intet middel. 

Selv hæderkronede N.F.$. Grundtvig må 
holde for. 

Dansk Flygtningehjælp har - hvad man 
måske godt forstår - forsøgt at muntre sit 
årsskrift for 1989 op med en tegneserie på 
side 7. Særlig kvik er den nu ikke og gør nar 
ad det »fremmedpoliti<~ som Flygtninge
hjælpen selv har været en af hovedkræfterne 
til at få afskaffeL 

I sit strålende vid bruger tegneserien også 
Grundtvigs berømte ord:• Til et folk de alle 
børe,somsigregneselvdertil«. Vi skal vel så 
tro, at Grundtvig ville have stået på lob
byens og Flygtningehjælpens side, hvis ban 
havde levet i dag - ikke? 

Men som sædvanlig fortæller disse kredse 
højst den halve sandhed. »Danskeren« må 
så fortælle den manglende halve! Det er kun 
to linjer af Grundtvigs vers, Aygtningebjæl
pen citerer. Som enhver kan kontrollere i 

» Vi beder jer, alle arabiske kvinder og 
mænd, fjern enhver form for prævention, 
for - ved Allah - vi må ha ve en milliard 
mennesker«. 

Ka<Wfi, Libyens !<det, 1990 

Advokat
profitisme 

Masseindvandringen skaber brød for 
mange mennesker, og som vi tidligere har 
berettet, gælder dette også inden for advokat
verdenen. Visse smarte advokaters foretag
somhed er imidlertid nu begyndt at gå selv 
Aygningehjælpen på nerverne. 

»Der er advokater, om hvem man godt 
kan spørge sig selv om, hvorvidt de respek
terer god advokat-etik«, siger organisatio
nens generalsekretær Arne Pie! Christensen 
til dagbladet Aktuelt 12/9 90. Det, han 
tænker på, er visse advokaters foretagsom
hed med at anke afslag på asylansøgninger 
både her og hisse~ så det er blevet næsten 
umuligt at slippe af med de uberettigede 
asylsøgere. 

At der er visse advokater, som udnytter 
denne guldåre, kommer ikke som nogen 
overraskelse for os. Og det komme,r heller 
ikke som nogen overraskelse, at Aygtnin
gehjælpen nu, hvor hele det pseudohumani
tære system er ved at bryde sammen, prøver 
at slippe af med sorteper. 

f.eks. Højskolesangbogen, lyder hele 4. vers 
af digtet »Folkeligt skal alt nu være«således: 

» Til et folk de alle høre, 
som sig regne selv dertil, 
har for modersmålet øre, 
har for fædrelandet ild; 
resten selv som dragedukker 
sig fra folket udelukker, 
lyse selv sig ud af æt, 
nægte selv sig indfødsret.« 

Det var, hvad Grundtvig skrev i 1848, et 
af det danske folks skæbneår. Og pudsigt 
nok i det ugeblad »Danskeren« - det første 
blad af dettenavn - som han da var begyndt 
at udgive for at tale danskhedens sag! 

For vore nutidige lobbyister er intet hel
ligt og intet fupnummer for groft, når blot 
det fremmer deres mål. 

Dragedukker! 

;] 
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Lægelige udfordringer 
Danske læger står over for nye udfor

dringer. I Københavns Lægeforenings blad, 
nr. 2 1990, berettes om det, der kaldes plura
lismen i sundbedssystemet. Herved forstås 
de problemer, som affødes af, at en del mus
limske indvandrere kommer med et helt 
andet syn på helbredelse og sygdomsårsager 
end vort. 

Et af problemerne er, at sygdomskilder 
ifølge muslimsk tradition identificeres på en 
anden måde end hos os. 

Det hele starter således i hjemmet, hvor 
kvinden indledningsvis vil prøve at finde ud 
af, hvorvidt dårligdommen skyldes menne
sker med »onde øjne«. Især unge, smukke 
og børn menes således at kunne tiltrække 
onde øjne, der forvolder sygdom og ulyk
ker. Som værn herimod kan f.eks. bruges en 
amulet, der fås hos den muslimske præst. 
Men onde øjne forebygges i øvrigt bedst ved 
ikke at tiltrække opmærksomhed. Derfor 
skal man passe på med at rose børn. 

En anden kilde til sygdom er ånder. De 
findes i omgivelserne og besætter modtage-

lige personer, dvs. personer, der færdes, hvor 
de ikke bør være, menstruerende kvinder 
eller barselskvinder (der i kraft af deres til
stand betragtes som urene). Heldigvis fryg
ter ånder imidlertid lys og raske mennesker. 

Et andet problem er, at det danske læge
væsen kun opfattes som supplement til de 
islamiske læger i hjemlandet. Disse behand
ler ud fra islamiske medicinske traditioner. 
Grundprincippet heri er, at kroppen består 
af fire væsker, nemlig slim, blod, gul og sort 
galde, der hver især har egenskaber i relation 
til varm/kold og fugtig/tør. Sygdom anta
ges at opstå, når der er ubalance mellem 
disse fire væsker, og den formodes at for
svinde, når balancen genopbygges. Dette 
kan ske med plantemedicin eller med føde
varer (som har varme/kolde egenskaber). 
Islamisk medicin bygger på Koranen og 
profetens udtalelser. 

Man forstår, at det ikke er let for en 
københavnsk læge at fungere i dette efter 
danske forhold ganske nye medicinske uni
vers. 

Menneskesmuglere 
Et voldsomt opsving i indsmuglingen af 

mennesker til den danske velfærdsstat af
spejler sig i antallet af sager, som er blevet 
indbragt for retten med sigte på at få straffet 
bagmændene bag denne trafik. 

lait er der faldet dom i hele 49 sager i 
1989, og der er givet op til et års fængsel til 
smuglerne. Kun i et par enkelte tilfælde bæ
rer disse navne, som med lidt god vilje kun
ne opfattes som danske. Den helt domine
rende del af dem er mellemøstlige. 

Vi opfordrer vore medlemmer til på en
hver måde at være politiet behjælpelig med 
at få stoppet den trafik, som afspejler sig i 
væksten i smuglersager. Opgaven er enorm, 
idet de illegale immigranter nu ikke blot 
kommer over den grønne grænse i Sønder
jylland, men også pr. båd til den danske 
kyst. 

• 

Fra andre lande 
Norge 
Indvandringsdirektør 
siger fra 

I en »stortingsmelding« (nr. 61 - 1989/ 
90) om bosættelse og integration af flygt
ninge og personer med ophold på humani
tært grundlag m.v. sætter regeringen sig som 
mål, at disse så hurtigt som muligt kommer 

over i en normal og selvforsørgende situa
tion. 

Direktør i lnnvandreretaten i Oslo Jo
barmes Jaastad fælder i en artikel i »Aften
po5ten« 22/8 90 »Asylpolitikk uten gras
rotkontakt« en knusende dom over det, han 
karakteriserer som en forfængelig, urealis
tisk, k06tbar og folkeretsstridig indvandrer
politik. 

- Intet er mere unormalt end vore dages 
flygtninge i Nordeuropa. De kommer bo-

vedsage!ig fra andre verdensdele med helt 
andre kulturelle, politiske og økonomiske 
forudsætninger og traditioner, siger ban og 
konstaterer, at stadig tiere mennesker i 
Norge ikke er selvforsørgende, og at andelen 
af flygtninge/indvandrere, som skal have 
støtte, er uforholdsmæssig stor og stigende. 
(Statistisk Sentralbyrås undersøgelse viser, 
at disse grupper lagde beslag på over 20% af 
socialhjælpen i 1988). 

De forfængeliges politik 
- Hvoraf kommer det så, at man også på 

regeringsplan formulerer både upræcise og 
urealistiske mål for nationens indvandrer
arbejde, spørger direktøren, som selv giver 
svaret: - Norsk asyl-og flygtningepolitik eri 
international sammenhæng som skabt for 
de forfængelige! De værdier og holdninger, 
som styrer vore handlinger på dette område, 
har fået etableret nogle rammevilkår, som er 
fritaget for hverdagens dømmekraft ... Hvor 
mange penge H.C. Andersens kejser brugte 
på k06tbare stoffer og skrædderlønninger, 
vides ikke. Men det gik dem ilde, som frem
satte kritik. Der skulle et barns nøgne logik 
til - uden indlært særforståelse - at afsløre 
naragtigbeden. 

Åbne grænser betyder 
økonomisk sammenbrud 

Direktøren dynger spørgsmål på spørgs
mål: 

- Hvorfor bruger lille Norge lige så 
mange penge på udlændinge/flygtninge her 
som FN's højkommissær for flygtninge? 
(Han refererer her kun til statens ekstrabe
villinger på 3 milliarder. De samlede om
k06tninger er 2-3 gange så store). 

- Hvorfor kommer der så få flygtninge til 
Norge i forhold til mennesker, som kaldes 
indvandrere? (Kun 2,3 % af asylsøgerne i 
1988 og 5% i 1989 opfyldte kravene for 
flygtningestatus). 

- Hvorfor er det tabu i politiske kredse at 
snakke om økonomiske vandringer eller om 
folk, der bryder op på grund af elendige 
økonomiske og økologiske forhold i deres 
egne lande? Problemstillingen er, hævder 
han, i hvilken grad det sociale netværk, som 
er bygget op i Europa, også skal opfange 
resten af verdens elendighed. 

- Det er gennemgribende intellektuelt 
lurvet at tale om åbne grænser og fri folke. 
vandring på den ene side og samtidig at give 
nye borgere fulde materielle rettigheder i de 
få stater på kloden, som gennem generatio
ners arbejde har opbygget humanistiske in
frastrukturer. De nordiske velfærdssamfund 
blev bygget op med tanke på egen tryghed. 
Anvendes dette regelværk frit med åbne 
grænser, bryder systemet sammen efter 
nogle limer. Det ved de forfængelige, men 
siger det ikke. 
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Masseindvandring er fol.keretsmridig 
- Med hvill(en hjemmel eller fuldmagt 

kan de forfængelige hævde, at alle fattige i 
verden har ret til at bo i mit land, bare fordi 
de er faltige? 

Dette er ifølge Jaastad i strid ikke blot 
med asylinstitullel, men med folkesuveræni
teten og statsretlige principper. 

Desuden rammer del de virkelige, asyl
trængende flygtninge. 

Han reller søgelyset mod politikernes 
manglende udredning af følgerne af deres 
»Norge for alle«-politik og spørger: 

- Hvilke forventninger har lederne i 
Norge til del samfund, de skal planlægge ind 
i næste århundrede, hvor folkevandringer 
kan vende op og ned på eksisterende struk
turer, kulturelle, sociale, økonomiske insti
tutioner og ytringer? 

En gryende erkendelse 
Selv om direktør Jaastads indlæg er helt 

på linje med, hvad kritikerne af skandina
visk indvandringspolitik har hævdet i en 
årrække, kom hans indlæg alligevel som en 
bombe. Man havde ikke ventet, at direktø
ren i indvandrerdirektoratet i hovedstaden 
ville fremsælle den slags bekendelser. De 
forfængelige følte sig forrådt, og reaktioner
ne lod ikke vente på sig, Den selvbestaltede 
indvandringsminister og franske statsborger 
Anelle Thommessen, der leder Norsk Orga
nisasjon for Asylsøkere, undrer sig over, 
hvad ban egentlig mener, og påtaler, at hans 
indlæg kunne tages til indtægt for hendes 
modstandere. Direktøren replicerer forstAe
ligvis: »Mod dumheden kæmperselv guder
ne forgæves!« Pakistaneren Atbar Ali, der 
er borgerrepræsentant i Oslo for Rød Valg
allianse, hævder i et indlæg i »Klassekam
pen«, at flygtningedirektøren er på vildspor. 

Der kan ikke være tvivl om, hvad Jaastad 
mener, og det er glædeligt at se redelighed 
og samfundsansvar efterhånden sejre over 
hykleriet og brødhumanismen. 

»Dødshilsen« 
over Norges radio 

Endnu et grotesk eksempel på misbrug af 
medierne til al fremme medarbejdernes eks
tremesynspunkter er en udsendelse i Norges 
rigsradio i anledning af FMl's 3-årsdag 4. 
oktober. I stedet for at interviewe FMI 
brugte reporteren og indvandreren Kbalid 
Salimi, der leder et såkaldt »Antirasistisk 
senter«, udsendelsen til løgnepropaganda 
om FM!. Salimi, der i flere år har været 
hovedmanden bag trusler og voldelige ak
tioner mod FM! og andre modstandsgrup
per, påstod, at disse opfordrer til og udøver 
vold mod indvandrere. 

ingen af de beskyldte bar udøvet vold. 
Derimod er et par tidligere medlemmer af 
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Nasjonal Folkeparti kendt skyldige i alten· 
tater mod et indvandrerkontor og en moske 
i begyndelsen af 1980'eme. Det sidste blev 
for øvrigt udført af Ole J. Brastad, nuvæ
rende formand i Sosialistisk Ungdom. På 
spørgsmålet om, hvilken hilsen ban ville 
sende FMl, svarede han, al han helst ville 
sende en »dødshilsen«. 

Alle de grundløse beskyldninger om vold 
mod indvandrere kommer på baggrund af 
en række voldtægter på del seneste mod 
norske kvinder, hvor op til 10 udlændinge 
har været med i samme voldtægt. 

Myrdal-sagens bagmænd 
Den tidligere formand for Folkebevegel· 

sen mol lnovandring, ArneMyrdal, afsoner 
nu en straf på et år efter at være kendt 
skyldig i planlægning af et bombeallental 
mod et ubeboet asylcenter. Hovedvidnet 
mod ham, Tom Krømcke, som havde nært 
samarbejde med redaktør Finn Sjue på den 
ultrakommunistiske avis »Klassekampen« 
og med sikkerhedspolitiet, er for nylig blevet 
anholdt mistænkt for tyveri og hæleri og for 
ulovlig våbenbesiddelse. Et andet vidne har 
skriftligt indrømmet, at han aflagde falsk 
forklaring i rellen. FM! har hele tiden hæv
det, al anklagerne mod Myrdal var et kom
plot. Hans advokat bar begæret sagen gen
optaget, og den er også indklaget for den 
europæiske menneskeretsdomstol i Stras
bourg, som har taget den op. 

Ifølge del svenske bistandsorgan for u
lande, SIDA, er der et skrigende behov for 
læger i den 3. verden. Udvandringen af læ
ger forringer naturligvis yderligere mulig
hederne for, at foll( i u-landene kan få den 
medicinske behandling, de har brug for. 

(Dageos Nybeter 17/ 9 90). 

Tvivlsomme 
indvandrer-kørekort 

Indvandringsboomet bar medført, at sta
dig flere udlændinge vil have svensk køre
kort. På kun 5 år er antallet fordoblet. I 
1990 påregnes 12.000 udlændinge at få 
svensk førerbevis. 

Det er meget let for en indvandrer at få 
del. Siden 1981 skal man bare indleveredet 
gamle kørekort og får så mod 570 kr. et 
svensk i stedet. Hvis der er gået mere end et 
år siden ankomsten til Sverige, kræves der 
dispensation. Ansøgeren behøver ikke at 
være svensk statsborger eller al kunne tale 
svensk. Det kontrolleres slet ikke, om ansø
geren overhovedet kan køre bil eller kender 
færdselsregleme i Sverige. 

Svenske motorkørende må derimod gen
nemgå en lang og krævende uddannelse, 
som også er meget dyr, ofte titusinder af 
kroner. 

Der er mange livsfarlige indvandrere i 
trafikken svarende til den kaotiske trafik
kultur i de mere eksotiske indvandreres 
hjemlande. Kendskab til vinterkørsel og 

Sverige 

svenske færdselsregler er minimal. Der fin-
• des ingen offentlig undersøgelse af, om det 

stigende antal trafikulykker i Sverige hæn
ger sammen med del stigende antal udlæn
dinge i trafikken. 

Hjerneflugt fra den 3. verden 
Den forøgede indstrømning af asylsøgere 

medfører, at Sverige modtager omkring 200 
asylsøgende læger hvert år, næsten udeluk· 
kende læger fra den 3. verden og især fra 
landene i Mellemøsten og Afrika. Omkring 
en fjerdedel af nytilgangen aflæger kommer 
på den måde fra u-landene. 

Det har imidlertid vist sig svært at om
skole læger fra fremmede lande til svenske 
forhold. Det stiller store krav til en læges 
sproglige og kulturelle forstAelse at opfaue 
nøjagtigt, hvad en patient søger at give ud
tryk for. Der er også forskelle i sygdomsbil
lede, symptombillede, behandlingsmetoder 
og lignende faktorer mellem de enkelte 
lande. Denne forskel vokser givetvis med 
den geografiske og kulturelle afstand. Flygt· 
ningelæger må derfor gennemgå en grundig 
omskoling. Trods en sådan omskoling er
kender Shiler Hussami fra iransk Kurdistan, 
at han har svært ved al forstA sine patienter. 

Det kræves dog, at de udenlandske køre
kort er ægte, men at kontrollere det er både 
svært og dyrt og belaster allerede forvallnin· 
gen stærkt. 

De ikke-europæiske kørekorts ægthed er 
ofte tvivlsom. I over ti år har ambassaderne 
advaret om handel med falske kørekort. Et 
lånerkort fra et bibliotek i Teheran er bare et 
enkelt eksempel på, hvad der er påstået al 
være et kørekort! Iran og Irak er eksempler 
på lande, det er meget svært at kontrollere. 
Af 1.500 kontrollerede kørekort var kun 
400 ægte - eller så gode forfalskninger, at de 
ikke afsløredes. I alt ca. I 0% af de uden
landske kørekort underkendes. 

De mange tvivlsomme kørekort til ind
vandrere medfører, at de svenske kørekort 
bliver mindre værd både til legitimation og 
som bevis på egnethed til at køre. Det svarer 
til de svenske pas, som er begyndt at få et 
dårligt rygte internationalt, fordi så mange 
udlændinge med falsk identitet har fået dem. 

(Kildet: Sveoska Dagbladet 4/3 90; 
TV-program »Tr.tfikmagasinei« 12/3 90~ 
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Tyskland 
5 millioner udlændinge 

Ved udgangen af 1989 levede der ca. 4,8 
millioner udlændinge i Forbundsrepublik
ken. Det er 8% flereendåretfør. I DDR var 
der 191.200 udlændinge. 

(Bild 27 /7 90). 

Frankrig 
Undertrykkelsesloven 
gennemført - Officiel 
historisk sandhed lovfæstet 

• 

Den i juni-nummeret af Danskeren om
talte undertrykkelseslovgivning mod »ra· 
cisme<<, »antisemitisme<<, »fremmedhad« og 
»revisionisme« blev gennemført 13. juli 
1990. 

Loven blev gennemtrumfet af et besk~ 
dent flertal i nationalforsamlingen (kom
munister og socialister). Senatet forkastede 
to gange forslagene, men kunne efter den 
franske forfatning ikke hiodre deres ende
lige vedtagelse. Den nye lov består af nogle 
ændringer til straffeloven, presseloven og 
loven om audiovisuel kommunikation. 

Loven forbyder enhver diskrimination på 
grund af tilhørsforhold til en folkegruppe, 
nation, race eller religion. Personer, der 
dømmes for overtrædelse heraf, kan af 
domstolene idømmes tillægsstraf. I indtil 5 
år kan de fratages centrale borgerrettigheder 
så som valgbarhed, adgang til offentlig an
sættelse m.m. Desuden kan domstolene på 
de dømteS bekostning offentliggøre dom
mene eller deres motiver i pressen. De of
fentlige gabestokke er således genindført i 
moderniseret form. 

Endvidere giver loven visse sammenslut
ninger - f.eks. »antiracister« som SOS m.fl. 
- ret til at Il spalteplads i pressen og tid i 
radio og fjernsyn, hvis de tinder, at en per
son eller gruppe af personer er blevet for
nærmet efter loven. Disse sammenslutnin
ger har således i den slags sager flet lov
mæssigstatus som en an supplerende redak
tioner. 

Endelig vender loven sig mod den såkald
te »revisionisme«, dvs. visse personers, især 
(ny)nazisters forsøg på at fornægte eller for
klejne aksemagternes krigsforbrydelser un
der den 2. verdenskrig, vel især jødeudryd
delseme. Sådant gøres strafbart. 

Senatet advarede mod på grund af nogle 
aktuelle »racistiske« begivenheder at for~ 
tage overilede lovændringer, især da de gæl
dende love syntes fuldt ud tilstrækkelige til 
at imødegå sligt. Og ikke mindst fremhæ-

vede det, at indgrebene mod »revisionis
men« ville betyde, at man fastsatte en »of
ficiel historisk sandhed«, som ikke måtte 
bestrides. »Revisionisternes« forsøg på at 
fornægte eller forfalske historiske kemis
gerninger burde afsløres, men ikke i sig selv 
strafforfølges. 

Fornuften talte imidlertid forgæves. Fran
krig bar nu til sine mange strålende ånds
historiske bedrifter føjet iodførelseo af den 
»officielle historiske sandhed«. Den løgner 
eller tåbe, der benægter nazisternes udryd
delse af 6 millioner jøder, straffes. Den, der 
fortsat benægter Stalins og hans bødlers ud
ryddelse af et iocifret milliontal af men
nesker, går fri. Men det var jo også kom
munisterne i Frankrig, der foreslog loven! 

(Kilder: Jown>J Offociel de la Republiquc 
Fran~i,c 14/7 90; stoa~ Rapport No. 454 
(29/6 90~ Bref social No. 10750, 18/7 90). 

SOS Racisme demaskeret 
Den franske ungdomsbevægelse SOS 

Racisme har vakt opmærksomhed og til 
dels efterligning i flere europæiske lande (se 
Danskeren 1990/2 s. 17-18). Bevægelsens 
kometagtige bane efter starten i 1984 tik 
mange til at tillægge den en fremtidig betyd
ning, som den dog snart viste sig ude af stand 
til at skabe eller fastholde. Dens nære for
biodelse med venstresiden i fransk politik og 
påståede afhængighed af præsident Mitter-

rand og hans socialistiske parti måtte be
grænse dens udviklingsmuligheder og skabe 
tvivl om dens integritet 

En af stifterne af bevægelsen, forfatteren 
og skuespilleren Serge Malik, der brød ud af 
den allerede i 1986, bar for nylig i en bog 
»Histoire secrete de SOS Racisme« (SOS 
Racismes hemmelige historie) gjort rede for 
sin meget desillusionerede vurdering af dens 
udvikliog og egentlige funktion. 

Kort fortalt synes hans opfattelse at gå ud 
på, at SOS Racisme blev skabt først og 
fremmest som et redskab til at fremme sioe 
lederes politiske forbindelser og karriere. 
Den dominerende skikkelse er J ulieo Dray, 
der er blevet socialistisk deputeret i natio
nalforsam!iogen, og som påstås at bruge be
vægelsen udelukkende til at sikre sin egen 
politiskefremgang og sin placering i Mitter
rands bevågenhed. Ifølge Maliks fremstil
ling praktiseres der en gennemført manipu
lation af bevægelsens unge menige for at 
marchere dem op som naive støtter for 
Drays politiske ambitioner. Måletsynes dog 
kun i nogen grad at være nået, da Dray, som 
det måtte ventes, er stødt på mægtige kon
kurrenter og modstandere i det socialistiske 
parti. 

(Kilde; L'Ecbo des savanes,juli~august 1990: 
»SOS Arrivisooe«). 

• 

Bøger og tidsskrifter 

Viljen til modstand 
Ole Hasselbalch: 
Viljen til modstand. 
(Tidehvervs Forlag, 1990. 
73 sider. 70 kr.) 

Da vi under besættelsen byggede en mod
standsbevægelse op, blev vi hurtigt klar 
over, at vi kæmpede på to fronter. 

Fjende nummer et var naturligvis besæt
telsesmagten. På den front var sagen klar. Vi 
ville gøre, hvad vi kunne for at genere tys· 
kerne, og de til gengæld hvad de kunne for 
at få fat på os. 

Men med fjende nummer to var sagen 
mere kompliceret. Da vore egne politikere 
blev klar over modstandens eksistens, pud
sede de politiet på os, og statsministeren 
opfordrede i radioen folk til at anmelde det 

til myndighederne, hvis de opdagede, at 
deres nabo havde noget med modstandsbe
vægelsen at gøre. 

Vore egne politikere gik fjendens ærinde 
og faldt Danmarks ungdom i ryggen. 

De var landsforrædere. 
Kampen mod dem var vanskeligere. Vi 

kunne med god samvittighed slå en tysker 
ihjel, hvis han stod i vejen for os, men vi 
kunne jo ikke give vore egne politikere 
samme behandling. 

Det gik dog ikke så galt. De fleste politi
folk var os venligtsindede, og mange steder 
fik vi et fortræffeligt samarbejde med dem. 
De få, der var »pligtopfyldende«, blev vi 
advaret imod. 

Det samme var tilfældet med befolknin
gen. Bonset fra nazister og stikkere, der var 
et lille mindretal, havde vi en fornemmelse 
af, at folk var på vor side, selv om de ikke 
var aktivt engageret. 
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Jeg kom til at tænke på denne periode, da 
jeg fomylig med posten modtog en lille bog 
med titlen » Viljen til modstand«, som jeg 
begyndte at læse. 

Situationen dengang minder i forbav
sende grad om tilstanden i dag: 

I august 1943 gav folkets indstilling sig 
udtryk i omfattende folkestrejker, der kan 
sidestilles med oprør. 

Selv i denne situation fortsatte alle eksi
sterende officielle og halvofficielle foreta
gender med deres kamp mod deres eget folk, 
der ville sikre Danmarks frihed ogselvstæo- . 
dighed. 

Regering, fagforbund, ijorten af erhvervs
livets hovedorganisationer med arbejds
giverforeningen i spidsen, samtlige bety
dende aviser, kort sagt alle, udsendte ma
nende opråb om at bevare ro og besindig
hed. • Vor besindighed kan ikke forveksles 
med national svaghed«, hed det. 

Men intet hjalp, og den 29. august måtte 
regeringen give op. Folket havde sejret -
Danmark blev allieret. 

Denne dato blev Danmarks frihedsdag, 
men af forståelige grunde er den ikke mar
keret i kalenderen. For mange ønsker den 
glemt. 

Da jeg var midtvejs i min nyerhvervede 
bog, var der udsendelse i radioen fra folke
tingets debat efter trontalen. 

Det var det sædvanlige dødkedelige kvæ
rulanteri, bortset fra at statsministeren fra 
sin fantasis lykkepose havde trukket en ny 
opfindelse »hold fast-politikken« og et fup
nummer, der hed 6 procentsreglen. 

Der forekom dog to usædvanligheder. 
Den færøske Olli Brecbmann boldt en 
pragtfuld tale, så man sad og ønskede, at det 
var ham, der var Danmarks statsminister. 
Men den var der ingen interesse for. Der
imod tog debatten en helt ny vending, da 
Fremskridtspartiets Jane Oksen afslørede, 
at b4n havde Danmarks ve og vel på sit 
personlige program. Det var en stilfærdig og 
god tale, som fik mig til at tænke på Martin 
Luther Kings berømte ord »I havea dream•. 
Hun havde en drøm om et muslimfrit Dan
mark. Hun sagde ikke, at hun ville have 
muslimer udvist eller slået ihjel, men hendes 
uskyldige ønske var nok til at sætte fut i 
fejemøget De væltede sig over hende fra 
alle sider. Gert Petersen var nok den, der 
råbte højest, men de var der allesammen. 

Forbavsende nok var Arne Melchior den 
mest forargede. Hans stemmeføring til dag
lig er bemærkelsesværdig, men når han spil
ler vred, kan man fa kuldegysninger. 

Han beskyldte det stakkels offer for grund
lovsbrud og var parat til at få hendesmidt ud 
af folketinget. 

Om hans forkærlighed for muslimer 
skyldes den fælles stamfader Abraham er jo 
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tænkeligt. I så fald burde han rejse til sit 
oprindelsesland Israel og stifte den fred med 
palæstinenserne, som vi alle sukker efter. 
Men måske ville det være en bedre ide at 
indlemme ham i det kongeliges skuespiller
stab. 

Mon ikke denne affære kan tages som et 
bevis på vore politikeres dårlige samvit
tighed. De ved godt, der er noget galt, men 
tør ikke gøre det rigtige af frygt for hinan
den. 

Man tager helt fejl, når man beskylder os 
for racisme og fremmedhad. Det er ikke de 
fremmede, vi retter skytses imod, men vore 
foragtelige politikere. 

Dette var de tanker, som en lille bog med 
titlen• Viljen til modstand« satte i gang bos 
mig. 

Det er en god bog. Køb den - læs den 
- og brug den som gave til venner og be
kendte, som trænger til endnu et lille puf, 
før de slutter op i kampen for at redde 
Danmark. 

Toldstrup 

Hvordan man Jecrest fir fat i bogen, med
deles under »Forening:;nyt« s. 19. Se der. 

Red. 

Bastardkultur 
Pernille Bramming, Søren Mørch 
og Søren Rugbjerg Rasmussen 
(Center for MeUemøststudier, 
Odense Universitet): . 
Bastardkultur (Forlaget Spek
trum, 1990. 150 sider. 168 kr.) 

Ordet leder tanken ben på en bundeken
nel, og det er også meningen. Det ny Europa 
er ifølge denne forskergruppe en verden af 
bastarder, hvor ingen rene »racer« vil over
leve, en kultur som ingen rigtig vil være 
begejstrede for, men som vi må lære at leve 
med. Derfor angiveligt denne bog. 

Sproget er ideologien, og titlen røber tan
kegangen. Det er nazismens tankegods. Det 
er mennesket betragtet som bunde eller 
væddeløbsheste, delt op i bastarder og ren
blodede. 

Ikke at forfatterne føler sig i slægt med 
disse betragtninger. Men ordet med dets as
sociationer er jo til indledning med til at 
migænkefiggo,e enb,·er modstand mod ind
vandrerpolitikken. Ec man modstander af 
den, er man modstander af •bastaroer«. 

Det er boge:os udgangspunkt, og den oAr 
da følgelig også frem til alle de rigtige kon
klusioner om de multikulturelle samfund, 
hvor løver og far græsser fredeligt side om 
side, hvor solen altid skinner og muslimer og 

kristne mødes 111 fredsgudstjenester og bliver 
gode venner. 

loden da bar den imidlertid fremlagt 
nogle af de mange fakta, der fortæller, hvor
for et »multikulturelt« samfund er et kon
fliktfyldt samfund, hvorfor indvandrere 
ikke er »nye danskere«, men tyrkere, ira
nere, pakistanere o.s.v., og hvorfor indvan
drerpolitikken følgelig er katastrofal for 
Danmark. 

Den fortæller om Islam, om livet i de 
arabiske lande, om en eksplosiv fødselsrate, 
der ligger som en tikkende bombe under 
den arabiske verden, uden de lokale rege
ringer har lyst til at gribe ind. Den fortæller 
om alt det, der er baggrunden for det aktu
elle flygtningeproblem. Og den fortæller, at 
•verden forandrer sig-, som der står på bo
gens bagside. 

Ja, verden forandrer sig, men den foran
drer sig ikke af sig selv. Danmark kan og 
kunne aldrig alene forhindre den igang
værende folkevandring til Europa. Den kan 
heller ikke forhindres med magt eller græn
sebomme alene. 

Den kunne have været forhindret, hvis 
man tidligere havde taget kombinationen 
eksplosive fødsesrater, fattigdom og mo
derne transportmidler alvorligt som et pro
blem. Hvis man i stedet for at hælde vand ud 
af ørerne og danse tyrkisk folkedans og lave 
to-kulturelle projekter for at sætte krydderi 
på en kedelig dansk hverdag, havde set ud
viklingen og dens bevæggrunde i øjnene. 
Den kunne have været forhindret, hvis Eu
ropas politikere åbnede øjnene for, hvad 
der er ved at ske. 

For indvandringen har jo ikke en brik at 
gøre med politisk forfulgte eller torturofre. 
Den bar sin rod i en ulige fordeling af ver
dens ressourcer, og det er et problem, der 
ikke kan løses ved at sætte hele den asabiske 
verden på den danske bistandslovs højeste 
takst, hvor næstekærligt og bekvemt det end 
måtte synes de ivrige hjælpere. Forskerne 
ved det godt, men ser - som det fremgår af 
»Bastardkultur« - ingen grund til at advare 
mod udviklingen. Tværtimod. Sådanne ad
varsler er udtryk for fremmedhad og ned
groede negle, og må følgelig afvises som 
hysteri og selvgod nationalisme. Det gør 
forfatterne naturligvis også. 

Så trods deres klarsyn og viden når de 
altså ikke længere end til at konstatere, at 
verden er »i forandring«. Det er den, og hvis 
udviklingen ikke vender, forandres den ikke 
til det bedreset med europæiskeøjne. Hvad 
vi har for os er jo aftenlandets undergang, et 
kulturelt selvmord brolagt med selvhadende 
skældsord og utilgivelig naivitet. 

Den nye bog lægger disse kendsgerninger 
på bordet, men dens forfattere besidder des
værre en sjælden evne 111 ikke at lade sig 
afficere af dem. 

Niels lille/und 

·-----------------------------



Propagandaministerielt 
humbug 
Rune Bech: 
Kan det virkelig passe .. . 
(Udgivet af Dansk Ungdoms Fæl
lesråd, Landsforeningen Ungdo~ 
ringen og Århus Ungdommens 
Fællesråd, 1990. Økonomisk støt
tet fra Socialministeriets pulje til 
oplysning om flygtninge og ind
vandrere: »Når mennesker mø
des«. Oplag 30.000. 46 sider + bi
lag). 

Da Folketinget i sin tid bevilgede 
10 millioner kr. til oplysning om ind
vandrer-og flygtningeforhold, var der 
mange, der frygtede, hvad de penge 
ville blive brugt til. Frygten har vist 
sig at være kun alt for velbegrundet. 

Vi bringer her en anmeldelse af en 
bog, der med støtte af disse midler er 
udsendt til samtlige skoler. 

Bogen bygger på - humbug! 

I lang tid har det ikke været let at disku
tere indvandrings- og flygtningepolitikken. 
En af de væsentlige grunde hertil har været, 
at der i mange henseender savnes nøjagtig 
oplysning om fakta, især talfakta. Selveste 
rigsstatistikeren er endog gået så vidt som til 
at fastslå i et notat til sin minister, at de 
hidtidige statistikker er »summariske«, og at 
en »ordentlig kulegravning« af hele området 
er »hårdt tiltrængt« 

Tallene på bordet 
Man føler derfor dyb glæde og forvent

ning ved at læse Flemming Chr. Nielsens 
anmeldelse i Jyllands-Posten 8. september 
af journalisten Rune Becbs bog »Kan det 
virkelig passe« (trykt i 30.000 eksemplarer 
med støtte fra Socialministeriet, således at 
den kan udsendes gratis til alle skoler). I 
anmeldelsen siges det nemlig, at »mange 
klager over, at der ikke findes et reelt stati
stisk materiale, men nu har •.. Rune Bech 
lagt tallene på bordet«. 

Det er jo noget, man kan forstA. Endelig 
er der altså en journalist, der tager om næl
den, og som dybt bøjet over papirerne finder 
alt det frem, som rigsstatistikeren elleis skul
le have brugt millioner af samfundets spar
somme kroner på at få kulegravet. 

Forbløffet og forarget 
Desværre, men ikke uventet, viser en 

nærmere fordybelse i værket imidlertid, at 
Rune Bech aldeles ikke har gjort det, an-

melderen roser ham for, og at ri~tistike>
ren nok alligevel må gn"be i pengekassen. 
Man opnår ved læsning af bogen højst at 
blive forbløffet og forarget. 

Forbløffelsen bar flere retninger. 

Manglende eller forkerte lal 
For der førsce bliver man forbløffet over, 

at selv de tal, som uigendriveligt ligger fast, 
og som kan slås op i gængse officielle vær
ker, gang på gang ikke er roedtaget,ja at der 
endog gang på gang er anvendt helt andre 
tal. 

Når man f.eks. kan læse på bogens s. 33, 
at der i de sidste 13 år kun er bevilget 
statsborgeiskab ul 10.500 udlændinge,ja så 
stemmer det aldeles ikke med Statistisk År
bog, hvori kan læses, at der siden 1981 er 
uddelt 18.037 statsborgerskaber til personer 
fra Tyrkiet, Afrika, Syd- og MeUemame>
rika, Asien samt statsløse. 

Når det i indledningen hedder, at vi i 
1960'eme gav opholdstilladelse til 55.000 
fremmedarbejdere (på s. 4 50.000 og på s. 
17 54.715), så må man uvægerlig få det 
indtryk, at dette antal bar været her siden 
den tid, hvilket ifølge Statistisk Årbog er 
urigtigt. For at få »fremmedarbejderantal
let« i 60'erne så højt op, at væksten heri op 
til i dag ikke virker for påfaldende, har Rune 
Bech simpelt hen medregnet som fremmed
arbejdere samtlige herboende udenlandske 
statsborgere! Herved lykkes det ham at til
sløre, at væksten i antallet af udlændinge fra 
overbefolkningsområderne groft set er fir
doblet siden »indvandringsstoppet« i 1973 
(hvortil kommer dem, der har fået statsbor
gerskab, og disses børn). 

Når det på side 5 fortælles, at der fødes ca. 
170 danske børn om dagen, så stemmer det 
ikke med Danmarks Statistiks senesteopgø
relse- Rune Bech medregner til,;yneladende 
som danske børn også børn af indvandrere 
(både med og uden statsborgerskab). 

Når det s. 25 fortælles, at danske stats
borgere, der gifter sig med udlændinge, tæl
les som familiesammenføringer, er det i 
ejendommelig modstrid med Danmarks Sta
tistiks oplysninger til anmelderen, ifølge 
hvilke fupægteskaberoe og sammenføringer 
med naturaliserede indvandrere ikke tælles 
med i det i forvejen betænkeligt høje fami
liesammenføringstal. 

Når det på side 13 (i overensstemmelse 
med oplysningerne fra Aygtningehjælpens 
Informationsafdeling) fortælles, at udgif
terne til flygtninge er 2,2 milliarder, så neg
ligeres det, at dette tal forlængst er skudt i 
sænk af justitsministeren, som har påvist, at 
Aygtoingebjælpen har »glemt« at medtage 
en hel række udgifter. 

Når dets. 32 oplyses, at der gives stats
borgerskab til ca. 800 • 2.000 udlændinge 
hvert år, så er det ukorrekt - tallet i 1989 
var 3.258. 

Og sådan kunne man blive ved og ved. 
Og usandhederne breder sig iøvrigt også 
uden for de rene talopgivelser: 

Når det f.eks. på s. 10 med henvisning til 
bistandslovens § 37 fortælles, at de frem
mede ikke får særbehandling på socialkon
toret, »glemmes« det ganske, hvordan de er 
blevet tildelt særydelser som »revalidender« 
mv. med henvisning til §42 og tvivlsom 
legitimation i den omstændighed, at de er 
fremmedsprogede. Og når det s. 27 fortæl
les, at familiesammenførte forældre til ind
vandrere ikkekommer til at ligge det offent
lige til byrde, fordi de ikke har ret 111 bi
standshjælp, og fordi barnet skal garantere 
for deres forsørgelse, så stemmer det dårligt 
med, at Udlændingedirektoratet i sin årsbe
retning 1989 s. 46 fortæller, at dette kun 
gælder, hvis barnet har forsørgelsesevne. 

For det andet forbløffes man over, at de 
oplysninger, der gives i den ene ende af 
bogen, ikke stemmer med dem i den anden. 
På s. 31 kan man f.eks. læse, at en udlæn
ding, der begår »mildere kriminalitet«, af
skærer sig fra muligheden for at få statsbor
gerskab, medens der side 34 står det stik 
modsatte. 

For det tredie overraskes man over, med 
hvilken let bånd de problemer, der tages op, 
er behandlet. På s. 30 kan man f.eks. læse, 
hvorledes en byretsdommer inden for sin 
retskreds har konstateret, at der ikke er no
gen overkriminalitet blandt udlændinge, 
samt at en vicepolitidirektør bar påpeget, at 
næsten samtlige de udlændinge, der fremstil
les i Københavns dommervagt - og som 
udgør op til 40% af samtlige frem.stJ11ede -
er uden fast ophold i Danmark. Herudfra 
konstaterer forfatteren, at det er en myte at 
tale om, at »de er også mere kriminelle end 
05«. Hvor havde man ikkeønsket sig at se en 
henvisning til Juhler og Schwartz, der i mid
ten af firserne - oven i købet inden proble
met blev for al vor trykkende - konstaterede, 
at også de fastboende udlændinge - især 
dem fra ijerne egne - faktisk bar en større 
kriminalitet. Eller en selvstændig undersø
gelse i form af en henvendelse fra Rune Bech 
til justitsministeren om, hvor mange udlæn
dinge der sidder bag tremmer herhjemme i 
forhold Ul antallet af danske borgere. Sådan 
gjorde Den Danske Forening i 1989,ogher
ved blev det konstateret, at der pr. 30. au
gust dette år var indsat ialt 355 udlændinge 
ud af en samlet bestand på 3.378 indsatte 
- altså en markant overrepræsentation i 
forhold til udlændingenes andel af befolk
ningen. 

Begrebsforvirring 
Endelig forbløffes man over den fuld

stændige begrebsforvirring, der behersker 
bogen. Undertegnede anmelder mener f.eks. 
på et tidligt tidspunkt i sit liv med folkesko
lens hjælp have lært sig, at ordet »immi-
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grant« betyder indvandrer. Men nej. I bogen 
kan man på s. 4 læse følgende definition: 
»Hvis en dansk mand forelsker sig i en 
fransk pige, og de bliver gift og flytter til 
Danmark, så bar hun ret til at bo i Dan
mark. Hun immigrerer til Danmark og kal
des derfor immigrant«. Ifølge Rune Bech er 
fremmedarbejdere m.fl., der er forblevet 
her, altså ikke immigranter. 

På denne baggrund undres man ikke 
over, at forfatteren er ude af stand til at 
forklare på en menin~yldt måde, hvilket 
flygtningebegreb FN-konventionen fastlæg
ger, at den danske lovs begreb går videre, og 
at der går en nødvendig grænse mellem poli
tiske og andre flygtninge - de være sig nok 
så livs- eller velfærdstruede. For hvis man 
putter alle, der er truede eller i nød, ind i 
asylordningen, vil den bryde sammen under 
vægten - nøjagtig sådan som FN's flygtnin
gehøjkommissær advarer om, at den er i 
færd med nu. Disse andre »flygtninge« må 
nødvendigvis hjælpes på anden måde end 
gennem asyl. 

Hvordan kan bogen blive til sådan en 
gang rod? 

Det skyldes efter anmelderens vurdering, 
at forfatteren ganske har savnet viljen til at 
udføre det arbejde, han hævder at have ud
rettet. 

Sammenklipningsmetodeo 
Når man bar bedømt tilstrækkeligt man

ge skriftlige arbejder, får man efterhånden 
en vis fornemmelse af de forskellige mulige 
teknikker til produktion af noget, der ser 
tilforladeligt ud, uden at kræve al for stor 
arbejdsindsats. Og det er ikke svært at Il en 
fornemmelse af, hvad Rune Beehs teknik 
går ud på. Den består så tydeligvis i det, der 
kaldes sammenklipningsmetoden. 

Han har således ganske enkelt sammen
skrevet løse udklip hentet fra tilfældige kil
der, der er kommet inden for hans række
vidde, uden selvstændig kontrol og uden 
forsøg på at fylde hullerne i stoffet ved hjælp 
af anstrengende og tidskrævende undersø
gelser. Herunder har han end ikke godskre
vet sig påpegningerne af manglerne i et fore
løbigt udkast fra hans hånd, som blev offent
liggjort som artikel i Jyllands-Posten 30/10 
88. 

Man genkender f.eks. det mærkværdige 
runde tal (10.500) for uddelte statsborger
skaber i de sidste 13 år. Det stammer fra en 
artikel i Ekstrabladet 15/9 89, udarbejdet af 
Aygtningehjælpens Ralf Andersson som en 
sammenfatning af, hvad denne organisation 
dengang mente, befolkningen kunne tåle at 
høre. Og man konstaterer, at Rune Bechs 
dommerudtalelse om kriminaliteten i en be
stemt retskreds stammer fra et læserindlæg i 
Weekendavisen 18/8 89. Og sådan kan 
man ved læsningen af Rune Bechs •fakta•-
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bog gang på gang nikke genkendende til 
gode gamle travere, der gennem de sidste års 
debat er blevet trukket gennem manegen - i 
hvilken forbindelse de er blevet omhyggeligt 
registreret i Den Danske Forenings samlin
ger. 

Modstridende oplysninger 
På den måde bliver det også forståeligt, 

hvorfor bogens oplysninger i de forskellige 
afsnit modsiger hinanden. Det skyldes jo 
utvivlsomt, at Rune Bech har bygget bogen 
på en udklipsamling opdelt efter de afsnit, 
som nu er blevet bogens, og at han bar anset 
det for lovlig anstrengende at skulle kontrol
lere, om enkeltoplysningerne nu også er i 
indbyrdes harmoni. Og det forklarer, hvor
for visse tal hidrører fra forældede statistik
ker. R.une Bech har øjensynlig ikke gidet 
finde dem frem i en nyereudgave,oghaner 
ikke faldet over noget udklip, som kunne 
bruges til formålet. 

Dette »imponerende arbejde«, som Jyl
lands-Postens anmelder slutter med at kalde 
bogen, hvis tal »ikke er grebet ud af luften«, 
denne »flotte og fornemme« journalistik, 
falder dermed ind i den efterhånden lange 
række af produktioner, som har oversvøm
met markedet gennem de senere år til forvir
ring for uskyldige skolebørn og biblioteks
besøgende, men til utvivlsom økonomisk 
fordel for forfatterne. 

Vejen b1 h~e penge 
I gamle dage måtte den, der ønskede at 

komme hurtigt til penge, røve en bank, be
stjæle gamle damer eller handle heroin på 
gaden. I dag er det blevet meget lettere og 
mindre risikabelt. Man skal blot skrive en 
bog efter følgende recept 

Den må starte med en henvisning til naw
ternes gaskamre, KZ-iejre og rædsler. F.eks. 
som Rune Bechs bog begynder. »I Anden 
Verdenskrig tog man livet af seks millioner 
jøder. Hadet til jøderne i Tyskland tændtes 
allerede mange år før krigen«. Etc. Etc. 

Dernæst må man opstille en række »my
ter«, som skal aflives. F.eks. som Rune 
Bech: »De vælter ind over grænserne-, »de 
gider slet ikke arbejde«, »de yngler som 
rotter« osv. Det er herved ganske ligegyl
digt, hvordan •myterne• aflives. For det er 
der alligevel normalt ingen, der gør vrøvl 
over. Og de, der gør vrøv~ vil alligevel ikke 
Il deres indsigelser trykt i nær samme oplag 
som bogen. Derfor lader det sig f.eks. endog 
gøre at aflive »myten« med en udokumen
teret modpåstand (som når Rune Bech s. 35 
afliver »myten« om, at ingen bekvemme
lighedsflygtninge får asyl, med en påstand 
om, at asylsagsbehandlingen er så grundig, 
at bekvemmelighedsflygtninge let opdages 
- selv om den nugældende lovgivning ikke 
muliggør en udsortering af asylmisbruger
ne). 

Endelig skal det hele naturligvis supple
res med en passende billedsætning, helst vi
sende afmagrede negre, børn med fluer i 
øjnene og lignende. 

Tabuerne skal respekteres 
!øvrigt er det en selvfølge, at der er visse 

ting, der under ingen omstændigheder må 
berøres i bogen. Denne må f.eks. absolut 
ingen stillingtagen indeholde til muligheden 
af, at det er befolkningseksplosionen ude i 
verden, der er ved at vise sine virkninger her 
hos os, og at det let kan ende megetgalt, hvis 
vi ikke snart begynder at forstå dette. Bo
gen må derfor heller ingen antydninger 
indeholde med hensyn til, hvad der vil ske, 
hvis indvandringen fortsætter i det nu
værende tempo. EJ'heller må der fortælles 
noget om, hvor meget der kunne være ud
rettet for nødlidende ude i verden for de 
penge, der sanseløst bruges på immigranter 
her. 

Klakørkorpset parat 

Når et værk efter denne recept er tilveje
bragt, vtl det hele gå af sig selv. Det faste 
korps af klakører vil stå parat og med deres 
bifald fremtvinge passende økonomiske til
skud fra offentlige kasser, fagforeninger og 
andre, der ikke tør sige nej. Og man vil 
kunne sole sig i fordelagtige anmeldelser -
ja endog komme i TV-avisen (hvad en for
faner ellers næsten skal have Nobelprisen 
for at opnå). 

Og andre kan senere bruge værket som 
kilde til nye »fakta«bøger. På den måde kan 
håndsvinget på pengemaskinen drejes end
nu en omgang. uden at nogen af de impli
cerede forfattere behøver at anvende al 
for megen åodskraft og arbejdsindsats til at 
drive værket 

Således kan der efterhånden oparbejdes 
et fyldigt sortiment af skrifter, der, uagtet de 
er sparket sammen fra lav højde med et smil 
på læben, vil fylde godt op i folkebibliote
kernes samlinger. Her vil de kunne blive 
stående lænet op imod hinanden - gennem 
velvillige og menneskekærlige biblioteka
rers indsats værnet mod risikoen for at ryge 
på gulvet af mangel på fundament. 

»Antiracistisk~ humbug 
via propagandaministerium 

Rune Bechs bog er et ualmindelig groft 
eksempel på humbug af denne art og udnyt· 
telse a'r myndighedernes af folk som Bech 
skabte »antiracistiske« hysteri. Modbyde
ligheden stikker bogstavelig talt i halsen, når 
man tænker på, at en velsitueret journalist 
kan finde på at skaffe sig fordele ved at 
vildføre de børn, der kommer til at betale en 
blodig pris, såfremt sløret af vrøvl og politisk 
plat ikke snart ijernes fra debatten. 

Endnu mere betænkelig er den rolle, So
cialministeriet har påtaget sig ved finansie-



ring af bogen. Holdningsbearbejdelse i poli
tiske anliggender er nu engang ikke en stats
opgave. Og hvis samfundsmagten alligevel 
griber til sådant, må den indskrænke sig til 
viderebringelse af sikkert verificerede kends
gerninger. 

Det fremgår i dette tilfælde, at der ikke er 
truffet de simpleste foranstaltninger til kon
trol af sandhedsværelien i det »informations«
materiale, ministeriet har støttet. 

S-Ocialministeriet er dermed slået ind på 
propagandaeos og meningsmanipulationens 
vej. 

Ole Hasselbalcb 

Læsning i toget 
Rejse i Eventyr. Redigeret af Jes 
P. Asmussen. Bind 1. (Uden for
lagsangivelse. Udkommet med 
støtte fra Socialministeriet »Når 
mennesker mødes ... « 1. oplag 
S0.000 eksemplarer. 1990. 64 si
der). 

IC-toget på vej mod København. Alt ån
der fred og idyl. Togstewardessen kommer 
med sin lille vogn. Kaffeduften stiger ind i 
kupeen. Men der sker noget nyt. Fra vog
nens gemmer fremtager den søde dame en 
buokesmå bøger. »Rejse i Evenlyn~stårder 
på forsiden. Vi får hver fa 

Det fremgår ikke klart, hvad det er, det 
drejer sig om. - Hva f... er det, spørger en 
passager, da han ser side op og side ned af 
fremmede skrifttegn, som ingen kan forven
tes at have glæde af. En anden passager 
konstaterer efter at have kastet et blik i 
bogen, at ban er kommet over eventyralde
ren. Munterheden breder sig. - Har I ikke en 
af Jeppe Åkjær i stedet for, spørger en tredie 
passager. En dystert udseende herre i et 
hjørne bliver rød i kammen og spørger, om 
det er ham eller hvem det er, som har betalt 
dette. 

Man slår op på indersiden til det ubegri
belige nye initiativ i DSB's transportservice. 
»Udkommet med støtte fra social.mioiste
riet<~ står der. Det fremgår, at der er tale om 
et led i kampagnen imod det voksende 
fremmedhad - den som skal bringe os til at 
forstå vore nye landsmænd. 

Nåh sådan. Nu forstår alle tilsyneladende 
bedre. Det er noget af det, man må affinde 
sig med, se! v om man ikke bar brug for det 
og tilsyneladende ingen gider læse bogen. 
For så er der nogen i DSB, som har gjort det, 
de skal. Og en glad forfatter til produktet. 
Og nogle glade mennesker i socialministe
riet, som nu kan bede om endnu flere penge 
til at få »mennesker til at mødes« med. 

Men som herren i hjørnet sagde: Hvem 
betaler for sådant nonsens? 

Gad vist om DSB laver en læseruoders0-
gelse for at finde ud af, hvor mange af de 
udleverede bøger der overhovedet bliver 
læst! 

Jaccb 

Svensk flygtningepolitik 
Goran Englund og John Wilthom: 
Svensk flyktingpolitik - En kritisk 
betraktelse. (Udgivet af forfatter
ne, Stockholm, 1990. 40 sider. Di
stribution: Goran Englund, Skep
pargatan S, S-272 31 Simris
hamn). 

Professor Gorao Eoglund og direktør 
John Wiltbom fortsætter i dette skrift deres 
kritik af svensk indvandringspolitik. Sam
men har de tidligere udgivet skriftet »Sjobo 
- ett demokratisk f6redome«. 

Situationen i Sverige 
Forfatterne tager udgangspunkt i to 

sarnmmenhængeode forhold, som præger 
situationen i Sverige stærkt: (I) En hurtigt 
voksende folkeopinion mod flygtningepoli
tikken og (2) massemediernes ensidighed og 
undertrykkelse af folkeopinionen og der
med af enhver saglig debat om flygtninge
/indvandringspolitikken. 

Hvad angår (I), henvises til en opinions• 
undersøgelse af opinionsinstituttet Temo, 
gengivet i Dagens Nybeter I. juni 1990. 
Den fastslog, at en »dramatisk« opinions
ændring havde fundet sted. 50% af de ad
spurgte mente, at Sverige tog imod alt for 
mange flygtninge, medens det tilsvarende tal 
bare et halv år tidligere kun var 24 %. To 
uger senere offentliggjorde Sveoska Dag
bladet · en Sifo-uodersøgelse, der viste, at 
61 % af svenskerne mente, at landet tog 
imod indvandrere i alt for stor udstrækning. 

Set med norske øjne forekommer den 
målelige modstand i Sverige alligevel for
bavsende lille, især når man tænker på den 
enorme indstrømning i 1989 og I. kvartal af 
J 990. Forfatterne mener da også, at mod
standen i virkeligheden er større, end tallene 
viser. Massemediemes forfølgelse af menne
sker, der tænker anderledes i flygtninge
spørgsmål, skræmmer mange, så de sim
pelthen bliver bange for at give udtryk for 
deres syn, endog i opinionsundersøgelser. 
Dtsuden må vi huske på, at folkeopiniooen 
til enhver tid er påvirket og drejet af masse
mediernes ensidighed og moralske selvsik
kerhed. Erfaringerne fra folkeafstemningen 
i Sjobo viser, at hvis også modstanderne 
kommer ul orde med deres information, 
bliver modstanden i folket mod Oygtninge
politikken markant større. 

Når det gælder (2), gør forfatterne op-

mærksom på, at Sverige gerne vil fremstille 
sig selv som et demokrati. Landet har om· 
kriog 200 dagblade. Deres opgave i et frit 
samfund skulle være at afspejle opinionen 
og give alsidig oplysning. Men ikke i en 
eneste avis har man på redaktionelt hold sat 
spørgsmålstegn ved den førte flygtninge
politik (hvis man da ikke har fundet den alt 
for restriktiv). Rigtignok er det sådan, at 
aviserne i enkelte debatartikler og reporta· 
ger slipper stof ind, som ikke taler til flygt
ningepolitikkens fordel. Men så snart op
mærksomheden rettes mod modstanderne 
af denne politik og deres organisationer, 
bliver endog nyhedsjournalistikken usaglig 
og bevidst vildledende. Dertil kommer, at 
spalterne for læserindlæg i stor udstrækning 
er lukket for seriøs kritik af flygtningepoli
tikken. 

Forfatterne sammenfatter massemedier
nes rolle således: 

- Karakteristisk for massemediernes op
fattelse i flygtningespørgsmålet er et meget 
snævert synsfelt og et afskyeligt moralsk 
formynderi. Dette giver sig ofte udtryk i en 
kraftig fordømmelse af enhver, som bar en 
afvigende anskuelse. Man er ganske simpelt 
ude af stand til at føre en saglig diskussion. 
Da forfatterne af dette hæfte i forbindelse 
med folkeafstemningen i Sjobo fremlagde 
skriftet »Sjobo - ett demokratisk fore
dorne«, mødtes vi af et landsomfattende 
vredesskrig. Skældsordene haglede ned over 
os. Næsten ingen avis gjorde sig den ulejlig
hed over for sine læsere at gøre ordentligt 
rede for, hvad der stod i skriftet. De fik kun 
besked om redaktørernes bedømmelser af 
indholdet. Man VIlle åbenbart hindre læ
serne i at danne sig en egen opfattelse. 

Skriftets fonnål og indhold 
Massemedierne, rigspolitikerne og ind

vandringsmyndighederne er nu for nogen 
tid siden blevet klar over, at folkeopinioneo 
går dem imod. De mere indsigtsfulde blandt 
magthaverne har langt om længe forstået, at 
vælgerne er klogere, end man troede, og at 
man ikke i det lange løb kan påtvinge dem 
sine hensigter. Spredte officielle røster har 
været hørt også i Sverige om, at der må 
skabes en saglig diskussion. 

Det er i håbet om, at en sådan holdnings
ændring virkelig er i gang, at forfatterne med 
deres skrift (hæfte) forsøger at lægge grun
den til en saglig diskussion. Formålet er at 
sætte Oygtoingeproblemet, både med hen
syn til sted og tid, iod i et større perspektiv 
end sædvanligt i politikernes og lederskri
beoternes betragtninger. Skriftet vil desuden 
afsløre fordomme og uvidenhed på dette 
problemområde. 

Blandt de temaer, der behandles i skriftet 
kan nævnes: Racisme og fremmedfjendtlig
hed; nødvendigheden af at bevare den kul
turelle mangfoldighed i verden, herunder 
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også den svenske kultur; befolkningseksplo
sion og miljøødelæggelse, herunder u-lan
denes problemer, viljen til at udvandre, mil
jøødelæggelserne i Europa og miljødiskus
sionen i Sverige samt i-landenes mulighed 
for at overleve og hjælpe resten af verden; 
svensk asyllovgivning; misbrug af asylret
ten; flygtninge og kriminalitet; spredning af 
AIDS; behovet for Oygtninge som arbejds
kraft; fortrinsret til boliger, og flygtningepo
litikkens omkostninger. Skriftet slutter med 
forslag til en ændret flygtningepolitik. 

Forfatterne har god grund til at være for
nøjede med deres arbejde. Det er blevet et 
letfatteligt og engagerende skrift af høj faglig 
standard. Når man læser det, kan man un
dres over, at der findes fornuftige menne
sker,som, end ikke på bunden af deressind, 
kan være enige i, eller i al fald respektere 
forfatternes syn. 

Anmelderens eftertanke 
Dette er et hl!e skrift ( 40 sider), men det 

rejser spørgsmål, hvis politiske besvarelse, 

eller ikke-besvarelse, bliver helt afgørende 
for Sveriges fremtid, for udviklingen af 
befolkningens sammensætning og dens kul
tur. 

Men efter at skriftet var blevetsendt ud til 
I 50 dagblade, syntes - efter en rimelig tid -
alligevel ikke et af dem at have omtalt det. 
Åbenbart kan man meget hurtigt nå frem til 
en landsomfattende enighed om, at et be
stemt indlæg i samfundsdebatten skal ties 
ihjel. Eksempler som dette burde sætte det 
internationalt så beundrede svenske demo
krati i gabestokken. Der burde det stå, indtil 
landets presse, også i denne betydelige poli
tiske sag, vil udfylde de to funktioner, den 
bør have i et frit samfund, nemlig at give 
tosidig eller alsidig information og videre
bringe meninger - også meninger, som re
daktørerne ikkeselv måtte væreenige i, eller 
som de tror ikke er officielt anerkendte. 
Først da får landet et fuldgyldigt menings
demokrati. 

Kaare RuU<f 
Slependen, Norge 

Foreningsnyt 
Landsmøde 1990 

Den Danske Forenings 3. landsmøde 
blev afviklet i de samme rammer som det 
første, nemlig på hotel Landsoldaten i Fre
dericia. 

Landsmødet havde samlet godt 50 delta
gere. De var mødt frem fra alle egne af 
landet med en god portion optimisme. Det 
bar mødet præg af. I såvel formanden Ole 
Hasselbalchs beretning som indlæg fra de 
fremmødte var vurderingen af situationen 
omkring fremmedpolitikken den, at nok er 
et målrettet arbejde i Den Danske Forening 
nødvendigt, men at virkeligheden er ved at 
indhente vore modstandere i Dansk Flygt
ningehjælp og dens bagland, herunder en 
lang række virkeligbedsfjerne politikere på 
Christiansborg. Formandens beretning, der 
blev aflagt under overværelse af pressen, var 
kort, men klar. Dens hovedbudskab til of
fentligheden og især pressen var, at en er
kendelse af problemerne omkring udlæn
dingepolitikken nu må udmønte sig i kon
kret lovgivning, der eliminerer de seneste års 
uansvarlige og virkeligbedsfjerne forestillin
ger om Oygtninge-og indvandrerproblemer. 

Ole Hasselbalcb rettede især en sønder
lemmende kritik mod størstedelen af dansk 
dagspressesamt radio og TV. Dybt alvorlige 
emner omkring udlændingepolitikken sjof-
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les ved at stemple enhver form for kritik som 
overdrevent hysteri og had til de fremmede. 
Formanden sluttede sin beretning med at 
opfordre alle medlemmer af DDF til at gå 
ud i deres lokalområder og yde fremmed
lobbyen kvalificeret modstand og lovede, at 
det samme ville ske centralt fra styrelsens 
side. 

Landsmødets højdepunkt var sognepræst 
Jesper Langballes foredrag. Med udgangs
punkt i Jacob Koudsens forfatterskab gav 
Langballe i sit indlæg en række gode råd 111 
foreningens medlemmer og styrelse og an
befalede under mottoet »lø.se håndled, Ja
cob« foreningen at gå stille og roligt til værks 
og ikke forskanse sig i en åndeligt forkram
pet blindgyde. Langballe understregede, at 
foreningens arbejde er et folkeligt arbejde, 
der må bygge på kærlighed til Danmark. 
Også bladet Danskeren bør bære præg af 
dette ved at fremstå som et lødigt tidsskrift, 
enhver kan have respekt for. 

Under landsmødet blev der vedtaget en 
resolution, som opfordrede til at boykotte 
Dansk Flygtningehjælps indsamling »Flygt
ning 90« og i stedet sende pengenedirekte til 
FN's OygtningehøJkommissariat. 

Ved slutningen af mødet meddelte for
manden, at foreningen bar anmeldt Dansk 
Flygtningehjælp til politiet for misbrug ved 
»Flygtning 86«-wdsarolingen. 

Mødet blev afsluttet af næstformanden, 
der opfordrede alle til at benytte den situa
tion, der vil opstå efter Dansk Flygtninge
hjælps nederlag omkring »Flygtning 90«
indsamlingen, bl.a. til at rette henvendelse til 
lokale politikere og stille krav om, at Dansk 
Flygtningehjælp nedlægges som administra
tor af dansk flygtningepolitik, og om en 
gennemgribende repatrieringslov, der effek
tivt sætter en stopper for de seneste 20 års 
vanvittige og uansvarlige udlændingepoli
tik. 

Gi' en annonce! 
Mange mennesker aner fortsat ikke, hvor 

de skal finde os. Hver gang vi bar haft adres
sen i bladene, strømmer indmeldelserne ind. 

Men ak! Vi bar ikke penge på budgettet 
til at annoncere! 

Hvis du virkelig vil gøre os en tjeneste, så 
beder vi dig derfor om at kopiere denne 
annonce og indrykke den i et eller Oere af 
dine lokalblade. Gerne gentagne gange, for 
så virker det bedst. 

Vi bar forbindelse med en fagmand, der 
kan sørge for den bedst mulige placering af 
sådanne annoncer i lokalbladene. Det kan 
derfor være praktisk at lade annoncebestil
lingerne gå igennem foreningens sekretariat. 

Du må også meget gerne sponsorere en 
annonce i et af de store blade. Indrykningen 
der er betydeligdyrere. Vi må regne med ca. 
1.800 kr. pr.gang. Menbvisdusenderosen 
skilling med oplysning om, at pengene skal 
gå til annoncering, vil vi samle de mange 
bække små til en større å. 

På forhånd tak ! 

PAS GODT PÅ 
DANMARK 

Tusinder og aner tusinder 
Strømmer hertil fra den 3. 
verden. Vi skal hjælpe de 
forfulgte, men lad o,; sige 
nej til de mange, der bare 
søger økonomisk fordel. 
Det gælder Danmarks 
fremtid, og det haster. 
Meld dig ind i foreningen 
(kont. 100 kr.) eller ring/ 
skriv efter oplysninger. 
DEN DANSKE FORENING 

Box 41 l, 8100 Århus C. 
TIi. 8613 2401 G,ro4547SS! 



Viljen til modstand 
Under denne titel er udkommet en bog 

om Den Danske Forenings virksomhed og 
grundlaget for arbejdet. Bogen er skrevet af 
foreningens formand, Ole Hasselbalcb. Om 
er på 73 sider og kan erh,·er·,es ror -o kr. 
gennem Om Danske Foreumg. 

Fremgangsmidea er Wzen,:k 
Gå ned p! pogiæset ~ senj -o kr. til 

Tideh,= fudu 
c/oHansF.~ 
Veerst. 6600 V qe,; 
Giro202-55 

Huskatskmet:,~~.og 
anfør, al det drtj<I ~ cm bio af Viljen til 
modstand« 

Send dernæst k<i..e:tinEe.. for de 70 kr. -
med den tydelige~ - til Den 
Danske Forenings sebeoriat (box 411, 
8100 Århus C). 

Så kommer bogen mt:d pogen ! 

VILJEN TIL 
ND 

Ole Has:-dbald1 

Radionævnet -
løgnens blå stempel? 

I Danskerens juni-nummer kunne vi for
tælle, hvordan medierne forsøger at få dettil 
at se ud, som om Den Danske Forening står 
bag møder, den intet bar at gøre med. 

DANSKEREN 

F.eks. bar TV-avisen (DR) fortalt, at Gli
strup hold! I. ,:naj-møde i Fælledparken 
sammen med foreningen. Vi søgte allerede 
Ul'.lder udsendelsen at få dette berigtiget. Det 
er nemlig ikke korrekt. Den Danske Fore
mng er tværpolitisk og kan derfor ikke del
tage i et sådant arrangement sammen med et 
bestemt parti. 

DR nægtede imidlertid at berigtige op
lysningen, der var baseret på, at nogle fore
ningsmedlemmer havde deltaget, og på at 
eo af foreningens skribenter, Ebbe Vig, 
havde talt ved arrangementet. 

Sagen gik herefter til Radionævnet. Dette 
har nu besluttet, at oplysningen ikke skal 
berigtiges I 

Afgørelsen er uden præmisser, hvilket er 
let forståeligt. For den er i grov modstrid 
med almindelige principper for, hvem der 
tegner en forening. Selvsagt kan kun perso
ner, der indgår i en forenings ledelse, eller 
som har fået særlig fuldmagt, tegne forenin
gen. Det er elementær jura, som i:nan dum
per juridiske studenter på I. år for ikke at 
kende I 

Men når det drejer sig om Den Danske 
Forening, gælder den almindelige jura som 
sædvanlig ikke. 

Det er ubegribeligt, hvordan det er lyk
kedes at få den højesteretsdommer, der sid
der i Radionævnet, med på en sådan afgø
relse. Den er undergravende for retsfølelsen 
og dermed noget, som Højesteret skal holde 
sig langt væk fra at give sit blå stempel. 

For DR's oplysning var jo falsk. Den 
Danske Forening holdt ikke møde sammen 
med Glistrup - ja foreningsledelsen var end 
ikke bekendt med, at Glistrup holdt møde! 

Vi vandt igen 
Så er dommen faldet over de fagfore

ningsafdelinger, som i 1988 kaldte Den 
Danske Forening »racistisk« og »nazistisk«. 
De skal hver betale 5.000 kr., fasts!Ar retten, 
samt sagsomkostninger (2.500 kr. hver) -
og så kendes udtalelserne iøvrigt ubeføjede. 

Udfaldet har naturligvis fAet dagbladet 
Land og Folk til at beklage sig i stærke 
vendinger over domstolenes uforstand. Det 

kan bladet godt få brug for. For i anledning 
af fornyede racismebeskyldninger imod for
eningen er bladet nu selv påny blevet stæv
net - denne gang for bagvaskelse. 

I en leder 13/9 mener bladet, at det er for 
galt, at domstolene ikke vil tilslutte sig den 
nye definition på racisme, som bl.a. EF har 
anlagt 

Land og Folk overser med sædvanlig vir
tuooitet i penneføringen, at det trods alt kun 
er i visse EF-papirer, den »nye« definition, 
som bestemmer racisme som modstand 
imod farvet indvandring, er lagt til grund. 
EF's centrale papir på området fastholder 
således fortsat det rigtige racismebegreb. 

Ligeledes overser bladet, at Den Danske 
Forening aldeles ikke er imod farvet ind
vandring - når blot den er led i et naturligt 
mellemfolkeligt samkvem. Derimod er vi 
imod masseindvandring - hvadenteo det 
drejer sig om europæere eller farvede. 

Som vejleder i disse anliggender har Land 
og Folk tilsyneladende dels en af de advo
kater, der har gjort det til sit levebrød at 
anlægge meninger, han kan få f.eks. Land og 
Folk til at tro på, dels den berømte Jens 
Sejersen, der vedkender sig Goebbels' me
toder i sin politiske sags tjeneste. 

Således oplyst har de to fagforeningsfrak
tioner anket dommen og sejler trøstigt vi
dere i deres synkefærdige skude, ivrigt op
taget af at bestyrke hinanden i deres egen 
fuldstændige begrebsforvirring! 

Områdeleder for Fyn 
Foreningen søger at organisere arbejdet 

således, at der i hvert større område i landet 
findes enten et styrelsesmedlem eller en re
præsentant for styrelsen til at lede lokalar
bejdet i supplement til de allerede eksiste
rende lokale kontaktpersoner. 

Som leder for området Fyn med omlig
gende øer er nu udpeget Erik Dagø. Dagø 
er i det daglige ansat ved Svendborg politi 
og en velkendt skikkelse i den fynske de
bat. Hans adresse er: Grønnegade 40, 5700 
Svendborg, og han kan kontaktes på telefon 
62 225658. • 

Slyrelsesmedlemme,s telefonnumre: 

udgives som medlemsblad af Den Danske Forening, der blev stiftet 18. marts 
1987 med det formål at bekæmpe frenunedgørelsen af Danmark. 

Dr. phil, Sune Dalg!zd (ansv. red.), tlf. 31551802 
Ekspedient Ellen Ewers, tlf. 75361006 
Professor,jur. dr. Ole Hasselbalch, formand, tlf. 421915 54 
Murer Poul Vintber Jensen, næstformand, tlf. 75129917 
Politiassistent Jan Simonsen, tlf. 53878032 

Bladet er ligesom foreningen uden politisk tilknytning af nogen art og har som 
opgave at sprede oplysning om fremmedspørgsmål og være bindeleddet mel
lem medlenunerne. Ikke-medlemmer kan abonnere særskilt på bladet for 125 
kr. årligt. lndmeldelses- og bestillingskupon se næste side. 

Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og 
foreningens øvrigetryksager må ikke omdeles privat sammen med trykmateria
le fra anden kilde, eller med påført teks~ logo o.lign. 

Bibliotekar Harry Vinter, tlf. 42387593 
Københavnsleder: Dir. Herluf Rasmussen, df. 31 781960 

Foreningens adresse: Postboks 411, 8100 Århus C. 
Sekretariat ru. 86132401 
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Weekendseminar 
9. - 10. - 11. november 

Seminaret finder sted i en bytte med soverum i nærheden af 
Roskilde. 

Program: 
Ankomst fredag den 9. .. .. .. .. . .. .. . . .. . . . • .. .. .. . .. • Id. 20.00 
Kaffe med et let måltid .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . Id. 21.00 
Introduktion og velkomst 

Lørdag formiddag: Debat: Politisk terrorisme. 

Efter frokost Medlem af Venstres udlændingeudvalg, cand. scient. 
pol. Niels lunde Pedersen: Venstre og udlændingepolitikken. 

Møder 
Kl. 19 .30 følgende steder: 
Thisted - torsdag den 8. november 
Sted: MissionsboteUet Vildsund Strand 

V ed Stranden 2 
Vildsuod 

Taler: Niels Carl Lilleør 

Skanderborg - onsdag den 14. november 
Sted: Hotel SlolSkroen 

Adelgade23 
Skanderborg 

Taler: Poul Vinther Jensen 

Skærbæk - torsdag den 15. november 
Sted: Melby Kro 

Skærbæk 
Taler: Poul Vinther Jensen 

Oslo - torsdag den IO. januar 
Sted: Oslo 
Taler: Ole Hasselbalch 

Søndag: Græsrodsarbejde: Oplæg ved politianklager Erik Dagø. 
Sammendrag ved Poul Vinther Jensen og Flemming Hammerild. 

Pris excl. drikkevarer kr. 290,00. 

Tilmelding og indbetaling til sekretariatet senest 30. oktober. 
Tlf. 86132401. Giro nr. 4547551. 

Endeligt program fremsendes ved tilmelding. 

Kun medlemmer kan deltage. 

Aabenraa - torsdag den 17.januar 
Sted: Folkehjem, Aabenraa 
Taler: Ebbe Vig 

Vordingborg -torsdag den 17.jaouar 
Sted: Hotel Kong Valdemar 

Slotstorvet, Vordingborg 
Taler: Harry Vinter 

Vejle - tirsdag den 29. januar 
Sted: Biblioteket 

Vestre Eogvej 53, Vejle 
Taler: Kaj Petersen 

Bjerringbro - tirsdag den 29. januar 
Sted: Madsens Hotel 

Storegade 18, Bjerringbro 
Taler: Flemming Hammerild 

Tag familie og bekendte med til møderne. 

Supplerende mødeplan for foråret 1991 følger i næste nummer af »DANSKEREN«. 
Sommerstævne 1991 atholdes på MOTEL MEDIO, Snoghøj, i dagene 21.-23. juni. 

lndmeldelses- og bestillingskupon 

D 

D 

D 

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr.) 
til foreningens adresse eller på dens 
postgirokonto 4 54 75 51. 

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på 
bladet Danskeren (125 kr. årligt). 
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