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Den Danske Forening er vant til at
være i vinden. I det sidste par måneder har vi været i blæsevejr, ind imellem af stonnstyrke. Det har sat både
hat og briller i fare, fået håret til at
stritte og truet med at blæse en selv i
vandet, hvis man ikke satte hælene i
jorden. Vi står stadig på benene og
agter at blive ved med det.
En systematisk og velplanlagt hadog hetzkampagne i de medier, der lever af eller for den slags. er gået over
landet. Top-professionelle med fede
hyrer for deres ferme håndelag i det
fag har været sat på at efterlade os
som huller i jorden. Og vi arme amatører er da sikken nok også røget lige
i nogle af deres fælder. Vi er jo ikke
ligefrem trænede til at færdes i minefelter. De landsskadelige har kuMet
hovere over et par billige points. I et
sådant terræn er det jo krybet, der
klarer sig bedst.
Et blad, der hævder, at det tør,
hvor andre tier, har jagtet en menig
politimand, der åbenbart havde taget
bladets motto alvorligt og ment, at
det danske folk havde ret til at vide,
hvordan politiet måtte indrette sig for
at bekæmpe palæstinensiske banders
voldsorgier i København. Man skulle
tro, at det havde været en uafviselig
opgave for det modige blad at bringe
delle frem til offentlighedens kendskab. Men nej. Det måtte politimanden tage på sig i stedet for bladet, der
tav, hvor andre turde! Hvor er helten?
Hvor er hykleren?

Billige sensationer og tom bladhet7. fyger hastigt væk i efterårets
blæst som de blade, der visner og falder. Men livsafgørende udfordringer
i folkets og landets historie, som
nationens blinde og døve ledere i disse år uden fornuftig grund påtvinger
os, bliver tilbage som de stammer og
grene, lidt efterårsblæst ikke kan feje
bon. Man søger at mane dem i jorden
ved at sværte og håne de danskere,
der peger på dem. Men forgæves. De
er der stadig. Som truende, mørke figurer både for dem. der vil se dem,
og for dem, der ikke vil, men i stedet
benægter eller bagatelliserer deres
eksistens.
Blæsten afslører med isnende klarhed hulheden og hykleriet, som fortsat behersker de dominerende dele af
dansk politik og opinionsdannelse.
Tavsheden om den nationale opløsningskurs dækkes af en mængde
snak om nogle i den større sammenhæng ligegyldige eller latterlige detaljer og banaliteter. Tamilsag, pamperlejlighed, bomberecepter, strid om
ord og papirer osv. Og mens dene
nonsens optager dem, der skulle være
nationens førere og vejledere, går nationen dag for dag mere i opløsning.
Jævne danskere forvirres og fortvivles til opgivelse eller desperation, og
fremtiden for land og folk synes stadig mere uvis og dyster.
Måske får blæsevejret os ligefrem
til at blæse på dem, der svigter os og
deres ansvar så grusomt?

Nålestribede mordere
Sidste sommer kom del frem, at FN's Flyguiingehøjkommissariat 1ndt.rængendc advarer om, at asylsystememe er ved at
synke sammen under vægten af "Oygtninge", der slet ikke er
omfattet af FN's flygtningekonvention. Dette misbrug finder
efter FN's mening sted på de virkelige flygtninges bekostning.
FN har, til at hjælpe samtlige verdens ægte flygtninge, ikke
flere penge hvert år, end hvad Danmark bruger alene på "flygtninge", som slår sig ned hos os, i de første måneder (den
såkaldte integrationsperiode).
Samtidig advarer eksperterne i befolkningslære om, at vi risikerer at drukne i en befolkningsflodbølge fra Mellemøsten. Et
af de mest anvendte påskud til at trænge sig ind i Danmark er
netop påstanden om, at man er forfulgt "flygtn ing".
Ikke desto mindre er den danske presse i eftersommeren nærmest flydt over med hulkehistorier i anledning af, at nogle palæstinensere skal sendes hjem, efter at selv Ombudsmanden
ikke har kunnet linde grund til at beholde dem i Danmark.
Som deltagere i denne grove afpresning, der er arrangeret af
kredse fra det yderste venstre, jfr. historien inde i bladet, optrådte næsten hele det autoriserede Danmark. Mediepersoner,
skuespillere, politikere og endog fagforeninger, der burde vide,
hvad ægte solidaritet er, faldt i flok for fristelsen til at deltage.
Det er let at skabe hysteri om en håndfuld udvisningstruede
mennesker, som man har lyslevende for sig. Men det er hyklerisk .at lade sig fange af en billig hulkekampagne, når det betænkes, hvor meget det vil koste at beholde palæstinenserne
her. sammenholdt med hvor mange cusinde værdigt trængende
ude i verden, der kunne have været hjulpet for de samme penge.
Problemet er naturligvis bare, at man ikke umiddelbart for
sine øjne kan se elendigheden blandt de mange, der kunne have
været hjulpet for de penge, det koster at indlogere de palæstinensiske immigranter hos os.
Ej heller kan man her og nu se, hvad der vil ske i fremtidens
Danmark, hvor adskillige af de danske bØm, der fødes i disse
år, vil blive fortrængt på arbejds- og uddannelsesområdet eller
blive mishandlet og slået ihjel i "race"kampe af den art, der
efter al menneskelig erfaring bliver følgen af den fremmedinvasion, som hulkehistorierne åbner op for.
Hulkekampagnens medløbere er derfor ikke, hvad de giver
sig ud for. Tværtimod er de nåleslribede mordere. De er ansvarlige for, at titusinder af værdigt trængende ikke kan hjælpes, og
for ofrene i fremtidens "race"krige herhjemme.

ters mening om, hvem der skal have asyl her i landet. Vi bemærker også, at forsøget 1>å at chikanere Lilleør i sig selv udgør
et angreb, i bedste stalinistiske stil, på princippet om, at borgerne i et frit demokrati må have ret til at udtrykke deres meninger
uden af den grund at skulle udsættes for personlig afstandtagen
og obstruktion.
Dermed er del vel i og for sig også demonstre,e4 hvilken
beskeden inte<esse tænkende mennesker overhovedet kan have
i at dyrke samkvem - det være sig med henblik på foredragsaftener eller andet - med disse tre mennesker, der har spillet med
som udøvere af en samfundspraksis, som ikke mere har nogen
grobund på vore kanter. De skal i hvert fald ikke gøre sig ud til
bens, uden at der gives råt for usødet.
De sclvudnævnte humanistiske helte er: - Anne WoldenRæthinge - Frederik Dessau - Niels Birger Wamberg.

Send dem alle hjern

"Flygtninge"farcen går over scenen vildere end nogensinde.
Et antal palæstinensiske asylsøgere fra Libanon har i år og
dag skamredet den landsskadelige og virkelighedsfjerne udlændingelov, som indvandrerlobbyen har fået gennemtvunget, for
at skaffe sig asyl og varigt ophold her i landet - og dermed adgang til det givtige danske bistandssystem. Trods alle krumspring har myndighederne, bl.a. de flygmingenævn, hvor lobbyen selv ensidigt gennem Dansk Flygtningehjælp deltager i afgørelserne, ikke fundet grundlag for at give dem asyl , men
tværtimod ment, at de nu uden fare kan vende hjem.
Men det var jo ikke de 4 disse lykkeriddere havde tænkt sig.
Og heller ikke deres "danske" hjælpere og opgejlere på den
yderste venstrefløj, der med opbruddet i øst er kommet i åndenød og nu søger at videreføre deres samfundsncdbrydende virke i forklædning som "amiimperialister.., "antiracister''. "anti~
zionister", og hvad ellers de kan finde på at være antipoder til.
l månedsvis har disse elementer omhyggelii,'l forberedt den
store hulkeaktion for de stakkels palæstinensere. Og naturligvis
har de efter værsi.e leninistiske opskrift skaffet sig et følge af
"nyttige idioter", navnlig et større antal præster i Folkekirken
og andre trossamfund - med et par biskopper som toppen af
kransekagen.
De samme personer, som ellers kræver den skøre Jov fulgt i
dens mindste detaljer og i den såkaldte t,unilsag forarges over
påståede myndighedsbrud på loven, krævet den nu pludselig
helt tilsidesat, så de falske palæstinensiske "flygtninge" kan bli ve her i landet.
At udgil'teme til disse luksusflygminge derved fonsat vil tage
brødet ud af munden på tusinder af nødlidende flygtninge ude i
verden, der overlades til deres kranke skæbne, kan naturligvis
Blandt de præster, der appellerede til justitSministeren om at ikke røre vore nærsynede, næstekærlige humanister eller "ansikre overholdelse af gældende lov og ret i IY~læstinensersagen tiimperialisterne" fra hist0riens dyhfryser.
Vi andre almindelige dødelige kan blot sige: Send dem hjem!
og denned udvisning af de palæstinensiske kirkebesættere, var
Til det Libanon, hvor borgerkrigen, de unddrog sig, er slut. ElOlav Lilleør fra Virum.
Dette gjorde naturligvis ikke Lilleør populær i det etablerede ler om de fonrækker det, til det Jordan, hvor det store flertal af
meningsdannelsesapparat. Tre deltagere i dette, der smykker befolkningen er deres palæstinensiske landsmænd.
Det burde slet ikke være noget spørgsmål. Det selvfølgelige
sig med forfattertitler, uagtet deres litterære indsats ikke er påfaldende, tog ligefrem anledning til at aAyse deres allerede af- spørgsmål er derimod dette: Hvorfor skal kun disse 125 palæstinensere, hvis asylansøgninger er afvist, sendes tilbage?
talte medvirken ved nogle af Lilleørs foredragsarrangementer.
Vi er overbeviste om, at Lilleør vil være i stand til at over- Hvorfor sendes ikke også de tusinder af palæstinensere og libavinde det slag, som aftalebruddet (boycotaktionen) udgør. Men nesere, der i de seneste år på grund af borgerkrigen i Libanon
vi bemærker de tre kulturpersoners handlemåde, så vidt som har fået asyl eller opholdstilladelse i Danmark, tilbage nu. da
den jo demonstrerer total mangel på forståelse for, at de dertil borgerkrigen er slut og tilbagevenden betragtes som ufarlig?
indrettede, sagkyndige myndigheders afgørelser nok har et sik- Oetes tilbagesendelse l>Ør være en selvfølge, eventuelt med
rere grundlag og bør respekteres i højere grad end ti lfældige dansk bistand til deres genbosæuelse.
Dansk tale i denne sag er derfor: Send dem alle hjem!
"antiimperialistiske" aktionsgruppers og indvandringslobbyis-

Boycot boycotteme !
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Islamisk slagplan
mod Europa
adskillige aviser og tidsskrifter, udgiver
talrige bøger og småskrifter og har en
mængde lokalradio- og tv-sendere.
Fælles for dem er et indædt had ti I hele den vestlige civilisation og dens politiske og kulturelle manifcsiationer. De forkaster bl.a. fuldstændigt den demokratiske styreform og t,c1.ragter voldshandlinFrankrig har en af de største muslim- ger som fuldt bereuigede i deres kamp
ske indvandrerbefolkninger i Europa, ho- mod de forhadte vestlige værdier. Som et
vedsagelig af nordafrikansk oprindelse. første led heri vil de genislamisere og
Den anslås nu til en størrelse af 3-4 mio., vække de mange muslimske indvandrere
men er måske væsentlig større, da der i Vesteuropa til kamp for islam og mod
konstant sker en betydelig illegal til- integration af dem i de europæiske lans1.rømning af indvandrere over Middelha- des egne befolkninger. Tværtimod arbejder de på at integrere både dem og hele
vet.
I hele Vesteuropa anslås antallet af Europa i det sr.ore islamiske verdenssamfund med dets for tiden måske henved I
muslimer til ca. 8 mio.
Af disse anses 3-6% for at være yder- milliard sr.ore muslimbefolkning.
liggående islamiske fundamenialister og
militante aktivister, hvis mål er hurtigst Hemmeligt strategimøde
Den 20. maj 1990 holdt en række af
muligt at gøre hele Europa muslimsk.
Disse islamiske aktivister danner et disse miliiante ledere fl"a hele Vesteuropa
netværk henover landegrænserne i hele og fra en del islamiske lande uden for
Vesteuropa, men er særlig stærkt placeret Europa et hemmeligt møde i den lille
i Frankrig. De råder over betydelige pen- nordfranske by Halluin på grænsen til
gemidler og over store påvirkningsmu- Belgien, åbenbart for at afstemme en
ligheder i medierne, idet de behersker fælles strategi i hele Vesteuropa. Om sel-

Det velrenommerede franske
magasin "Le Point" bragte i maj
opsigtvækkende artikler om de islamiske planer mod Europa. Vi
bri nger her et sammendrag af de
vigtigste punkter.

Islam og
kristne
kirker
I et indlæg i Jyllands-Posten
søndag 15. september 1991 skriver den muslimske advokat
Adnan N. Wahab, Odense, bl.a.
følgende om islams praksis mht.
moskeer og kristne kirker:
"Koranen (islams hellige skrift) foreskriver, at der ikke må bygges kirker i de
islamiske lande, og i hele den islamiske

ve mødet og deL~ resuliater er der ikke
kommet meget frem. Hovedpunkterne
var øjensynlig at arbejde for gradvis at
genislamisere de muslimske grupper i
Europa, at kæmpe mod ateismen og de
vestlige værdier, at skabe et tæt netværk
af miliiante celler ud over Europa og at
hindre integrationen af muslimer i de
europæiske lande. Delle svarer ganske
til, hvad der vides om mødedcliagemes
og deres bagmænds holdninger og kampmål.
Islams sejr er målet
Det ofte geniagne udgangspunkt for
deres virksomhed er en trossætning af
profeten Muhamcd: "Islam vil udbrede
sig og udbrede-~ dag og nat. Gud vil ikke
forlade et hus, uden at denne religion
kommer derind',.

Hussein Mussawi, lederen af den mest
yderliggående gren af Hezbollah i Libanon, kunne for nylig konkretisere dette
på Fr-,rnkrig over for en fransk besøgende
med udtalelsen: " I franskmænd vil måske ikke lære den islamiske stal at kende
i Frankrig i denne generation. Men, det III,..
er sikkert. at jeres bØm og txirnebØrn vil ,...

andre religioners helligdomme de steder,
hvor de har været den herskende magL
Islams moskeer har altid været brugt
som cenl.J'e til at mobi I isere de islamiske
masser til Jihad-aggressionskrigen, som
skal påtvinge andre folkeslag islam med
sværdets magt. Heri ligger faren ved at
bygge den nye moske i København, for
denne moske skal være udgangspunktet
for at fremkalde had og biucrhed blandt
muslimerne mod danskerne og deres
livsstil, som er baseret på demokrati og
Og gennem hele denne lange his1orie den kris1nc btre, som begge er i skrap
er tu.5indvis af kirker og synagoger i isla- modstJid me-0 islam. Allah beordrer sine
mi.ske lande blevet omdannet til islami- IJO væbnere til at føre Jihad med alle til·
ske moskeer, f.eks. den sr.ore og storslåe- gængelige midler, herunder terror og
de byzantinske kirke Aga Sophia i lstan- kampe, som en obligar.orisk religiøs pligt
bul i Tyrkiet, den vidunderlige domkirke i alle lande, hvor muslimer udgør ti proi Sevilla i Spanien, den gamle kirke i Da- cent af hele befolkningen. Dette er i virmascus i Syrien og den store synagoge i keligheden ved at være situationen her i
Beirut i Libanon, blot nogle få eksempler Danmark, hvor muslimerne fonsæuer
på, hvordan muslimerne har behandlet med at vokse i stort antal".

stats hisr.orie, lige siden Muhammed og
frem til det ouomanskc imperiums sammenbrud i begyndelsen af vort århundrede, er det krisme folk blevet forhindret
i at bygge nye kirker i de islamiske lande, og både kristne og jøder er blevet
behandlet dårligt og adskilt fra muslimerne og beuagtet som 1.redjerangs borgere, nøjagtig som negrene blev det i
Amerika for hundrede år siden eller i
Sydafrika.
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komme til at kende den".
bedst uddannede muslimske aktivister i
Det meget udbredte muslimske tids· Europa skal studere de vesuige systemer
skrift "AI-Hilal", der udgives i London, indefra netop for bedre at kunne bekæmog som den engelske muslim-leder Ka- pe dem med alle midler.
lim Siddiqui står bag, rettede i sit martSEn tom i kødet er åbenbart Golf-krinummer 1991 de sædvanlige rasende an- gen og Vestens nedkæmpelse af Saddam
greb på den hedengangne europæiske ko- Husseins aggression mod Kuwait. Gang
lonialisme, hvis eftervirkninger de isla- på gang vender de islamiske aktivistledemiske fanatikere åbenbart ser som en ho- re tilbage til dette og afslører deres skufvedfjende: "Selv om den direkte kolonia- felse over, at anslaget ikke lykkedes, og
lisme med besættelse af vore lande og truer med gengældelse i de europæiske
udbytning af vore rigdomme er forsvun- byer, hvor grupper af militante muslimer
det, fortsæuer Vesten med at kolonisere blot venter på hævnens time.
vore sjæle og vor opuæden igennem eliter, der er formede i dens skoler, fjernede Krav om eget samfund
fra islams levende kilder, bastardiserede
En af de mest bemærkelsesværdige
og parate til at samarbejde med Vesten skikkelser blandt de islamiske aktivister i
for at underkaste den islamiske verden Europa er den 64-årige Kalim Siddiqui.
dens interesser".
Han har gjort en overraskende, men bestemt ikke enestående venderejse fra til"Dæmonkratiet" forbandes
syneladende integration i et vesteuropæEt af hovedmidleme hertil er demo- isk samfund til en absolut afvisning heraf
kratiet, der fremstilles som et våben, og hævdelse af islam som det eneste
Vesten bruger til at undenrykke de mus- grundlag også for Europa og Lil krav om
limske samfund. I en pjt:ce, der i april selvstyre eller suverænitet for muslimer1991 uddeltes af militante tunesere ved ne i europæiske lande. Oprindelig slutteuniversiteisbyen i Paris, omtales demo- de han sig til del liberale venstre i Engkratiet som "dæmonkratiet" og som ''sa· land og skrev i deltes hovedorgan "Guartans værk": "Hvorfor have Ocrc partier,
dian". Derfra er han svinget heil over til
når der kun findes et eneste parti, Gud den islamiske ekstremisme, grundlagde i
den almægtiges'/ De arabiske regimer, 1983 det muslimske institut i London og
som har antaget dette system, har forrådt står for en mængde muslimske publikatiselve islams væsen".
oner bl.a. tidsskriftet "Al-Hilal", der er
udbredt i store dele af den islamiske verVold og terror forsvares
den og i muslimske kredse overalt i EuPå grund af Vestens påståede tidligere ropa. Hans mål fremgår klart af følgende
og nuværende forbrydelser mod den isla- udtalelse af ham: "Efter århundreders
miske verden hævdes det også at være søvn er islam igen på march. I de komberettiget at anvende vold og terror mod mende årtier vil den islamiske revolution
Vesten og dens interesser. En del af de som en uimodståelig strøm rive all med

sig i sit løb og endeligt befri folkene fra
kolonialismens undenrykkelse. ...Det
fordærvede Vesten vil kun genfinde lyset
ved, nu da det er blevet dens tur, at antage vor hellige profet Muhameds religion.
Efter Moses, efter Jesus, er han kommet
for endeligt at l'uldende den guddommelige åbenbaring i dens helhed".
Siddiqu.i mener åbenbart, at det allerede er kommet så vidt med den muslimske kolonisation, at han åbent propaganderer for oprettelsen af et "islamisk parlament'' (hvilket nu synes virkeliggjort,
jf. notitsen her i rubrikken "Fra andre
lande. Storbritannien") og for en "ikketerritorial muslimsk stat i Storbritannien,
der skal anvende Koranens principper så
som flerkoneri, øjeblikkelig skilsmisse
og afakaffelse af brugen af personer af
begge køn på arbejdspladserne". Samtidig opfordrer han "den muslimske ungdom i alle Europas lande til at organisere
sig for at deltage i en storslået periode af
revolutionær fordlldring: Den islamiske
verdens forår".
I Tyskland genfindes disse toner i det
muslimske tidsskrift "Ummet", der udgives i Koln af den yderliggående tyrkiske
mufti &!dine Kaplans islamiske center,
som også råder over talrige radiosendere
i Frankrig og dirigerer mange koranskoler i Tyskland. hvoraf flere på d,et sidste
er blevet lukket af de tyske forbundsmyndigheder for virksomhed i slrid med
tysk lovgivning. Også Kaplan kræver
særreuighcder og særområder i Tyskland
og i resten af Europa for muslimerne,
"større friområder ...hvor islams ånd, befriet for statslig tvang, endelig kan ud- III,,.
folde sig".
,...

Kirker til moskeer på Cypern
Vore hjemlige islam-fans er ikke sene tyrkiske erobreres fremfærd på den del af
til at ef!erplapre propaganda fra islami- øen, de har besat og prøver at kolonisere.
ske lande, ikke mindst Tyrkiet, om deres De menes i de senere år at have bosat op
store respekt for kristendommen og be- mod 50.000 tyrkere fra fastlandet på øen.
varelse af kristne kirker i deres lande.
Flere fotografier og billedtekster i arTyrkerne udryddede som bekendt tiklen afslører imidlertid med al tydeligmindst en million kristne armeniere i hed, hvorledes både ældgamle og nyere
Tyrkiet under I. verdenskrig og inddrog kristne kirker er blevet omdannet til moderes landområde. Hvor mange af de skeer.
kristne kirker der har mon overlevet det
Flere billeder fra hovedstaden Nicosia
folkedrab?
viser de sørgelige rester af en gammel
Berlingske Tidende havde i sit tillæg kristen kirke udstyret med kæmpemæssi"Rejser" 28/9 1991 en tuttenuttet turist- ge nyere muslimske minareter.
artikel om det tyrkisk-besaue og for
Fra det besatte Famagusta på østkykristne græsk-cyprioter rensede Nord- sten bringes et foto med billedteksten:
Cypern. Meget oplyser den ikke om de "Den kristne katedral i Farnagusta er
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bygget om til moske efter den tyrkiske
inva5ion i 1974". Det bekræftes unægtelig af billedet, der viser den ruinerede
kirke uden spir på de to tårne, men med
en minaret i stedet, bygget på det ene af
dem. EIier som det så hensynsfuldt hedder i artiklen: "Den smukke katedral er
omskabt Li l en moske og et af kirketårnene har fået spiret erstattet af en muslimsk
type tårn"!
Allerkæreste, ikke sandt? Men vore
hjemlige islam-propagandister skal så·
mænd også nok vide at forklare og forsvare omdannelsen af de kristne kirker
på Nord-Cypern, når tyrkerne nu alligevel har fordrevet de kristne fra landet!

I Frankrig blæses de samme toner af
de yderliggående "Allah-brødre", der synes at være et dæknavn for PLI (del islamiske frigørelsesparti). I en nylig ud·
sendt pjece truer de Frankrig med "hel·
vedes ild", hvis del ikke holder op med
"at forfølge de muslimer, der befinder sig
på fransk jord", og kræver, at Frankrig
giver dem "et landområde, hvor de kan
leve frit i overensstemmelse med deres
tro".
I de større vesteuropæiske lande med
store grupper af indvandrede muslimer
synes der således klart at være en udvik·
ting i gang i retning af at kræve dem
anerkendt som en særlig gruppe i samfundet med særrcitigheder og egen lov-

givning, måske endog med eget landområde, hvor de hersker. Det svarer til, hvad
muslimerne har krævet og i vidt omfang
opnået i flere store stater i Asien, hvor de
udgør store mindretal.

Farlig undervurdering
Som indledningsvis nævnt anslås de
yderliggående grupperinger bag denne
politik rigtignok kun til at udgøre beskedne 3-6% af muslimerne i Europa.
Men antallet fører let til at undervurdere
deres betydning og indflydelse. De er
nemlig utvivlsomt repræsentative for
strømninger, der går dybt og bredt blandt
muslimerne. Og endnu vigtigere er det
måske at bemærke, at de ikke har noget

vægtigt mod~-pil fra andre og siørre muslimske grupper, som går ind for en mindre yderliggående politik, men tværtimod behersker medie.billedet og opinionsdannelsen og formår at overbevise
stadig større grupper af de indvandrede
muslimer om, at deres politik er den rigtige, og at det under alle omstændigheder
er klogest al slutle sig til dem. Del må
endelig heller ikke glemmes, at de direkte eller indirekte har kunnet lukrere af de
kolossale pengemidler, der gennem de
sidste 15-20 år er strømmet fra de islamiske oliestat.er til opbygningen og udvidelsen af islam i Europa.

S.D.

En ny invasion
Fra en herboende veluddannet
muslim af arabisk herkomst har vi
modtaget følgende indlæg. Forfatteren har af let forståelige grunde
ønsket at optræde under pseudonym. Hans identitet er dog redaktionen bekendt.
Folk i de højtudviklede lande i Vesteuropa byder udlændinge velkommen, når
de kommer til deres lande som turister,
studerende eller diplomater. I særdeleshed Danmark er velkendt for sin hjælp til
underudviklede nationer i Asien og Afri.
ka, og folk i Danmark er medfølende og
altid i første række, når det gælder om at
hjælpe andre folk i forbindelse med katastrofer og ulykker. Men indstrømningen
af titusinder og atter titusinder af mennesker, mænd med deres hele familier, fra
Mellemøsten og andre lande sydpå er
noget helt andet.
Det er Cl ston og indviklet fænomen,
der fonjener at undersøges med stor opmærksomhed ud fra sociologiske, antropologiske og økonomiske synspunkter og
med videnskabelig metode.
Selv er jeg en af dem, der kom Lil dette
vidunderlige land Danmark, fordi jeg var
nødt til at forlade mit fædreland, mit
fremgangsrige arbejde og min familie, da
jeg var i fare. Men i virkeligheden udgør
ægte politiske flygtninge som mig kun en
forsvindende ringe del i forhold til de
"Oygtninge", som er kommet hertil blot
for at nyde et behageligt liv betalt af de
almindelige danske skatleydere og uden
at deltage det mindste i det produktive
arbejdsliv. Kun de, der er ægte forfulgte

flygtninge, føler og viser taknemmelighed over for Danmark og dets folk. De
andre føler ingen taknemmelighed, for de
er for det meste fanatiske muslimer, der
anser sig selv for at være andre overlegne. Det danske folk skal blot underholde
dem og give dem de bedste boliger gratis.
Da jeg er en af dem, der kom fra Mellemøsten, mener jeg at kunne tale rent ud
og sige sandheden uden at være bange
for at blive beskyldt for racisme og chauvinisme. Mit eneste formål er at behandle denne farlige invasion sydfra på saglig
vis.
Europæerne bør være ganske klar
over, at deres eksistens som civiliserede
og højt udviklede samfund med store åndelige og tekniske landv.indinger er udsat
for en dØdclig fare, en ny slags invasion
fra Asien.
De arabiske horder erobrede Spanien,
ødelagde dets kristne kultur og lagde i
mange mørke århundreder det~ folk under islamisk despotisme som tredjeklasses undersåtter. Tatar-horderne fra Centralasien dræbte millioner af europæere
og hærgede de østlige dele af Europa, og
de muslimske osmanniske tyrker besatte
Balkan og andre dele af Europa, udstenede millioner af indbyggerne og tvang
andre millioner ind under det grusomme
islamiske slaveri. Personlig tror jeg, at
nutidens indsirømning af mange millioner mennesker fra Mellemøsten til Europa er en ny islamisk veloverlagt invasion. Og når et lille land med en beskeden
befolkning sådan som Danmark står over
for en fare af den an, er faren overhængende og bør behandles med stor bekym-

ring og videnskabelig opmærksomhed.
Den nye invasion er uden våben, og
det er i sig selv kilden til dens alvorlige
følger. Den tager form af en kr'æftsyg•
dom, der trænger dybt ind i samfundslegemet og hele tiden udvikler sig, indtil
den oprindelige befolkning ikke længere
er i stand til at fjerne denne stadig vok.
sende kræftsvulst. Det er en invasion
indefra, ikke udefra, og hvis vi tager
grundreglerne for den islamiske hellige
krig, jihad, i betragtning, burde vi kunne
se faren i el klarere lys.
Asiens og Afrikas folk har virkelig behov for humanitær hjælp fra Danmark og
hele Europa. Og Danmark yder dem sandelig i forhold til sin siørrclsc en slOr
hjælp. Men når de kommer for at slå sig
ned her i landet, bør de behandles som
fremmede, og - rent ud sagt - som farlige fremmede. Vel har Danmark tradition
for at byde fremmede velkommen. Men
pas nu på Danmark - pas på den slags

invasion.
M ustafa Karna/
ægre politiskjtygrning

"Her er mange ting for den vestlige
verden at lære fra hele denne Rushdieaffære, af landene med Islam som hovedreligion og folk med islamisk tro bosiddende i Europa. Den vestlige verden må
forstå, at Islam som en tro og en politisk
bevægelse er for mag tfuld og stærk en
kraft til at kunne blive dårligt behandlet".
Bashy Quraishy, pakistansk indvandrer i Dan·
og mødc$tonncr, der ikke merer "'fine

mark

følelser for de grundlov$sikrode frihedsretlig·
heder". i De, Fn Aktuelt S/291.
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I forbøn for hykleriet
Historien om det forsvundne telegram
Det er en almindelig dagligdags erfaring, at de mennesker, der råber højest
om deres egen godhed, barmhjertighed
og næstekærlighed, også er de mest hensynsløse sataner, når man vender ryggen
til dem. Det er en god tommelfingerregel.
Der er klare og dækkende udtryk for
den slags mennesker: Hyklere og farisæere.
Derfor var der heller ikke ret mange i
den danske offentlighed, der tog del for
gode varer, da en samlet presse stod skulder ved skulder med præsterne i Enghave
og Blågård kirker og propaganderede for,
at det var selve næstekærligheden, der
havde fået kleresiet til al tilsidesætte landetS love og give "asyl" til palæstinenserne med "de frygtsomme øjne".
I de to første uger af september bombarderede pressen os med denne version;
for de to TV-stationers og radioens vedkommende Here gange om dagen. En
meget intensiv pressedækning af "barmhjertighedens gerninger" i de to københavnske kirker.
Befolkningen holdt hovedet koldt.
Men bisper og præster gik i forbØn for

hykleriet, og i redaktionslokalerne var
man ved at græde øjnene ud af hovedet
over så næstekærlige, man pludselig var
blevet. EkstraBladet skrev en leder om
"medmenneskelighed" og "almindelige
menneskelige hensyn". Nej, det er ikke
en trykfejl. Det var EkstraBladet, der
skrev om menneskelige hensyn. Det gør
de jo, sådan nogen. Ved højtidelige lejligheder.
Fredag den 13. september kl. 13.19
indløb så til alle de næstckærlige pressefolk et telegram fr'.i Ritzaus Bureau. Alle
som en fik de telegrammet, dagbladene,
TV-kanalerne og radiostationerne.
Telegrammet afslørede kort og nøgternt, at der slet ikke havde været tale om
en spontan barmhjertighedsgerning over
for PLO-soldaterne, men derimod om en
gennem over et halvt år vel tilrettelagt
politisk aktion.
Bag aktionen stod BZ'erne og betonkommunister, Antiimperialistisk Aktionsgruppe og stormtroppcme fra Fællesinitiativet mod Racisme.
Men ikke en i hovedstadspressen fulgte i mange dage telegrammet op. Heller

ikke TV og radio. Ikke en lyd, ikke en
linje. Uafhængigt af hinanden lod den
frie, danske hovedstadspresse (inklusive
TV og radio med alsidighedsprincipperne) være med at nævne noget om det. tele!,'l'".lm. Den oplysning ville pressen have
for sig selv. Hvis almindelige mennesker
6k det al vide, kunne de jo misforstå det
hele. "Søren Krarup og hans Oøj" kunne
jo også "få medvind", hvis den slags slap
ud. Og de1 er en naturlig opgave for en
fri og neutral presse i Danmark at forhindre det.
Nu gik det ikke helt så gall En af
pressens egne folk ringede nemlig allerede fredag den 13. til sognepræst Jesper
Langballe og fortalte ham om del interessante Ritzau-telegrarn. Nå, så interessant
var det heller ikke for Jesper Langballe,
der kan kende forskel på skæg og snot..
Men presse-repræsentanten havde en dristig påstand: "En samlet presse vil hemmeligholde telegrammet for offentligheden. Læs aviser, se TV, lyt til radioen. Du
hører ikke et ord".
Og del kom til at holde stik.
llllo...
Nej, det fantastiske var ikke Rit2au- 'I"'

Ali i
kondisko

stinenserne var "ægte flygtninge med udsigt til de værste ting, hvis de blev sendt
til Libanon" etc.
Det er jo altid rart med viden, så læs
her, hvad der rent faktisk sker ind i mellem!
En ung iraner (Ali) fortalte ved at1,øringer om grunden til sit ønske om asyl,
at "han ikke kunne holde de strenge
lærere i Iran ud, og han var sur over, at
han ikke måtte gå i skole i cowboybukser
og kondisko". Derfor ville han til Danmark og s1uderel
Han fortalte også, at hans far var en
velhavende tæppehandler i Ir.in og al familien aldrig har været forfulgt af myndighederne. Turen til Danmark foregik
på den måde, at faderen og han kørte i bil
ud af Iran og ind i Tyrkiet til lstanbul
uden problemer - også selv om Ali intet
pas havde. I Tyrkiet bestilte faderen et
falsk pas og visum til Tyskland. Mens
dette stod på, var de turister i Tyrkiet.

Med en "sluser" rejs1e Ali med fly til
Frankfurt og med det falske pas og visum kom han ind i Tyskland. Her stod
Alis onkel , der er bosiddende i Danmark
og ventede. l onklcns danske bil kørte de
til grænsen. Undervejs blev de falske papirer destrueret. Ved den danske grænse
viste onklen "et stort stykke papir" altSå ikke noget pas, og de kom ind i
Danmark uden problemer. De køne til
onklens bopæl "et sted i provinsen", og
her opholdt Ali sig i ca. 14 dage, hvorefter onklen kønc Ali 1il Sandholmlejren.
Her anrno(1ede Ali om asyl!
Og det fik han på uods af ovenstående
oplysninger. Ønsket om at studere i Danmark i cowboybukser og kondisko gik i
opfyldelse. Onklen skele der ikke noge1
trods hans særdeles aktive indsats.
Enhver kan selv gøre sig sine tanker,
men det synes som om, der er noget galt
"et eller andet sted"!

Af Erik Dagø, Grønnegade 40,
Troense, der er områdeleder for
Den Danske Forening på Fyn og
var CD- folketingskandidat:
Højlunds Forsamlingshus i sidste uge
om palæstinenserne i de københavnske
kirker var mindre god syntcS jeg. Den
var præget af følelser og naivitet mere
end fornuft og viden. Uagtet de fleste
måtte være vidende om, at hele affæren
var et stort medienummer iscenesat af
militante grupper på venstrefløjen, fastholdt en stor pan af deltagerne, at palæ-
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telegrammetS indhold, men derimod en
samlet presses "enighed" om at holde
kæft med det over for offentligheden.
For selvfølgelig vea pressen, at hele
den såkaldte palæstincnscrsag var politisk plat. Og selvfølgelig har pressen været helt på det rene med, at der er en sammenhæng mellem den pinlige tamilsag
og palæstinensersagen.
Da regering og Folketing i 1986-87
var godt i gang med at stramme udlændingeloven, fik vi omgående en tamilsag.
I år har regeringen igen luftet planer om
en sLtamning, og straks får vi en paIæstinensersag, nøje tilrettelagt af diverse
venstrefløjsaktivister og med bisper. præster og politikere emen som nyttige idioter eller som aktive dellagere.
Jo, sammenhængen er tydelig nok. Og
a propos tamilsagen, så bringer "Journalisten", medlemsblad for Dansk Journalistforbund, en hel bagside med et kollektivt indslag af de 14 journalister, der
dækker, som det hedder, iamilsagen. Den
er skrevet af en journalist fra EkstraBladet og en fra Weekendavisen, og vi må
gå ud fra, at de 12 andre journalister fra
de øvrige medier har givet fuld opbak·
ning til arLiklcn, der bl.a. besværer sig
over, al sagens "politisk-juridiske intrige
har stillet journalisterne over for nye udfordringer".
Tak skæbne, hvilke udfordringer journalisterne delagtiggør kollegerne i. Der
er i sandhed dybtliggende principielle
udfordringer i den sag. Hør blot hvad de
10 "gcnllemcn of lhe press" skriver:
"Vi har opdaget, at den øverste myndighed i Højesteret er oldfruen. Denne
statelige dame betrag!Cr pressen med
allerstørste mistro. Hun tager mod kaffebestillinger hos juristerne og de fine vidner, mens vi hverken kan få vådt eller
!Ørt - så vi medbringer termoflasker".
Jamen, hvilken skandale. Ingen servicering af pressen. Der skal nok komme
en ny sag ud af den elend.inge behandling. Det er ikke som at være til pressemøde i Dansk Flygmingehjælp, hvor informationschefen står på spring med
ordre til tjenerne: "Mere mayonnaise Lil

pressen".
En anden del af udfordringen ligger i,
at man ikke laver indbyrdes aftaler om,
hvad man skal offentliggøres.
"Vi ved, at vi skal vogie os for synkronisering og cirkelbeviser. Det er en
del af udfordringen", skriver de lO journalisier.
Det er da godt, de gør os opmærksom
på det. For tanken om synkronisering har
strejfet os flere gange. Her er nogle eksempler på u-synkroniserede indslag på
de LO TV-kanalers spisesedler i iamilsagen.
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TV I: "Forhenværende justitsminister
Erik Ninn-Hanscn slår alene i
tamilsagen".
TV 2: "Forhenværende justitsminister
Erik Nino-Hansen er isoleret i
tamilsagen".
Næsiedag:
TV I: "Forhenværende justitSminister
Erik Nino-Hansen står nu helt
alene i tamilsagen".
TV 2: "Forhenværende justitSminister
Erik Ninn-Hansen er nu helt
isoleret i tamilsagen".

De dækkede sig ikke bag humanistiske

masker eller neutralitetens slør. Det var
revolutionsteoretikeme, journalisterne og
juristerne, der tog sig af denne side af
sagen.
Som madame Roland sagde, da hun
stod på skafottet i I793:
"Oh, frihed, hvilke forbrydelser bliver
der ikke begået i dit navn".

Sorthumor ?
-

De har rel, de 10 journalister. Det er
nødvendigt at gøre opmærksom på, at
der ikke er iale om synkronisering.
Tamil-journalisterne er rasende over,
at udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen har sammenlignet dem med "en flok
strikkekoner ved guillotinens fod" under
den franske revolution.
Den karakteristik er ikke helt ved siden af, men heller ikke heil rammende.
Sl.rikkckoneme gjorde sig ikke til af
fine ord og fornemmelser. De ville se
blod. De ville se de adeliges hoveder rulle. Dermed var den potte ude - for dem.
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Vi er røde, vi er hvide ...
Under derme overskrift bekender medlemmer af Den Danske Forening kulør. Derme gang har
Harry Vinter en samtale med sygeplejerske Kirsten Fogt fra Holstebro.
H.V.: Kirsten, du blev landskendl i
foråret i forbindelse med Tamil-sagen.
Hvad var årsagen?

K.F.: For mig så det ud, som om alle,
både kollegaer, den daværende regering,
presse og Ninn-Hansens egne partifæller
svigtede. Jeg kunne ikke forstå, det kunne passe, at han skulle være helt alene
om den Tamil-sag. Derfor havde jeg
sendt ham en række udklip angående sagen. Det var tænkt som en opmuntring.
Jeg have vedlagt et brev, jeg havde fået
fra Poul Schltiter, som jeg følte bekræftede Nino-Hansens udsagn om, at han ikke
var alene om beslutningen om nedprioritering af tamiL~agerne. Brevet blev fremlagt i Højesteret, hvor afhøringen foregik., og der var mit navn så kommet frem.
H.V.: Og så kom journalisterne efter
dig?

K.F.: Ja, så gik den vilde jagt. Der

findes vist tre her i landet, der hedder
Kirsten Fogt, så jeg var ikke svær at
finde frem til. Den første, jeg blev ringet
op af, var Radioavisen. Det kom helt bag
på mig, da de fortalte mig, at mit brev
var endt i Højesteret. Jeg blev belejret og
kimet ned. Alle ville fotografere brevet,
men det sagde jeg nej til. Ville de se brevet, måtte de få det ad de officielle kanaler.
TV-2 ville komme og optage. Det sagde jeg nej til, og pludselig stod de uden
for døren.
Jeg blev ringet op af Nordisk Film,
som ville have mig med i Eleva2ren.
Mette Fugl ville have mig med i Søndagsavisen, og der var også bud fra TV
Midtvest. Men jeg afslog, for jeg har
aldrig anglet efter at komme frem i
offentligheden.
Jeg sagde til journalisterne, at det ikke
var min person, de skulle interessere sig
for, men brevet og emnet, og jeg foreslog
nogle af dem at interessere sig for, hvorfor tamilerne i det hele taget var kommet
herop, hvorfor de ikke var flygtet til
Tami! Nadu i Indien, hvor deres landsmænd bor. Men det interesserede ikke.
Alle var meget interesserede i, hvilke
foreninger jeg var medlem af. Det nægtede jeg at svare på. Det kunne ikke have
noget med sagen at gøre. Men allerede
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selv har haft en indre svinehund, et behov for at ti/sværte andre. Fornemmer
du ikke. at denne frelste nationalmasochisme er på retur?

K.F.: Jo, det synes jeg. Og Dansk
Flygmingehjælp er jo ikke særlig populær i befolkningen. Men dette møde var
dråben, der fik bægeret til at flyde over,
og så begyndte jeg at skrive læserbreve
til aviserne og at blande mig i debatten,
når lejlighed gaves. F.eks. fik jeg lejlighed til ved et møde at spørge Svend Auken, om Danmark er et indvandrerland.
Vil du tænke dig. hvad SocialdernokratietS bud på StatSministerposten svarede
mig? - At det vidste han såmænd ikke.
Han syntes, at folk vandrede ud og ind!
Kirsten Fog,

om aftenen samme dag blev det sagt i
TV-2s nyheder, at jeg var medlem af Den
Danske Forening. Jeg aner ikke, hvor de
havde det fra. I mine skriverier har jeg
aldrig nævnt det, fordi jeg ikke ville risikere at blive sat i bås.
Nogle af journalisterne fiskede for at
få at vide, om det var noget Den Danske
Forening havde arrangeret, om styrelsen
stod bag.
H.V.: Nu har du allerede antydet, at
du har taget del i den offentlige debat.
Hvornår begyndte du med det?

K.F.: Jeg startede i martS 1988. Den
direkte årsag var et møde om flygtninge,
som virkelig gjorde mig vred. Det var arrangeret af Socialdemokrntiet her i Holstebro. Der stod regionslederen fra Dansk
Flygtningehjælp op og nedgjorde danskerne. Hvis vi ikke havde fået denne
indvandring udefra før i tiden, så havde
vi såmænd siddet i stendyngerne endnu,
sagde han. Dansk kultur, det var materialisme, rødgrød med fløde og Mallorcarejser.
Da blandede jeg mig så i debatten.
Dansk Flygtningehjælp havde folk strategisk placeret rundt i salen. En af dem opfordrede mig til at gå hjem og læse bogen om "den indre svinehund" i os danskere - og tilføjede så skyndsomst: "og
forresien også i andre mennesker".
H.V.: Det tyder på, at vedkommende

H.V.: Hvad er den egemlige bevæggrund for dit engagement? Er det frygt
for jrermiden?

K.F.: Ja, det er det i hØj grad. Vore lovgivere har gjort Danmark til indvandringsland. Jeg mener ikke, vi kan tillade
os at ødsle vores arv væk. Den arv, vi har
modtaget, mener jeg, at vi skal videregive !il vore børn. Det, vore forfædre kæmpede for, f.eks. frihedskæmperne under
krigen, det var ikke, at landet bare skulle
overtages af andre. Min far var med i
modstandsbevægelsen - og også flere
familiemedlemmer. Selvfølgelig skal vi
hjælpe flygtninge i nød, men med skyldig hensyntagen til den danske befolkning. Jeg synes, at det er en hån mod
såvel danskere som de mange millioner
flygtninge, der lever under kummerlige
forhold rundt om i verdens flygtningelej re, at Danmarks sparsomme midler
(mis)brugcs til indvandring.
H.V. : Det. der i sin 1id fik mig op på
mærkerne. var egentlig ikke de fremmede, men vore egne indvandringstilhængere og deres kvalmende floskler.

K.F.: Det er det samme med mig. Vi
kan jo ikke bebrejde de fremmede, at de
udnytter vores dumhed. Det er vore politikere, jeg bebrejder, og som jeg hele
tiden har forsøgt at råbe op.
Men jeg må sige, at det er uden glæde,
at jeg deltager i debatten. Jeg ville helst
være fri. Jeg ville ønske, at det ikke var
nødvendigt at gå ind i det her.

H.V.: Det er en holdning. du ho.r til
fælles med de fleste medlemmer af Den
Danske Forening. De ville allerhelst
koncentrere sig om børn, have og deres
egentlige interesser.
K.F.: Netop, men jeg føler, at jeg ikke
kan tillade mig at tie stille. Nogen må
gøre noget, når politikcme svigter, og
kan andre ikke tage sig sammen, så føler
jeg, at det er min pligt at gøre det.
H.V.: Tror du. at vi i en overskuelig
fremiid bliver i stand til at ånde leuede
op og nedlægge Den Danske Forening
og koncemrere os om de ting, som vi
helst ville beskæftige os med?
K.F.: Jeg ville ønske, at jeg kunne
være så optimistisk. Men det tror jeg desværre ikke.
Vore politikere holder os hen med
snak. Jeg tror, de venter på et eller andet
diktat fm EF, så de kan slippe for selv at
gøre noget.
H.V. : Det ser ud, som om vore synspunkter vinder frem i EF-sammenhæng.

K.F.: Ja, det glæder mig også. Jeg tror
nok, albaneme har været en alvorlig forskrækkelse. Men vi hører jo ikke meget
om, hvad der sker i f.eks. England og
Frankrig. Der er der problemer, som
pressen ikke bryder sig om at behandle.
Befolkningsvæksten er den største fare, også for kloden i det hele taget. De
gode mennesker, som snakker om forurening, snakker aldrig om befolkningseksplosionen.

En gylden
levevej
Det nye "multietniske" Danmark, hvor
alle skal kunne bevare deres kultur og
egenart. har skabt en strålende levevej i
en tid, hvor det ellers kniber med
arbejdspladser. Hvis man har det held at
kunne tale et af de mange tungemål, som
hører til vor nye hverdag - og af hvilke
visse af de kommunale skolevæsener
skal tilbyde undervisning i helt op til en
30-40 stykker - ja så er fremtiden sikret.
Behovet for tolke er nænnest umætteligt for øjeblikket. F.eks. kan nævnes den

fl.V.: Nu er du gået ind i det konkrete
arbejde som områderepræsentant for
Den Danske Forening. Har du gode
ideer til. hvordan vi får vendt udviklingen?
K.F.: Bare jeg vidste det. Der er en
vældig opbakning til det arbejde, vi udfører, men det kniber med at få folk til
selv at gøre en indsats. Jeg kan kun opfordre de medlemmer af foreningen, som
ikke allerede er aktive, til at gå i aktion.
Et blik rundt i Danmark viser med al
tydelighed, at der ikke er nogen tid at
spilde.
Der er meget, man kan gøre. Man kan
udbrede kendskabet til Den Danske Forening, skrive læserbreve, skrive til politikerne og kræve folkeafstemning. Send
dem evt. andres indlæg, som dækker Deres egen opfattelse. Benyt enhver lejlighed til at møde op og stille spØrgsmål til
politikerne. Måske får andre derved mod
til at komme ud af busken. Husk, at
mindst 70 pct. af befolkningen er imod
den førte udlændingepolitik. Desværre
har kredse i von land, bl.a. ved misbrug
af ordet "racisme", haft held til at kue
store dele af befolkningen. Men vil vi
virkelig finde os i, at et mindretal be·
stemmer Danmarks udlændingepolitik og
Ødelægger vore efterkommeres fremtid?
Vi må gøre op med denne kuede frygtsomhed!
H.V.: Tak for samtalen.

•

fortvivlede situation, politiet var i, da
den afrikanske besøgende hr. Babading
Fatty for nogen tid siden blev anholdt i
Københavns lufthavn. Det var ved den
lejlighed umuligt for myndighedeme at
gøre sig forståelig for ham, idet man
ikke rådede over en tolk, der kunne iale
den gambianske mandinga-dialekt. Dette
gjorde hr. Fattty nervøs, og som ihærdige
avislæsere vil erindre, endte det derfor
med slagsmål i arresten.
Så nu søger man en tolk i mandingadialekten.
Og hvad kan så en tolk få for det?
Tja - de officielle takster siger 200 kr.
og 5 øre i timen. Men det er nu således,
at f.eks. Dansk Flygtningehjælp rent faktisk yder 351 kr. i timen for mere "van-

Øjebliksbillede
På en dansk politistation en dag i oktober måned. En srilankaner henvender sig
og spørger til sin ansøgning om dansk
statsborgerskab. Han er svært forståelig,
men han fremviser en skrivelse fra Indenrigsministeriet, der giver vejledning
om hans ansøgning. Der slår bl.a., at erhvervel~e af statsborgerskab vil ske ved
lov vedtaget af Folketinget. Politimanden
forklarer, at der 2 gange årligt bliver taget stilling til disse ansøgninger af Folketinget, og at han må vente. Han skal nok
få svar.
Han spørger hereftct politimanden,
hvem Folketinget er, og om han ikke må
låne politieL~ telefon og ringe til "kontoret" for a1 høre, hvordan det går med
hans ansøgning!
Politimanden forsøger ihærdigt at fortælle srilankaneren, at vi har folkestyre i
Danmark, og at folkets repræsentanter er
samlet i et Folketing. "Hvor bor de", er
næste spørgsmål, og vores politimand må
give op!
Sammen med de andre kolleger, som
overværede samtalen (og alle de andre
lignende og på samme niveau), diskuterede man så fremtidsudsigterne for Kongeriget Danmark, når nu srilankaneren
og alle de andre får stemmeret og
indflydelse.
Arme Danmark!
Politimanden

skelige" tolkninger. Og hvad der er vanskeligt, albænger naturligvis også af,
hvor vanskeligt det er at få tolke. Og det
at skaffe tolke kan jo være ganske særdeles vanskeligt, eficr som der ikke er nogen, som tvinger tolke til at arbejde for
en bestem! limeløn.
Leuere bliver det heller ikke af, at
mange tolke stopper årets arbejde, når de
har nået en passende årsindkomst (hvilket ifølge pålidelige kilder kan være i
Mercedes-klassen).
Hvis der skulle være nogen blandt
vore læsere, tk.r er i stand til at iale mandinga-dialekt, er del altSå bare med at
springe til. Hvorfor løbe rundt for en
almindelig arbejdsløn for slet ikke al tale
om arbejdsløshedssatsen?
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Med bagvaskelsen som argument
9/10 oplevede offenUigheden endnu et
eksempel på forfaldet i de politiske samkvemsformer herhjemme. Aktøren var
denne gang den socialdemokratiske EFparlamentariker E. Hovgaard Christiansen, der i tilknytning til behandlingen af
en rapport til Parlamentet om "racisme
og fremmedhad" kom i ekstatisk ophidselse over, at en omtale af Den Danske Forening som "kulturracistisk" var
taget ud.
Parlamentsrapporten blev som bekendt
i sin tid af formanden for undersøgelsesudvalget karakteriseret som fej lagtig som
følge af, at materialet til den var blevet
leveret af en række "yderliggående venstreorienterede organisationer" (B.T.
22/9 90). Mage til samling af misinformationer om danske forhold skal man da
også lede længe efter. Selv dele af rapportens statistiske oplysninger var falske.
En af leverandørerne .til det danske

afsnit var Hovgaard Christiansen. Derfor
kom det ikke overraskende, at han også
blev vred over, at Den Danske Forening
havde "lagt pres" på Parlamentet i sagen
og var gået til dette "bag hans ryg". Realiteten er, at foreningen med en stribe
domstolsafgørelser i ryggen gjorde Parlamentet opmærksom på, at rapporten var
urigtig ud i det injurierende, og at der af
den grund ligefrem ville være mulighed
for at opnå fogedforbud imod udbredelse
af det særprægede papir. Denne kritik
med tilhørende dokumentation tog Parlamentet naturligvis til efterretning.
Hr. Hovgaard mener med andre ord
oven i købe~ at han har ret til at hælde
alt muligt skidt og møg ud over folk,
uden at de så meget som skal have lejlighed til at forsvare sig.
Sddan er hr. Hovgaards opfanelse af,
hvad grundlaget bØr være for politiske
beslutninger, og sddan er hans forståelse

Racisme i Landsretten
Sidste år i. september måned vandt
Den Danske Forening en klar sejr i Københavns Byret over de to fagforeningsbosser fra SID, der havde beskyldt foreningen for at være både racistisk og nazistisk. D'herrer blev dømt til at betale
både erstauiing og sagsomkostninger.
Men de appellerede så!
Sagen var for i Østre LandsretS 3. afdeling, og dommen kom den 23. september. Det var en klokkeklar stadfæstelse:

Umiddelbart efter iandsrcuens dom
kunne fagforeningernes advokat fortælle
den sympatiske presse, bl.a. SID's medlemsblad "Fagbladet", at han ville prøve
at få sagen indbragt for Højesteret! Og så
udtalte han videre:
"Den Danske Forening er racistisk,
men den har haft en stor fornøjelse af, at
folk ikke tør sige det".
Det havde advokat Harlang nct0p fået
hele to domstoles afgørelse for, at det
måtte han IKKE kalde os. Så vi har nu
stævnet ham for bagvaskelse efter SU'affelovens § 268:

"Thi kendes for ret
Københavns ByreLs dorn af 13. september 1990 stadfæstes, herunder dommens bestemmelse om, at appellanterne,
Lars Bjerre og Lager- og Handelsarbejdernes Forbund ved Erik Juel Larsen,
hver især skal betale 5.000 kr. til indstævnte, Den Danske Forening ved dens
formand, nu Ole Hasselbalch.
Appellanterne skal endvidere i sagsomkostninger for landsretten hver især
betale 2.500 kr. til indstævnte".

"§268
Er en sigtelse fremsat eller udbredt
mod hedrc vidende, eller har gerningsmanden savnet rimelig grund til at anse
den for sand, SU'affcs gerningsmanden
for bagvaskelse med hæfte eller fængsel
indtil 2 år....".

Men vore modstandere giver jo ikke
op så let. De vil ikke diskutere med os på
det saglige plan - formentlig af mangel
på saglige argumenter - så de vil i stedet
have lov til at slynge skældsord og injurier efter os.

EksU'aBladet skulle selvfølgelig også
provokere. Man lod blot det socialdemokratiske medlem af EF-parlamentet Einar
Hovgaard Christiansen sige de forbudte
ord, som så blev sat med stor skrift den
I0. okt0ber:
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af, hvad politisk anstændighed tilsiger.
Hovgaard Christiansen føler sig allSå i
den grad tom for argumenter, at han er
nødt til at betjene sig af tilsvininger i stedet. Derimod føler han sig åbenbart ude
af stand til at imødegå de synspunkter,
han ikke er enig i, ved at argumentere
mod dem efter deres indhold. Så stærkt
er forfaldet i hans opfattelse af, hvor
grænsen går for den politiske argumentation, at han endog fremturer med sine
griserier i EksU'aBladet 10/10 i U'ods mod
en nylig land~>retsdom, der efter udførlig
bevisførelse fasLslår, at han har uret.
Sådant de.fineres heldigvis efter gældende dansk ret ikke som politik, men
som bagvaskelse. Dette vil hr. Hovgaard
i den nærmeste fremtid få lejlighed til at
konstatere, når han skal forklare sig for
en dommer.
Ole Hasselbatch

"Den Danske Forening er racistisk".
Så' nu har foreningen også stævnet
journalisten og den ansvarshavende redaktør ved siden af Hovgaard Christiansen for bagvaskelse.

Politi eller hvad
Politiets budget er vokset. Det ses af
finansloven. Og mange af de borgere, der
har Ønsket sig mere poliu, vil glæde sig.
Fra 974,1 millioner på driftsregnskabet (ud over løn) i 1990 og til 1.347,0
mill. kr. i 1991. Ikke ringe vel?
Men tøv en kende. PolitieL5 personaletal er samtidig faldet fra 14.523 i 1990
og til 14.482 i 1991. Hvordan kan det
hænge sammen''
Uhyre enkelt: Ud af politiets driftSudgifter skal der også betales underhold til
asylansøgere. Dette kostede 167 ,3 millioner kr. i 1990. Men i 1991 har der måttet
afsættet 503,7 millioner kr. til formålet.
Altså mere end tre gange så meget.
Interessante tal ror øvrigt - ikke sandt?
Nu er udgiften til underhold af asylansøgere snart ved al være oppe på halvdelen af politiets samlede driftsbudget!

•

Foreningsdemokrati ?
Med den siadig mere centrale placeHertil kommer praktiske problemer af
ring, Den Danske Forening har fået i væsentlig betydning for en forening, der
samfundsdebatten, er foreningen også har medierne, politikerne og diverse
blevet mere interessant for joumalister, "autonome" gadebøller imod sig.
politikere, samfundskommeniaiorer m.n.
Den Danske Forening må regne med
Del har bl.a. føn til en påfaldende inter- al få sine møder - ikke mindst en geneesse for, om foreningen nu også er demo- ralforsamling - overfaldet af "antirakratisk nok. Begrundelsen er, at for- cister". I Norge er en indvandringskritisk
eningsledelsen som bekendt ikke bliver organisations virksomhed blevet søgt
generalforsamlingsvalgt, men derimod er kortSlullel på den måde. Den blotte risiko
selvsupplerende.
for overfald vil holde mange medlemmer
Ledelsesformen fastlagdes allerede af væk, således at en generalforsamling slet
deltagerne i foreningens stiftelsesmøde i ikke ville blive repræseniativ for medforåret 1987 - efter at kanonslagenes lemskredsen.
Hertil kommer, at vi i dag har medkoncert var stilnet af og røgbombernes
lågeskyer havde spredt sig - og er i lemmer næsten alle vegne - herunder
øvrigt siden flere gange bakket op af ind- også på steder, hvor de pågældende på
budte medlemmer fra hele landet, senest grund af den herskende meningsterror
ved el landsmøde i august 1991. Ledel- ikke ønsker at få åbenbaret deres tilknytsesformen er således fremgået af med- ning til foreningen. Hvordan skulle vi
lemsønsker, som ledelsen søger al leve kunne sikre medlemmerne mod, at deres
op til. Ledelsen har kun de penge, der navne bliver kendt af de forkene, hvis
kommer fra medlemmerne, at virke med vor ledelse pludselig kan skiftes ud ved
- og hvordan skal man få penge fra folk, et kup? Som foreningen er indrettet i dag
der ikke er enige i det, ledelsen foretager har vi derimod mulighed for al trække på
sig? Hvor mange "demokratiske" politi- fremragende kræfter på en række områske partier og eiablerede organisationer der.
rummer samme garantier?
Der er en snes faste møde- og ialebeDer er andre fremtrædende foreninger rettigede til Slyrelsesmøderne - foruden
end vor, som har selvsupplerende ledel- dem, der optræder som sagkyndige i spese. Det føles ofte naturligt, når forenin - cielle sager. Når en beslutning herefter er
gen virker ikke for at [remme medlem- truffet, overlades det til bestemte persomernes egeninteresse, men for et over- ner at føre den ud i li vel Herudover er
ordnet ideel l mål.
det overladt til formanden at optræde i

Dødens købmænd fredes
To iranere i Tønder fik i august af byretten der tre og to års fængsel for indsm ug Jing af råopi um og 400 gram heroin. Begge skulle desuden udvises efter
afsoning.
Vestre Landsret, der jo før har vist sin
mi ldhed over for de fremmede (se Danskeren 1991 nr. 2 s. 19), har imidlertid nu
ganske vist stadfæstet byrettens straffedom, men samtidig ophævet udvisningsbestemmelsen.
De entreprenante iranske købmænd får
således mulighed for snart igen at udøve
deres dødbringende handelsvirksomhed
blandt svage sjæle her i landet.
Landsrettens seneste mildhed kom i
øvrigt ikke overraskende. Allerede i sep-

tember havde den ophævet en underrets
udvisning for bestandig af en 41-årig iraner, der var idømt tre års fængsel for indsmugling af godt 3 kg råopium.
Fyns ArnlS Avis kommenterede i en
leder "En uheldig dom" 9/10 Vestre
Landsret~ afgørelse og slutter med følgende:
"Retsbevidsthed er undertiden et
flertydigt begreb, men her er der ingen
tvivl: Når udlændinge, der opholder sig i
Danmark, begår alvorlige forbrydelser
som mord og narkosmugUng, skal de ud,
når deres straf er afsonet".
Men Fyn havde selv kort forinden haft
det samme problem med iranske dødskøbmænd. En læser gav i Fyns Amts

uopsættelige anliggender, hvorom der ingen særlig besluming foreligger (men
med pligt til at forelægge sagen på næste
styrelsesmøde). Endvidere har de særlige
områdeledere en vis se! vstændig kompetence i rent lokale anliggender.
Denne ledelsesordning har vist sig
hensigtsmæssig. I sommeren 1991 blev
foreningen udsat for et overtagelsesforsøg iværksat under venskabs maske. Det
kunne jo imidlertid kun gennemføres,
hvis foreningen først blev gjort "demokratisk", så de "reue" personer kunne
placeres i ledelsen.
Den slags er set før - og ofic - i hisiorien.

Planen gik i vasken, netop fordi foreningen i krafl af sin styrclsesordning
kunne slå på benene, da det gjaldt Del
lykkedes ikke at rokke den en tomme.
Man måtte nøjes med at starte en indædt
hetz-kampagne mod foreningen i den del
af medierne, der gør i den slags.
Mange - også blandt vore modsiandere - har udttykl respekt for, hvorledes
Den Danske Forening fungerede videre,
trods ah det, den blev udsat for, og som
ville have fået mange andre organisationer til at bryde sammen.
Det gjorde den kun på grund af det
sande "demokrati", den er bygget på
gennem medlemmernes fælles kamp for
at bevare Danmark som Cl dansk land for
del danske folk.

Avis 30/9 sin mening herom til kende
bl.a. med følgende klare ord:
"Der blev anholdt 8 iranere i Odense
og Svendborg, angivet af en dansk pusher. Men nu ser man, al disse 8 stadig
kan beholde deres opholdstilladelse efter
straf. Dem skal vi danske borgere så sørge for. Ingen af disse iranere har haft
arbejde eller har en mulighed for at få
det ...
Mange llygtningc kan efter flere år
ikke tale dansk eller forsørge sig selv og
da må resultatet blive: Ta' hjem igen,
hvor du kom fra, hvad vil du her?
Kan man lage til Iran og retur med
stoffer som flygtning, er man ikke flygtning, det er da helt klart".
Ja, for menigmand, men åbenbart ikke
for vore ledere.
( Kilder, Jyll.•Pos1. 1319 og l/1091:
Fyns Amts Av" 30/9 og 9/10 9 1).
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Ragnarok er fastlagt
- danskere er ansvarlige
Af cand. oecon. Ebbe Vig
Den 15. september fortalte advokat
Adnan N. Wahab i en anikel i JyllandsPosten bl.a. om den taktil<, muslimer skal
følge, når de indvandrer til et ikke-muslimsk land.
Så længe muslimerne ikke som nu er
1ils1rækkeligt stærke i Danmark til at føre
den hellige krig som foreskrevet, skal der
bygges moskeer, og det udvil<lede Europa, som Danmark er en del af, skal invaderes af flygtninge og gæstearbejdere.
Moskeernes anlal skal til stadighed øges,
ligesom anlallel af muslimer skal øges og
auer øges. Udover at være el samlingssted for de rettroende og deres bøn er
moskeerne mobiliseringscentre, hvorfra
forberedelserne til Jihad-aggressionskrige sker, fortæller Wahab. Når tiden så er
inde, skal den blodige krig indledes.
Denne strategi slår de fanatiske islamiske
stater bag og støuer i enhver henseende,
forsil<rer han.
Adnan N. Wahab er selv muslim, han
har studeret islians historie og filosofi i
over 30 år. Han fortæller, al mange musIimer her i landet er fanatiske, og at de
ikke bryder sig om den danske livsstil.
Det er en pligt for muslimerne at starte
den hellige krig i et fremmed land, når de
udgør 10 procem af den samlede befolk.
ning i landet, fonæller han.

Forskrift og virkelighed
Når vi så sammenligner med de historiske kendsgerninger, så viser disse sig at
passe meget godt hermed. Libanon er
blot et af mange eksempler. Fra at være
en kristen/jødisk domineret stat med et
mindretal af muslimer og andre fraktioner og religioner blev Libanon fra
1950cme domineret mere af muslimerne
p.g.a. masseindvandring og stor fødselshyppighed blandt muslimer. DetlC førte
som planlagt til krig. Der er en mængde
andre lande, hvor strategien også er blevet fulgt slril<t.
I Danmark bekymrer islams erklærede
mål, strategi og andre staters ødelæggelse ikke de ledende. De vil gerne ofre
Danmark pli muslimernes bål. Hvis de
blot selv kan opnå nogle kortsigtede personlige fordele ved del.

12

Fordrejet statistik
Der er tavs accept af Den Danske Forenings kritik af befolkrtingsstatistikkcn.
Vi viste flere år før det famøse af KVRregeringen nedsauc statistil<udvalg afgav
betænkning, at det officielle udlændingeantal afviger med 70-100% fra det antal,
man ville få efter f.eks. den svenske
opgørelsesmetode (se Danskeren 1989
nr. I, 3 og 5). På grund af den mangeUulde danske officielle statistik er det umuligt p.t. rimetig nøjagtigt at fasislå antal·
let af personer i Danmark med rod i
f.eks. et muslimsk domineret land.
Der er dog nu sket det glædelige, al
embedsmændene i Danmarks Statistil<
åbenbart har fundet det urimeligt, at folk
- som foreslået i betænkningen fra marts
1991 af den politikernedsatte arbejdsgruppe - skulle vente 7-9 år(!) på at få
det, gruppen kaldte "en fuldstændig,
elektronisk" regisirering af "flygtninge
og indvandrere". D-anmarks Statistik har
derfor nu på egen hånd foretaget og offentliggjort en undersøgelse ud fra de
allerede eksisterende oplysninger: "Indvandrere og deres efterkommere i Danmark" ved Lars Pedersen (Statistiske Undersøgelser nr. 43, oktober 1991).
Delle er i sig selv prisværdigt Det er
også i orden, at denne undersøgelse meget fornuftigt undlader at skelne mellem
indvandrere og flygtninge blandt personer fra "mindre udviklede lande" og i
stedet behandler dem under et. Og ganske særlig er det rosværdigt, al statistikerne nu åbent erkender, al der i denne
gruppe findes adskillige titusinder flere,
end den herskende mening hidtil har
slukket danskerne ud som det rigtige tal
på de vildtfremmede.
Undersøgelsen bekræfter nemlig fuldt
ud, al vi andre i nu henved 4 år har haft
ret i vor kritil< af fremmedstatistikken:
Antallet af tilrejsende fra mindre udviklede lande eller "3. lande" og deres efterkommere har hidtil været fejlansat
mindst ca. 30.-45.000 for lavt. Det nyopgjorte tal for denne gruppe synes nemlig
efter de nu offentliggjorte tabeller at være pli ca. \25.000-140.000, alt efter hvorledes men vil afgrænse gruppen af disse
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lande. Hidtil har indvandringens fortalere
beroligende villet have os til at lro på, at
det højst drejede sig om ca. 95.000.
Dcue er et væsentligt skridt i retning
af virkeligheden. Men når dette er sagt,
må del også påpeges, al Danmarks Statistik på grund af mangelfulde og utilfredsstillende definitioner på væsentlige
områder åbenbart fortsat lader måske
snese af tusinder af vildtfremmede indstrømmende slippe gennem tællcapparnterne uden al blive observeret i tabellerne.

t

Fremtidsperspektiverne
El problem rører undersøgelsen slet
ikke ved - og skal efter opgavens af.
grænsning heller ikke gøre det - nemlig
fremskrivningen af fremmedtallc.~t.: Prognosen. Det problem vil det nævnte politikemedsaue udvalg imidlenid heller
il<ke løse om sine "7-9 år". Der er åbenbart fortsat kun Den Danske Forening,
som vil binde an med denne opgave. Del
vil vi da fonsæuc med i det følgende,
styrket i bevidstheden om at have fået ret
i vore kritiske antagelser om de reelle og
aktuelle fremmedtal. Den nye undersøgelse fra Danmarks Statistik er først lige
fremkommet, så en nøjere behandling af
enkelthederne i den må vente til senere.
At tale om fremtiden på delte område
tillades i øvrigt knap nok. Her beskyldes
vi for alt uvederhæftig!, når vi blot forsigtigt kikker lidt frem efter helt gængse
metoder.
Vi har alL<;å tilladt os at tilføre den
danske officielle fordrejede opgørelse en
retrospektiv projektion (på almindeligt
dansk har vi forsøgt at fjerne "historieforfalskningen"). Derpå har vi anvendt
en delvis summarisk fremskrivning byggende på tendenserne de seneste 20 år.
En fremskrivning byggende på aldersbetingede fenilitets- og dødelighedskvotiemer har vore myndigheder forhindret os
i at lave, da registreringsgrundlaget totalt
mangler.
Så bliver vi beskyldt for inkonsistente
ekstrapolationer ("at drage drage konklusioner om aldersfordelingen i Valby år
2080 på grundlag af en opgørelse af al-

I

dersfordelingen ved baren på Hotel
Scandinavia tirsdag den 2. april 1989").
Fremtidsperspektiveme med den fonsatte indvandring/flugt vil de ubekymrede og de, der ser deres egen personlige
fordel i en tilstrømning ror danskernes
regning, naturligvis ikke vide af.
Det er lige netop her hunden ligger beg:raveL

Krig i gaderne
Al muslimer eller den samlede fremmedgruppe kommer i flertal i Danmark
har vi altid blot anvendt som en beskrivende konsekvens, der med logisk nødvendighed vil indtræffe, hvis ikke der
gribes ind imod vanviddet. Selvfølgelig
bliver der krig i gaderne, lang tid før de
fremmede - hvis den officielle politik ikke ændres - opnår at udgøre 50% af befolkningen i danskernes land.
Dansker-antallet mindskes med ca. 3
promille pr. år ifølge Danmarks Statistiks
officielle prognose, og fremmedtilstrømningen fra de muslimsk dominerede lande er ca. 10.000 (officielt) pr. år incl.
familiesammenføringer.
Når tyrkerne i Ishøj i de seneste ca. 20
år har udvist en tilvæksLrate her i landet
på 5,2% pr. år i gennemsnit (jvf. Ishøjundersøgelsen), er 5% pr. år nærmest for
lavt sat for fremmedgruppen som helhed,
bl.a. fordi aldersfordelingen blandt de tilstrømmende i de senere år drejer vold·
sornt mod de yngre, og fordi tyrkerne ingenlunde er de mest fødende.
Ca. 10% fremmede om 15 år
Vi bruger den alligevel, fordi vi skal
være forsigtige og perspektiverne er så
korte.
Lad os derfor tage det helt kone perspektiv i befolkningsudviklingen, og det
er, at andelen af indvandrere og "flygt•
ninge" fm 3. verdenslande i løbet af de
næste l S år vil vokse fra ca. 3% nu og
3,3% næste år 1il 3,7% og 4% osv., indlil
andelen når 9 ,6% af landets folketal i år
2006, forudsat al den nuværende til•
Strømning forbliver uændret.
Fortsat mediemanipulation
Der findes enkehe videnskabeligt uddannede i Danmark med god adgang til
de forløjede elek1roniske medier, der
fonsat afviser denne konsekvens. Stati·
stiker Inge Henningsen, H. C. Ørsted Instituttet gjorde det f.eks. I. oklObcr i
Kjeld Koplevs "Kulturmagasinel" kl. 15
og kl. 20. Hun fandt del nemlig for godt
at stemple undenegnede og den Den
Danske Forening som producenter af ikke-viden og sludder med det bevidste
formåJ at skræmme den danske befolk·
ning.

blot er en drøm. Planerne og strategien
for vort lands ragnarok er forlængst lagt.
Vi bevæger os med hastige skridt mod
konfrontationen.
På tIOds af det her påpegede senestetidspunkt for en konfrontation lillader
vore selvglade politikere, at tilstrømningen - hvoraf 2/3 fonsat er fra de allermest fremmede lande - fonsæuer mod
nye rekorder år for år.

Dette skal hun selvfølgelig bevise. I
udsendelsen "gad" den håndplukkede da·
meikke.
Det er nok unØdvendigt at oplyse, at
undertegnede og andre angrebne ikke
måtte deltage i uci5endelsen.
Hastigt mod konfrontation
Del, der bekymrer og må bekymre
den, der overhovedet forestiller sig en
fremtid for Danmark, er selvfølgelig, om
en fremtid for vore bØrn og bømebørn

Ebbe Vig

En norskfædrelandsven

Mindeord om Kaare Ruud
Den fremmeste forsvarer for nationalstaten som samfundsform i Norge,
cand. oecon. Kaare Ruud, er død efter
langvarig og mod slutningen smertefuld
sygdom.
Vi har mistet en af vore bedste støtter,
men han nåede at nedfælde sine tanker i
artikler og bØger, og gennem disse lever
han fortsat blandt os.
Med hans omfaucnde kundskaber og
erfaringer, bl.a. fra 20 års tjeneste for FN
i Afrika og Asien, vejer hans ord tungt i
vor indvandrings- og samfundsdebat
Del forundrer nogle, men LrOds sin
internationale baggrund var Kaare Ruud
nationalist Dette bestyrker vor opfattelse
af, at det er dem med manglende kundskaber om og erfaring fra de etniske
konflikter ude i verden, der hylder det
illusoriske farverige fællesskab. Nationalisme og internationalisme går hånd i
hånd. Sand internationalisme foruci,;ætter
national identitet. Internationalismen står
for gen.5idig respekt, samarbejde og
hjælp over landegrænserne, men uden at
man opgiver sin na1ionale identi1e1 og
egenarL Går nationen i opløsning, svæk •
kes grundpillerne og drivkraften i det
internationale samarbejde, hævder han.
Kaare Ruud var den første, som rettede en bredside mod norsk indvandringspolitik i en lille, men 1ungtvejende bog
"Stopp folkevandringene til Norge" frn
1987. Han har skrevet en lang række indlæg i indvandringsdebatten. Nogle af dis-

se er samlet i bogen "Hva skjer med
Norge?" fra 1989. I sine sidsle år var han
optaget af al bygge et videnskabeligt
fundament for nationalstaten som den
ideelle samfundsform. I skriflel "Nasjonalisme - en politisk ideologi" har han
givet et dybtgående og banebrydende
ideologisk forsvar for nationalslaten.
Denne ideologi vil blive yderligere ud·
dybet i en bog, som han ikke nåede at
gøre heil færdig, men som alligevel vil
blive udgivet om nogen tid.
Kaare Ruud var venligheden selv, forstående og hjælpsom og vil derfor blive
dybt savnet blandt dem, der kendte ham.
Men han er ikke nådig i sin dom over
norske polilikerc. De politikere, der har
været ansvarlige for Norges liberale indvandringspolitik gennem de sidste 20 år,
bør for altid skrives ind i oorgeshistorien. Der vil de blive husket i alle fremtidige generationer af nordmænd for deres
vanvittige, uoprettelige og derfor utilgivelige svigl af folket.
Kaare Ruud vil få sit navn i norgeshislorien for sin redelighed, mod og fremsyn, sin utrættelige og selvopofrende
kamp for det norske folks interesser og
for sin troskab mod sil land og sil folk.
Vi sørger over hans bongang, men er
glade og stolte over, at han var på vor
side i kampen for Norge. Mennesket
Kaare Ruud og hans skrif1er inspirerer til
fonsat indsats.
Torfinn Hellandsvik

Landet rundt
På grund af pladsmangel udgår denne rubrik desværre i deue nummer.
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Fra andre lande
Sverige
Lyspunkt ved
kommunevalg
Vansterpartiet, der svarer til Det Radikale Venstre i Danmark, havde et dårligt
valg og gik tilbage over praktisk iaget
hele landet. En fuldstændig undtagelse
var den lille kommune Kåvlinge i Skåne.
Der fik partiet dobbelt så mange stemmer
ved kommunevalget som ved rigsdagsvalget.
Arsagen til den enestående fremgang
er noget generende for dele af partiledelsen. Vlinsierpartiets stærke mand i Kåv1inge Kenneth Sandberg, der stod som
nummer Cl på stemmesedlen til kommunevalget, havde nemlig lige inden valget
udtalt sig imod den liberalisering af
Hygtningelovgivningen, som hans parti
ville arbejde for. Hans udtalelse gav anledning til en virkelig helZ mod ham i
massemedierne og fra partiets ledelse.
Sandberg rarntes omgående af stærke
fordømmelser fra flere partivenner både i
sin egen kommune og i Vansterpaniets
ledel~e i Skåne. Det påstodes, at hans
menneskesyn afveg fra partiets, og at
han derfor burde frasige sig sin plads på
stemmesedlen.
Desuden truedes han med udelukkelse, når valget var vel overstået. To af
Vansterpartiets medlemmer i Kiivlinge
opfordrede desuden i pressen vælgerne
til at strege Sandbergs navn ud på stemmesedlen. Efter valget viste det s ig, at
Sandberg næsten ingen udstregninger
havde, mens opfordrcrne var blevet
strøget meget mere.
Eksklusion har ikke være på tale efter
valget.
Kenneth Sandbcrg er ansat ved Statens lnvandrarverks flygtningemodtagelse i Malmø. Det, der vakte så megen
opsigt, var, at han sagde, al meget få af
asylsøgerne er rigtige flygtninge, men de
fleste sædvanlige indvandrere.

Ung mistro til partierne
Statens Ungdomsråd har lavet en undersøgelse, der viser, at unge reagerer
mod partipolitikken.
Rådet har ladet 500 unge give politiske partier, myndigheder og organisationer karakter. Partierne får meget lave ka-
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rakterer, og næsten en tredjedel af de adspurgte siger, at de ikke vil stemme ved
efterårets valg.
Undersøgelsen viser ikke, at de unge
er uinteresserede i sarnfundsspØrgsmåJ.
Tværtimod. Mange har konkrete ønsker
om, hvilke politiske emner der bør være
centrale. Miljøet. økonomien og flygtningepolitikken anses for de vigtigste samfundsspØrgsmål i dag.
Det, at omkring en tredjedel af de adspurgte ikke agter at stemme ved næste
valg, tyder på, at unge ikke tror, al partierne vil tage sig af disse påtrængende
spørgsmål.
(Kilde, Sydsvensk• Dogbladel 815 91).

AIDS-import
Verdenssundhedsorganisationcn WHO
anslår, at der i dag er ca. 10 mio. mennesker, der er smittede med AIDS (HIVpositive), og at tallet vil stige til ca. 40
mio. i år 2.000.
Mange indvandrede til Sverige er
smittede. Af nyopdagede tilfælde af
smitte i dag hidrører omkring halvdelen
fra indvandrere og flygtninge. Alene indvandrere fra Afrika tegner sig for omkring en tredjedel af tilfældene.
Tallene er i øvrigt nok for lave, da
flygtninge ikke underkastes nogen obligatorisk HIV-prøvning, når de kommer
til Sverige, og mange vægrer sig ved frivillig undersøgelse.
(Kilder: DagensNyh'1er 19/1091 og
private oplysninger).

Finland
Åbning mest for
folkefrænder
Finland har hidtil stort set undgået at
tage mod flygtninge og indvandrere.
Landets specielle udenrigspolitiske situation har gjOI'! det umuligt at tage de mest
nærliggende flygtninge fra naboen i øst,
og for ikke at indrømme det ydmygende
afhængighedsforhold har man da forholdt sig lige restriktivt til alle. Næstefter
Albanien har Finland Europas laveste
udlændingekvote (1%). Det er lykkedes
russerne at skaffe sig af med et antal

somaJ ierc, der var landet i Moskva, til
Finland. EJiers har Finland kun taget sine
egne hjem: Ca. 70.000 finsktalende fra
lngermanland (mellem Petersborg og
Estland) er begyndt at søge til Finland,
og en del af finsk nationalitet vender
hjem fm Karelen. Heller ikke i Finland er
man meget for at beskæftige sig med,
hvad man skal stille op, nAr russerne
åbner grænserne for udrejse i 1993.

Lars Ouo Kristensen

Storbritannien
Muslimerne opretter
eget "parlament"
Muslimer vil normalt ikke "integreres"
i ikke-muslimske samfund. De kræver
principielt at skille sig ud og være underkastet deres egne religiøse love og regler
- isa.,- i familieretlige forhold.
Det meddeles nu, at de I~ mio. muslimer i Storbritannien har dannet deres
eget "parlament" med 200 medlemmer.
Det ska l vedtage love og regler, som
muslimerne der skal efterleve.
{Kilde: Erhvervsbladet 9/8 91
ef1er Oaily Mail).

Tyskland
Politisk parringsdans
I Tyskland har man slet og ret ikke
indkvarteringsmuligheder for flere flygtninge. Indenrigsminister Sch~uble planlægger først at tale med Polen og Tjekkoslovakiet, over hvis grænser de fleste
legale og illegale indvandrere kommer,
og derefter indkalde til en international
konference i Berlin mellem Tyskland,
Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Sovjetunionen. Også
EF og de skandinaviske lande bliver indbudt.
Forbundsregeringen påtænker, fcrr at
vise at den mener det alvorligt, al returnere illegalt indvandrede, om fornØdent
med fly.
Også Socialdemokratiets leder, Bjørn
Engholm, har vist gryende forståelse for
al EF skal have en fælles politik for asylsøgere og indvandrere.
Tyskernes problem er, at grundlovens
paragraf 16 giver politisk forfulgte re, til
asyl. Normale grundlovsparagraffer kan i
Tyskland ændres med 2/3 flertal i forbundsdagen, men de grundlæggende fri-

hedsrettigheder, hvortil renen til asyl
hører, kan ikke ændres.
Man kan dog ændre antallet af retSinstanser, som asylsøgende kan benytte, og
dermed forkorte vejen til anerkendelse/afslag væsentligt. Socialdemokraterne
tænker sig de asylsøgende opdelt i tre
kategorier. Alle, der ikke falder ind under
genferkonventionens eller den tyske
grundlovs asylbegreb, udvises eller afvises umiddelbart, og kan derefter kun få
deres sag for ved en retsinstans, der almindeligvis skal træffe sin afgørelse inden for tre uger.
CDU ønsker i stedet at give gr,undlo- vens paragraf 16 en tilføjelse: "Det nærmere bestemmes ved lov", for at bevare
tyskernes ret til at bestemme, hvem der
er asylberettiget. Det skal også vedtages
med 2(3 flertal. For at opnå det vil CDU
foreslå, at alle forbundsdagsmedlemmer
stilles frit til uafhængigt af gruppedisciplin at stemme efter deres overbevisning,
på samme måde som man gjorde ved
afstemningen om Tysklands kommende
hovedstad. Dermed kan politikerne bringe sig i overensstemmelse med, hvad alle
ved er stemningen i befolkningen, uden
at partierne behøver at vige fra vedtagne
standpunkter.
Asyldebatten i forbundsdagen midt i
oktober, der stod under indtryk af overgrebene på asylansøgerne, der i Tyskland
naturligvis bliver tåbeligere og mere beskæmmende end i andre lande, bl.a. fordi
man kan vente sig mere og bedre af et
velstående og civiliseret land, rokkede
ikke meget ved det fastlåste billede. Men
man er enedes om en forkortelse af ventetiden på afgørelse, og om i ventetiden
at anbringe asylansøgerne i samlede lejre, f.eks. nedlagte ka~erner.
Især CDU-regerede enkeltstat.er tror
ikke på denne løsning, og også i FDP og
SPD er der ved at vise sig forbundsdagsmedlemmer, der heller ikke gør. Imens
ventes antallet af asylsøgere i år at nærme sig 200.000, hvortil kommer et
mindst tilsvarende antal af tysk afstamning fra Østeuropa, som har en automatisk ret til lysk staL~borgerskab.

Lars 0110 KrLrrensen

Polen
Flygtningeproblemer
i nyåbnet samfund
Det er ikke kun D',mmark og de øvrige
vesUige lande, der begynder at erkende
flygu,ingeproblemerne. Polen er ved at få
en efter østeuropæiske forhold stabil

valuta, der gør landet tiltrækkende for
"sort" arbejdskraft fra Sovjetunionen. De
polske asyllove er fra den kommunistiske tid, og lidet anvendelige i et frit samfund.
Polen er nu et politisk sikken land.
Det viste sig ved lidt ar et tilfælde, da
Sverige nægtede en gruppe afrikanske
flygtninge indrejse fra Polen. Det fik indenrigsministeriet Lil at nedsætte en arbejdsgruppe, som bl.a. skal undersøge
hvad der skal ske, hvis Polen hjemsøges
af en masseflugt af sovjetborgere, f.eks.
ved åbningen af de sovjetiske grænser i
1993. Den gældende flyguiingelov garanterer asyl til alle "Kapitalismens forfulgte", hvad der har været en overkommelig opgave! Det er hensigten at
omdefinere flygtningebegrebet i overensstemmelse med Genferkonvcntionen, og
holde sig nøje til dens definitioner. På
den ene side er man gerne fri for de mange sortbørshandlere på gadehjørnerne, på
den anden side kender man af egen erfaring hvad "den reelt eksisterende socialisme" udsætter folk for. For at undgå at
skelne mellem de to grupper er man hidtil veget tilbage for at give egentligt politi~k asyl, og har i stedet givet opholdstilladelse "indtil videre".
I Sovjetunionen befinder der sig endvidere mellem 1 og 7 millioner borgere
af polsk herkomst, der kan tænkes at
søge "hjem" til Polen. Det er med dem
som med folketyskerne, jo værre forholdene bliver i opholdslandet, des flere bliver de og des større bliver presset for at
komme hjem.
Polen er i et dilemma: På den ene side
må man forberede sig på hvad der kan
komme, på den anden side skal man gå
så stille med dørene som muligt for ikke
at udløse lavinen.

ste arabiske oliestater, som netop ved
Vestens hjælp havde sikret sig mod hans
angreb, har efter henvendelser fra FN
spyttet i bøssen til den humanitære
hjælp.
Nok er kurderne jo muslimske brødre.
De er bare ikke som de andre indbyggere
i Irak semitiske arahere, men mere beslægtede med de indoeuropæiske iranere.
Deres nationalisme kommer derfor på
tværs af arabiske drømme eller fantasier
om et Pan -Arabien, hvortil også Irak
hører.
Så for araberne er der en verden til
forskel på kurdernes krav om et eget land
eller i det mindste selvstyre og sikkerhed
i Irak og de palæstinensiske araberbrødres krav i Palæstina, også selv om de·
og deres PLO-ledere gik så ubetinget ind
for Saddam Hussein og hans angreb på
andre arabiske lande.
·
(Kilder. Rcrt. 'li d. og Pol. 19/4 91).

Tyrkiet
Europas stigende stjerne
Under sit besøg i Tyrkiet udtalte
USA's præsident Bush 21. juli, at el årti
med en fri regering og et frit erhvervsliv
har gjort Tyrkiet til Europas stigende
stjerne. Der skulle ikl<e sæues spørg.~mål
ved, at Tyrkiet fortjener at blive optaget i
EF og i Den Vesteuropæiske Union, sagde Bush.
Vi kvitterer for det gode forslag ved at
fremsætte et endnu bedre: Hvorfor ikke
gøre Tyrkiet til det 51. medlem af Amerikas Forenede Stat.er!

Lars Ouo Kristensen

Iran
Befolkningseksplosion

Irak - Kurdistan
Arabisk tavshed
om kurderne
I adskillige årtier har verden hørt de
arabiske landes glødende protester mod
de arabiske palæstinenseres skæbne' og
krav om en egen stat for dem - hvis da
ikke ligefrem om Israels udslettelse og
jødernes fordrivelse.
Det kalder derfor til eftertanke, at de
arabiske lande så at sige alle indtog en
næsten larmende tavshed over for kurdernes fornyede tragedie under Sadddam
Husseins terrorregime og folkedrablignende fremfærd mod dem. Kun de rige-

!rdll har taget skridt til en ny folketælling. Den synes at vise en stigning i folketallet til mere end 60 mio. Det er over
10 mio. flere end ved sidste folketælling i
1986, hvor tallet officielt opgjordes til
49,8 mio. Hovedstaden Teheran alene har
I 3 mio. indbyggere.
Hvi~ tallene holder stik, er der tale om
en rekordagtig befolkningsvækst på 34% om året svarende til en fordobling af
folketallet på omkring 20 år.
Nedslagtningerne af soldater under
den langLrUkne krig med Irak og ayatollah-styrets henrettelser og fordrivelser af
modstandere synes således uden mærkbare spor på folketalleL~ himmelflugt.
(Kilde: Jyll.-Po,t. l2/\I 9 1).
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Pakistan
Dødsstraf for at
fornærme profeten
Pakistan har nu dødsstraf for fornærmende eller nedsæuende bemærkninger
om profeten Muhamed. Kabine11e1 har
truffet beslu1ning herom i overensstemmelse med en nylig dom i den islamiske
sharia-doms1ol. Regeringen er i færd
med a1 skærpe de gældende love.
(Kilde: Die WcJl 3~ 9 1).

der af muslimske aktivister. To 19-årige
unge piger i gruppen blev dræbt; 38 andre blev såret, de fleste af dem udlændinge, deraf en 20-årig dansk pige, der fik
brækket et ben.
To gr-dllater blev kastel mod en friluftsscene, dræbte de 10 unge piger og
sårede mange andre så alvorligt, at de
omgående rnåue transponeres med militærfly til hospitalsbehandling i Manila.
Voldsdåden menes udløst af, at en af
de kristne missionærer påstås at have
udtalt, a1 muslimernes profet Muhamed
var en løgner.
(Kilder. Bert.Tid. 1218 91~ Aalborg Stmsiid.
og lyll.-Po.t.13Æ91~

Indien
Befolkningseksplosion

Østasien

Indien har offentliggjon en foreløbig Bådflygtninge-problemet
befolkningsstatistik for J991. Folketallet
I Danskeren 1991 nr. I s. 21 redegjoropgøres hvert I0. år.
des
for de store problemer, den øvrige
Det var på 844 mio. i 1991 mod 683
mio. i 1981, en stigning på 23,5% eller verden stadig slås med i forbindelse med
2,1% om året. Det svarer til, a1 befolk- de såkaldte bådflygminge fra Vietnam.
ningen fordobles på ca. 33.3 år eller 8- Det er efterhånden almindelig erkendt, a1
del store flertal af disse ikke er politisk
. dobles i løbet af el århundrede.
Sugningen i folkemængden på 161 forfulgte, men økonomiske flygminge
mio. er ca. 10 gange Australiens befolk- eller udvandrere, der søger genbosættelse
ning. Folketalle1 i Indien er nu ca. 16% i el rigere land, i første række Cl vestligt
af hele verdens befolkning på 2,5% af i-land. Navnlig den voldsomme tilstrømdens landareal. Folketalle! i de 3 slØrste ning af især nordvie1namesere til del
byer Bombay, Caleuua og New Delhi er overbefolkede Hong Kong gjorde problesiden 1981 steget med ca. 38.1% til knap met eksplosivt, så de fleste indblandede
parter, indbefauet FN's flygtningehøj32 mio.
kommissariat (UNHCR) måtte erkende,
(Kilde, Tune J.n<emational 8/4 91).
al den eneste farbare vej fremover var at
repatriere hovedpanen af bådflygtningene til genbosæuelse i Vietnam.
Den internationale konference om indokinesiske flygminge har i slumingen af
april holdt sit 4. møde om sagen. Der er
stadig mere end 110.000 vietnamesiske
flygminge i lejre i Sydøscasien. De 29
lande, der var repræsenteret ved mødet
Muslimsk angreb
havde svær! ved at enes om konkrete
på kristne
skridt, men var altovervejende indstillede
Eksemplerne på muslimske angreb på, al hovedparten af flyg1ningene må
overalt i verden på kristne bliver stadig vende hjem.
talrigere. I særdeleshed er kristen missiOgså andre asiatiske lande. der huser
onsvirksomhed i muslimsk prægede om- de mange lejrflygtninge, presser på for
råder forhadt og forfulgt, mange s1eder en tvungen hjemsendelse.
helt umuliggjon.
Mødet beslunede al oprette el arbejdsPhilippinerne har gennem århundreder udvalg. som skal søge nye veje til en reværet præge! af romersk-katolsk krisien- patriering. EF skal i samarbejde med
dom, men muslimerne udgør en militant UNHCR søge al skabe arbejde og nye
minori1e1, især på den store sydlige ø økonomiske muligheder for at hjælpe de
hjemvendte og modvirke, at nye "flygMindanao.
I august 1991 blev en imcrnalional ter".
gruppe af unge kristne, der søgte at
En hovedvanskelighed for en løsning
udbrede det kristne budskab, overfalde! af problemet har indtil for nylig været, at

Philippineme
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Vietnam fastholdt kun at ,•ille modcagc
"flygtninge", som vendte tilbage af egen
fri vilje. Den vietnan1esiske regering. der
efter omvæltningerne i Sovjetunionen er
blevet stadig mere isoleret, har imidlertid
nu for at imødekomme sine nabolande.
hvoraf Here har store kon1ingen1er af
vietnamesere i flygtningelejre, indvilge! i
at modtage disse. hvad enten de selv ønsker del eller ej. I oktober er indgået en
principaftale mellem Storbritannien og
Vietnam, der antagelig vil medføre, al
alle vietnamesiske bådflygtninge, der går
i land i Hong Kong, sendes hjem. uden at
deres sag bliver undersøg!.
Der er over 64.000 bådflygtninge i
Hong Kong, hvoraf 19.000 er ankommet
i 1991. Kun ca. 10% af dem, der kommer, godkendes som flygtninge efler FNkonveniionen. Knap 4.000 er hidtil vendt
frivilligt hjem i 199 l, hvilket bringer del
samlede antal, siden FN's frivillige hjemsendelsesprogmm begyndte for to år
siden, op på godt 10.000.
Thailand, Malaysia og Indonesien har
ligeledes betydelige mængder af vie1namesiske bådtl ygininge, som antagelig nu
også kan sendes hjem.
(.Kildet: S"enska Dagbladet og Berl. Tid.
2/5 9 1, JyJJ.. J>osl. 3/10. 8110, 30/10 91).

Japan
Hjemsendelse af
kinesiske bådflygtninge
Japan til1råd1e i 1982 FN's flygtningekonvention fra 19.51 med tillægsprotokol
fra 1967. Landet har dog været yderst til bageholdende med at give Oygrn ingestaius i henhold til konventionen. Siden
1982 er der indtil for nylig kun anerkendt
197 personer.
Fra 1989, især efter de kommunistiske
magthaveres voldelige undertrykkelse af
demokraiibevægelsen i Beijing i juni
1989, er der imidlertid kommet flere tu·
sinde kinesere til Japan som bådflygtninge. Det har sat de japanske myndigheder
i et svært dilemma med at afgøre, hvem
der var egentlige - p0litisk forfulgte og
truede - flygtninge, og hvem der var illegale immigran1er, der søgte arbejde og en
højere levefod i Japan.
Japanerne har fundet, al kun nogle
ganske få var politiske flygtninge, som
derpå har fået tidsbegrænsede opholdstilladelser i landet. Hovedparten er derimod
blevet anset for ulovlige indvandrere. En
del af disse synes også at have udgivet
sig for vietnamesiske bådftygutinge.

Langt de fleste af disse bådflygcninge
er nu blevet sendt tilbage til Kina. Af
2.844 kinesere ankommet illegalt siden
1989 var medio august 1991 de 2.381
blevet hjemsendL
Den japanske regering frygter, at eftergivenhed over for den illegale indvandring kan fremkalde en flodbølge af bådflygtninge fra Kina, og at afvisningspolitikken vil bryde sammen, hvis man uden
videre godtager påstande om at være politisk forfulgt.
(Kilder. Tue Niickei Wcekly 5/10 91;
Jyll.-Post. 2319 91).

Sparsom med
statsborgerskab
Statsborgerskab er ikke noget, japanerne rutter med, navnlig ikke til fjerne
fremmede.
Deres lov om staL~borgerskab går tilbage til 1899. I de snart I00 år siden da
er der i alt kun givet ca. 200.000 udlændinge japansk statsborgerskab. I 1990
søgte kun 6.794 udlændinge om at blive
en af de ca. 125 mio. japanere. 78% af
dem var koreanere, der indtil 1945 høne
til Japan, og 18% kinesere.
Forud for tildeling af statsborgerskabet
går en lang række undersøgelser af ansøgerens og hans families forhold og hele
hidtidige vandel. 18-24 måneder er sædvanlig vemetid til undersøgelserne.
Danmark har haft sin indfødsretslov
over I00 år længere end japanerne. Men
måske burde vi også på det felt skele lidt
mere til japansk snusfornuft og langsigtet
tankegang.
(Kilde, The Japan Economic Journal 913 9n

Tilbagevandring af
japanere fra Brasilien
r flere stater i Nord· og Sydamerika
findes der store kolonier af japanere, som
er udvandret dertil især i tiden før I. verdenskrig og i mellemkrigstiden.
I Brasilien er der Således 1,2 mio. indvandrede japanere eller efterkommere af
dem.
Som omtalt i Danskeren 1991 nr. I s.
22 har Japan et stort udækket behov for
aibejdskraft, men er afvisende over for
fremmedarbejdere af andre nationaliteter.
Derimod ser man gerne genindvandring
af japanere i andre lande og har ved en
lov fra juni 1990 søgt at fremme denne,
samtidig med at man strammede lovgivningen mod beskæftigelse af fremmed,
illegal arbejdskraft I løbet af det første
halve år medføne loven, at mindst
25.000 fremmede ufaglæne arbejdere
forlod Japan. I deres sted kom imidlcnid

30.-50.000 japanere fra Sydamerika til
Japan for at arbejde der.
Den politiske og økonomiske krisetil·
stand i flere sydamerikanske lande har
fået mange mennesker fra forskellige
indvandrergrupper til at søge tilbage til
deres forfædres oprindelseslande. Efterkommere af tyske, italienske, spanske og
portugisiske udvandrere i Peru, Brasilien,
Argentina og flere andre lande har således skaffet sig opholds- og arbejdstilladelser i Europa, medens titusinder illegalt er søgt til USA.
Japanerne i Brasilien følger denne udviklingslinje, men bydes altså ligefrem
velkommen i det arbejdskrafthungrende
Japan.
Baggrunden for deres tilbagevandring
er, at de ofte kan tjene en dobbelt eller
flere gange så høj løn i Japan som i Sydamerika. Arbejdstiden er ganske vist meget lang i Japan, og de overflyttede må
som venteligt i reglen tage de mindst eftenragtede og ubehagelige jobs.
Det er endnu uklart, hvor mange af de
overflyttede der vil vende tilbage til Brasilien med deres opsparede midler. Det
anses dog for sandsynligt, at de fleste vil
blive i Japan. Det begrundes bl.a. med, at
der nu er flere par og familier, der rejser,
mens det tidligere mest var enlige mænd,
og at nogle også sørger for, at deres
forældre og bedsteforældre kan vende
hjem til deres gamle land.
(Kilder: The Japan &:onomic Journal 8/12 90,
4/S91; Tune ln<0mational 29/4 91).

Fremmedarbejdere
ingen løsning,
men måske "lærlinge"
I Danskeren 1991 nr. 1 s. 22 omtaltes
Japans afvisning af at søge at løse sin
mangel på især ufaglært arbejdskraft ved
import af fremmedarbejdere.
Spørgsmålet er stadig aktuel(, men
holdningen hos myndighederne synes ikke ændret, og fra fagforeningsside er der
energisk modstand mod tanken.
Lederen af det japanske LO's juridiske
afdeling Toshiyuki Kato peger på, at det,
der er behov for, er, at foretagenderne
gør mere virksom brug af de menneskereserver, der er til rådighed i landet selv,
bl.a. kvinder og pensionister.
Japan har mere end en million ubeskæftigede arbejdere, siger han, og i stedet for at søge hjælp fra udlandet, burde
firmaerne søge at tiltrække hjemlig arbejdskraft ved at tilbyde bedre arbejdsvilkår og højere lønninger foruden at
bruge deres ansatte mere effektivt, f.eks.
ved optræning på jobbet, ved anskaffelse
af arbejdsbesparende udst)" o.l.

Brug af fremmedarbejdere kunne medføre forringelse af forholdene for mange
japanske arbejdere, som ville miste udsigten til en forbedring af deres arbejdsvilkår, når arbejdsgiverne mistede tilskyndelsen dertil.
·
Især i tilfælde af et økonomisk tilbageslag ville tilstedeværelsen af fremmed arbejdskraft ramme den japanske.
Japan har desuden ikke en arbejdsmarkedsordning, som kan beskytte fremmedarbejdere mod misbrug og forebygge rivninger med deres oprindelseslande. Tabet
af arbejdskraft i udviklingslandene ville
endelig vanskeliggøre disses økonomiske
vækst
Over for denne modstand fra fagforeningshold har arbejdsgiverne i Japan
længe presset på for at få lov til i større
målestok at bruge fremmedarbejdere til
at afhjælpe den trykkende mangel på
især ufaglæn arbejdskrnft. I nogen grad
har de kunnet omgå den officielle holdning ved at ansætte fremmede som "lærlinge" for konere perioder til påstået
uddannelse, inden de skulle vende tilbage til deres hjemlande. Dette halvt illegale system har kunnet give anledning til
mange misbrug, også i form af udbytning
af de fremmede.
Den japanske regering synes nu indstillet på et kompromis med industriinteresserne ved en delvis legalisering af
dette system. Tanken er, at virksomhederne skal kunne ansætte yngre ufaglærte
fremmede til oplæring i et år som ''specialarbejdere". Efter det.te år skal de oplærte underkaste sig en prøve til bevis på, at
oplæringen har fundet sted med de tilsigtede resultater. Derefter skal de have ad·
gang til al arbejde og dygtiggøre sig i deres fag i Japan i en periode på I -2 evt.
tiere år, inden de vender tilbage til deres
egne lande. Inden hjemsendelsen underkastes de en ny færdighedsprøve, der kan
give dem et internationalt "lærebrev" om
den opnåede uddannelse, Så de kan bruge
denne hjemme til gavn for den økonomiske udvikling i deres hjemlande. Under
opholdet i Japan skal de være underkastet samme beskyLtelseslovgivning som
japanske arbejdere, og en offentlig organisation skal kontrollere hele systemet og
forhindre misbrug.
Ordningen tilsigter således på en gang
at imødekomme den japanske industris
behov for mere arbejdskraft, at oprethol·
de afvisningen af at indføre en fast befolkning af fremmedarbejdere eller indvandrere i Japan, og at give et virksomt
bidrag til den erhvervsmæssige udvikling
af u-lande eller mindre udviklede områder, vel navnlig i Asien.
(Kildere The "lilckei Weelcly 3/8, 1419, 2119
91: Thclaps.n P.conom1c Rcvicw 15/891).
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Bøger og tidsskrifter

Vestens forfald
Allan Bloom:
Historien om Vestens intellektuelle forfald. Oversat af Inge
Damm. Efterskrift af Dominique Bouchet. (Gyldendals forlag, 1991. 394 sider. 268 kr.).
"Jeg ser hele tiden et bestemt ugebladsbillede for mig som symbol på vores nuværende intellektuelle tilstand"
skriver den amerikanske filosofiprofessor
Allan Bloom i sin bog om Vestens intellektuelle forfald. "Det forestiller en
franskmand, der pla~ker sorgløst rundt i
bølgerne ved stranden og nyder den beWlte ferie, som Leon Blums folkefrontsregering havde skaffet ham. Året var
J936, samme år, som Hitler fik lov til at
besæue Rhinlandet." Man fristes ved sådanne ord til at opstille en aktuel dansk
parallel. I Fælledparken den I. maj, når
danske arbejdere holder deres velfonjente festdag, ligger de på plænen og nyder
solen. Samtidig lytter de til parti- og organisationsledernes ubrudte talewøm
om den faglige kamps seneste gevinster.
I Frankrig dengang så vel som i dagens
Danmark søges opmærksomheden af politiske grunde fastholdt på dagligliveis
umiddelbare krav. Derved overses truslerne i horisonten.
Som Bloom viser, har forfaldet og det
truende sammenbrud dog dybere årsager
end partipolitik. Ligegyldigheden overfor
de store spørgsmål er det logiske resultat
af en proces, som har foregået i årtier, og
som har sin kilde i universiteterne. Her
oplæres nutidens ungdom i "antiracisme", åbenhed og fordomsfri hed. l studiet
af fremmede kulturer får den indpodet
den trO, at det er rigtigt at tvivle på, at
deres egen kultur er den bedste. De lærer,
at alle kulturer er lige gode. Derved overses det, at verdens øvrige kulturer allesammen swdig tror fuldt og fast på, at de
er bedst. "Elnocentrisme" - troen på
egen kulturs overlegenhed - er det naturlige. Bloom fast~lår endda, at den "faste
tilknyming til sine egne værdier og troen
på et kosmos med en særlig plads til ens
folk ser ud til at være betingelserne for
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kultur". Afvisningen af den ukritiske
åbenhed bør dog ikke føre til selvglad tillukkethed. Man kan virkelig lære af andre kulturer, men kun, hvis man selv har
et fundament at dømme ud fra. Hvis
udgangspunktet er en tomhed, hvor alt er
lige-gyldigt., kommer man aldrig videre.
Allan Bloom mener, at denne totale værdirelativisme i USA truer demokratiet,
idet samfundet splittes op i alskens subkulturer, som grundet principløsheden
opnår accept. Man kan tilføje, at Europa
vist burde vækkes til eftertanke ved at
betragte deue "mullikulturelle" eksperiment.
Ikke overraskende tillægger Bloom sit
eget fagområde den største betydning.
Forfaldet skyldes, at vi ikke mere læser
den vestlige civilisations "Store Bøger" Platon, Aristoteles, Rousseau m.fl. Helt
uret har han næppe. Tænk blot på perverteringen af begrebet "humanisme". Før i
Liden repræsenteredes det af enkelte ærværdige lærde, som i fornem afstand fra
døgncis problemer tænkte over de Evige
Spørgsmål og derved udgjorde nogle fa.
ste holdepunkter i en kaotisk verden. I
dag er humanisme el letkøbt slogan for
politiske aktivister, som i kapløbet om,
hvem der er mest "progressiv", misbruger de Store Bøger til øjeblikkelS fonnål
og for i en hæslig moralisering at udstille
deres egen selvgodhed overfor traditionen. For eksempel var Shakespeare efter
denne metode givetvis både racist og i
borgerskabets sold. Denne foragt overfor
egne rødder er vel særlig farlig netop nu,
hvor andre kulturer finder Sl)•rke ved at
besinde sig på traditionen. Bloom viser i
sin grundige analyse, at Vestens ungdom
er fuldstændig opslugt af en velmenende
egoisme, som netop skyldes kulturløshed. Ungdommen lader sig styre af det
umiddelbare begær, som manifesterer sig
i karriere, rockmusik og frem for alt sex.
Der findes ikke længere nogen følelse for
forpligtethed, da en sådan kun kan opstå,
hvor der er ånd. Sjældne anfægtelser
over situationens elendighed kan hurtigt
dulmes af de moderne intellektuelle ideologers virkelighedsfjerne skønmaleri.
Som Bloom skriver, lever moderne mennesker i en abstraktions-verden og er selv
forvandlet til abstraktioner. Der er ingen

DANSKEREX - NR. 5 - NOVEMBER 1991

virkelighed i noget mere. Filosofiprofessoren klynger sig til håbet om, at en fordybelse i de store filosoffers tanker vil
bringe os tilbage til realiteterne. Andre
vil mene, at der må en Gud til for at sætte os i den rene sammenhæng. Hvad man
kan frygte er, at der skal komme en ny
Djengis Khan og afhugge hundredetusinde hoveder, før end Vesten vil vågne.
Når man ser Blooms bog, kommer
man umiddelbart til at tænke på Oswald
Spenglers "Vesterlandets Undergang".
Lærdommen er lige så stor, men der er
en himmelvid, befriende forskel mellem
konklusionerne. Hvor Spengler med en
naturlovs ubønhørlighcd lader Vesten
forfalde, fremhæver Bloom Sokrates,
som med sin kritiske fornuft og frem for
alt sit individuelle eksempel er blevet
forbilledet for hele vor humanistiske kultur. Det gav os troen på friheden og val gets mulighed. Denned er skellet samti dig sat til enhver fonn for kollektivisme
og fanatisk fundamentalisme. Forlaget
Gyldendal har im idlertid fundet det nøctvendigt at neutralisere denne kerne i budskabet ved at få docent ved Odense Universitet Dominique Bouchet til at lave en
efterskrift til den danske udgave. For
Bouchet "er værdierne og kulturcme afgjort relative". Bouchet er "ligefrem stolt
al", at der i de vestlige lande er en tvivl
om, at ens egen kultur er den bedste.
"Middelmådigheden" og ikke værdirelativismen er fjenden. Hvad denne synsmåde ser bon fra, er, at kun ganske fremragende enkeltindivider har godt af at hæve
sig over tid og sted. For de fleste af os
skaber det kun ulykke, når vi kaster vrag
på de fordomme, hvis klogskab en lang
traditions erfaring borger for.
Peter Neerup BuhJ

Personlig og
national frihed
Henning Fonsmark:
Den suveræne dansker.
(Gyldendals forlag, 1991.
125 sider. 188 kr.).
"Børsen"s chefredaktør Henning Fonsmark har længe været en respekteret
samfundsdebattør. Med sin seneste bog
"Den suveræne dansker" giver Fonsmark
endnu et væsentligt bidrag.
Man kan med udgangspunkt i bogens
titel altid stille det spørgsmål, om noget
menneske overhovedet nogensinde har

været eller kan blive suveræn. Vi er alle
bundet af det givne, hjem, fædreland; vor
livsbane afstikkes i stort omfang af tTadiLioner, økonomiske kår, evner m.m. Heri
er Henning Fonsmark enig. Hans ærinde
med bogen er heller ikke al anvise nogen
samfundsmodel, som kan skabe en suveræn ramme for den enkelte. Men bogen
er et skarpt opgør med de seneste 30 års
forherligelse af velfærdssamfundet og
alle dets umyndiggørcndc omkostninger.
Fonsmark stiller det spørgsmål, om del
overhovedet er statens og folkestyretS
opgave al udjævne i det omfang, vi er
vidne til idag med parolerne frihed, lighed og broderskab som ledestjerne. Forfatteren har den opfattel~e. at overførselsindkomster skal bruges til at be·
skyue den svage, men ikke til al fratage
den enkelte ansvar og initiativ 1il selv at
klare tilværelsen. Derfor er bogen også
blevet genstand for heftig debat, især fra
kredse i og omkring Socialdemokratiet,
der helt berettiget kan føle sig raml af
Fonsmarks uomsvøbte kritik af de seneste årtiers ekspansion af den offentlige
sektor og store gældsætning.
Ja, "Den suveræne dansker" er el begavet sirenehyl til hele del politiske liv
fra en person, der tager begrebet frihed
alvorligt, og samtidig en anbefaling om
al give friheden og ansvarligheden mulighed for aL virke og udfolde sig.
Henning Fonsmark har været heldig
med tidspunktet for udgivelsen. Det gærer og syder alle vegne i og uden for
Danmark. De enkelte folkeslag i den
europæiske kulturkreds kræver nu frihed
og national suverænitet, og indbyggerne
enkeltvis gør op med del marxistiske
vraggods og alt dets ondskab og formynderi. Det må glæde forfatteren. Derfor er
det også underligt, at Henning Fonsmark
ikke er mere kritisk over for de fØdcrale
initiativer, der udgår fra EF. Ja, man kan
undre sig over, at en suveræn dansker
som Fonsmark overhovedet er i stand til
at leve med den viden, at EF-retten har
ubetinget fornmg frem for nationalreuen.
Det vil i praksis s ige, at EF-domstolens
kendelser i alle spørgsmål inden for trak·
talområdel suverænt negligerer kendelser
fra Danmarks højesteret, som et ligegyldigt og uinteressant stykke papir. Ja, i
konfliklsituationer er de1 endda en fællesskabsSLiidig handling at antaste SFdomstolens ukrænkclighcd.
Vel er Danmark en del af Europa, og
det er efterhånden svæn at fastholde en
konsekvent EF-modstand, når Sverige og
Østrig kommer med - hvad skal vi melde
os ud Lil? Men det indebærer ikke, at vi
som suveræn nationalstat skal købe
Kommissionens romerske centTalmagtstænkning under tysk førerskab. Gør vi

del, er vi som folk og nation ufrie, og
den suverænitetsforøgelse, som Fonsmark påslAr EF-medlemsskabet giver
Danmark, vil da være af højst tvivlsom
karakter.
"Den suveræne dansker" er som før
nævnt tiltrængt. Venstrefløjen og munkemarxisterne må gispe og anmode om
kunstigt åndedræt efter læsning af bogen.
Den er et suverænt opgør med formynderiet og stiller krav til den enkelte læser
om al værne friheden.

Poul Vinther Jensen

Muslimske kvinder
og sundhedsvæsenet
Beth Elverdam:
Fra tradition til institution. Muslimske indvandrerkvinders møde med dansk hospital og praksislæge. (Aarhus Universitetsforlag, 1991. 288 sider. 90 kr.).
Bogen "Fra tradition til institution" er
bd. 8 i serien "Islam i nutiden". Forfatteren til nærværende bind siger i sin indledning noget karakteristisk om hele
seriens indfaldsvinkel: " .... Det er kun et
fåtal på hospitalet, som ønsker indvandrerne hen hvor peberet gror, og dermed
både er uforskammede og all mulig andet". Uvenlighed overfor fremmede
fremstilles altså som en uundgåelig følge
af al ønske repatTiering af dem. Kon ef1er oplyses del, a1 det som indvandrings.
modstander heller ikke er muligt al være
interesseret i andre kulturer. Overfor det
"lille, omend til tider højttalende mindre,tal" af uforskammede indvandringsmodstandere står nemlig de tolerame: "De
fleste vil gerne vide mere om indvandrerpaticmernes baggrund, erfaringer og forventninger, og del er primært til dem
denne bog er sk.revet".
Synspunktet er altså, at del multikulturelle samfund er en realitet, og der er
ikke andet al gøre end al fA det til al fun-

gere. Den n.crværende bogs forfauer er
antropolog, og hun har taget skridtet
fuldt ud. Hun tilslutter sig en forklaringsmodel indenfor medicinsk antTopologi,
der "faktisk sæuer forskellige medicinske systemer på linie". Intet system har
større "ret" end et andet, heller ikke det
vestlige naturvidenskabelige (som selvfølgelig blot er et udtryk for et "kapitalistisk magtforhold"!). Den "medicinske
pluralisme" skal respekteres. Der gives
en del eksempler på islamiske sygdomsritualer, åndemaneri og fetichisme. Man
må på det grundlag ikke håbe, at ansvarlige læger og politikere er enige i anLIOpologens absurde ligemageri.
Det største praktiske problem, sundhedssektoren har med indvandrerkvinderne, er sprogeL 78% har behov for
Lolk. Forfatteren foreslår derfor med vanlig siorsindethed, at man i langt højere
grad end i dag ansæuer faste, professionelle tolke. Da bogen udelukkende handler om indvandrere (ikke Oygmingc), ville det dog have været naturligere at stUle
kvinderne overfor valget mellem at lære
dansk eller rejse hjem, men den mulighed affejes kort. I det hele taget skal de
muslimske kvinder tilsyneladende behandles som rådne æg. Forfatteren observerede således engang et hospitalspersonale undervise en kvinde med sprogproblemer i al lægge ble på. Hun skriver,
al "her var tonen ikke heil venlig og
stemmelejet unødvendig højt". Uha dog!
Man skal dog også ved udvælgelsen af
LOlk være meget forsigtig med, om vedkommende er respektabel set fra kvindernes synspunkt og tilhører samme etniske og religiøse gruppe. Danskernes tolerancetærskel skal derimod være uendelig. Det i forvejen hårdt belastede hospitalspersonales kostprogrammer bliver
kastet i grams af en snæver religions
ritualer, og læger med privat praksis må
bruge over dobbelt så lang tid på en
frcmmeds konsultation som på en danskers.
Hvis den "mulLikulturelle" udvikling
ikke standses, kan man næsten kun håbe,
at folk som antropolog Beth Elverdam på
deres egen krop kommer til at føle deres
"objektive" videnskabelige teoriers konfrontation med virkeligheden, som er altings prøve.
Peter Neerup Buhl

.__F_o_r_e_n_in_g_sn_y_t _ _______.l~
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Oplæg på landsmødet 1991
På landsmødet 31/8 diskuteredes foreningens status og fremtid.
Vi bringer her formandens oplæg.
1. Den Danske Forening har nu eksisteret i 4 år. Opgaven, vi har påtaget os at
løfte, har været enorm, og arbejdsvilkårene har, som alle ved, ikke været lette.
Hvor vore modstandere i slOr stil kan
trække på lønnet arbejdskraft og økonomiske ressourcer, som skaffer alle praktiske hjælpemidler inden for rækkevidde,
har vi været ganske overladt til os selv.
Dette har stillet store krav til dem, der
bestrider foreningens nøglefunktioner, og
krævet bestandige improvisationer. På
dette grundlag er det imidlertid lrOds alt
lykkedes at opbygge et omfattende appa·
rat - herunder af frivillige hjælpere - og
at indrette et omfattende kontaktnet.
Det er med S!Øtte i dette apparat lykkedes at indsamle mængder af de informa·
tioner, som førhen savnedes, og at få
dem gjort tilgængelige i en sådan form,
at enhver, der ønsker at vide, hvorledes
tingene stiller sig på det område, vi
beskæftiger os med, i dag har mulighed
for at stifte bekendtskab med kendsgerningerne.
Bladet Danskeren, som er vort vigtigste informationsorgan, har opnået en
soliditet, som ingen kommer uden om. Vi
ved da også, at det læses selv af dem, der
sætter en ære i at lade, som om det forholder sig modsat. I forlængelse heraf er
vore informationspjecer blevet indrettet,
så at de giver udenforstående en nem
indgang til problemerne. Vor mødeviJlc.
som hed kører regelmæssigt. Vi har været
i alle kroge af landet, således at alle har
haft lejlighed til at se os. Det er derfor i
Øjeblikket nærmest et spørgsmål, om vi
ikke bør indskrænke den almene mødevirksomhed til fordel for en udvidelse af
de småmøder i hjemmene, på arbejds·
pladserne osv., hvor det er muligt at
komme i tættere kontakt med nye mennesker - og hvor vore medlemmer mere
naturligt kan finde sammen om løsning
af de lokale opgaver.
Som noget nyt har vi forsøgt at få produceret en video; men projektet viste sig
så kompliceret, at det i hvert fald i skri·
vende stund ikke har kunnet færdiggøres.
Den dybeste årsag hertil er nok, at vort
budget ikke tillader den investering i et
sådant produkt, som er nødvendig, hvis
produktet skal holde den standard, vi må
forlange. Som en mulig erstatning herfor
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er foreningen begyndt at producere radioindslag. De sendes i øjeblikket over
visse lokalradioer på Sjælland, og det er
forhåbningen, at de gennem vore medlemmer efterhånden vil vinde udbredelse
overalt i !andel.
På medlemssiden kan vi regne med ca.
4.000 egentlige medlemmer, dvs. personer, der modtager direktepost fra foreningen uden at være abonnenter (af hvilke
der kun er nogle fA). I forlængelse af disse adresser befinder der sig en S!Ørre
kreds, som administreres af medlemmerne selv, og som altså filr vort materiale i
led længere ude. Vi har ikke gjort op,
hvor mange dette drejer sig om, idet vi
som Styrelsesledede ikke behøver en sådan oversigt. Ud fra et skøn på grundlag
af den kreds, hvor vort materiale genfindes, tør det anslås, at vi i dag rækker
ud til et halvt hundrede tusinde mennesker. Hertil kommer naturligvis, at vore
synspunkter på forskellig vis videretransmitteres i de almindelige medier og derved når hele befolkningen.
På dette grundlag er det et spørgsmål,
hvor meget mere foreningens ledelse i
dag kan gøre. Set fra foreningsledelsens
position ser det nærmest ud, som om initiativet nu i hovedsagen må ligge på det
lokale plan, hvor man må søge at få vor
organisation og vore synspunkter til at
brede sig som ringe i vandet. indtil ringene møder hinanden.
På mere overordnet, politisk plan er
Liden imidlertid inde til nogle langsigtede
overvejelser.

2. I virkeligheden burde vi slet ikke
være her i dag, og det burde ikke være
nødvendigt med en forening som vor.
Det danske samfund styres jo nemlig
af folkevalgte, som er forpligtet til at
træffe deres beslutninger efter argumentation på grundlag af de oplysninger, den
frie presse finder frem, eller som er til·
gængelige gennem alsidige oplysningstilbud i skoler, biblioteker m.v. På den
måde skulle man kunne forvente, at fornuften bestemmer kursen, og at det ikke
vil være muligt at køre landet i en afgrund.
Det var derfor med fortrøstning, at
bl.a. undertegnede for et par år siden tog
sig på at gøre de problemer, indvandrin-
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gen vil skabe for os på længere sigt, til
en del af debatten. Vel var det klart, at
det ikke ville være let at få politikerne til
at forstå den truende virkelighed, der på
dette område er vokSet op om os, når nu
disse nye kendsgerninger kolliderer med
følelser, vanetænkning og stærke interessegruppers behov. Men det var dog umuligt at tro, at det ikke skulle kunne lade
sig gøre at få tingene op på bordet og i
kraft heraf også at få udlændingeloven
justeret i overensstemmelse med udviklingens krav.
Men heri tog jeg fejl.

3. Danmark har under forskellige påskud allerede fået, hvad vi må regne med
kan være helt op til 200.000 ekSotiske
gæster. Og tilstrømningen udefra samt
tilvæksten blandt dem, der allerede er
her, gennem højere fødselstal fortsætter i
opsigisvækkende tempo. De nøjagtige tal
kendes ikke, fordi de statistikker, der i en
årrække er præsenteret for befolkningen
som sund åndelig fØdc, slet ikke er dækkende. I den udstrækning, hvori vi lader
dis..~ gæster forblive her, lover vi dem
ydermere i realiteten dansk statsborgerskab. Men får de dette, vil de tiltrække
endJiu større mængder af deres fæller
hjemmefra. Og har de først opnået dansk
statsborgerskab, kan noget sådant ikke
forhindres - medmindre man lader familiesammenføringstilladelserne afhænge
af de sammenfønes etniske oprindelse.
Demograferne har forlængst advaret
om, hvad der kan blive følgen heraf. De
fortæller, at vi har tændt en befolknings.
bombc under os selv - omend bomben
har så lang udløsning, at man forsåvidt
kan sidde i årevis endnu og kigge på den
spruttende lunte uden at behøve at indrømme, hvad man ser. Enhver, der vil,
kan imidlertid se skriften på væggen.
Man kan f.eks. blot gå en tur på Vesterbrogade i København. En fjerdedel af de
nye skolebørn i de københavnske kommuneskoler er i dag indvandrere - og
40% beregnes at være det i slutningen af
90'erne.
De nytilkomne med deres helt anderledes kulturbaggrund og vaner lader sig
selv ud fm de mest optimistiske forudsætninger ikke "integrere" i det danske
samfund på en måde, som gør det muligt

at håbe på, at freden og roen kan bevares
herhjemme på længere sigL Tværtimod
vil indvandrerne etablere deres egne
samfund midt i vort - nøjagtig som det er
sket i store europæiske lande, der har
haft indvandringen længere end os. Vi
ser da også allerede i dag - jævnligt - de
elJliske konfrontationer, som Den Danske
Forening igen og igen har advaret om
ville komme. Blot inden for de seneste
uger kan nævnes begivenhederne i Holbæk og Struer. Vi må tage afstand fra
dem. der anstifter sådant - hvadenten de
nu er danskere eller indvandrere. Og vi
må beklage, at indvandrerne - som vi jo
selv gennem vore folkevalgte poli tikerc
har accepteret her i landet - for slet ikke
at tale om tilfældige turister og andre, der
er blevet antaget for indvandrere - har
været udsat for en behandling, som må
fylde ethvert reisindigt menneske med
væmmelse. Men vi har ingen som helst
mulighed for at hindre sådanne begivenheder. For et folk, der har livskraft, vil nu
engang altid reagere, når dets tilværelse
sæues på spil.
Til dette kommer, at indvandringen allerede tynger samfundets muligheder og
de sociale budgeuer i knæ i en grad, så at
befolkningen kun ved manipulation og
sløring af udgifterne kan bringes til at
tro, at udviklingen ikke er til skade for
mennesker - herunder danskere - der er
mere værdigt trængende.
Grunden til en katastrofe er med andre
ord allerede lagL Medmindre der gribes
drastisk ind, vil vor sociale sl!Uktur og
vort økonomiske niveau blive ødelagt.
Formentlig vil vore efterkommere endog
komme til at slås i gaderne for at overleve, og de kan i hvert fald blive nødt til at
praktisere den biologiske racisme. som
nutidens politikere lægger så megen
vægt på at distancere sig fra. Jeg vil i
denne forbindelse tillade mig at bringe
forholdene på Fiji-øerne i erindring. Her
har den tilvandrede indiske befolkningsgruppe - som efter 100 år ikke er integreret - nu opnået befolkningsflertallet.
Den oprindelige befolkning faslholder
imidlertid retten til øerne gennem en lovgivning, der sikrer, at kun de selv kan eje
jorden. Men efter kæntringen af flertalsmagten har de oprindelige fijianere måttet begå statskup for at sikre sig retten til
deres eget land.
Denne ødelæggelse af alt det, vore efterkommere skal bygge deres tilværelse
på, er i alleregemligste forstand hoved!~. Det gælder også, når den begrundes
med flygtningepolitiske hensyn, eftersom
sådanne hensyn tilsiger en helt anden
politik end den, der for øjeblikket føres.
FN har jo klart og tydeligt - senest på en
ministerkonference i Rom i marts - sagt,

DEN DANSKE FORENING

ÅRSREGNSKAB
01.01.90 - 31.12.90

Indtægter
Kontingenter og bidrag ............................................
Mødeindtægter .......................................................................................
ErstalJling - Retssager .......................................................................... ..
Erstaming - Aftalebrud m.v...................................................................
Sommerstævne (Overskud) ....................................................................
Renteindtægter .......................................................................................
Annoncefond ..........................................................................................
Andre Indtægter .....................................................................................

612.959,53
10.827,13
7 .000,00
4.022,57
893,80
5.720,05
5.455,00
5.583,00
652.461,08

Udgifter
Porto ............................................................................................
Girokort, girogebyr ................................................................................
Kontorartikler og kuverter......................................................................
Fotokopier m.v...................................................................................... .
Telefon ....................................................................................................
Bogtrykker............................................................................................. .
Møde- og rejseudgifter ...........................................................................
Advokatsalær......................................................................................... .
Audiovisuel Service .............................................................................. .
Avis-abonnementer og annoncer ............................................................
Diverse .................................................................................................. .

128.303.96
7,498,56
35.615,35
8.979,79
23.542,88
277.311,20
42.836,15
27.260.85
20.745,14
19.408,03
1.200,00
592.701,91

Kapitalforklaring
Indtægter ................................................................................................
Udgifter ..................................................................................................
Driftsoverskud ........................................................................................
Overført fra 1989.................................................................. .................
Bank/Sparekassc/G iro-beho ldn inger.. ..................................

652.461 ,08
592.701,91
59.759,17
194.125,30
253.884,47

Foreningens ovenstående regnskab for I990 er revideret og fundet i orden. Bilagsmau:,ialet er gennemgået og den angivne beholdning konstatereL
Gentofte den 30. 09. 1991
Jens Søndergaard
at importen af påståede flygtninge foregår på de virkelige politiske flyglJlinges
bekostning. Og hvilken moralsk forpligtelse påhviler der os til at modtage titusinder og auer titusinder af familiesammenførte m.v. - som har fået f.eks. den
tyrkiske befolkningsgruppe til at femdobles i antal siden det tidspunkt, hvor
det såkaldte indvandringsstop kom?
4 . Over for dette vanvid har imidlertid
hverken fremholdelse af kendsgerningerne eller argumentation til dato hjulpet.
De, der som undertegnede reagerede i

skrift og tale og appellerede til fornuften
og ansvarsbevidstheden, har ikke opnået
andet end al blive skydeskive for uartigheder, tilsværtninger og løgnekonstruktioner af næsten enhver tænkelig art. Det,
der skulle være en naturlig. demolcratisk
ret, er blevet gjort til en dyb belastning.
Vi har ganske vist fået gjort det muligt
både at diskutere og skrive om det
førhen tabubelagte indvandringsproblem.
Vi har også fået rokket ved troværdigheden hos de institutioner, der med så
uhyggelig kraft længe har holdt befolk- ......
ningen i et jerngreb a1· uvidenhed og mis- ,.-
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information. Og enhver vil kunne se, at
der er sket en udvikling i politikernes og
mediernes erkendelsesunivers igennem
de sidste år. Men udviklingen i så henseende holder ikke trit med den fremadskridende ødelæggelse, som immigrationen
forvolder.
Folketingets partier forkaster således
stadig (med en enkelt undtagelse) kendsgerningerne som grundlag for politisk
handling. Ikke et eneste af de gamle partiers "udlændingeoplæg" mger udgangspunkt i demografernes advarsler og FN's
bekymringer. Grænserne for det politisk
mulige afstikkes af de luftkasteller af
ord, fraser og (ubegrundede) anmgelser,
politikerne har opbygget i samkvemmet
med hinanden. De pågældende paniers
politikere undgår endvidere omhyggeligt
situationer, hvor de skal besvare ubehagelige spørgsmål fra dem, der er bedst til
at stille dem. Selv på den borgerlige fløj,
hvor man ynder at give indtryk af, at det
er til venstre i salen, blokeringen ligger,
savnes vi lje til at hidføre en løsning.
Hvordan skal det ellers forklares, at
smisministercn ikke udskriver et valg på
tamilsagen og henter løsningen frem
gennem vælgerne, som på et sådant valggrundlag efter alle opinionsundersøgelser
at dømme vil give ham et komfortabelt
flertal'/
På samme måde negligerer den frie
presse stort set situationens alvor. I en
periode, hvor pressen - måske for første
gang overhovedet i en for folket eksistenstruende situation - skal vise, at den
er sandhedens vogter, befolkningens beskytter og folkestyreL~ uafviselige fødelinie, har pressens tjenere tværtimod fra i
starten af være næsten enigt afvisende
over for den nye virkelighed bevæget sig
ud i noget, der højst kan karakteriseres
som en tvetydig og halvhjertet dækning
af denne. Resultatet er selvsagt, at
befolkningen ingen klar fornemmelse har
af, hvor rystende mørke fremtidsudsigterne tegner sig, hvis der ikke omgående
skrides ind.
Ejheller fungerer pressen som politikernes ubarmhjertige revser, når deres
fantasier får overtaget på realiteternes bekostning. Gang på gang virker pressen ikke mindst den elektroniske - tværtimod nærmest som et tæppe, bag hvilket
beslutningstagerne kan krybe i læ for
deres ansvar og fra denne position oven i
købet overdænge de mennesker, der advarer, med skidt og møg. Vil man holde
politikerne til ansvar for det, de gør, sker
det som regel ikke med pressen men snarere under overvindelse af de rige muligheder, denne skaber for, at selv de mest
hårrejsende ordgyderier og løgnagtigheder kan blive stående uimodsagt.
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!III

DANMARKS
STEMME

li

Den Danske Forening er begyndt at producere lokalradio - foreløbig 10 minutter om ugen. Der sendes almindeligt orienterende stof, interviews m.v.
Udsendelserne indspilles på kasseuebånd, der sendes over flere lokalradioer men langt fra så mange som ønskeligt.
Spørg din egen lokalradio, hvornår den sender indslagene!
Medlemmer, der ønsker en kopi, kan få den hos foreningens områderepræsentamer - se oversigten over disse side 23.
Få evemue.Jt en kopi og gå til din lokalradio og få den til at sende indslagene!
8.
9.
10.
11.

I2.
13.
14.
15.

En dansk soldat Svejk: Johan og Stormoskeen (JO minuuer).
En røverhistorie fra Norge fortalt af Danmarks Radio (l2 min. 45 sek.).
En jysk modstandsleder: Ellen Ewers fra Vejen (JO min. 20 sek.).
Fhv. chefredaktør på EkstraBladet Victor Andreasen ( J I min. 30 sek.).
Manipulationens teknik eksemplet Bernhard Baunsgaard (10 min. 10 sek.).
En veteran fra den norske fri~cdskamp: Jan Høcg (10 min 40 sek.).
Landsforræderi (9 min.).
"Racisme" (li min. 50 sek.}.

Endnu et bånd er udkommet. Emnerne er denne gang:

16. En politimand taler - selv. Interview med poliLiassistent Jan Simonsen,
Gedser (9 min. 50 sek.}.
17. Naziuvæsen eller hvad? En avisfortælling fra Tyskland ( 10 min. 15 sek.).

18. En veteran fra den illegale presse: Fhv. landsarkivar,
dr. phil. Sune Dalgdrd (10 min. JO sek.).
19. Ret og vrang: Interview med advokat Folmer Rcindel (10 min.
15 sek.}.
20. Jensen og politikeren - Peter Brixtofte i vanskeligheder
(JOmin. 45 sek.).
21. For eller imod EF-unionen: Interview med DDF's næstformand Poul
Vinther Jensen (JO min. 30 sek.).
22. Tal og fiduser - og en fidusudsendelse i Danmari<s Radio (JO min.).
23. En græsrod: Interview med politia~sistent Erik Dagø (10 min. 30 sek.).
Båndene erhverves gennem din lokalrepræsentant - se side 23.
De sendes nu i lokalradioer i: Sønderjylland, København og Nordsjælland.

Kort og godt Politikeme - hvoraf
flertallet efter traditionelle kriterier nu
må siges at være i grov ond tro - har af
grunde, der formentlig kun kan forklares
af psykologer, forkastet ordet, argumentet og kendsgerningen som beslutrtingsgrundlag. På samme måde har pressen generelt set - negligeret forpligtelsen til
at opsøge sandheden - ja, har ikke sjældent endog fori<astet sandheden selv.
Endelig - ikke at forglemme - er også
samfundets øvrige informationssystemer
på dette felt censurerede eller skævvred-

DANSKEREN · NR. S - NOVEMBER 199 l

ne i en sådan grad, at det fortjener sammenligning med forholdene i Østeuropa
inden tøbruddet. På folkebibliotekerne,
der er Jovmæs.5igt forpligtet til at iagtmge
alsidighedspri.ncippel, holdes f.eks. liueratur og skrifter, som ikke er i overensstemmelse med de "rigtige" meninger og
godkendte ''facis", nærmest standardmæssigt væk fra hylderne. Ja, det er endog kommet så vidt, at lånerne serviceres
med forfalskede bibliografier, så at de
end ikke ved, at der overhovedet findes
andet end det, de får præsenteret på reo-

terne. Og der øses ad mange veje millioner og auer millioner af skalleborgernes
midler ud på en folkeopdragelse, hvis
hovedsagelige formål er at bekræfte
"facts", der ikke eksisterer, og at markedsføre argumentation og slagord, som
kun lyder godt, så længe modargumcntationen udelades.

5. Realiteten er med andre ord, at demokratiet på dette område er blevet suspenderet af dem, der havde været de nærmeste til at beskytte det, og at befolkningen derfor er efterladt i et tomrum. Dette
vil for mig at se føre til IO ting:
For det første vil det være således, at
desto længere det tomrum beslår, hvor
argumenter og facts negligeres, og desto
mere trykkende problemerne bliver,
desto flere mennesker vil reagere med de
midler, der hereher er tilbage, nemlig de
knyttede næver. Efterhånden vil uformulerede uartigheder fra danskernes side
som dem i Struer også blive suppleret
med aktioner af den art, der allerede er
set eksempler på i Jylland, hvor f.eks. et
hotel, der skulle have været anvendt til
indlogering af endnu et kontingent nye
landsmænd, brændte ned forinden af
uopkJarlige årsager. Samtidig vil nutidens humanister blive identificeret ikke
efter deres påberåbte ædle hensigter, men
derimod i henhold til det, der er konsekvensen af deres handlinger, nemlig som
den nye tids landsforrædere.
For det andet vil ødelæggelsen fortsætte så langt ud i fremtiden, det er muligt at se. Allerede nu er dramaiiske lovinitiativer nødvendige. Men med langsommeligheden i opvågningen hos dem,
der bestemmer, er det helt usandsynligt,
at disse initiativer bliver taget.

På et eller andet tidspunkt under dette
udviklingsforlØb vil Den Danske Foreni ng og den linie, vi står for, og som er
ordeL~ og argumentets, blive knust. De af
vore landsmænd, der føler udviklingens
tryk suerkt nok, vil ikke stille sig tilfreds
med ord. Og de kredse, der ønsker konfrontationen, fordi de kan tjene politisk
på den - det ekstreme højre - vil med
alle tænkelige midler undergrave og øde·
lægge Den Danske Forening for at umuliggøre den demokratiske løsning, foreningen slår for. Hertil vil dette højre
paradoksalt nok opnå de blinde politikeres og den pseudoprogressive del af pressens SlØtte. Og de, der ikke vil forstå,
"humanisterne", vil da for øvrigt givetvis
skubbe godt på vognen ved at skyde
skylden for konflikterne på Den Danske
Forening, hvis advarsler de vil søge at
fremstille som opfordring til eller legitimering af vold.

6. Hvad skal vi da gøre?
For mig at se kan vi gå to veje:
Enten kan vi vælge at trække os helt
ud af debatt~s. forklare hvorfor og herefter overlade problemets løsning til den
folkelige opfattelse af, at det ikke nytter
at argumentere. Herved vil en større eksplosion måske indtræde, førend den ellers var kommet, fordi der ikke er skabt
falske forhåbninger om, at probierneme
lader sig løse på vor måde. Måske lader
ødelæggelsen sig derved også stoppe tidligere, end det ellers vil være tilfældet,
således at de samlede skader bliver mindre.
Eller vi vil kunne trække os tilbage i
en stilfærdig rolle som den symbolske
markering af viljen til et demokratisk
alternativ.
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Mødevlrl<somhcd:

Delle er for mig at se det valg, vi slår
med. Men vi bør naturligvis, inden vi
vælger, holde os konsekvenserne klan:
Hvis vi vælger at træde ud af debatten,
fjerner vi anu1gelig enhver chance for en
demokratisk løsning på lovens grund. I
realiteten siger vi jo dermed til befolkningen: Hjælp Jer selv. Og hvem vil der
efter vor eventuelle udtræden af scenen
være tilbage til at holde kendsgerningerne op for næsen af politikerne? Vi risikerer med andre ord ved at bakke helt ud at
pulTe danskerne ind i samme situation,
som f.eks. franskmændene er i. De har
som bekendt kun del ekstreme højre at
holde sig til, hvis de ikke vil lade sig
løbe over ende.
For mit eget vedkommende mener jeg
- efter lang overvejelse - at vi bør forblive på scenen i en eller anden grad.
Måske vil det være forgæves. Men er det
forgæves, vil vi i hvert fald have samvittigheden i orden og kunne sige, at vi har
gjort, hvad vi kunne.
Dette er mil bud på en holdning - i
overensstemmelse med formålsbestemmelsen. Lad os stå fast. Lad os ikke provokeres af dem, der for overilclsens
skyld, for den gode "nyheds" skyld, eller
af hvad grund det nu end er, fremmer de
knyttede nævers politik. Lad os heller
ikke rive med af dem, der vil gribe til
fortvivlelsens selvhjælp. Men lad os sige
tingene k !art og rent, som de er - uanset
om det, der må siges, vil blive brugt
imod os. Og lad os så for øvrigt stå sammen. For det få r vi brug for.
Og lad der i øvrigt he.rfrn udgå en opfordring til politikerne: Hjæ lp os dog for
pokker, med at sikre det system, I selv
hævder at varetage, inden det er for sent!
Ole Hasse/batch

Områderepræsentanter:
København: Direktør Herluf Rasmussen. 1Jf. 3\ 781960
n 40 10

Stud. mag. Peter Neerup Ruhl, tlf. 36

Nordsjælland: Ptof.,jur. dr. Ole Jlasselbalch (fom,), llf. 42 19 15 54

Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (s1yr.medl.), llf. 42 38 75 93
Syd~(ælland: Lærer Verner llolm, tlf. 53 73 19 13
Bornholm: Poul Lindstrøm, tlf. 53 95 17 64

Lolland-Falster: Politias.sist..:.nt fan Simonsen. tlf. 53 87 80 32
Fyn: Politia~iste,u Etik Dagø. tlf. 62 22 56 58
Sønderjylland: Annelise Nielsen, llf. 74 62 07 00

Sydjylland: Ekspedien1 rnlon Ewas (S1yr.n1<dl.). tlf. 75 36 JO 06
Sydøstjylland: Fhv. overlærer Ingrid Moihomc, tlf. 75 614776
Midtjylland: Palle Krog. tlf. 86 99 23 31

Murer Poul Vinlher Jensen (næstformand), tlf. 53 72 05 30

Vestjylland: Sygepleje"ke Kirsten fog,, tlf. 97 42 9 1 3 1

Juridisk bistand: Advokal Folmer Reindel (styr.med!.), ~f. 33 15 8000
Telefonavis: 'fif. 62 22 74 75

Nordve~tjylland: HF·studerende Ronald Hansen. tlf. 97 74 05 66
Vendsyssel: Basemekaniker S1ee11 Jørgensen, t.lf. 98 42 27 03

DANSKEREN - NR. 5 - ,ovE,IRER 1991

23

B.T. må punge ud
Det er ubehageligt for dem, der gerne
vil fremhæve deres humanitære og antiracistiske sindelag, at leve med landsrettens konstatering af, at der intet som
helst grundlag er for at kæde Den Danske Forening sammen med racisme og
nazisme. For dette sindelag plejer de jo
så bekvemt at kunne dernonsuere ved at

bruge den slags udtryk om foreningen.
Hvordan skal de nu kunne fremhæve, at
de er på den rigtige vogn?
En af vennernes venner på dagbladet
B.T. - redaktør Erik B. Larsen, der skriver vers under pSeudonymet "Prik" udtænkte i den anledning et vers. Ifølge
dette må man ganske vist ikke sige sådan
noget om foreningen men man har lov til
at rænke det. Med andre ord: Ifølge hr.

Larsen er foreningen racistisk, uagtet
landsretten pure har afvist det!
Og så offentliggjorde den rigtigt sinde·
de Larsen verset i bladet!
Det har nu kostet en beklagelse til foreningen - og 2.000 kr.1 Vi tager ikke fuld
pris, hvis der betales uden indblanding af
sagfører.

•

Møder i efteråret
1991
.

Thisted og Mors - torsdag den 28. november
kl. 20.00
Sted: Vildsund Strandhotel
Foredrag: Søren Krarup

Ringsted - fredag den 29. november kl. 19.30
Sted: Kontakt og tilmelding ved Lillian Bostok,
tlf. 31 22 86 47
Foredrag: Harry Vinter
København - tirsdag den 3. december kl. 19.30
Sted: Medborgerhuset Sydvest, Scandiagade 19,
København SV
Foredrag: Kaj Petersen
Åbenrå - tirsdag den 3. december kl. 19.30
Sted: Folkehjem
Foredrag: Peter Buhl

.
Alborg - tirsdag den 3. december kl. 19.30
Sted: Medborgerhuset, Nytorv, studiekredslokale nr. 4
Foredrag: Ole Hasselbalch "Goebbels' Børn"
•
Alborg - torsdag d. 16. januar1992 kl. 19.30
Sted: Medborgerhuset, Nytorv, studiekredslokale nr. 4
Foredrag: Sven Åge Jensen MF "Venstre og indvandrerpolitikken"

Månedsmøder i Ribe Amt
Medlemsmøde den første mandag i hver måned
kl. 19.00 i Esbjerg Hovedbibliotek, lok. 3. Medbring
gode venner, gode ideer, godt humør, kaffe m.m.
Formål: At styrke lokalforeningen og sammenholdet.
Møcteform: Små foredrag, diskussioner og hyggeligt
samvær. Kontakt formanden for Ribe Amt, Ellen
Ewers, tlf. 75 36 10 06, hvis der er spørgsmål. Bedst
om aftenen.

Sommerstævne 1992 holdes på Motel Medio, Snoghøj, i dagene t 9.-21. juni.

lndmeldelses- og bestillingskupon

D

D

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

Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

Navn: - -- - - -- - -- -- - - -Evt. Stilling:
Gade, vej m.m.: - -- -- - -- - - - -Postnr. og -distrikt:
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Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på
bladet Danskeren (125 kr. årligt).
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Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING. Postboks 4/ 1, 8100 Arhus C.

