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Medløberne 
I dette nummer fortælles en ynke

lig historie. Den handler om en trup 
af amatørskuespillere, som søgte at 
høste laurbær ved at fremstille Den 
Danske Forening som et "nynazis
tisk" orienteret foretagende. Om den 
forfatter, som skrev manuskriptet. Og 
om det kritikerpar, der præmierede 
præstationen. 

Desværre havde ingen af alle disse 
gode kræfter læst en stavelse i Den 
Danske Forenings skrifter. ingen af 
dem havde deltaget et sekund i noget 
møde i foreningen. Ingen havde på 
nogen anden måde ved selvsyn eller 
ved uhildet undersøgelse sat sig ind i, 
hvad foreningen står for. 

De løb kort sagt blot videre med 
løgnen. De var medløbere. Som de 
tusinder af andre, der søger at fa sig 
anbragt på den "rigtige" side. Og det 
gør man jo som bekendt nu som 
førhen bedst ved at finde syndebukke 
at pege fingre ad. · 

Ved at konstruere en sådan synde
buk gjorde disse kunstens renfærdige 
tjenere uforvarende sig selv til et 
slående eksempel på netop de hold
ninger, de i deres sketch hævdede at 
tage afstand fra. 

Medløberi er en menneskelig svag
hed, som i de fleste tilfælde ikke får 
de store konsekvenser. Undertiden, 
ved historiens korsveje, bliver med
løberi imidlertid til forbrydelse. Hit
ler gassede jøderne - men han kunne 
kun gJilre det, fordi tilstrækkelig man
ge løb med og skabte det klima, i 
hvilket den slags lod sig gJilre. Stalin 
tog livet af over 20 millioner sovjet-

borgere - men det lofl sig kun gøre, 
fordi så mange løb med og gjorde 
hans forbrydelser mulige. 

Ingen ved, hvordan det ender i 
Danmark, såfremt der ikke i tide lyt. 
tes til dem, der som Den Danske For
ening advarer om fremtiden. Men 
hvis det ender med etniske konflikter, 
fordi advarslerne blev overhørt, er de 
skyidige ikke blot dem, der til den tid 
deltager i konfrontationerne. De mest 
skyldige er dem, der i dag, her og nu, 
for at pudse deres egen glorie og 
fremme deres egne interesser bare 
løber med ved at anlægge de letkøbte 
meninger og dermed hjælper til at 
sløre, hvad advarslerne går ud på. 

Ved historiens korsveje boldes 
håbet ikke i live af de åh så renfærdi
ge, hvis første tanke er at eftersnakke 
det, der i øjeblikket er populært på 
bjerget. Håbet holdes i live af dem, 
der nægter at løbe med løgnen, af 
dem, der ikke vil nøjes med at være 
medløbere. 

Som en sovjetdissident, Solsjenit
syn, sagde: "Jeg forlanger ikke, at I 
skal gribe til våben mod tyrannerne. 
Jeg forlanger ikke, at I skal gå på 
gaden og demonstrere imod dem. Jeg 
beder Jer kun om at holde op med at 
DELTAGE i løgnen". 

Uden de tankeløse og moderigtige 
medløbere, rygklappere og spytslik
kere kan hverken tyranner eller sam
fundsnedbrydere udøve deres magt 
eller lave deres ulykker. Det gælder 
også om den igangsatte ødelæggelse 
af Danmark som det danske folks 
hjem. 

• 



Ti skæbnesvangre år 
I september fejrede regeringen Scblilter sit tiårs jubilæum. 

Der var festivitas, bøger blev udgivet i anledningen, aviserne 
bragte tillæg eller storartikler, hovedpunkter blev opregnet af alt 
det, der var gjort eller opnået i de 10 år o.s. v. Fra oppositions
partierne fik jubilaren naturligvis flere tidsler end roser. Men 
alt i alt måtte offentligheden dog m det indtryk, at vi her stod 
over for bemærkelsesværdige forsøg på at løse nogle af de van
skeligste af de problemer, Danmark er stillet overfor i slutnin
gen af dette århundrede og årtusinde-

Måske rigtigt. Men uden at forklejne betydningen af de øko
nomiske og andre problemer, regeringen og Folketinget har 
bakset med i regeringen Schlilters forløbne 10 år, må man med 
forfærdelse og sorg fastslå, at et problem, der burde overskygge 
alle andre, systematisk er blevet fejet ind under gulvtæppet af 
det overvældende flertal af vore politikere - og af det hold af 
dem, der kalder sig vor regering. Dette problem er opløsningen 
af den danske nationalstat, fremmedgørelsen af Danmark ved 
dets gradvise overgivelse til vildt fremmede indtrængere, hvad 
enten de optræder som fremmedarbejdere, indvandrere eller 
forklædt som såkaldte flygtninge. 

Danmark har i sin tusindårige historie været udsat for mange 
militære angreb og har mistet store dele af sit oprindelige land 
til stærkere og aggressive nabomagter. Men aldrig har det været 
udsat for en løbende folkelig erobring som nu, hvor fremmede 
folkeslag gradvis overtager landet fra danskerne. 

Man kan drøfte, om det, der sker, rettelig bør kaldes folkefor
ræderi eller landsforræderi. Det er jo nemlig et forræderi både 
mod Danmark og mod det danske folk. 

Men aldrig har dette forræderi haft så gode kår som i rege
ringen Schliiters ti år. 

Bølgen fra Balkan 
Intet nyt under solen. Vi har set det hele før. Karrusellen gik 

jo aldrig i stå trods forsikringer om lovstramninger o.s.v. Få 
blev afvist, færre hjemsendt. Lobbygrupperne i presse, radio og 
fjernsyn gik i aktion med bulkehistorier, så snart der var det 
mindste strå at klynge sig til. Fremmedprofitørerne her og his
set havde det som Karius og Baktus i deres velmagtsdage. 

Igen kører indvandringsmaskinen i højeste gear. Den uop
hørlige indstrømning af fremmede fra hele jordkloden er svul
met til en ny syndflod af udvandrere fra det opløste Jugoslavi
en. Nogle er ofre for krigshandlinger og burde hjælpes i hjem
egnene ved en international humanitær indsats. Andre og de 
fleste har blot benyttet en bekvem lejlighed til at slippe væk fra 
deres fattige og trøstesløse, men ikke krigshærgede omgivelser 
eller er lokket eller hjulpet af sted af det serbiske herrefolk, der 
ønsker af "udrense" mest muligt af det hidtidige Jugoslavien for 
andre etniske eller religiøse grupper og således skaffe sig selv 
mere land og magt. Det øvrige Europa og især de naive stater i 
nord kan her ffl lov at hjælpe til som deres "nyttige idioter" ved 
gennemførelsen af deres skrupelløse planer. 

Vi skal endog sende en del af vore egne unge til en tvivlsom 
skæbne som soldater i det bosniske krigskaos, samtidig med at 
tusinder af yngre mænd derfra flygter for at finde sikkerhed hos 
os og selv deserterer fra kampen for at forsvare og bevare deres 
hjemstavn. 
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Det vilde vanvid har åbenbart igen aldeles overmandet vore 
flertalspolitikere. I mAneder har de ladet stå til, medens adskil
lige tusinde falske "flygtninge• stJ:ømmede ind i Danmark med 
turistbusser og færger via Polen, skønt dette vel nu anses for et 
frit og sikkert land, der altså burde være I. asylland i stedet for 
Danmark, og hvortil alle derfor burde tilbagesendes herfra. Så 
endelig tog de sig sammen til at indføre visumtvang, men kun 
for enkelte dele af det tidligere Jugoslavien. Vi f3r så se, hvor 
meget det hjælper. Hidtil har "flygtninge"strømmen været i 
stand til at overvinde de fleste barrierer. I hvert fald sidder de 
tusinder, som på grund af vore politikeres efterladenhed allere
de ganske unødvendigt er modtaget, nu rundt omkring i Dan
mark på hastigt og kostbart indrettede asylcentre og tærer på 
danskernes velfærd og på de midler, der kunne være kommet 
bedre til nytte som hjælp til de tilbageblevne på Balkan. De 
lokale danske naboer kan glæde sig over "kulturberigelsen" ved 
al den kriminalitet og opløsning, der udgår fra de asylcenb:e, de 
har fflet påtvunget. 

Det kan diskuteres, om man skal opfatte denne "politik" som 
forbrydelse eller dumhed. Måske lidt af hvert. 

Modtryk 

TOSbAGS 
AGGRESSION M ~··~ 

Den gryende modstandskamp sætter sig spor i stadig flere 
"illegale" flyveblade og lign., der udspredes lokalt. Ovenfor 
gengives et sådant flyveblad, som er kommet fra Københavns 
Vesterbro. Det taler for sig selv om de to slags aggressioner og 
besættelser gennem det sidste halve hundrede år og om den sti
gende danske modstand_ 



De vil se blod 
Vort påståede globale eller i hvert fald europæiske "ansvar" har på ny bragt politikerflertallet 
i trance. Så må ansvaret for Danmark og danskerne vige. 

Fremtrædende politikere - herunder af 
den art der hidtil bar brugt megen tid på 
at beskære det danske forsvar - vil nu 
sende danske soldater til Jugoslavien, 
også på tabsgivende missioner. 

Vi har, siger de, et "ansvar", og "euro
pæiske" liv skal værnes. 

Påstanden om vort "ansvar" for alver
den er med andre ord nu ved at f1 nye 
konsekvenser. Den blev i sin tid opfundet 
af flygtningelobbyen som slogan i forbin
delse med de periodevise pengeafpres
ningskampagner mod befolkningen. Men 
nu er det ikke bare penge, man vil have. 
Det er også liv. 

Det er uklart, hvorfor det netop er 
begivenhederne i Bosnien, der udløser 
det nye udslag af den altfavnende an
svarsfølelse. Samtidig med, at politi.kerne 
fik dette seneste anfald heraf, forgik der 
f.eks. andetsteds på grænsen til Europa 
folkemord på armenere (uden at den dan
ske befolkning fik noget som helst at 
vide om det). Og også andre steder i 
Europa er stridende etniske grupper ved 
at rive hovedet af hinanden, fordi de ikke 
kan bolde ud at leve i et multietnisk para
dis af den art, som vore hjemlige pseudo
intellektuelle, modepræster og med
løbsjournalister bar så travlt med at slca
be hos os. Hvorfor netop Bosnien? 

Hvordan kan det gå til, at mediemo
den pludselig vendte sig i denne ret
ning? At selv fredsorganet Politiken 
arrangerede demonstration på Rådhus
pladsen til fordel for en dansk militær 
indsats? At vi skulle se, at en bel stribe 
af dem, der for blot få år siden fjollede 
rundt med KGB's fredsfraser i munden 
og fredsduefjer på hjernen, nu har fået 
stål i blikket? Hvordan kan det gå til, at 
Schliiter og Nyrup og Pundik pludselig 
begynder at ase og mase for at stable sig 
oven på hinanden, så at de kan komme 
til at se ud som en hel general Schwartz
kopf? 

Det skulle vel ikke være, fordi Bosni
en i sit muslimske bagland har rigelige 
petrodollars til rådighed til slcabelse af 
netop denne mediemode. Det er for 
øvrigt det amerikanske PR-ru-ma Ruder 
og Finn, der varetager denne del af den 
kroatiske og bosniske krigsførelse: 

- Bosnierne henviser til, at de bliver 
myrdet af serberne. Det er kroaterne som 
bekendt blevet igennem længere tid, uden 

at det har affødt tanker om at sende dan
ske liv i skudlinien. 

- Der tales pludselig om "etnisk 
udrensning", når bosnierne fordrives fra 
områder, som serberne har besat militært. 
Og medierne er vældig forargede. Men 
hvorfor hørte vi ikke om den forargelige 
"etniske udrensning", da tyrkerne fordrev 
grækerne fra hele Nordcypern? Hvis vi 
skal gøre noget for de fordrevne bosniere, 
hvad så med de fordrevne grækere? 

- Dansk TV viser hårrejsende billeder 
af serbiske KZ-iejre, angivelig fulde af 
bosniere og kroater. Men den kroatiske 
præsident udtaler på et kort Jclip, som 
uforvarende slipper gennem de danske 
medier, at ban ikke kender noget til ser
biske lejre af den art??? Og man skal 
lede længe i de danske medier for at fin
de billeder af de ikke særlig hyggelige 
lejre, hvori serberne boldes fangne. 

- Serberne kalder bosnierne for "tyr
ker'' og siger, at de ikke kan leve med, at 
disse, som tidligere kun udgjorde den 
næststørste etniske gruppe i området, i 
kraft af deres ekstreme fødselstal nu har 
gjort sig til den største. 

- Vi hører ikke et kuk om de tiere 
hundrede tusinde fordrevne serbere. 

- To franske FN-soldater nedskydes af 
bosniske styrker - og granatoverfaldene 
på en brødkø og et begravelsesoptog, 
hvis ofre vi så omhyggeligt rik serveret 
fra videofotografer, der tilfældigvis var 
til stede, ser ud til at være udført af 
bosnierne selv. 

- Det er omsider (flere måneder efter, 
at det blev kendt i f.eks. USA) kommet 
frem visse steder i de danske medier, at 
bosnierne hjælpes af en god del "hellige 
krigere" fra andre muslimske lande - og 
at bjælpetly fra Iran var fulde af våben 
(se i øvrigt Tbe European 10/9 92). 

- Og i Tbe Economist 5/9 92 (s. 8) kan 
man læse den bosniske præsidents mani
fest. Det lyder bl.a. som følger: "Der kan 
ikke blive tale om nogen fred eller samek
sistens mellem Islam og ikk&-muslimske 
sociale og politiske institutioner. Den isla
miske bevægelse skal og kan tage magten, 
så snart den er moralsk og antalsmæss;.gt 
stærk nok til del, ikke blot for at ødelægge 
den ikke-islamiske magt, men også for at 
bygge en ny islamisk magt op i stedet". 

Hvad er dette for noget? Hvem skal vi 
tro på? 

vbre politikere, som forlængst har 
mistet viikeligbedsfomemmelsen i "hu
manitære" sager? vbre medier - som 
bringer den ene historie efter den anden 
indeholdende stort set alle de elementer, 
en propagandaanalytiker vil karakterisere 
som klassiske manipulationsmetoder? 

På dette gnmdlag vil politi.kerne nu 
ofre danske soldaters liv! For at sikre, at 
nogle mennesker på Balkan, som ikke 
kan udstå hinanden, fortsat skal sidde 
med hinanden på knæene - drivende 
hverandre til vanvid, fordi de hverken 
kan blive enige om sprog, religion, skrift
tegn eller noget som helst andet Det er 
jo ikke en aktion, soro skal skille slags
brødrene ad og sætte et plankevæde op et 
passende sted imellem dem, så vi kan få 
ro. 

Man vil altså have opretholdt de 
"multietniske" tilstande på Ballcan, som 
igennem de sidste 500 år har været en 
kilde til ustandselig ballade. Man vil 
opretholde et af de grelleste eksempler 
på, at de danske intellektuelles nye Uto
pia, nemlig det "multietniske" samfund, 
er og bliver et rædselskabinet, som ikke 
er til fornøjelse for andre end dem, der 
kan tjene penge i det forgæves foræg på 
at skabe det. Når nu danske politikere har 
sat sig i hovedet, at dette Utopia skal 
etableres, så har danske soldater bare at 
ofre sig! 

Lige efter, at sovjetstyret knækkede 
sammen, fordi nationaliteterne ville have 
lov til at være sig selv - og lige efter at 
en storby i verdens største "multietniske" 
"smeltedigel", Los Angeles, er gået op i 
flammer! 

Danske soldater er til for at forsvare 
Danmark og danskerne. De er ikke til for 
at tilfredsstille tankespind bos politikere 
og meningsdannere. Det, politikerne og 
mediemoden forsøger, er at dreje opfat
telsen af, hvad tilslu1Ding til det danske 
forsvar forpligter til. 

Men naturligvis - set ud fra en vis 
synsvinkel kan der være fornuft i det 
Hvis man ikke mere kan melde sig til det 
danske forsvar uden at risikere at skulle 
slås for alt muligt andet end Daomark, så 
vil det jo måske lykkes at fl den reduk
tion af forsvarsviljen, som millioner af 
rubler, fredsmarcher og beroligelsessnak 
ikke kunne udviike. 

O.H. 
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Må vi ha' lov at være her? 
Af Peter Neerup Buh/ 

Demografisk forplumring 
Fornuftigvis burde de nyeste bøger om 

befolkningsspørgsmål være de mest 
oplysende. På grund af "racisme"hysteri· 
et er der imidlertid siden ?O'erne blevet 
udøvet en betragtelig selvcensur i littera
turen, hvor essentielle konklusioner til
sløres eller forties. Derfor har emnet 
været forplumret i årevis, selv om sand
heden i hele perioden har stået sort på 
hvidt som et levn fra mindre fordomsful· 
de og mere frimodige tider. Tog f.eks. 
den franske jurist, historiker, filosof og 
nationaløkonom Alfred Fabre-Luce's 
bog "Six milliard d'insectes" fra 1962. 
Den blev oversat til dansk under tiden 
"På Vej mod Overbefolkning. Kan vi 
være her om 30 år?" (Forlaget Fremad, 
1965. 143 sider}. På trods af, at der er 
forløbet tredive år, siden originaludgaven 
fremkom, kan spørgsmålet i den danske 
titel ikke besvares entydigt. Vi kan jo 
være her, men ikke uden problemer. Det 
er disse, Fabre-Luce behandler. Med for
bløffende fremsynethed. Hans udgangs
pllllkt er, at klodens befolkning vil være 6 
mia i år 2000, hvilket stadig holder. Be
folkningseksplosionen anses i bogen for at 
være menneskehedens SlØrste problem. 
Fødselskoncrol - ikke udviklingsbisl3lld 
eller samfundsreformer - opstilles illusi
onsløst som det eneste reelle værn mod 
den, og de forskellige antikonceptionelle 
midler diskuteres indgående. 

Civilisationens forfald 
Fabre-Luce's største bekymring ved 

overbefolkningen er ikke sulten, som kan 
undgås længe, men civilisationens for
fald. Han frygter, at det bliver "seks mil
liarder insekter" og ikke mennesker, som 
år 2000 bebor planeten. Som eksempel 
giver han New York, hvor indvandrere 
allerede omkring 1962 forårsagede de 
oprindelige indbyggeres flugt fra byen: 
"Den berigende variation i selskabelighe
den, den varmende følelse af at høre 
sammen med andre, det angelsakserne 
kalder togetherness, er forsvundet. Man 
tænker med vemod tilbage på tidligere 
tiders trange byer, hvor husene fortalte 
om forskellige tidsaldre, hvor børnene 
var i sikkerhed på gaden, fordi naboerne 
holdt øje med dem. Disse naboer er nu 
fremmede mennesker. Man går ikke 
mere til fods. Det kan forekomme, at en 
politibetjent, der får øje på en fodgænger, 
oplyser ham om, at han udsætter sig for 
fare ved at gå alene geonem store kvarte
rer, der på en gang er byagtige og uden 
opsyn". Hvem sagde København 1992? 

Femte kolonne for den 
"demografiske aggression" 

Fabre-Luce aner, at Øst og Vest 
engang vil komme til at stå solidarisk 
sammen over for u-landenes "demografi
ske aggression". Vi har imidlertid en 
femte kolonne, som "tilskynder til over
befolkning i overbefolkede lande, fordi 
de er lettere at organisere en masse. 
Repræsenl3llterne for denne politik, der 
har opgivet håbet om den revolution, de 
havde regnet med at gennemføre i Euro-

Racerent nysprog 
Af Henrik Gade Jensen 

"Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron 
vil alle kun eksistere på Nysprog, hvilket 
vil sige, at de ikke blot er forandrede, 
men faktisk ændrede til det modsatte af 
deres oprindelige indhold". 

Således skildrer George Orwell i 1984 
tilstanden i den totalitære fremtidsstat, 
hvor litteraturens mesterværker omskri
ves for at passe ind i ideologien. En per
son forfølges, fordi ban i oversættelsen 
af Kiplings digte ikke kan finde en 
erstatning for det anstødelige udtryk 
,cGud". 
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Men fiktionen indhentes af virkelighe
den. 

I en dansk udgave af Chaucer's Can
terbury Fortællingerne (udgivet på Mar
tins Forlag, København 1960) har over
sætteren Mogens Boisen selv udeladt 
afsnit, som forekom ham racistiske. 
"Priorindens Fortælling virker på bag
grund af den nyeste tids raceforfølgelser 
i dag så anstødelig, at den bør udgå", 
skriver Boisen i forordet. Boiseo var en 
af de flittigste oversættere til dansk. 
Hvor mange af hans oversættelser er til-

pa ( ... }, forsøger nu at eksportere den til 
de underudviklede lande, for senere at 
påtvinge os den udefra i "en samlet og 
enig wrden". I en indsigtsfuld udredning 
viser Fabre-Luce, hvordan sådanne kyni
ske eksperimentatorer foranner verden 
åndeligt ved at pålægge os pligten til at 
ernære, klæde og forsyne en verdensbe
folkning, der mere og mere lever som i et 
tennitbo. Han demaskerer deo moderne 
"hwnanisme" totalt: "Tre former for ego
isme skjuler sig under gavmildhedens 
maske: de primitives uhæmmede forme
ring, de "civiliseredes" neurasteni (ner
vesvækkelse}, teknokraternes imperia
lisme. På grund af manglende humani
stisk kultur aner disse sidste ikke, hvad 
sand frihed vil sige. Kortsynede som de 
er (bogstaveligt og åndeligt), ligegyldige 
for formers og farvers skønhed og det 
uhAndgribelige i livet, prøver de at 
udbrede deres defekter til den samlede 
menneskehed. 1 det røre og den larm, de 
ynder, bliver al koncentration vanskelig, 
føleorganerne går i forfald. Vi opfatter 
ikke engang mere, hvad vi mangler. 
Mangedoblet aktivitet for at forhindre al 
væren - det er de sammensvornes skum
le program". 

Ingen skal påstå, at de ikke var advaret 
i tide, når skarer fra fjerne riger nu kolo
niserer vore byer, som snart vil genlyde 
afbØnkaldelser fra minareternes toppe. 

• 

passet Nysprog og renset for racistiske 
udtryk? 

Når Shakespeare i dag spilles i 
Oxford, omskrives racistiske udtryk. I 
Much Ado about Notlling ændres sætnin
gen "Hvis jeg ikke elsker hende, er jeg 
en jøde" til "Hvis jeg ikke elsker hende, 
er jeg en fisk" (Berlingske Tideode 
30.8.92). 

I nye udgaver på dansk af Blicher, 
Blixen og Grundtvig foreligger der et 
stort arbejde for at oversætte dem til 
racisme-frit Nysprog i overensstemmelse 
med Straffelovens paragraf 266B. Eiler i 
hvert fald, som Boisen, udelade pinlige 
passager. 

Her som overalt ser vi, at det velme
nende er den største fjende af sandhed. 



Muslim-truslen i England 
Af journalist Søren Espersen 

Forfatteren har på sit fags vegne opholdt sig en årrække i England og der fået et stærkt 
førstehånds indtryk af de muslimske indvandreres anslag mod det engelske samfund og dets 
værdier - og denned et særligt perspektiv for at bedømme det, der også er ved at ske i Dan
mark. 

Hvis en forening som Den Danske familier - førte islam ind i Storbritanni
Forening var blevet dannet i England for en. 
25-30 Ar siden, ville den måske have 
kunnet spare landet for nogle af de store 
problemer, der nu tårner sig op og er ble
vet en ubehagelig dagligdag i mange, 
mange engelske distrikter. 

Kun en enkelt røst hørtes dengang, den 
helt uhæmmede indvandring kulminere
de i England i 60'erne: den daværende 
sundhedsminister, professor Enoch Pow
ell, som tydeligere end nogen andre s§, at 
Englands eksistens og fremtid stod på 
spil - og sagde det højt. Det blev hans 
skæbne. 

Englands indvandring er god at tage 
· ved lære af for Danmark og danskerne. 

Derfor har jeg valgt at give eksempler på 
det, som nu er dagligdag i England, og 
som kan blive det i Danmark om ikke så 
længe, hvis den nuværende indvandring 
- især af muhammedanere - fortsætter 
med samme intensitet, som vi har kendt 
det nu i de seneste Ar. 

Indvandringen til England 
Den engelske indvandring fortæller 

om hele storbyer og hele grevskaber, som 
helt har ændret karakter, og den fortæller 
om den umådelige indflydelse, musli
merne har tiltaget sig i et land, der lige
som vort har en lang, lang tradition for 
åbenhed og demokrati, og dermed en 
enestående tålmodighed overfor anderle
des tænkende. Helt i modstrid med det, 
der kendetegner islam. 

I slutningen af 40'eme - i lyset af den 
store og loYale støtte, briterne havde fået 
fra deres commonwealtlrlande i 2. ver
denskrig - havde parlarnentet i Westrnin
ster givet "british citiz.en-ship", britisk 
statsborgerskab til samtlige indbyggere i 
de benved 60 con:nnonwealth-lande. 
Loven førte ret hurtigt - og ikke mindst i 
begyndelsen af 50'eme - til en ganske 
overordentlig massiv indvandring fra de 
utallige kolonier - fra Vestindien, Afnlca 
og Asien - og ikke mindst de muslimske 
lande, hvorfra indvandrerne - søgende 
økonomisk lyk.lce for sig selv og for deres 

Churchill betænkelig 
Winston Churchill, som var premier

minister i begyndelsen af 50'eme, var 
klar over denne selvskabte trussel mod 
nationen og advarede imod den. Men han 
fik imidlertid ikke tid nok til at ændre 
beslutningen om fælles statsborgerskab 
for commonwealth, da han blev stemt ud 
af embedet allerede i 1955. 

Omtrent samtidig havde Churchill vel 
indset, at hans politiske karriere var defi
nitivt afsluttet, og valgte istedet - vel 
vidende, at han havde aftjent sin værne
pligt - at hellige sig sine omfattende 
memoirer samt forfatterskabet om 2. ver
denskrigs historie. 

Enoch PowcUs enmandskampagne 
Enoch Powell var med til som sund

hedsminister at udforme en ny lov, som i 
1962 tog lidt af indvandringspresset, idet 
"british citizen-ship" blev delt op i for
skellige kategorier. Han havde oplevet, 
hvordan store dele af storbyer, hvordan 
hele kvarterer blev omdannet til indvan
drer-ghettoer, og at udviklingen var foru
roligende. 

Den afgørende tale holdt han den 20. 
april 1%8. Den kostede ham karrieren og 
gjorde ham til persona-non-grata i medi
erne i henved 20 år, indtil man nu i Eng
land atter er begyndt at lytte til ham. For 
manden havde jo ret i det ban sagde den
gang, inden de konservatives Edward 
Heath fik luk.leet munden på ham. 

Specielt en enkelt sætning medførte 
den britiske indvandringslobbys raseri: 
Powell sagde: "Når jeg kikker ind i frem
tiden, fyldes jeg med frygtelige anelser. 
Jeg synes som romeren at se floden Tibe
ren flyde med blod". 

Ytringsfrihedcns afskaffelse 
Det essentieUe i Powells - næsten -

enmandskampagne var dog, at den "race
relations-biU", som arbejderregeringen 
havde skabt, og hvorved al racediskrimi-

nation skulle forbydes, var blevet til 
ytringsfrihedens afskaffelse - og en uri
melig særbehandling af indvandrere, 
hvorunder briterne på en måde var blevet 
frem.mede i deres eget land. 

Den omtalte "race-relations-bill" min
der i foruroligende grad om vor egen 
straffelovsparagraf 2661>, som har skabt 
- og skaber - en ganske mærkelig for
drejning af debatten om indvandringen, 
og som i virkeligheden er ganske over
flødig, idet den jo bare cementerer alt 
det, som altid har været forbudt herhjem
me og i andre retssamfund: Nemlig at 
forfølge og forhåne andre mennesker. 

Men såvel den britiske "race-relations
biU" som den danske paragraf 266b 
betød til gengæld, at to gennem-demo
kratiske samfund, som i bund og grund er 
støvsuget for racismens ækle ansigt, ind
førte begrebet race i deres lovgivning. 
Dette havde kun Hitler tidligere vovet. 

Selv-censur 
Debatten i England blev virkelig også 

ændret dramatisk med indførelsen af 
raceloven, og politikere fra såvel de .Kon
servative som fta Labour pålagde i ind
vandrerdebatten sig selv en massiv selv
censur af frygt for at blive påstemplet 
racist-mærkaten og derved blive udsat for 
mediernes og indvandrerlobbyens hetz -
sarnt i.øvrigt af frygt for at lide samme 
skæbne, som blev Enoch Powell til del. 

Under mediernes og indvandrerlobby
ens beskyttende parasol groede så islam 
igennem 40 år i Storbritannien med de 
bedst mulige vækstbetingelser. Ingen 
angreb jo dem, når de betjente sig af dis
krimination overfor englænderne. Når de 
pakkede sig sammen i benhårde, fanati
ske muslimske separatistbevægelser i 
Bradford, Binn.ingbarn, Manchester eller 
Leeds og hårdnakket afviste at tage del i 
det normale britiske liv, endsige levende 
deltage i britiske institutioner. 

Islam bliver stat i staten 
De formede deres egne skoler, deres llii.. 

egne institutioner - alt imedens de briti- ~ 
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ske politikere legede, at problemet ikke 
fandtes, og legede, at integreringen af 
muslimerne gik forrygende godt! 

Og heller ingen andre i det britiske 
samfund reagerede på det, der var ved at 
foregå: Den muslimske "stat-i-staten• 
voksede sig Ar for Ar større og større, og i 
tusindevis af unge, giftefærdige muslim
ske mænd valfartede i en konstant, lind 
strøm til Pakistan eller Arabien - eller 
hvor deres familie nu eng;mg tidligere 
kom fra - for at hente sig hustruer op til 
England- som jo også tilfældet er i Dan
mark nu. NAT mændene een gang havde 
fået opholdstilladelse i England, blev de, 
og via dem blev flere og flere muslimer 
hentet op. Og med dem en himmelsk 
hærskare af prælater og imamer, som 
ikke kunne lukkes ude, idet de jo havde 
Job, da de ankom, og derved kunne for
sørge sig selv! 

Det europæiske intellektuelle forræderi 
En europæisk intellektuel kan være 

kritisk overfor stort set alt - og det er vel 
også den intellektuelles opgave at være 
det. Men i praksis er der ingen intellektu
elle, der tør eller vil rette kritik mod 
islam og slet ikke profeten Mubammed, 
hvori.mod den samme intellektuelle sag
tens kan rette kritik mod centrale kristne 
tanker som mod Kristi guddommelighed. 

En del af forklaringen på dette besyn
derlige fænomen finder den franske filo
sof Jean-Claude Barreau i en d!rlig sam
vittighed hos mange europæere over at 
have været koloni-magthavere i dette og 
forrige !rhundrede - og påpeger så 
i.øvrigt, at det tyrkiske muslimske imperi
um på Balkan og i Mellemøsten ikke har 
efterladt nogen form for tyrkisk d!rlig 
samvittighed og ej heller krævet af tyrl<e
re idag, at de skulle føle sig specielt 
skyldbevidste. 

En anden forklaring finder Barreau i 
det forhold, at mange religionsforskere 
med islam som speciale risikerer livs
langt indrejseforbud i muslimske lande, 
hvis de udgiver nogetsomhelst, der kan 
opfattes som kritisk mod islam eller 
Mubammed. 

Der er jo som bekendt heller ikke store 
chancer for Salman Rushdie, hvis ban 
skulle fmde på at søge visum til muslim
ske lande! Det skulle da lige være, hvis 
han ville være så elskværdig at lægge sig 
indbydende ned ved ayatollaernes sten
dynger. 

Debatten skabt af indvandrer 
Netop sagen om Salman Rusbdie 

skabte den fornyelse af debatten i Stor
britannien, som længe havde været 
ønsket. Og det er symptomatisk, at 
debat-rejsningen skulle komme fra en 
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indvandrer, som selv er erklæret muslim. 
Den ville aldrig kunne være blevet rejst 
af en kristen, ikke-indvandrer, for denne 
ville omgående være blevet stenet af sine 
egne, lang tid før muslimerne havde haft 
brug for at samle sten op og idømme 
dødsdommen. 

Sandheden er ovenikøbet, at Salman 
Rushdie, da ban skrev sin bog. ikke hav
de den fjerneste ide om, at den ville ska
be problemer, og at han givetvis ikke vil
le have skrevet "De Sataniske Vers", hvis 
ban havde anet del 

Den nye femte-kolonne 
For den britiske befolkning, som hidtil 

havde betragtet islamisk fundamentalis
me og militarisme som noget, der hørte 
til i lande, der lå langt, langt væk, blev 
"De Sataniske Vers" en brat opvågnen. 
Det blev med eet klart, at man dybt inde 
på britisk territorium havde en. femte
kolonne. Og denne gang var det ikke 
bare en flok forstyrrede irere med nazi. 
sympatier, men denne gang var femte
kolonnen en slagkraftig, massiv, homo
gen og dødsensfarlig gruppe. Og der var 
ikke kun en håndfuld af dem. Der var 
millioner! 

Dybt inde på britisk territorium stod 
med eet millioner, som var villige til med 
sjæl og arm at "forsvare" islam, var villi
ge til at gå til kamp mod ytringsfriheden 
- og vigtigst: Var parate til at tage mod 
ordrer fra en olding i middelalderkostu
me, som havde sin daglige gang flere 
tusinde kilometer væk fra Birmingham, 
I.eeds og Manchester. 

Det var denne femte-kolonne, politi
kerne i Westminster ikke havde haft 
nogen lyst til at fA øje på i de årtier, der 
var gæt; og da man så af muslimerne 
selv med al ønskelig tydelighed pludselig 
fik den at se i gaderne med marcher, 
bogafbræodinger af en størrelsesorden, 
så selv Goebbels ville have jublet, med 
afbrændinger af Rushdie-dukker og med 
trusler om at effektuere den dødsdom, 
ayatollaen havde udstedt. Da man så alt 
dette - ja, så var den utrolige reaktion 
ikke at anholde de urostiftere, som skabte 
frygt og terror i gaderne - nej, reaktionen 
var at skynde sig at gemme problembar
net væk: Sal.man Rushdie har nu opholdt 
sig i sit skjul i benved fire Ar, mens de 
personer, som opretholder dødsdommen 
og truslerne på livet mod Salman Rus
hdie, lever i bedste velgående, og grinen
de fortsætter med at lede deres menighe
der. 

Frækhed udnytter svaghed 
Disse personer - eksempelvis lederen 

af Englands muslimer Kalim Siddiqui 
og den til islam omvendte popsanger 

Cat Stevens, som nu hedder noget, jeg 
ikke kan buske - optræder endnu, her 
fire Ar efter, på engelsk radio og i 
engelsk TV og gentager gang efter 
gang, at dødsdommen st!r fast. I BBC 
sagde Cat Stevens såmænd for blot få 
måneder siden, at han betragtede Sal
man Rushdie som sin dødsfjende, og at 
han selv uden videre vrøvl ville skyde 
ham en kugle for panden, skulle de løbe 
ind i hinanden en dag, 

Da Cat Stevens efter TV-udsendelsen 
skulle forlade BBC, havde der samlet 
sig en del demonstranter udenfor byg
ningen, som ønskede at vise deres foragt 
for denne omvendte muslim med dertil 
indrettede skilte og bannere, hvorpå var 
malet slogans for ytringsfriheden og 
imod kulsort, reaktionær muhammeda
nisme. 

Politiet kom til stede. Mærkeligt nok 
ikke for at arrestere Cat Stevens, som jo i 
et offentligt medie netop havde overtrådt 
straffeloven ved at true et andet menne
ske på livet ( den slags kan faktisk give 
op til 10 Ars fængsel i England) - nej, 
politiet kom for at sprede den lovlige 
demonstration samt iøvrigt for at give 
Cat Stevens et lift hjem. Jo, de engelske 
bobby'er er flinke! 

Indvandrerproblemet er muslimerne 
De britiske muslimer har samlet sig i 

svære koncentrationer især i The Mid
lands, i Yorksbire samt i London. Hvad
enten man vælger at tro Whitehall's 
beregninger om, at der er 1,8 millioner 
muslimer i England, eller man vil tro 
muslim-ledernes egne tal, som siger 3,5 
millioner - ligger det fast, nt langt de fle
ste af dem har oprindeligt hjemsted dels i 
Pakistan, dels i Bangladesh, Indien og i 
Storarabien. 

Muhammedanismen er i England langt 
den største indvandrerreligion og er da 
også den eneste, som briterne nu med 
rette frygter. Et eksempel på, at dette 
ikke har det fjerneste med "racisme" at 
gøre er, at andre indvandrergrupper som 
hinduer og kristne fra Caraibien - sågar 
også rastafarier fra Caraibien og Afrika 
- uden videre vrøvl er gledet ind i den 
britiske dagligdag; og repræsentanter fra 
disse grupper har generelt klaret sig godt 
i det britiske samfund. De h!rdtarbejden
de indere er blandt Margaret Thatchers 
mest trofaste støtter, og Thatcher selv 
benytter enhver lejlighed til at rose hin
duerne for det store stykke arbejde, de 
gør- og har gjort - for at få hjulene til at 
køre i Storbritannien. 

Det er ikke der problemet er! Proble
meter og bliver muslimerne. 

Det, som hele tiden adskiller dem fra 
andre ikke-hvide irnmJgranter, er funda-



mentalismen i deres religion, som truer 
det britiske folk. Et citat fra lederen, dr. 
Kalim Siddiqui, som er chef for det mus
limske institut for research og planlæg
ning: 

"Når man oplever, hvordan vore 
brødre i Iran og Irak er ifærd med på 
fineste måde at rydde op i den vestlige 
kulturs snavs og træde den lede vestlige 
kultur under fode, så. er det da klart, at vi 
ønsker, at alle muslimske samfund 
- hvor end de findes i verden - og som 
lider under det samme lede snavs, hur
tigst muligt bliver rengjort". 

Muslimsk "parlament" 
Den samme Kalim Siddiqui var fo~ 

gangsmanden for dannelsen af Storbri
tanniens Muslimske Parlament, som nu 
er en realitet. Muslimerne dannede parla
mentet i slutningen af 1991 og dannede 
det med det ene formål: At undergrave 
Westminsters magt. Man lagde ikke 
engang skjul på, at dette var formålet og 
hovedsagen med "parlamentet", som ved 
samlingen bekræftede sin loyalitet mod 
den nu afdøde ayatolla Khomeyni i Iran 
- som man betragter som den største 
siden Muhammed. 

Rushdie skal stadig 
myrdes - også i Norge 

Den indisk-fødte britiske statsboiger, 
forfatteren Salman Rushdie blev som 
bekendt dødsdømt i 1989 af den iranske 
ayatollah Khomeini, fordi han havde 
skrevet og filet udgivet en bog, muslimer
ne ikke kunne lide. 

De påstod, at den krænkede deres gud 
og profeten Muharned. Skønt han boede i 
Storbritannien har Rushdie siden da måt
tet leve i skjul der under beskyttelse døg
net rundt af en politistyrke. Blandt de fle
re millioner muslimer i England måtte 
der forventes at være utallige fanatikere, 
som for enhver pris ville myrde ham - og 
i øvrigt derved tjene den mangemillion
præmie, der er lovet hans mordere. Alle 
forsøg fra hans side på at formilde de 
islamiske verdensdommere i Iran har 
været forgæves. (Jf. Danskeren 1989 nr. 
ls.13; 1989nr.4s.21; 199Inr.2s. li). 

I foråret og sommeren 1992 har Rush
die under store sikkerbedsforanstaltnin
ger forsøgt nogle udbrud fra sit livstids
fængsel for at etablere forbindelse med 
sine støttekredse i udlandet og påvirke 
andre landes politikere til mere aktivt at 
støtte hans sag. Resultaterne var ikke 
opmuntrende. De afslørede tydeligt vest
lige politikeres uvilje mod at lægge sig 
ud med Iran og den muslimske verden, 
hvad enten grundene var politiske eller 
økonomiske. 

I slutningen af juni var Rushdie på et 
kort besøg i Danmark, der var det første 
land, han besøgte i Europa. Under krafti
ge sikkerhedsforanstaltninger mødtes han 

med intellektuelle støtter, nogle folke
tingsmedlemmer og repræsentanter for 
pressen. Men regeringen skulle ikke nyde 
noget. Det lykkedes ham ikke at ti nogen 
minister i tale. Danmarls: har en årlig eks
port til Iran på omkring 850 mio. kr., 
hovedsagelig af feta-ost, der giver os et 
meget stort valutaoverskud, da importen 
fra Iran er på ca. 50 mio. kr. (Politiken 
18/2 92; Berl. Tid. 24/6, 25/6 92; Jyll.· 
Post. 24/6, 6n 92). 

Et tilsvarende Rushdie-besøg i Spani
en i slubtingen af juli var tilsyneladende 
lige så virkningsløst (JylL-Post. 31/7 92). 

Mere bevægelse skabte Rushdies 
besøg i Norge i slutningen af august. Her 
fik han faktisk kontakt til landets rege
ring og blev modtaget af både kulturmi
nisteren og undervisningsministeren. Det 
fik de efterbånden talrige muslimer i 
Norge til at reagere kraftigt. Der blev 
indkaldt til en pressekonference 24. 
august i et Muslimsk Centrum ved Oslo, 
hvor nogle af muslimernes imamer førte 
ordet. De indbudte norske journalister 
måtte dog først smide skoene, inden de 
kunne ti lov til at sætte sig på gulvet for 
at høre de islamiske visdomsord. De gik 
ud på, at "Salman Rushdie har gjort sig 
til fjende af muslimer i hele verden ved 
at håne og chikanere dem på nedrig vis. 
Når repræsentanter for norske myndighe
der modtager denne person, omgås ham 
med venlighed og giver ham støtte, så er 
det en provokation mod alle muslimer". 

Direkte spurgt, om imameme i Norge 

De meningsdannende britiske aviser 
beskriver, hvor "spændende" denne ny
dannelse er, og de mest intellektuelle af 
aviserne har nu deres egen "parlaments-
korrespondent", som interesseret følger 
og beskriver dette fundamentalistiske 
middelalder-misk-mask som en interes
sant foreteelse. 

Ikke een - på nær Tue Mail's Paul 
Johnson - har vovet at fordømme dette 
"parlament• som det, det i virkeligheden 
er: En ren og skær forbryderisk insti- ~ 
tution, som den britiske lovgivning ikke 
rummer mulighed for, og som derfor 

også støtter den iranske dødsdom over 
Rushdie, lyder svaret - oversat fra den 
svarende imams fremmede tungemål: 
"Det har ikke nogen direkte sammen
hæng med, hvad som blev sagt fra Iran, 
og selv om det ikke var blevet sagt fra 
Iran, ville resultatet have været det sam
me. Det ligger i islams principper: Den, 
som håner på den måde, som Rushdie 
har gjort i sin bog, vil blive dræbt- altså 
ti den straf, dødsstraf". 

Den tale var vist klar nok til at vise, at 
også muslimerne i Norge efter deres reli
giøse vejlederes anvisning blot har at føl
ge morddiktatet fra det islamiske kerne
område. Ingen slinger i valsen der, blot 
forargede beklagelser og fordømmelser 
over de norske personer, der vovede at 
have med Rushdie at gøre - fremsat over 
for norske journalister på strømpesokker! 
(Norsk Rikskringkasting TV-Dagsrevyn 
24/8 92; Dagbladet, Oslo, 26/8, 31/8 92). 

Da Rushdie i marts besøgte U.S.A., 
opførte politikere og forlæggere der sig 
ikke mindre fejt eller opportunistisk end 
mange af deres europæiske kolleger. Det 
fik New York Times til at skrive bl.a. dis
se sande ord: "Langt mere end Rushdies 
liv er på spil, hvis vestlige stater ikke i 
fællesskab advarer Iran om, at det ikke 
kan vinde den handel, det tragter efter, 
før det holder op med at eksportere og 
opfordre til terrorisme". (Bert. Ud. 29/3 
92). 

SD. 
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burde forbydes, hvorefter lederne burde 
sigtes for landsforræderi og anstiftelse af 
uro. Men dette sker ikke. Og vil ikke ske. 

Kampen om skolerne 
Uddannelsesmæssigt er situationen 

med de britiske muslim.er ved at blive 
helt uholdbar. En lærerinde i Birming
ham, som nægtede at tage timer i urdu 
eller hindi, blev afskediget af forældrerå
det, som for 85% vedkommende bestod 
af muslim.er. Hun har nu ffiet ansættelse 
på en skole i det sydlige England, hvor 
forældrene ikke har noget imod, at børne
ne lærer engelsk! 

De forældreråd, der bliver dannet i de 
muslimske områder, vil i sagens natur 
ogs! blive muslimske. Der er tale om, at 
muslimerne ganske stille og roligt over
tager administrationen af disse skoler. Og 
lige så stille og roligt tvinger Englands 
oprindelige beboeres børn ud. Det fore
går ofte umærkeligt - indtil den dag, 
hvor magten er I 00% i hænderne på de 
muslimske præster, som så sætter dagsor
denen. 

Urdu til engelske skolebørn 
En engelsk mor blev lidt underlig til

pas, da hun hørte sin Wle datter, som gik 
på en skole i Bradford, gå rundt og synge 
sange på urdu. Moderen, som ellers ikke 
havde gjort meget ud af det der med 
forældremøder, troppede op næste gang, 
der blev indbudt, og opdagede, at flertal
let af forældrene var muslim.er - og at 
sproget på forældremødet mere var urdu 
end engelsk. 

Hun klagede over, at datteren lærte 
urdu-viser fremfor engelske sange, og 
blev på selve mødet stemplet som racist. 
Nu var denne mor ikke sådan at feje iod 
under gulvtæppet, så hun henvendte sig 
til avisen, og sp~ 0-!11 det kunne være 
rigtigt, at engelske børn skulle tvinges til 
at lære urdu-sange. De nationale aviser 
greb sagen, og alle - også de adspurgte 
politikere - var enige om, at det da vist 
ikke kunne være rigtigt, at børnene skul
le synge og lege på urdu-mål, når nu 
engelsk i mange hundrede år havde været 
det sprog, der taltes i England. Skolele
delsen og lærerne var dog ikke sådan at 
ryste. De nægtede at lave om på den 
smukke urdu-tradition, bare fordi en 
- vistnok lidt småracistisk - englænder 
havde ffiet en fiks ide. Især da den skøre 
mokke fremturede og bad kommunalbe
styrelsen om at flytte sin datter til en 
anden skole, hvor hun kunne lære 
engelsk - og engelske traditioner, sange 
og engelsk litteratur. Frem for urdu-skik
kene. 

Da det skete, lød et ramaskrig: Skole
ledelsen og den samlede indvandrerlobby 
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i England var rystet over dette klare tegn 
på rendyrket racisme, og man kastede nu 
hele sin indflydelse og magt ind på at få 
dette forvirrede fruentimmer til at makke 
ret. 

Kommunalbestyrelsen - som jo også 
havde goodwill og turisme at tænke på 
- blev så rystet over, at man i kommunen 
havde så forbenet en racist som denne 
unge mor, der blev ved med at insistere 
på, at det var rimeligt, at man i engelske 
skoler lærte engelsk, at man omgående 
traf den beslutn.ing, at der ikke kunne 
være tale om at give hystaden lov til at 
flytte sin datter til en anden skole. 

Nu troede man så den hellige grav vel
forvaret - indtil man læste morgenaviser
ne den næste dag, hvoraf det fremgik, at 
kvindemennesket havde hyret en advo
kat, og at hun agtede .at hive hele skole
kommissionen, hele byrådet, borgmeste
ren og alle andre involverede i retten for 
at få medhold i, at datteren havde ret til 
at blive flyttet til en engelsk skole. 

Sagen blev gennemført som en haste
sag, da kvindens datter allerede i nogle 
måneder havde måttet forsømme skolen, 
og sagen blev fulgt med enorm presse
dækning .. 

Det engelske retssystem er ikke i ham
derne på indvandrerlobbyen, som ellers 
har sikret sig de fleste aviser, radio- og 
TV-stationer i landet, og dommeren var 
ikke et øjeblik i tvivl om, at det var kvin
dens klare ret at flytte datteren til en 
anden skole, hvor sproget var engelsk, og 
hvor traditionerne var engelske. Og 
sådan blev det. 

Under stor hylen ogjamren fra indvan
drerlobbyen kørte fruentimmeret så sin 
datter til den nye skole, som ligger lidt 
uden for byen. Nogle af lobbyens modig
ste havde endda taget opstilling udenfor 
skolen, da den lille sagesløse pige kom 
kørende, og mødte hende med skilte, 
som klart slog fast, hvilken racist og 
nazist hun havde til mor. Og i kronikker 
og interviews slog racelighedsnævnet 
fast, at denne dom var rendyrket racisme, 
og at dommen var en skændsel for det 
engelske retssystem. 

Ikke mange englændere - og heller 
ikke mange besindige indvandrere, som 
der heldigvis er en masse af i England -
var enige med indvandrerlobbyen. 

Engelsk "mumie"-sag 
En anden lille illustrativ beretn.ing fra 

det virkelige liv i England: 
På en meget fornem privat kostskole i 

Kent - en skole, som har eksisteret i 
benved 350 år - havde tre stenrige mus
lim.ske familier meldt deres døtre iod. 
Der har altid været tradition for, at alle 
landes piger er velkomne på skolen, som 

altid har sydet af en skøn blanding, især 
fra Englands gamle commonwealth·lan· 
de. Og man har, i sand åbenhed og 
respekt for andre, budt velkommen til 
katolikker, hinduer og naturligvis også 
mange, mange muslimske piger fra de 
rige arabiske stater. Og alle har som en 
naturlig foranstaltn.ing altid til gengæld 
respekteret skolens traditioner og skik
ke. For det var jo en skole, hvor der var 
ventelister så lange som syv onde år, og 
det var en skole, hvor grevinder, fyrstin
der og prinsesser havde gået - og stadig 
gik. 

Nu var det imidlertid et par år efter 
Rushdie-sagen tog sin begyndelse, og for 
muslimerne i England var der morgen
luft. De tre piger, som var blevet behørigt 
indmeldt, mødte frem til første dag, 
iklædt den traditionelle muslimske klæ
dedragt med hår-dække og lange gevand0 
ter og havde iøvrigt en seddel med om, at 
pigerne ikke skulle deltage i hverken 
religionsundervisning eller gymnastik, 
hvor man jo kunne risikere, at gartneren 
kom til at se et par pigeben. 

Resten af de 75 piger, som startede, 
var glade og muntre mødt frem - regle
menteret påklædt i skolens gamle uni
form: Hvid skjorte, grøn jakke, nederdel 
- pæne, mørke sko - og en Wle fiks som
merhat. 

De tre muslimske piger var ikke stolte 
ved situationen, men måtte jo naturligvis 
gøre, hvad deres imam havde beordret 
dem til at gøre. Og da skolens ledelse 
ikke ville have ballade den første dag, 
nøjedes rektor med ved dagens afslutn.ing 
at sende et venligt brev hjem til pigernes 
forældre med besked om, at pigerne 
- ligesom alle andre piger på skolen 
- skulle have den reglementerede skoleu-
niform på - og at skolen forventede, at 
også disse tre piger inden otte dage ville 
være korrekt påklædt. 

På vegne af forældreparrene svarede -
ikke overraskende - den muslimske 
præst skolen, at det kunne der overhove
det ikke være tale om, for muslim.er var 
færdige med at gå og krybe for kristne 
traditioner. 

Rektor kontaktede skolens bestyrelse, 
som omgående enedes om, at de tre piger 
var betragtet som bortvist fra skolen, 
men at de skulle være hjerteligt velkom
ne tilbage, når de var ordentligt og regle
menteret påklædt. 

Det var denne bortvisning, de muslim
ske ledere ønskede. Og nu kørtes indvan
drerlobbyens kanoner i stilling påny: En 
ny sag skulle vindes og midlet skulle 
være påstanden om racisme, selvom sko
len jo havde en århundredelang tradition 
for, at alverdens folkeslags racer og reli
gioner havde været velkomne på skolen i 



Kent. Men den slags facts gør ikke rigtigt 
noget indtryk på indvandrerlobbyen. 

Skolen blev stævnet for race-diskrimi· 
nation, og de dyreste og bedste advokater 
blev hyret til at føre sagen helt til tops. 
De stakkels piger var blevet forsidestof i 
Englands aviser og lod sig interviewe i 
TV og radio, hvor de jo trofast og med 
udtryksløse lajne gentog det, deres ånde
lige ledere havde sagt, de skulle sige: Om 
hvor vidunderligt det var for dem, at net
op de var blevet udpeget som islams for
svarere, og at det var en slags hellig krig 
omend med andre midler end dem, man 
er vant til at se fra Mellemøsten. . 

Selvfølgelig tabte skolen den sag. Den 
blev ført helt til tops i systemet, og retten 
fastslog, at skolen ikke havde nogensom
helst ret til at blande sig i religiøse skik
ke, og at det var diskriminerende og 
racisme at gøre det. 

Efter et års forløb startede pigerne så 
på deres skoleforløb i den gamle, hæder
kronede pigeskole i Kent, hvor 350 år 
gamle traditioner ikke længere kan bibe
holdes, fordi skolen nu har rettens ord 
for, at de var racistiske og diskrimineren
de. 

Muslimsk kristen-had 
Ghulam Sarwar - direktør på Stor

britanniens Muslim Educational Trust 
- er muslim, så han må godt have lov at 
tale om særligt opdelte skoler - kun for 
muslimer (hvis det modsatte synspunkt 
blev foreslået, at man burde oprette 
skoler udelukkende for kristne, engel
ske børn, ville helvede bryde løs i Eng
land). 

Ghulam Sarwar siger: "Engelske skik
ke er væmmelige og i strid med al sund, 
muslimsk tænkemåde. Disse skikke 
symboliseres af forliste ægteskaber, 
blanding af kønnene, løse moralske stan· 
darder, alkoholisme og udbredelsen af 
uskønne publikationer. Disse ubehagelig
heder må og skal holdes på afstand, og 
dette kan kun ske ved at adskille mus
limske børn fra ikke-muslimske børn. 
Det kan ske på den måde, at så snart vi 
muslimer f§r flertallet i en skoles foræl
drenævn, bør vi gøre vort til, at hele 
undervisningen bliver muslimsk, og at 
islamisk tænkemåde gennemsyrer hele 
undervisningsforløbet. På denne mAde 
vil det ikke vare længe, inden resten af 
børnene enten er blevet muslimer, eller 
at deres forældre har taget dem ud af 
skolen. Dette sidste skaber plads til nye 
muslimske børn". 

Sarwars højre hånd er en tysk - til 
islam omvendt - lærer, ved navn 
Mustaqim Bleher, og denne germanske 
muhammedaner har denne særegne 
opfattelse af, hvad uddannelse er: 

"l vore skoler, de skoler, vi nu er i gang 
med at danne overalt, gennemsyrer islam 
alt, hvad vi foretager os. Geografi, for 
eksempei er i de engelske skoler alt for 
euro-centrisk. Vort centrum er Mekka -
ikke Bruxelles eller London. I social
undervisning vil al omtale af homoseksu· 
alitet, feminisme og anden fornærmende 
litteratur være bandlyst. Og historie er et 
kapitel for sig selv: I Europa har vi været 
vant til, at muhammedanismen var skur
ken. Dette ændrer vi Vi lærer dem om 
svinet Richard løvehjerte og om det lede 
i alt det, han stod for, og hvad angår . 
videnskab, er udviklingslæren bandlyst. 
For os muslimer går religion og viden
skab hånd i hånd". Såvidt Mustaqim Ble-
her, denne muhammedaner, som med 
germansk orden og akkuratesse har taget 
sig på at rydde op i den dekadente briti
ske hverdag. Ikke nogen lystig kombina
tion! 

Islamiske overvejelser - om "hellig · 
krig" i England! 

Rushdie-sagen skabte problemer for 
de britiske muslimer over en bred front 
Også problemer for muslimerne selv i 
deres egne grupper . 

Lederen af muslimerne i Bradford, dr. 
Akhtar, er indstillet på, at det nu snart vil 
komme til et ordentligt opgør mellem 
muslimerne og englænderne, omend han 
endnu ikke er klar over, hvordan opgøret 
vil arte sig: 

Han siger: "De muslimer, som fmder 
det utåleligt at leve i et England, som er 
inficeret af Rushdie-viruset, bør alvorligt 
overveje to muligheder: Enten at emigre
re til Islams Hus "hijra•- eller at erklære 
England "jihad" - hellig krig. Det sidste 
kan synes en umulighed, fordi der er så 
mange englændere imod os, men det 
behøver ikke at være en umulighed, for 
vi har Allah på vor side - og England, 
ligesom alle andre lande i verden, til
hører Allah, så han vil hjælpe os i kam
pen". 

Og dr. Akhtar fortsætter: 
"Der er nok ingen tvivl om, at hvis 

muhammedanerne vælger "hijrah" altså 
emigration til Islams Hus, vil det blive 
mødt med stor velvilje fra den britiske 
regering - men ikke-muslimer bedes 
venligst have in mente, at sidste gang. 
der var en "hijrah", hvor muslimerne 
samledes i Islams Hus, endte det i en 
eksplosion, hvor den forenede muslimske 
magt spredte sig i de omkringliggende 
lande med lynets hast - både militært og 
åndeligt". 

Med andre ord: Uanset hvordan vi ter 
os, bliver der ballade! Det er jo ikke spe
cielt lyse udsigter for de sagesløse eng
lændere. 

Mens England sov - ! 
Det foruroligende - og det, der vel nok 

-adskiller England fra Danmark - er, at 
diskussionen om den muhammedanske 
trussel ikke rigtig synes at eksistere i 
England - undtaget de lå gange, hvor 
massedemonstrationer og bål og brand i 
gaderne vækker befolkningen gennem 
TY. 

Beslutningstagerne er stadig mærke
ligt handlingslammede, og de indflydel
sesrige i England bor stadig i omJider, 
hvor den muslimske optræden er ikke
eksisterende eller i hvert fald meget lidt 
synlig. 

I de såkaldte "rural areas• i grevska
berne omkring London bor de rige, de 
indflydelsesrige - dem, der har magten i 
England (lidt flot sagt - men ikke helt 
skævt). 

De bor i deres landsbyer i Surrey, i 
Hertfordshire, i Kent - og tager deres 
halvanden times togtransport til og fra 
London City hver dag - uden at bestille 
ret meget andet undervejs end at lå læst 
aviserne: Moigenaviseme ind og eftermid
dagsaviserne på vej hjem. 

For disse mennesker er muhammeda
nerne noget med en eksotisk frokostre
staurant i Soho - eller det er den pita 
med chil~ man snupper på vej hjem. 

Ude i landsbyerne, hen under aften, er 
det et bæger med gutterne hjemme i 
landsby-pubben, og lørdag er det cricket 
på "the village green", og søndag er det 
barbecue hos naboerne. Til nød hører de 
fra deres søn eller datter om, at en mus
limsk araber har sat sin søn eller datter 
på deres kostskole. Ellers er muhamme
danismen for disse mennesker en by i 
Rusland. Det kan synes en forenkling. 
men er ikke destomindre nok det 
afgørende for, at englænderne stadig i 
vid udstrækning lader problemet hvile -
og i vid uds~kning lukker øjnene for 
den nærmest eksplosive forøgelse af 
muhammedanerbefolkningen. En for
øgelse, som med salamimetoden betyder, 
at den ene bydel efter den anden i Bir
mingham, i Leeds, i Manchester, i Lon
don falder til islam, -og som betyder, at 
Islams Hus bar en konstant strøm af 
prælater på vej til slaraffenlandet Eng
land. Sidste år alene åbnedes i England 
45 nye moskeer - det er een hver ottende 
dag. Og skole efter skole skyder op med 
muslimske lærerkræfter, og styret af 
imam'ernes visitats - ligesom vi tidligere 
havde bispevisitats i skolerne ( omend 
betydelig mere hyggeligt!). 

Skridt for skridt 
Bradford er allerede faldet helt i mus

limernes hænder - med en muslimsk 
boigmester og flertal i kommunalbesty-
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relsen. Med det til følge, at der ikke 
mere bliver givet spiritusbevillinger og 
klassiske pubber derfor må lukke ved 
ejerskifte, ligesom kommunale ungdoms
klubber nu mister deres tilskud, fordi der 
er tale om blandingsklubber, hvor drenge 
møder piger. 

Melchior og kronerne 
Bradford er en stor by, på størrelse 

med Århus, og den er den nærmeste 
større by ved Birmingham, hvor udvik
lingen går i den samme retning. Bir
mingham bliver givet muslimsk inden år 
2020, spår iagttagere. Og med sine fem 
millioner indbyggere er Birmingham en 
afgørende bastion for islam, som nu 
åbent spekulerer i magtOvertagelse. Dan
nelsen af "parlamentet" var det første 
skridt, og udtalelse på udtalelse fra de 
muhammedanske ledere kan tydes i den 
tetning. 

Islams nyttige idioter 
. Engang i 60'erne var der enkelte 
labour-kommuner i Storbritannien, som 
var meget optaget af, at indvandrerne 
skulle have mulighed for at bevare deres 
egen kultur, og der blev rundhåndet ydet 
diverse tilskud til hjemstavnsforeninger 
for muhammedanerne. Pengene blev 
naturligvis administreret af foreningens 
prælater, som tog imod dem med kys
hånd til islams udbredelse. 

Skikken med at dele penge ud, for at 
mubammedaneme kan udvide deres fun. 
damentalistiske og kvindeforagtende 
imperium, er nu helt og aldeles forsvun
det Og en engelsk journalist, som jeg 
fortalte, at den skik nu er taget op af dan
ske kommuner, slog syv kors for sig og 
spurgte, om danskerne da var fra forstan
den; og, tilføjede han så: 

"Det er kun nyttige idioter som eng
lændere og danskere, der tror, at bare vi 
er flinke og gavmilde ved islam, vil 
islam også være flinke og gavmilde ved 
os, når den tid kommer!" 

Søren Espersen 

Møde trods 
benspænd 

Jette Street, Den Danske Forening i 
København, havde inviteret de velkendte 
"anti-racister'' Bashy Quraishy og Jens 
Sejersen til sammen med MF Arne Mel
chior at dyste med argumenter imod 
Johan E. Christensen, Stop Stonnoskeen, 

I København bor en bistandsklient, der 
hedder Jette Street. I september !Ante hun 
Den Danske Forenings navn og fik for 
egen regning arrangeret et offentligt 
møde, hvor repræsentanter for begge syn 
på indvandringspolitikken skulle mødes 
og diskutere. 

Nogen må jo gøre noget for at sikre en 
demokratisk debat om indvandringen. 

En af de inviterede var Arne Melchior. 
Da bistandsklient Jette ingen penge 

har, gav hun gæstfrit overnatningslogi i 
sit hjem for paneldebattørerne fra provin
sen (herunder Flygtningehjælpens repræ
sentant). Men betale mødeomkostninger
ne i øvrigt - rejser for paneldeltagerne, 
lokaleleje ro. v. - kunne hun ikke. Hun 
måtte derfor opkræve et mødegebyr på 
20kr. 

Det fik Arne Melchior til at tage ciga
ren ud af munden. I øvrigt ifølge egne 
oplysninger efter inspiration fra den vel
kendte "antiracist'' Jens Sejersen, der 
også afslog at deltage med begrundelse i 
entreen. Jette Street skulle aldeles ikke 
opkræve den slags. Skulle der opkræves 
entre, skulle den gå til nødlidende på den 
anden side af jordkloden, sagde Melchior 
strengt. Ikke til at dække Jettes udlæg. 
Ellers ville Arne Melchior blive væk. 

Mogens Glistrup, Trivselspartiet, og Kai 
Pedersen, Den Dan.ske Forening, ved et 
debatmøde 2419. 

Først sagde de to "anti-racister" ja. 
Derpå sagde de nej. Derpå henstillede 
Sejersen til Melchior, at han også skulle 
sige nej, hvad han så lydigt gjorde "i 
solidaritet med Sejersen". Derpå sagde 
Quraishy atter ja! 

I stedet for de frafaldne deltog med 
kort varsel Birgitte Olesen, Kristeligt 
Folkeparti, Aksel Bang Termansen, Dansk 
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Derefter tændte han en ny cigar og blev 
væk. (Og et dybt hæderligt menneske fra 
Kristeligt Folkeparti kom i stedet). 

Danske bistandsklienters finansierings
problemer, når de forsøger at holde 
demokratiet i gang, rager Arne Melchior 
eo høstblomst. 

15. januar afholdt CD og Den Danske 
Forening i fællesskab debatmøde i Ikast 
CD stod for det praktiske og Melchior og 
Ole Hasselbalch var på scenen. Der blev 
også her opkrævet mødegebyr på 20 kr. pr. 
deltager - og forhandlet øl og vand med 
fortjeneste. Der kom over I 00. Ha.sselbalcb 
fik for gebyret dækket 250 kr. til en tog
billet fra København, meo måtte selv 
betale dyrt hotel foruden en andel på 625 
kr. i mødeannoncen. DDF har aldrig ffiet 
noget regnskab for mødet. Hvor resten af 
pengene er blevet at; har CD ikke oplyst. 

De er vel gået til nødlidende i Langt
bortistan, må man formode! 

For de er vel ikke gået til CD, som har 
statstilskud? Eller til Melchior, som rej
ser på fribillet? 

Arne Melchior er ihærdig læser af 
Danskeren. 

Vi sender ham derfor denne hilsen: 
Hvor usselt! 

0.H. 

Flygtningehjælp, og Kaj Ove Krogh, 
Dansk Islamisk Forening for Fred og 
Miljøbevarelse. Se billedet 

Kaj Ove Krogh mente, at Jorden kan 
rumme mange flere milliarder menne
sker. De øvrige 5 paneldeltagere var eni
ge om nødvendigheden af eo præventi
onsindsats i Den Tredje Verden. Det 
kneb mere med at nå til enighed om dan
skernes ansvar, når/hvis man ikke vil 
begrænse befolkningsvæksten i den mus
limske verde~ • 



DDF har været med til at vinde en 
førstepris. Endda i en amatørrevy-kon
kurrence. 

Fyens Stiftstidende kunne 13. juli be
geJstret meddele, •t "Fynske amaiører 
gik til tops på revy-festival" ... . "Den 
unge odenseanske amatør-teatergruppe 
Skarntyderne sluttede i top ved Dan
marks første revyfestival i Rebild Bakker 
med sit stærke, satiriske nummer om 
Den Danske Forening". 

Nummeret hed åbenbart "Jul i Den 
Danske Forening" og er skrevet og in
strueret af, en Peter Milling, der siges at 
være skuespiller ved Odense teater. Tek
sten påstås at være "genial", så det er 
beklageligt, at den begejstrede stiftsli
dende ikke bringer det mindste af den. 

Dommerkomiteen bestod af det nok
som bekendte mondæne revy-forfatter
par Ida og Bent From samt en ukendt 
skuespiller. 

"Men Ida From sparede ikke på super
lativerne, da hun kaldte Skarnryderne 
frem som første prisvinder: 

... I tog fuldstændig fusen på os med et 
helt usædvanligt nummer om et lige så 
usædvanligt emne. Med en fantastisk 
scenefremførelse og en genial tekst ... " 

De prisbe)Ønnede - 2 m + I k - ses på 
et stort ledsagende foto iført et paramili
tært antræk med iøjnefaldende skrårem
me, og deres "fantastiske scenefrem
førelse" får følgende bedømmelse i Stif
ten: 

"Et på en gang humoristisk og stærkt 
provokerende nummer om ny-nazisme. 
Sd gåsehuds-fremkaldende, at et par til
skuere forlod salen i Rebild, selv om 
skråremmene i den langsomt udleverede 
sig selv". 

I billedteksten oplyses læserne om, at 
det forestiller et julemøde i DDF. "Og så 
får både tyrker, iranere, negre, jøder og 
mange andre en på skråremmen ... " 

Man kan nok grunde lidt over, hvorfor 
mon "et par tilskuere" forlod salen i 
Rebild under den "fantastiske scenefrem
førelse"! 

Man kan også undre sig over, hvad det 
er for et julemøde i DDF. revyskriver 
Milling har sin inspiration fra. 

Mindes nogen nogensinde at have set 
nogen skrårem ved noget som helst 
mødeiDDF? 

Eller at tyrker, iranere, jøder eller 
andre har fået "en på skråremmen" ved 
DDF's møder hvad enten ved midsom
mer eller juletid? 

Men hvad skidt! Når nu formålet er så 
godt, kommer det vel ikke så nøje an på 
midlerne! 

Og de prisbelønnede skidtspredere har 
jo selv valgt at betegne sig som noget 
giftigt ukrudt! 

~~~~~-KULTUR~~~~~~~~~~~~ 

Fynske amatører gik 
til tops på revy-festival 
o..-.,ort" ..-..-... -...,.....s-~-,. 
olwnc'1~~; 
Y'4 "-hr."" .....,.r .. ; ... 11&.:biW 
ldk•..a.il,lol:'.r. 
1i:. .... W"UU
-0roJ>.i"i..For. 
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"''" 

Skråremme? 
Research 
Udsnit af teJefoninterview med forfatteren til "Jul i Den Danske Forening", skue
spiller ved Odense Teater, Peter Milling: 

Spørger: Må jeg være nysgerrig og spørge, hvordan har du lavet research før du 
kunne skrive sådan et stykke, har du været til mange møder med os? 

Peter Millillg: Nej, det har jeg ikke. Det må jeg indrømme. Det - øh - , men hvad 
kan man sige. Det var sådan mere ud fra, hvad, hvad der kom i, - øh - fremgik af 
udtalelser fra jer og den slags, ikke. Og - tja altså. 

Vi måtte ikke se os selv 
Da et af DDF's styrelsesmedlemmer 

Harry Vinter havde læst den appetitvæk
~de artikel i Fyens Stiftstideode om vor 
medvirken til revyprisvindemes triumf, 
fik ban den - syntes ban selv og vi andre 
- gode ide at invitere truppen til DDF's 
landsmøde i Fredericia 27. september, så 
de kunne opføre deres prisbelønnede 
nummer der og en del af os dermed li 
lejlighed til at se det - og os selv i deres 
opfattelse. 

Men denne venlige invitation blev 
skam afslået-kan man nu forstå det? 

Afslaget begrundedes med, at Skarn
tyderne "er imod det, DDF står for". 

Det er nu nok lidt svært at forstå 
begrundelsen. De prisbelønnede synes 
nemlig slet ikke at vide noget om, hvad 
DDF står for. Telefonisk adspurgt 
indrømmede både revystykkets for1åtter 
og en repræsentant for Skarntyderne, at 
de aldrig har deltaget i noget af DDF's 
møder, og at de heller aldrig har læst 
noget af foreningens skrifter! 

Men det er åbenbart ikke nødvendigt, 
inden man fælder sin dom og hænger 
andre ud som ''nazister" m.m - når bare 
man på forhånd ved, at man er imod dem 
og selv har de "rigtige" meninger! 

• 
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Vi er røde - vi er hvide ... 
Jette Street fra København bekender i denne samtale med Harry Vinter klart kulør: 

Harry nnter: Første gang jeg så dig, 
var på TV for et års lid siden i udsendel
sen "45 minutter". r0r du medlem af 
DDF dengang? 

Jette Stteet Jeg var lige blevet det. Jeg 
havde læst Danskeren, som jeg lånte af 
en bekendt, i et par år. Så jeg vidste, hvad 
foreningen står for. Jeg vidste, at den 
hverken er racistisk eller højreeksttemi
stisk, eller hvad den ellers er blevet 
beskyldt for. Jeg vidste, at den er en fore
rung af hæderlige mennesker, der med 
god grund er alvorligt bekymrede for 
Danmarks ve og vel. Men jeg havde også 
bemærket, at det især var ældre menne
sker, tidligere frihedskæmpere, eller folk, 
der havde rundet de 40, der tegnede for
erungen. Derfor følte jeg, at det var min 
pligt som ung at engagere mig i arbejdet. 
Derfor meldte jeg mig ind. 

H V.: Hvordan var det at komme I TV? 
Jeg går ud fra, at det var din første 
optræden i de elektron/ske medier? 

J.S.: Ja, det var det. Jo, det var spænd
ende. Det gik egentlig meget hurtigt. Der 
blev lavet optagelser i min lejlighed og 
på legepladsen udenfor. Da vi skulle i 
studiet, fik vi S minutters orientering, og 
så var udsendelsen i gang. 

I dagene efter fik jeg mange positive 
tilkendegivelser fra folk. Kon tid efter 
var jeg heldig at Il mulighed for at flytte 
fra den boligforerung, jeg boede i. Der 
var 60 pct. udlændinge, og jeg måtte hele 
tiden slå over i engelsk for overhovedet at 
gøre mig forståelig. 

Det er simpelthen for groft, at man 
ikke kan gøre sig forståelig på dansk i et 
boligområde i Danmark! Men det, der 
slog hovedet på SØllllllet, var, at min søn. 
som dengang var knapt 2 år, ikke kunne 
Il lov at lege i fred, når han var på lege
pladsen. 

Han blev kanøflet af de fremmede 
børn, og de tog hans legetøj. Det nyttede 
ikke noget, at jeg forsøgte at blande mig. 
De gad overhovedet ikke at tage sig af, 
hvad jeg sagde, fordi jeg er kvinde. 

Det var jo også frustterende at have 
ham ti.I at vokse op i omgivelser, hvor der 
overhovedet ikke blev talt dansk. 

Jeg er glad for, at jeg slap væk derfra. 
Fra bekendte, der stadig bor der, ved jeg, 
at det ikke er blevet bedre. Tværtimod. 
Når det ikke ender med en eksplosion, 
skyldes det udelukkende, at danskerne er 

Jelte Stred 

et uttoligt langmodigt folkefærd. Men 
hvis indvandringen fu lov til at fonsætte, 
bliver forholdene jo sådan overalt i lan
det. 

Derfor er det nødvendigt at gå til mod
stand nu. 

H V.: Og du har virkelig engageret dig 
i DDF med liv og sjæl. Du er især inter
esseret i bøme- og ungdomsarbejde? 

J.S.: Ja, jeg har været rundt på mange 
skoler i København for at interviewe bør
nene. Resultatet bruger jeg til foredrag, 
jeg holder rundt omkring. 

Det mest skræmmende er, at mange 
børn er begyndt at betragte sig selv som 
racister, fordi moderigtige lærere har 
bildt dem ind, at de er racister, hvis de 
vægrer sig mod at fl en fremmed kultur 
trukket ned over hovedet. Ja, man har 
endog bildt dem ind, at de er racister, 
hvis de føler vrede over at blive mobbet 
eller direkte tævet af de fremmede børn! 

Der findes lærere, der bevidst indpren
ter de danske børn, at de ingen værdi har, 
at deres kultur er nul og nix. 

Lærerne viser så at sige ingen respekt 
over for vores gamle land. 

H V.: Hvad med opdragelsen til demo
lcratlSk medleven, som i-Ovenforeskriver? 

J.S.: Den ligger det unægtelig lidt 
tungt med, når mange lærere ser det som 
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deres opgave at nedbryde de danske 
børns tro på sig selv. 

Jeg har sågar været ude for en lærer, 
som pralede af at have organiseret psy
kisk terror over for tte elever, som på 
baggrund af lærerens forskruede definiti
on var nået frem til den konklusion, at de 
måtte være racister! 

H. V.: Det lyder som kulturelt og folke
ligt selvmord. 

J.S.: Det er det. De danske børn bliver 
usikre og bange. De større drenge har det 
problem, at de simpelthen er bange for 
de udenlandske drenge, som altid opttæ
der i flok, bl.a. i kraft af deres store fami. 
lier. Der er store drenge, som simpelthen 
ikke tør at gå en tur på Sttøget om afte
nen af frygt for at fl tæv af bander af 
indvandrerdrenge. 

Pigerne har det ikke bedre. De kan 
simpelthen ikke Il lov til at gå i fred. 
Indvandrerdrengene overgramser dem 
fuldstændig uden hæmninger. 

Imens bliver indvandrerpigerne holdt 
under opsyn derhjemme. De skal giftes 
med en mand fra hjemlandet, så der kan 
komme endnu flere indvandrere hertil. 

H V.: Alligevel sker det, at danslæ 
piger gifler sig med indvandrere. Man 
hører Jævnligt om børnebortførelser, 
mord og andre tragedier. Har skolen for
sømt at oplyse børnene om, hvad islam 
stdrfor? 

J.S.: I allerhøjeste grad. I skolen hører 
de kun om kultwberigelse, smukke drag
ter og flotte bjerge. Skolen svigter totalt 
de danske børn. 

H V.: Hvordan ser du din søns fremtid, 
hvlS det her får lov til at fortsætte? 

J.S.: Så vil han og andre danskere om 
Il årtier komme til at leve et liv i forned
relse på muslimernes nåde og fromme. 
Det er uhyggeligt at tænke på. Men jeg 
håber, at min viden vil gøre ham 
opmærksom på, at der er noget rivende 
galt, og han vil fonsætte kampen imod 
systemet, hvis det går så vidt. 

H V.: Tror du, at indvandrerne vil sør
ge godt for dig og mig, ndr vi bliver gam
le? 

J.S.: De bar deres familietraditioner. 
De giver pokker i dig og mig. 

H V.: Du arbejder ikke for tiden? 

1 
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J.S.: Nej, jeg er på bistand. Jeg blev 
nødt til at holde op med at arbejde, fordi 
jeg ikke kunne a pasning til min søn. Og 
så prøver vore politikere at bilde os ind, 
at det,lll' et velfærdssamfund, vi lever i. 
Men de mærker selvfølgelig heller ikke 
noget til de ringe foxhold, som vi lever 
underidag. 

H V.: Der er ikke råd til vuggestuer til 
danske børn, men der er rdd til moders· 
målsundervisning til vildt fremmede. Og 
mens arbejdsløsheden vokser. strømmer 

voksende skarer af indvandrere hver dag 
ind i landet Får denne galskab dig ikke 
somme tider til at blive overvældet . af 
afmagtsfølelse? 

J.S.: Nej, det er lige hvad folketings
flertallet ønsker at opnå.. Men mig f!r de 
ikke ned med nakken. Jeg bliver ikke 
træt! Kampen for Danmark og vore børn 
skal føres til ende. Og den er først lige 
begyndt! 

H. V.: Tak for samtalen. 

Fremmedpolitisk 
TV-kokkeri og danskerhad 
fremkaldte raceri-sabotage 

Den hurtigttalende TY.modekok 

Landet rundt 

Søren Gericke forulempede 16/9 i sin 
udsendelse på den københavnske "Kanal 
2" groft nogle dansksindede deltagere i 
programmet og afskar dem fra at forklare 
sig. Hertil føjede han, at danskerne er 
fede, forædte medisterpølsespisere. Nat· 
ten efter blev hans forretning raseret 
Han fremstilles nu i pressen som en for· 
svarer for ytringsfriheden, der forulem
pes af "racister". Det vides ikke, hvem 
der har udført sabotagen, men det anta
ges, at det drejer sig om en københavnsk 
gruppe, der har opfattet ham som frem
medmedløber. 

Hovedstadsområdet 

Jugoslav-skydeøvelser 
Tre jugoslaver anholdtes i forbindelse 

med skyderier på vejene i Skovlunde. De 
to var i forvejen kendt af politiet som 
tyveknægte. De havde søgt tilflugt hos 
en bekendt, hvor politiet foruden en ræk
ke formodede tyvekoster fandt en skarp
ladt 9 mm pistol. 

Tomme patronhylstre i kvarteret 
bekræftede de opskræmte beboeres 
påstande. De havde bl.a. set jugoslaverne 
skyde til må.Is efter gadelamper. 

De pistolskydende tyveknægte blev 
efter afhøring løsladt 

(Kilde, B.T. I SIS 92). 

Gør-det-selv aktion 
En modstandsgruppe på Vesterbro i 

København har i september gennemban
ket nogle afrikanske narkohandlere. 
Begivenheden blev først søgt fremstillet i 
pressen som et "racistisk" overfald. På 
Københavns Radio 8/9 fortæller en af 
gruppens medlemmer "Kim" imidlertid 
om baggrunden, som bl.a. er, at politiet 
har været magtesløst over for afrikaner
nes aktiviteter, der gør livet til en pesti
lens for beboerne i kvarteret Gruppen 
angives at tælle 35 mand. Politiet oply
ser, at efterforskningen er vanskelig, idet 
ingen i kvarteret kan/vil fortælle politiet 
om, hvem der står bag overraldet. 

(Kilder. B.T. S/9, 6/9, 719 92; Ekstra Bladd 1019 
92). 
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Midtsjælland 

Kulturberigelse 
på landeyejen 

En 30-årig,familiefar, der kørte på lan
devejen fra Holbæk til Ringsted med sin 
kone og 2-Arige barn, blev irriteret over, 
at en anden bil lagde sig ganske tæt bag 
ham. Gennem ruden gav han derfor den 
anmassende "fingeren•. 

Det skulle han åbenban ikke have 
gjort. For i den fremmede vogn sad 3 
tyrker fra Holbæk- Ved et lyskryds uden 
for Ringsted sprang de ud af bilen og 
gennemtævede både den foxmastelige 
dansker og hans kone. Manden blev bl.a. 
sparket i ansigtet Det 2-årige barn und
gik-åbenbart at blive inddraget i volds
udøvelsen. 

De følsomme tyrker, som stak af, blev 
senere anholdt af politiet i Holbæk- De 
sigtes for grov vold. 

Vore "gæster" bar sandelig mange 
veje til at bibringe os den "kulturberigel
se", som indvandrerlobbyen påstår, at de 
medfører. 

( Kilde : Holbek Amu Vemtreblad 1/S 92). 

Vestsjælland 

Sabotage mod asylcenter 
To unge mænd blev i august fængslet 

for sabotage mod asylcentret i Jyderup. 
De havde søgt at sætte ild på det med 
brandbomber. 

(Kilde: Jyll.-Post. 30/8 92). 

Fyn 

Sammenstød 
I Stige ved Odense måtte politiet ryk

ke ud for at stoppe optræk til en større 
konfrontation mellem unge danskere og 
udlændinge. Hos udlændingene ' konfi
skerede politiet bl.a. et skarpladt haglge
vær. 

(Kild•: Jyll.-Post. 30/8 92). 

' 
Knivstikkeri 

6 mænd fra Odense var i september 
indblandet i et kæmpeslagsmål med en 
gruppe fremmede ved et diskotek i byens 
centrum. 

En dansker blev livsfarligt såret af et 
dybt knivstik i ryggen, mens en anden 
file mindre snitsår i lænden. 

En 23-årig statsløs palæstinenser vare
tægtsfængsledes for medvirken i kniv
stikkeriet. 

(Kilde: B.T.1419 92). 

Sønderjylland 

Sabotage mod asylcenter 
To gymnasieelever bar forsøgt at sætte 

ild til asylcentret i Gram ved at kaste en 
benzinbombe mod det. Det lykkedes 
ikke. 

Politiet i Haderslev hemmeligholdt 
angrebet i mere end en uge. 

Asylcentret blev senere meget omtalt 
p.g. af de omfattende butikstyverier, der 
udgik derfra. 

Politiet i Haderslev klager over mang
lende samarbejdsvilje fra Dansk Røde 
Kors' personale i asylcentret til opkla
ring og forebyggelse af ulovlighederne. 

(Kilde: Jyll.-Post. UIO, 10/10 92). 

Østjylland 

Sammenstød 
I Fredericia er der jævnlig sammen

stød og slagsmål mellem asylsøgere og 
danskere. 12. september opstod der et 
kæmpeslagsmål, da en asyls.øger, som 
efter tidligere slagsmål havde karantæne 
fra en beværtning i byen, hidkaldte for
stærkning fra Dansk Røde Kors' asyl
center. De fremmede ryddede baren; 
nogle slog bunden ud af flasker for at 
bruge dem som våben; andre var 
bevæbnet med knive. En af de tilkaldte 
politifolk måtte affyre varselsskud for at 
dæmpe gemytterne. 

En uge efter var det galt på ny. Med en 
regn af flasker og porcelæn ville asyl
søgende udlændinge hindre gæster i at 
komme ind og ud af værtshuset. Politiet 
måtte rekvirere assistance af bundevogne 
fra både Vejle og Kolding. To libanesere 
andetstedsfra, der besøgte asylcentret, 
blev anholdt. 

Borgmesteren bar nu henvendt sig til 
Direktoratet for Udlændinge for at ft 
asylcentret flyttet. 

Som det måske vil huskes, var det 
byrådet i Fredericia, som for nogle Ar 
siden fik forhindret nogle modstandere 
af fremmedinvasionen i at mødes i byen. 
Det begrundede sin udanske aktion med, 
at byen altid havde budt fremmede vel
kommen! 

(Kilder. B.T. 1319, 2119 92; Fredericia Dagblad 
24'9 92; Jyll.-Po,1. 1/10 92). 
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Østjylland 

"Feltmadrasser" hængt ud 
I Århus bar ukendte personer opsat 

plakater over hele byen med billedet af 
en navngiven dansk pige med sin mus
limske kæreste. Pigen udbænges i pla
katteksten som "landsforræder" og "felt
madras» (besættelsestidens betegnelse 
for de piger, der omgikkes tyske solda
ter). Plakatmageriet bar forudsat adgang 
til trykfaciliteter ud over, hvad der kan 
mobiliseres i et almindeligt hjem: 

(Århus Stiltstidcodc). 

Langmodigheden slut? 
6. oktober holdt DDF møde i Århus, 

hvor formanden Ole Hasselbalcb talte 
om "Goebbels' børn". Nogle af disse 
demonstrerede udenfor og søgte at for
hindre eller genere mødet 

Det er jo ikke noget nyt. Det er det 
derimod, at en del unge studerende, der 
ville deltage i mødet, åbenbart ikke var 
til sinds at lade sig kujonere afmødestor
mernes voldsmetoder. De mødte nemlig 
op med stokke og kæppe for at kunne 
værge for sig. 

Politiet sørgede for at ekspedere 
"demonstranterne" væk, inden det kunne 
komme til konfrontationer. 

BZ-eme vendte så i stedet deres skyts 
mod politiet To patruljevogne blev dæn
get til med de velkendte plasticposer 
fyldt med maling. En enkelt af demon
stranterne ventes tiltalt, fordi ban kaldte 
en af politifolkene for "nazist''. 

(Kilde: Århus Stiftstidocde 7/10 92). 
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Palæstinensisk forbryder
rede i Gellerup 

"Danmarks store landsavis", mingois
mens hjemorgen Jyllands-Posten, bragte 
25/6 i sit "Familie og bolig" -tillæg flere 
af de sædvanlige hjertegribende pep
artikler om integrationen af de fremme
de, ikke mindst i den noksom bekendte 
Gellerup-park i de vestlige Århusforstæ
der. 

På forsiden af hovedsektionen kunne 
man samme dag læse, at kriminaliteten 
blandt unge palæstinensiske "flygtninge" 
i Gellerupparken nu er så stor, al politiet 
i området Slår alarm. 

Politiassistent Søren Falk fra områdets 
næipoliti, der må fonnodes a1 have alle 
problemerne tæt inde på livet, udtaler 
bl.a: 

• Allerede nu bruger vi S!Ørsteparten af 
vores tid på palæstinenserne, der står for 
en meget stor del af de overfald, indbrud 
og butikstyverier, vi har. En enkelt 
måned var vi oppe på 16 anmeldte over
fald. Hvis der ikke gribes ind meget 
snart,_ vil vi om kort lid have en gruppe 
på mindst 100 unge kriminelle palæsti
nensere her i området." 

Integrationslederen fra Dansk Flygt
ningehjælp kan intet gøre og tvivler i 
Øvrigt på, "at palæstinenserne skulle 
være særlig kriminelle. Det er ikke mit 
indtryk.. 

Rådmand Eva Tørnæs siger, at Kom
munen arbejder på al standse koncentra
tionen af indvandrere og flygtninge i 
Gellerup - men det skal naturligvis ske 
ad frivillighedens vej! 

Som om danskerne nogensinde var 
blevet spurgt, om de frivilligt vil afstå 
deres land til fremmede - her altså endog 
til fremmede forbryderbander. 

(Kilde: )ylL•Post. 25/6 92). 

Midtjylland 

Asyl til jugoslavisk 
tyveknægt? 

En 25-årig jugoslav havde illegalt 
krydset grænsen og slået sig sammen 
med 3 herboende landsmænd om tØjty
verier til sekscifrede beløb fra forretnin
ger i Hobro og Viborg. 

Retten i Hobro lod ham slippe med 3 
mAneders betinget fængsel. 

Anklagemyndigheden fik ham vare
tægtsfængslet i 14 dage med henblik på 
udvisning. 

Om det lykkes at slippe af med den 
illegale indvandrer og tyveknægt, synes 

dog tvivlsomt I retten meddelte han 
nemlig, al han nu ville søge asyl i Dan
mark! Efter varetægtSfængslingen vil 
han derfor sandsynligvis blive anbragt i 
Sandholmlejren, indtil hans asylansøg
ning er færdigbehandlet. 

De 3 andre kumpaner blev efter afhø
ring løsladt. Om udvisning af dem er der 
slet ikke tale. 

(Kilde: Aalbo'i StiftsL 4/6 92). 

Vestjylland 

Hævn-sabotage mod 
tyrkerklub 

I Esbjerg, hvor en 20-årig dansker var 
blevet myrdet af en ung tyrk, blev den 
tyrkiske klub, hvor mordet var foregået, 
angrebet af ukendte med en molotov
cocktail, som blev kastet mod yderdøren, 
dog uden at gøre større skade. 

(Kilde: ElætraBladet "}J)f9 92). 

Nordjylland 

Sag med bid i 
Under ophold på en restaurant i Fjer

ritslev gjorde en iraner tilnærmelser til 
en af de andre gæster, en 32-årig kvinde 
fra egnen. Han blev imidlertid afvist I 
stedet forlod hun restauranten, men et 
stykke nede i hovedgaden blev hun ind
hentet af iraneren, der vred hendes arm 
om på ryggen og meddelte. at han ville 
elske. Kvinden gjorde imidlertid laaftig 
modstand, og efter en forflandling nåede 
parterne til det kompromis, at hun skulle 
være med til "anden kønslig omgang", 
som det hedder i politisproget 

Efter at alting var bragt i rette position 
med henblik herpå, bed kvinden imidler
tid til, således at blod og andet faldt ned 
på fortovet 

Den iranske voldtægtsmand blev såle
des slået på flugt · en sæ!J)ræget sex-op
levelse rigere og lidt ringere udstyret til 
fortsættelse af sine gøremål! 

(IGJde: Aalborg Stifutid. 11/6 92). 

Fra andre lande 

Sverige 
Asylstøtte højere end 
socialhjælp 

Som et led i den svenske spareplan 
skal bidragene til asylsøgere skæres ned, 
så staten sparer 200 millioner kroner, 
bekræfter statssekretæren for indvan
drerspørgsmål, Lennart Rohdin, over for 
Svenska Dagbladet. 

"Jeg synes, at det er rimeligt, at bespa
relser, som rammer aUe i landet, også 
rammer dem, som opholder sig i landet 
for at B deres asylansøgninger behand
let", siger stedfortrædende generalin
spektør Lena Håll-Eriksson. "Asylstøtten 
ligger i dag i mange tilfælde over social
hjælpen. En sænkning af asylstøtten bli
ver således en tilpasning til socialhjæl
pen". 

(Kilde: Svensb Dagbladet 2W 92). 

Somaliers knivdrab 
straffrit? 

Fri.kendelsen af en 17 -årig somalier, 
der i juli dræbte en 26-årig mand i 
Jakobsberg med en kniv, er nu appelleret. 

Chefanklager Kurt Liljeqvist vil have 
den unge somalier dømt for drab eller 
vold med døden til følge. Byretten i 
Jakobsberg frikendte for nylig den 17-
årige med den motivering, at ban følte 
sig truet på livet og handlede i nødværge. 
Anklageren mener derimod ikke, at der 
var tale om nødværge. 

(Kilde: Svccsb Dagblade< 23/4 92) . 

Peruanske terrorister får 
asyl 

18 tilhængere af den peruanske terror
organisation "Den lysende sti" kan B lov .... 
til at blive i Sverige, oplyser Invandrar- ~ 
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verkets pressechef; Marie Andersson. 
Det skete kun to dage efter, at Invandrar· 
verket 15. september fastslog, at ingen af 
oxganisationens tilhængere kwme regne 
med asyl på grund af oxganisationens ter
roraktioner. Men nu er situationen foran
ruet, efter at Perus præsident Fujimori 
har meddelt, at alle guerilla-ledere, som 
befinder sig i udlandet, mister deres pe
ruanske statsboxgerskab. Fujimori opgav 
navne på 50 personer i forskellige lande, 
herunder Sverige. 

Amnesty International havde protestbo 
ret mod beslutningen om at udvise de 18 
peruanere med den begrundelse, at de 
"risikerer at blive myrdet i Peru". 

"Vi kender til Den lysende Stis terror, 
men det ændrer ikke vort principielle 
standpunkt", siger Amnestys talsmand, 
Anital<lum. 

(Kilde: Svcnslca Dagbladet 1719 92). 

Storbritannien 

Islamisk retspleje i Bradford 
Asiatiske muslimer i Storbritannien 

truer med "islamisk retfærdighed" mod 
en asiatisk forretningsmand Mohammed 
Ramzan, der gennem sit finansieringssel
skab i Bradford har bedraget dem for to 
millioner pund på lån, der var optaget 
med pant i deres hjem. Lokale asiatiske 
forretningsmænd har udsat 15.000 pund 
for oplysninger, der fører til pågribelse af 
Ramzao, mens andre medlemmer af 
Bradfords muslimske samfund har svoret 
"at hugge hans hænder af" i overens
stemmelse med islamisk lov. 

"Nogle ønsker at dræbe ham på grund 
af fornærmelsen mod vores lov. Vi 
ønsker at bringe ham for retten - en mus
limsk ret'', siger et ledende medlem af en 
komite, der er nedsat af investorerne. 

(Kilde: 1be Iodependent 3 m 92). 

Tyskland 

"Flygtninge" og rentefod 
I Erhvervs-Bladet mere end antydes 

det, at den tyske mini-rentesænkning i 
begyndelsen af september var kædet 
sammen med en modydelse fra andre 
EF-lande. De skulle have lovet at hjælpe 

tyskerne mere til at lette det voldsomme 
pres af "flygtninge" mod Forbundsrepu
blikken. 

Som så ofte i EF-anliggender kommer 
der meget lidt konkret frem om, hvad der 
nærmere er lovet eller aftalt. 

(Kilde: Emmvs-Bwlct 15/9 92). 

Seksdobbelt asylsøger 
I de fleste lande, der kæler for falske 

flygtninge, kender man fænomenet med 
asylsøgere, der tilsvindler sig understøt
telse som flere personer. 

Et eksempel på, hvor groft systemet 
kan udnyttes, afsløredes for nylig i for
bundslandet Slesvig-Holsten, da en asyl
søger fra Nigeria omkom ved et ulykkes,. 
tilfælde. 

Det viste sig da, at han under forskelli
ge navne havde anmeldt sig som asyl
søger og hævet understøttelse i ikke min
dre end 6 af landene i forbundsrepublik
ken. 

For at lette og billiggøre sine rundrej
ser til de forskellige udbetalingssteder 
havde han anskaffet sig et rabatkort til de 
tyske jernbaner. 

(Kilde: Slem 618 92). 

Asylsøgende terrorister 
Fire kurdiske ledere blev 17. septem

ber mejet ned med maskinpistoler, da de 
mødtes til rådslagning på et værtshus i 
Berlin. 

Tysk politi har nu anholdt to libanesi
ske asylsøgere på 24 og 25 år i den vest
tyske by Rheine og sigtet dem for mor
det. 

De har antagelig ffiet en god betaling 
for ugerningen. De havde næsten 40.000 
D-mark på sig. 

(Kilde: Ttme lnteroatiooal 28/9 92; Jyll.-Post. 
7/1092). 

Kriminelle asylsøgere bør 
kunne udvises 

Den tyske delstat Baden-Wiirttem
bergs justitsminister, Thomas Schåuble 
(CDU), bar opfordret til en grundlovsæn
dring for at man kan gribe ind over for 
asylsøgere, der overtræder loven. 
Schåuble sagde, at den, der i betydeligt 
omfang eUer vedvarende begår lovover
trædelser, har mistet sin gæsteret og 
omgående må. forlade landet. Efter gæl
dende ret er det meget vanskeligt at udvi
se asylsøgere før atslutningen af deres 
asylsag. 

(Kilde: Siidclcutsche Zcitung 4/9 92). 
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Import af arbejdsløse 
Antallet af arbejdsløse udlændinge sti

ger kraftigt i Bayern. På et år er den sam
lede arbejdsløshed i den tyske delstat ste
get med 16 procent. For udlændingenes 
vedkommende er stigningen i samme 
tidsrum på 29 procent. 

(Kilde: Siiddoutscbc Zcitung 4/9 92). 

TV-regi i Rostock 
Fra aktionerne i Rostock mod frem

medinvasionen oplyses, at det tySke politi 
har afsløret, at fjernsynsfolk fra Frankrig 
og U.S.A. betalte unge for at gøre nazi. 
hilsen foran tv-kameraerne. 

(Kilde: Erbve.rvs-Bla<lel 1619 92 efter Lllbecker 
Naebricbtcn). 

Befolkningsdød i Berlin 
giver plads til de fremmede 

Der dør fortsat langt flere i Berlin, end 
der fødes. I det tidligere selvstændige 
Vestberlin med næsten 2/3 af byens ind
byggere er både andelen af døde og af 
fØ<lte imidlertid højere end befolknings
ruidelen. 

Den højere fødselsandel skyldes, at 
Yestberlin har langt hovedparten af det 
store antal fremmede. En fjerdedel af de 
nyfødte d6r i 2. halvår 1991 havde uden
landske forældre mod kun 3,7% i Østber
lin, hvor der kun er få udlændinge. 

I hele Berlin havde hver femte nyfødt 
udenlandske forældre. 

(K.ildc: Bc,liner Mo111enpost 8/1 92). 

Egypten 
Islamisk terror 

Danskeren har tidligere berettet om 
egyptiske islamiske fanatikeres vold mod 
det kristne, koptiske mindretal (1991 nr. 
3 s. 10). Men også moderate muslimske 
kritikere af fundamentalisterne rammes 
af disses vold og terror. 

Det er nemlig en - ganske vist ret 
udbredt - misforståelse, at den fanatiske 
islamiske fundamentalisme skulle være 
begrænset til shia-muslimerne og især de 
iranske under det derværende præstestyre 
efter ayatollah Khomeini. En anden fana
tisk retning har i mange år gjort sig gæl
dende blandt suonj-muslimerne og speci
elt i Egypten, hvor den har sit hjemsted 
og udgangspunkt i Cairos mere end årtu-

• 

• 
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sindegamle universitet al-Ashra, der er 
en international hovedbase for islam. 

De næsten pennanente forfølgelser og 
oveigreb mod de kristne koptere flam
mede i foråret op på ny i Dayrut-onuådet 
godt 300 kilometer syd for Cairo. Mus
limske ekstremister har dræbt adskillige 
kristne og desuden rettet angreb på 
repræsentanter for regeringsmyndighe
derne. (Jyll.-Post. '1:116, 21n, 16/8 92; 
Berl. Tid. 27/6 92; Inf. 2/9 92). 

Farag Foda var en kendt forfatter og 
journalist i Ægypten. I juni blev han 
mejet ned med automatgevær af en isla
misk ekstremist fra jihad-gruppen, der 
fører "hellig krig" i Ægypten mod alle, 
der protesterer mod dem. Han havde 
gjort sig bemærket ved at skrive imod de 
islamiske ekstremister som ·mørkets 
kræfter" og stod derfor sammen med fle
re andre intellektuelle afvigere på deres 
dødsliste som fjende af islam. (Kilde: 
Tune International 22/6 92). 

En anden af de religiøst dødsdømte 
forfattere er kvinde, Nawal al-Saadawi. 
Hun må leve under politibeskyttelse døg
net rundt på grund af sit feministiske for
fatterskab, som har forarget islams helli
ge. Flere af hendes bøger er forbudt i 
hendes hjemland og i adskillige muslim
ske lande. 

"De er imod os, fordi vi afviser deres 
fortolkning af islam ... fordi vi afviser 
deres politisering af religionen_ Vi er 
imod, at man bruger Allah til at nå poli
tiske mål", siger hun. 

Også nobelpristageren Naguib Mah
fouz må leve under politibeskyttelse. 
(Jyll.- Post. 7/9 92). 

Japan 
Rekordlav fødselsrate tru
er fremtidig styrke 

Japans befolkningsproblem er en stærkt 
faldende fødselsrate, der nu er på ca. 1,5 
og ventes at falde til 1,35 i 1996. Det vil 
føre til en kraftig stigning i befolknin
gens gennemsnitsalder med påfølgende 
mangel på arbejdskraft i industrien, 
belas01ing af pensionssystemet og under
minering af landets stærke økonomi. 

Vukningerne ventes imidlertid ikke 
begrænset til Japan selv, men at ville 
brede sig til mange andre lande både højt 
udviklede i-lande og japansk-stØttede u
lande i Asien, Afrika og Latinamerika. 

Nedgangen i fØdselsraten begyndte 
samtidig med oliekrisen i 1973 og skyl
des antagelig bl.a denne. Den medføne i 
Japan stærkt stigende priser på boliger, 
hvilket medvirkede til at forhøje ægte
skabsalderen og drive mange unge kvin
der ud på arbejdsmarkedet. Huslejerne er 
nu så høje, at omkring halvdelen af en 
arbejders løn normalt går hertil 

En væsentlig årsag til de meget høje 
boligudgifter er også, at der kun stilles 
helt utilstrækkelige jordarealer til rådig-

hed for boligbyggeri ved storbyerne. Det 
hænger bl.a sammen med mangler i lov
givningen og med det politiske systems 
manglende evne til gøre noget herved. 

Hvis det ikke lykkes at vende udvik
lingen, forudses det. at Japan ikke vil 
have befolkningsressowcer til at opret
holde sin økonomiske Styrke med påføl
gende alvorlige virkninger over hele ver
den. 

(Kilde: Tlw East bd. 27 nr. 3 s. 44-46). 

Bøger og tidsskrifter 

Kampens vilkår 
Ole Hasselbalch: 
Fem år for Danmark. 
(Den Danske Forening, 1992. 80 
sider. 35 kr.) 

Jyllands-Posten har skrevet pressehi
storie efter det nylige chefskifte, for i 
den ene ledende artikel efter den anden 
har bladet hånet og nedvurderet en stor 
gruppe af kernelæserne, nemlig den, der 
kritiserer den danske udlændingepolitik. 
Jeg mindes ikke noget fortilfælde, hvor 
et blad på den måde har hældt skældsord 
over hovedet på sine kernetropper. Den 
eneste formildende omstændighed er, at 
bladet liberalt lader kritikerne komme til 
orde. 

Redaktionen nøjes ikke med at marke
re kursskiftet og betone sin uenighed 
med disse kernelæsere, men den nye 
chefredaktør Jørgen Schleimann, der 
ellers blev modtaget med forventning og 
respekt, har direkte anstrengt sig for at 
demonstrere sin utilpashed med det sel
skab, han kom i. Det er læsere, skrev han 
den 17. september i det herrens år 1992, 
"hvis meninger vi ærlig talt ikke bryder 
os synderligt om", og snarere end i Jyl
lands-Posten synes de "at være åndeligt 
hjemmehørende i bladet Danskeren". 
Det åndelige format her illustrerede 
Schleimann med, at Ole Hasselbalch "er 
bare en mand, der tæller så primitivt som 
små børn, altså en, to, mange". 

Ole Hasselbalch, der er en slagkraftig 
polemiker, gav Jørgen Schleimann et 
fremragende svar i Jyllands-Posten den 
19. september. Men den beklagelige 
kendsgerning er, at der nu er endnu en 

mediebarriere at overvinde i arbejdet 
med at tilvejebringe forstAelse for de 
problemer, den danske nationalstats 
opløsning i en multietnisk forvirring vil 
rejse. 

Ole Hasselbalchs polemiske evne er 
også kommet til fuld udfoldelse i det 
skrift på 80 sider, "5 år for Danmark", 
som just er udsendt af Den Danske For
ening. Det er samtidig fortællingen om 
den modstand, foreningen har mødt i de 
fem år, og en afsløring af de snavsede 
midler, modstanderne har anvendt. 

Her præsenteres vi for modstanderne, 
afklædt til skindet: Jens Sejersen, Ejner 
Hovgaard Christiansen, Bashy Quarishy, 
Erik Jensen, Erik Mikkelsen osv. Her 
møder vi personer og organisationer, der 
søger at kvæle Den Danske Forenings 
arbejde med overfald og andre udemo
kratiske midler, og institutioner, der lader 
sig misbruge i samme øjemed. Medierne 
går naturligvis heller ikke ram forbi. 
Heller ikke bibliotekerne, hvoraf kun en 
snes abonnerer p! Danskeren, medens de 
modsatte holdninger bliver rigt forsynet. 

Når man som jeg ikke er medlem af 
Den Danske Forening, fordi jeg i sam
fundsdebatten ønsker at stå helt ubundet 
og uafhængigt, kan jeg med så meget 
større vægt fordømme de metoder, hvor
med såkaldte demokrater har søgt at 
bekæmpe foreningen. 

Selv de, der roser sig af en redelig 
holdning til udlændingedebatten, griber 
til ufioe midler. Dansk Flygtningehjælps 
daværende informationschef, Finn 
Slumstrup, bedyrede således, at de gik 
iod for "den størst mulige ytringsfrihed", 
og formanden, Nils Foss fulgte op med 
forsikringer om, at ingen ønsker censur .._ 
af debatten, men ikke des mindre udvir- ,. 
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kede Foss, at Ole Hasselbalch blev pillet 
af plakaten ved en debat, hvor han skulle 
være den anden indleder. 

Skriftet indeholder meget stof, der 
kunne være nyttigt i en håndbog, men 
desværre savnes det register, der kunne 
lette udnyttelsen af oplysningerne. 

Iøvrigt burde Den Danske Forening 
nok overveje at udgive et modstykke til 
Rune Bechs "Kan det virkelig passe''. I 
denne forbindelse et enkelt rad. Der er 
forskel på sproget, man skal anvende, når 
man søger at hverve tilhængere blandt 
sympatisører, henholdsvis omvende 
modstandere. Og det er i intet tilfælde 
klogt at tale om landsforrædere, når man 
mener folkeforrædere, for landsforræderi 
er et fastslået begreb, som man hverken 
kan eller bør rokke ved. Og det falder 

· Den Danske Forenings modstandere ikke 
induoder. 

Den Danske Forening tager klart 
afstand fra racisme og frelllllledhad, og 
dets talerør, Danskeren, er det eneste 
organ, der søger at samle og viderebringe 
systematiske oplysninger om udlæodin· 
geproblemerne i Danmark og udlandet. 
Den nye folkevandring stiller Europa 
overfor en kæmpeopgave. Skønt raceuro
lighederne ou senest i 'fyskland rummer 
advarsler også til os, er der alt for man
ge, der stadig anser det for en vigtigere 
opgave at bekæmpe dem, der peger på 
problemet, end at overveje, hvordan man 
kan undgå det 

Den Danske Forening bliver indtil 
videre mobbet som den grimme ælling. 
Blot det ikke bliver for sent, inden virke
ligheden går op for de kortsynede. 

Bjørn Svensson 

Fremskridtstroens 
nemesis 
Gilles Kepel: 
Gud tager revanche. 
(Gyldendals forlag, 1992. 
235 sider. 268 kr.). 

Den franske sociolog Gilles Kepel 
skriver i sin seneste bog, der på dansk 
har fået undertitlen "Kristne, jøder og 
muslimer generobrer verden", om den 
aktivisme og genopvågnen, som siden 
midten af 1970'eme har karakteriseret de 
tre store monoteistiske religioner. Han 
ser på ligheder og forskelle mellem de 
religiøse mobiliseringer i bl.a. Algeriet, 
Italien, Amerika og Israel. Den vigtigsce 
lighed, han finder, er nok, at alle de 

moderne religiøse lederes aktivisme 
udspringer af et opgør med den over
drevne tro på fornuften og fremskridtet, 
som kan spores tilbage til Den franske 
Revolution i 1789. 

Den vigtigste forskel ligger i den reli· 
giøse aktivismes konkrete politiske kon
sekvenser. Mens de kristne oprørere 
nemlig som selve grundforholdet i deres 
tr0 har en dualisme, der "giver kejseren, 
hvad kejserens er, og Gud hvad Guds 
er", altså skelner mellem religion og 
politik, så søger både fundamentalistiske 
muslimer og jøder at omforme samfun
det efter hhv. sharia - den islamiske lov 
- og ha/aha - den jødiske lov. Rigtignok 
fremfører også de kristne evangelikalske 
prædikanter i USA politiske krav mht. 
abort, homosexualitet, darwinismeunder
visning etc .• men de accepterer i modsæt
ning til muslimske og jødiske fundamen
talister, som intet overlader til individets 
frihed, de grundlæggende demokratiske 
spilleregler. Som Kepel gør opmærksom 
på, er det ikke tilfældigt, at kristne akti
vister som de eneste aldrig har anvendt 
vold som udvej - selv ikke i de dæmoni
serede kommunistiske tyrannier. 

Mellem jøder og muslimer er der også 
et vigtigt skelnemærke. Den religiøse 
overbevisning om, at jøderne er et fra 
resten af menneskeheden afgrænset og 
udvalgt folk, gør deres aktivister tilfredse 
med blot at beherske deres eget folk, 
mens Allahs soldater vil reUede hele ver
den. I lande, hvor der findes minoriteter 
af jøder og muslimer, vil de førstnævnte, 
ligegyldigt hvor fanatiske de er, derfor 
ikke udgøre nogen trussel for værterne, 
mens de sidstes huseren uundgåeligt vir
ker som kræft i det omgivende folkelege
me. Gilles Kepel berører i sin bog peri
fert de muslimske immigranters holdning 
i Europa De har en "fællesskabs-ten
dens", der bruges til indirekte at nedbry
de demokratiet, idet de benytter deres 
nemt opnåede statsborgerskab til at 
"foretage en fælles stemmeafgivning, på 
hvis grundlag det er muligt at forhandle 
sig til stadig Større statslige indrØmmel
ser, der begunstiger fællesskabsledernes 
kontr0l med tørnenes uddannelse og 
med forskellige sociale aktiviteter". 
Organiseret vold har endnu ikke været 
anvendt mod værterne - indvandrernes 
imamer har endog direkte opfordret de 
troende til ikke at StreJlcc på de fabrikker, 
hvor de arbejdede, "for ikke at risikere 
repressalier og derefter eventuel udvis
ning, hvilket ville have formindsket 
kampstyrkerne". Endnu er disse karni>
styrker ikke store nok til det endelige 
opgør, roen snart. .. Den tiltagende styrke 
giver sig udslag i stadig frækkere "krav", 
som kolonisatorerne konfronterer de 
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gæstfrie værter med. Kepel giver eksem
pler fra både Frankrig og England. Indtil 
opgørets time kommer, opfordrer ima· 
merne deres menigheder til at undgå 
enhver "besmittelse af den sunde mus
limske ungdom af et depraveret Vestens 
korrumperede skikke". 

Gilles Kepel påpeger, at i hvert fald 
hvad muslimske og jødiske aktivister 
ang~. har de som regel været yderligt
gående ateistiske marxister i 60' erne og 
er så sprunget over til det modsatte eks
trem i det følgende årti. Den kommuni
stiske utopi-eskapisme, som følger af 
hadet til verden, som den nu engang er, 
viser sig da også i alle de religiøse 
bevægelsers skruppelløse og absurde 
løsningsmodeller for samtidens proble
mer. Kepel beskriver levende, hvordan 
Lenin-portrætterne på de arabiske uni· 
vcrsiteter i lØbet af ?O'erne blev dækket 
af sloganet Allah Akbar. Islamisk funda
mentalisme er i praksis blot bolsjevisme 
med ny etiket. 

Mens fundamentalistisk jødedom 
begår vold mod virkeligheden ved at 
sætte absolutte skel mellem mennesker, 
tager dens kristne åndsfrænder fejl ved i 
deres bogstavelige bibeltolkning at se 
bort fra den virkelige verdens forskelle. 
Det viste sig tydeligt, da de for tre år 
siden i Frankrig i trods mod den verdsli
ge samfundsorden indgik en alliance 
med islamiske aktivister for at få fast
slået muslimske pigers ret til al bære slør 
i skolen. Bogstavtro kristne fatter lige så 
lidt som bogstavtro muslimer betydnin
gen af det jordiske kår, som det nationale 
er, fordi både Bibelens og Koranens bud
skaber er universelle. Som forfatteren 
Jakob Knudsen imidlertid engang skrev, 
kan man slet ikke leve uden skønsomhed, 
og netop dette mangler fundamentalister 
af enhver art. Derfor er Gilles Kepels 
velskrcvne og lærde bog på een gang en 
advarsel mod religiøs fanatisme og mod 
blind fornufttro. Den ene er en reaktion 
mod den anden, men er tættere beslægtet 
med den, end de implicerede vil vide af. 
Opgaven for os andre bliver - omgivet af 
alt dette vanvid - at holde os på den 
gyldne middelvej. 

Peter Neerup Buh/ 

Islam sat på plads 
Jean-Claude Barreau: 
De !'islam en general et du 
monde moderne en particulier. 
(Forlaget Le Pre aux Oercs, 
1991. 135 sider. 140 kr.). 



Indtil han udgav nærværende bog. 
"Om islam i almindelighed og den mo
derne verden i særdeleshed'', var Jean
Claude Barreau leder af både kontoret 
for int~matiooal migration og det franske 
institut 'for demografiske studier. I bogen 
kritiserer han bl.a. islams skikke og 
revurderer dens historie - noget, som 
hidtil har været nærmest 13bu for selv de 
mest ateistiske europæiske intellektuelle. 
Mens kristendommen frit har kunnet 
nedrakkes og forhånes, har islam på 
mærkelig vis været fredet. Formålet med 
kritikken er at tl muslimske teologer til 
at reformere deres tro, så den ligesom 
kristendommen ikke længere er uforene
lig med den moderne civilisation. 

Den nuværende islamiske religion er 
iflg. Barreau karakteriseret ved en intole
rant arroganoe. Mens Vesten har dårlig 
samvittighed over at have været koloni
sator i et århundrede, gør Barreau op
mærksom på, at tyrkerne uden skrupler 
og fortrydelse underkuede andre folk 
gennem et årtusinde. I det moderne Al
geriet findes der tidligere franskmænd, 
som har kæmpet for løsrivelse fra Fran
krig og viet livet til opbygningen af deres 
nye fædreland, men som alligevel, fordi 
de ikke er troende, anses for fremmede. 
Mens enhver frit kan rejse til de øvrige 
verdensreligioners centre: Rom, Jerusa
lem, Benares og Lhasa, må kun musli
mer besøge Mekka. Overalt, hvor musli
merne har taget magten, har de i deres 
foragt for "vantro" udraderet bøjkulturer 
for at erstatte dem med deres egne bedu
intelte og stammesamfund. Barreaus 
største fortjeneste er hans tilbagevisning 
af myten om den "islamiske guldalder'' 
og dens betydning for Vestens udvikling. 
I virkeligheden var det ikke araberne, 
men det østromerske rige, Byzans, som 
udviklede f.eks. matematikken og beva
rede den klassiske kultur frem til renæs
sancen. Ejheller var middelalderkulturer
ne i Cordoba, Granada, Damaskus og 
Bagdad som almindeligt antaget musli
mernes værk. Tværtimod blev de til pcl 
trods af arabernes erobring og varede 
kun ved, så længe den skabende del af 
befolkningen ikke var islamiseret. 

Årsagen til muhamedanernes nedbry
dende virkninger rmder Barreau i deres 
foragt for produktivt arbejde, som stam
mer fra Muhamed selv. Særlig bonden 
betragtes med foragt af denne beduin
ideologi. Derfor islams altid "ørkendan
nende'' effekt, som endnu i dag med
fører, at araberne enten må betjenes af 
gæstearbejdere eller importerer livsfor
nødenhederne. Det er, som om islam for
stenede kort efter Muhameds død. Den 
har aldrig inspireret til frugtbar gerning, 
så siden har de eneste kulturelle kilder i 

den arabiske verden været kristne mino
riteter (koptere, maronitter, armenere, 
kaldæer m.fl.). 

Noget af det mest afskyelige ved islam 
er dens kvindesyn. Muhamed sagde 
engang, at man skulle behandle kvinden 
som en krig.sfange, og dette er da også 
praksis den dag i dag. Barreau fastslår, at 
denne kvindeundertrykkelse er en af de 
væsentligste hindringer for modernise
ring af Mellemøsten, og at den, da den er 
begrundet i et krav om "renhed", er et 
uhyrligt farisæisk hykleri, hvilket allere
de Mubamed demonstrerede med sit eget 
levned. Som den absolutte kontrast til 
den stening af utro kvinder, der stadig er 
lov for muslimerne, sætter Barreau Jesu 
ord til farisæerne, da de vil stene skøgen: 
"Lad den af jer, som aldrig har syndet, 
kaste den første sten". Derefter viser 
han, at islam ikke er nær så beslægtet 
med kristendommen og jødedommen 
som almindeligt påstået. Muhamed 
kendte ikke evangelierne. 

Mens Barreaus opgør med myterne 
om islam er væsentligt, slutter ban sin 
bog med nogle mere betænkelige overve
jelser. I sin stræben efter at f! islam til at 
opgive den anakronistiske fundamenta
lisme, hvilket er betingelsen for moder
nisering og respekt for FN's menneske
rettigheder, betragter han den arabiske 
indvandring til Frankrig som noget posi
tivt. Den kan nemlig tvinge til teologisk 
nytænkning hos de immigrerede musli
mer, da deres religiøse leveregler (sbaria) 
som forudsætning hidtil har haft, at 
islam sidder på den politiske magt. Den 
muslimske tilpasning til verdslige magt. 
bavere vil derefter angiveligt blive til 
inspiration for de arabiske landes videre 
udvikling. Som Barreau selv gør 
opmærksom på, forudsætter denne 
opdragelse til civiliseret opførsel, at 
Frankrig ikke fortsætter med at give efter 
for muslimske krav om censur, påklæd
ning, rituel slagtning, faste osv. Den 
multikulturelle "ret til forskel" skal 
underordnes republikkens love. At dette 
næppe vil ske, fordi socialisterne er 
afhængige af immigrantvælgere, er een 
svaghed ved argumentet En anden er, at 
muslimerne efter alt at dømme ikke vil 
erkende fordelene ved at indordne sig, 
men tværtimod radikaliseres. Desuden 
kan man spørge, om det virkelig er nød
vendigt direkte at indvandre til Vesten 
for at erkende vort økonomiske og socia
le forspring. 

Barreaus febrilske søgen efter fordele 
ved indvandringen og hans advarsler 
mod "reaktionære fremmedhadere" (Le 
Pen) ligner i det hele taget til forveksling 
vore egne indvandringslobbyisters illu
sionsmageri. Endnu engang må man for-

tvivle over erkendelsens og fornuftens 
afi:nagt overfor ønskedr=e og ideelle 
løsninger. 

Peter Neerup Buh/ 

Tolerancens pris 
Zana Mubsen: 
Solgt. 
(Forlaget Tellerup, 1991. 224 si
der. 218 kr. (bogklubpris 89 kr.)). 

Ligesom Betty Mahmoody, hvis bog 
"Ikke uden min datter" er anmeldt i Dan
skeren 1992 nr. 3, blev Zana Muhsen et 
offer for et af de ægteskaber mellem 
mellemøstlige mænd og europæiske 
kvinder, som ulykkeligvis stadigvæk 
indgås i stort tal. Mens forbryderen hos 
Mabmoody var ægtemanden fra Iran, er 
det for Muhsen faderen fra Yemen. Han 
fortalte det hverken til sin engelske kone 
eller til bØmene, da ban i 1980 solgte 
den sekstenårige Zana og hendes lidt 
yngre søster til en landsmand for 300 
pund stykket. I stedet fortalte han dem, 
at døtrene sJ..'lllle på en kort ferierejse til 
Yemen for at besØge noget familie - i 
særdeleshed en bror og en søster, som 
faderen nogle år tidligere havde sendt 
"hjem" som ganske små mod moderens 
vilje. Det kostede Zana otte års kamp at 
vende tilbage til England fra den afsides 
landsby, hvor hun måtte leve nærmest 
som arbejdsslave i et påtvunget ægteskab 
med en sygelig dreng. Hendes tre 
søskende lever vist stadig en glædesløs 
tilværelse i Yemen, og mange lider en 
lignende skæbne, for sorn det fremgår af 
bogen, er det slet ikke usædvanligt, at 
døtre af yemenitiske mænd, gift med 
amerikanske eller engelske kvinder, bli
ver efterladt i bjerglandsbyer. 

At muslimske mænds kvindesyn ikke 
direkte harmonerer med vore indvan
dringsvenlige ligestillingsforkæmperes, er 
vel ingen nyhed, men alligevel chokerer 
Zana Muhscns oplevelser af prygl, 
voldtægt og umenneskeligt slid. Da det 
fonælles, at drengebrudgomroen efter at 
være tvunget til ægteskab med Zanas 
søsier nægter at gå i seng med hende, 
bliver man lettet over endelig at stØde på 
cen rned skarn i livet, men så kommer 
den trettenårige knægts begrundelse: 
Han vil ikke have hende, fordi hun går 
vestligt klædt! 

I indledningen til sin bog skriver Zana 
Muhsen, at hele denne kvindeforagt, som 
er den "rene tortur" for kvinder fra Ill... 
Vesten, er "naturlig" for de indfØdte. ,.. 
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Deue er dog ganske sikkert ikke rigtigt, 
hvilket hun selv viser ved igen og igen at 
skildre møder med tårevædede yemeniti
ske kvinder, som fuldt ud kan leve sig 
ind i Zanas fortvivlede situation, fordi de 
selv er uafhjælpeligt fanget i den. 

Den mest ynkværdige skikkelse i den
ne fængslende bog er faderen. Da Zanas 
lillesøster før "ferien" til Yemen blev 
beskyldt for tyveri, jamrede han om den 
skam, hun havde bragt ham, men senere 
kom det frem, at ban selv var tyv og 
smAsvindler. Hans hustru måtte i en perl· 
ode hver uge møde op i skifteretten og 
betale hans bøder o.lign., fordi han selv 
skammede sig ved det. Med intriger, for
stillelse og hykleri fik han ved arabiske 
venners hjælp narret sine livsglade teen
age-døtre afsted, så de kunne komme på 
den rette "anstændige, arabiske" vej. Det 
er hans slags, som er gode til med beden
de, tårevædede hundeøjne at fremstam
me ordet "asyl" ved et lille nordeuro
pæisk lands grænse. For at blive vel 
modtaget, fodret - og parret. 

Feter Neerup Buh/ 

»Jeg er lykkelig for at 
være tyrker« 
Franz Schonhuber: 
Die Tiirken. Geschichte und 
Gegenwart. (Langen-Miiller, 
Miinchen, 1989. 
216 sider. 171 kr.). 

"Jeg er lykkelig for at være tyrker". 
Med dette citat af Tyrkiets store mand, 
Ataturk. indleder Franz SchOnhuber sin 
bog om tyrkerne, deres historie og nuvæ
rende politiske forhold. 

Over for Atatilrks patriotiske udsagn 
citerer Sch0nhuber en indflydelsesrig tysk 
intellektuel, psykologen Margarethe Mit· 
scherlich, som udtrykker den offentlige 
mening i dagens 'Iyskland: " ... at tyskerne 
uddØr, sådan som de indtil nu har været, 
kan man egentlig ikke beklage." 'Iyrke
ren udtrykker en sund og almindelig 
stolthed over at være det, han er. 'Iyske
ren oser af dårlig samvittighed over at 
være tysker. 

Franz Scbonhuber er kendt som leder 
af partiet Republikanerne, tysk politiks 
enfant terrible, som blandt journalister 
betegnes som »højreorienteret« og »raci
stisk«. Jeg har læst to af SchOnhubers tre 
bøger og finder i disse slet ikke belæg 
for sådanne beskyldninger. Tværtimod. 

Men Schonbuber er provokerende, og 
han ved fra årtiers erfaring med medier
ne, hvad der kan ophidse offentligheden. 
Når han skriver en bog om tyrkerne, som 
han besl..')lldes for at »hade«, ser jeg det 
som en provokation fra hans side. Men 
bogen er spændende læsning. 

I fem kapitler, som hver tager 
udgangspunkt i en by i landet, bcreuer 
ScMnhuber om 'Iyrkiet på en så levende 
og indfølende måde, at jeg ftk lyst til at 
rejse dertil. Schonhuber er journalist af 
fag og det præger skildringen, der veksler 
mellem historiske tilbageblik, turistmæs
sige anvisninger og polemiske udfald. 

I et kapitel, "Gastarbeiter", beskrives 
tyrkerne som gæstearbejdere i Tyskland. 
Hvis man søger efter en "udlændinge
fjendtlig" eller "fremmedhadsk" hold
ning, går man forgæves. Schonhubers 
kone har som jurist i flere år arbejdet 
med tyrkiske indvandrere og værer kolum-

nist i en stor tyrkisk avis, og hun har føn 
pennen i dette kapitel. 

I sidste kapitel argumenterer Schonhu
ber imod Tyrkiets optagelse i EF. Denne 
debat er nok i dag forældet, da hele Øst· 
europa sikkert står i første række til et 
EF-medlemskab, men i 1989 udtalte en 
tysk EF-kommissær sig seriøst for 
muligheden af Tyrkiets deltagelse i Det 
europæiske Fællesskab. 

Hvis man skal sammenligne Sc:Mnhu
bers interesse for tyrkerne med en anden 
tyskers, forfatteren Gunther Walraff, der 
maskerede sig som tyrk og slcrcv en bog 
om det, så forekommer Schonbubers be
tragtninger mig meget mere ægte. Walraffs 
monomane pirken til den tyske skyldfølel
se synes mig usund og selvødelæggende. 
Schonhuber provokerer bevidSt. men der 
er meget mere sandhed i det han siger end 
i Walraffs mangfoldige selvbeskyldninger. 

Henrik Gade I ens en 

Foreningsnyt 

Arsberetning 1991/92: 

Fem forbandede år 
Ved DDF's landsmøde i Fredericia 27. september aflagde for
manden Ole Hasselbalch en beretning, som aftrykkes her 
med undtagelse af dens afsluttende oplysninger og betragt
ninger om foreningens budgetforhold og ak.tivitetsmulighe
der fremover. 

Foreningen kan i år se tilbage på fem 
års virke. Det har ikke været lette år. 

$tene for brød 
I midten af firserne var oplysningerne 

om befolkningstrykket på Daomarl<s 
grænser og dets sandsynlige langsigtede 
konsekvenser for vor hjemlige idyl ston 
set ukendte for den danske befolkning. 
Almindelige mennesker kunne end ikke 
fl fat i dem, selv om de måtte ønske nær
mere underretning. 

Det var ikke mindst denne situation, 
Den Danske Forenings stiftere havde for 

øje. Deres sigte var at fl gjort trusselsbil
ledet, hvis man tør kalde det sådan, syn
ligt. Det er det i dag. Væsentlige infoc· 
mationer, som før henlå i mørke, har 
trods alt været fremme i medierne, og 
generelt set er det nu muligt for den, der 
ønsker besked, også at skaffe sig ordent· 
lig information om forholdene. 

Det var fra foreningens start indlysen
de, at en indsats til opnåelse af dette 
resultat næppe ville blive mødt med 
begejstring blandt de mange, der havde 
interesse i, at der ikke blev pillet ved de 
etablerede tilstande. Ligeledes var det 
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indlysende, at den skrantende venstrefløj 
med sit behov for nye fjendebilleder 
sandsynligvis ville fremstille en sådan 
aktivitet som "racistisk", "nazistisk"', 
"fremmedhadsk" m.v. Det måtte også 
forudses, at konstruktioner af denne art 
ville vinde tilslutning blandt de bekvem
melighedstænkere, der findes i ethvert 
samfund, og som formentlig - selv langt 
ind i borgerlige rækker - ville prioritere 
muligheden for at signalere deres egen 
store fortræffelighed og "antiracistiske" 
holdninger højere end behovet for at 
undersøge, hvad balladen drejede sig om. 
Endelig var det indlysende, at en virk
somhed inden for dette felt meget nærlig
gende ville påkalde sig en ikke særlig 
ønskelig interesse hos diverse ekstreme 
og skøre mennesker. 

Disse forventninger er kun alt for sør
geligt slået til. Foreningen har i sit arbej
de været udsat for ting, man ikke troede 
mulige i et land som Danmark. Sørge
ligst har det vel været at opleve, hvordan 
toneangivende politikere har lukket øjne
ne og indsuget det, Sakarov kaldte "de 
søde løgne". Hvordan de har tilsidesat 
enhver regel for politisk udfoldelse i et 
demokratisk samfund. Sandheden har de 
erstattet med et net af løgne og fortielser. 
Pligten til at svare for sig har de erstattet 
med undvigelse og byger af grundløse 
anklager og injurier mod dem, der har sat 
spørgsmålstegn ved deres hovedløse 
beslutninger. 

Status i dag er altså, at det er lykkedes 
at tl de oplysninger gjort tilgængelige 
for befolkningen, som det var forenin
gens formål at ta frem. Det er også lyk
kedes at få den nødvendige diskussion i 
gang i offentligheden. Men det er fkke 
lykkedes at Il nogen diskussion med 
vore politiske ledere. Det er heller ikke 
lykkedes at Il dem til at tage de skridt til 
at sikre landet, som situationen kræver. I 
så henseende er der givet stene for brød. 
Den nyligt vedtagne "stramning" af 
udlændingeloven udgør en karikatur af 
det, der ourde have været gjort. 

Man kunne have håbet, at politikerne 
havde måttet gå derhen, hvor vælgerne 
findes. Det behøver politikerne imidler
tid ikke. De ved udmærket, hvor vælger
ne er. Det kan nemlig læses i opini
onsmålingerne, der som bekendt viser, at 
et dominerende flertal af vælgerne ligger 
på linie med Den Danske Forenings 
synspunkter. Problemet er imidlertid, at 
de færreste vælgere er klar over, at situa
tionen er så truende, at man bør flytte sin 
stemme derhen, hvor viljen til en forsvar
lig indvandringspolitik findes, også selv 
om dette indebærer støtte til et parti, hvis 
synspunkter man iøvrigt ikke deler. Fler
talspoliti.kerne slører situationens alvor 

for vælgerne - og opnår derved at kunne 
beholde dem i de gamle partier. Samtidig 
styrer disse partiers ledelser benhårdt 
mulighederne for at avancere i partisyste
merne. For den, der ikke deler flertalspo
litikernes og den intellektuelle elites 
kodex omkring indvandringen, er der 
ingen mulighed for at "blive til noget'' i 
de partier, der behersker Folketinget. 
Som erfaringen viser, er der heller ingen 
mulighed for at lave nye partier. Nye par
tidannelser, der kunne blive alvorlige 
konkurrenter til de gamle, og som har et 
andet syn på indvandringspolitikken end 
disse, tlr simpelt ben ingen placering i 
mediebilledet, som gør det muligt for 
vælgerne at se, at de overhovedet eksiste
rer som et seriøst bud på en løsning. Det
te rent bortset fra, at der jo er skabt 
sådanne bureaukratiske vanskeligheder 
ved at indsamle de for en partidannelse 
nødvendige ca. 20.000 underskrifter, at 
det er nærmest umuligt at blive opstil
lingsberettiget. 

Det ligger således aldeles klart, at der 
ingen kursændring bliver hos flertalspoli
tikerne, førend der kommer et folkeligt 
NEJ af samme art som under besættel
sen. Kommer der ikke et sådant folkeligt 
NEJ i tide, vil Danmark gå tabt. For fler
talspolitikerne vil ikke forstå og behøver 
heller ikke at forstå, men kan udmærket 
bolde sig ved magten alligevel. Situatio
nen i så henseende er ganske som f.eks. i 
Tyskland, hvor Socialdemokratiet først 
bar vist vilje til at tænke sig om, efter at 
asylcentrene rundt om begyndte at bræn
de. 

Dermed er det forsåvidt ikke lykkedes 
os at løse vor opgave, som jo var at und
gå, at det skulle komme så vidt. Samtidig 
er vi nødt til at tage stilling til, hvordan 
vi skal indrette vort virke i den mørketid, 
der kommer. 

Modstandskamp eller hvad? 
Mediemoden vil utvivlsomt definere 

det folkelige NEJ, som før eller siden vil 
komme, som "race''konflikter forårsaget 
af påståede "ekstremister", "racister", 
"bøller" m.v. Og skylden vil naturligvis 
blive Jagt på os, der advarede, og som 
ikke ser nogen mening i at investere 
kæmpebeløb i udsigtsløse "integrations" -
foranstaltninger. For en mere nøgtern 
betragtning vil folkelige reaktioner med 
andet end argumentet som middel imid
lertid snarere kunne identificeres som 
fortvivlede menneskers modstand mod at 
miste grundlaget for deres tilværelse i 
kraft af fremmedes masen sig ind i vor 
hjemstavn. "Bøllerne" og "ekstremister
ne" kan meget vel for en senere eftertid 
fremstå som vor tids modstandsbevægel
se, medens de, der forårsagede ulykkerne 

- d. v.s. politikerne og medløbsjournali
sterne m.fl. - vil blive betragtet på linie 
med sidste verdenskrigs samarbejdspoli
tikere og tyskermedløbere. 

Hvordan skal vi forholde os hertil? 
Det er på den ene side indlysende, at 

vi ikke kan stille os bag en udvikling, 
som er grundlæggende i strid med hele 
det synssæt, Den Danske Forening byg
ger på, og som jo er at gøre det politiske 
spørgsmål, vi står overfor, til et anliggen
de mellem de danske politikere og deres 
vælgere med argumentet som redskab. 
Pd den anden side kan vi heller ikke i en 
situation, hvor de, der sidder ved magten, 
bar kortsluttet demokratiet, støtte magt. 
haverne i deres bestræbelser på at opret
holde den fejlidentifikation af begivenhe
derne, som de så ihærdigt søger at skabe. 
Lige så lidt kan vi bringe os i en position, 
hvor vi står som fordømmere af folkelige 
aktioner, som for en senere eftertid kan 
blive anskuet som en national mod
standskamp, uden hvilken politikernes 
ødelæggelsesværk var blevet fuldbyrdet. 

Styrelsen og kredsen omkring denne 
bar diskuteret dette dilemma igen og 
igen. Resultatet er blevet, at vi mener, 
foreningen slet fkke skal tage sttlJing til 
begivenheder; der må te/læs som udslag 
af folkelig modstand mod Danmarks 
kolonisering af fremmede. Vi skal ikke 
fordømme eller "lægge afstand til" no
get, som er en uundgåelig konsekvens af 
det, politikerne selv har gjort, og uden 
hvilket koloniseringen vil blive fuldbyr
det. Men foreningen kan selvfølgelig hel
ler ikke støtte det eller anbefale det Vi 
skal registrere det som kendsgerninger 
og sige, at vi slet iTcke kan have med det 
al gøre. At dette ikke er os, og at hverken 
politikere eller medietryk får os til at 
tage stilling til det. Vi skal ikke lade 
samarbejdspolitikerne skubbe os foran 
sig i forsøget på at bolde den gående en 
stakket tid endnu. 

Herudover skal vi naturligvis fortsat 
beskrive, hvad der sker, uden omsvøb og 
stemplinger af deo art, som gør det umu
ligt at se, hvad der er foregået. Vi skal 
ikke tale om "bøller", "ekstremister" og 
"racister". Vi skal fortælle, hvad der fak
tisk er sket. 

Det organisatoriske 
I dag er Den Danske Forening ved

tægtsmæssigt indrettet på en sådan måde, 
at foreningen er styrelsen. Ingen andre 
kan tegne den. Og inden for styrelsen er 
der iøvrigt Jagt snævre rammer for, hvem 
der kan tage stilling til hvad og ud fra 
hvilke retningslinier. På dette grundlag er 
der blevet brugt megen kraft på at fast. 
lægge rammer for den aktivitet, der er .._ 
foregået landet over. Foreningen har lige- ,. 
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frem en håndbog for, hvad lokale kræfter 
må og ikke må, hvordan de skal holde 
møder - ja, endog koncepter til de i så 
henseende nødvendige skrivelser til poli
ti m.v. Og til at holde øje med det hele er 
der blevet udpeget områdeledere med 
fuldmagt til at tegne foreningen i lokal
områderne. 

Denne ordning har påført styrelsen og 
kredsen omkring den en meget stor 
arbejdsbyrde. Samtidig har den inde
båret, at foreningen tillægges ansvaret 
for snart sagt ethvert problem, fremmed
lobbyen er løbet ind i. Vi boldes i mod
sætning til andre foreninger endog til 
regnskab for, hvad medlemmer og sym
patisører går rundt og foretager sig, og 
som vi ikke har den ringeste indflydelse 
på. Foreningen kan selvsagt ikke hæfte 
for, hvad i tusindvis af medlemmer og 
påståede medlemmer laver. Endelig har 

systemet visse steder virket som en sove
pude på den måde, at de lokale regnede 
med, at foreningen ordnede det hele, 
således at man selv kunne sætte sig tilba
ge i tilskuerens nydende rolle. I det hele 
taget har det ikke skortet på forventnin
ger til, hvad der kunne forlanges sat i 
værk af foreningens hårdt arbejdende 
nøglepersonel i deres fritid for medlems
kontingentets 100 årlige kroner. 

Disse forhold er blevet drøftet på et 
seminar med deltagelse af foreningens 
tillidsfolk fra hele landet. Resultatet af 
diskussionerne blev en beslutning om at 
omlægge virkeformen. Systemet med 
områdeledere er herefter opløst, og der 
er i stedet blot udpeget nogle personer i 
lokalområderne, gennem hvilke der - om 
ønsket - kan tages kontakt til foreningen. 
Disse suppleres så med lokalkonsulenter, 
der har erfaring nok til at kunne give 

gode råd om, hvordan lokalaktiviteterne 
organiseres. 

Budskabet til medlemmerne er heref
ter: Træk gerne på de gode råd, DDF kan 
yde. Men gør iøvrigt det nødvendige 
selv. Gør I det under de rammer, vi anvi
ser, må I gerne låne vort navn. Men 
iøvrigt må vi sige oprigtigt, at det I ikke 
gider gøre selv, det bliver ikke gjort fra 
vor side. 

Vi håber således, at de ivrige forstår, 
at de må i gang med at lave noget selv i 
deres lokalområde. Opbygge egne kred
se, organisationsapparater, økonom.i m.v. 
De må til at tænke på DDF som en hjælp 
til selvhjælp - ikke som et foretagende, 
der vil løse alle praktiske problemer og 
som de lokale blot kan trække på og der
ved selv slippe for at bestille noget. 

Ole Hasselbalch 

Ikke en vittighed, men en nødvendighed 

.At tænke Jig-

»Danskerenes Forlag 

1944 

leg stanr og tænker pna -

om De støtter det illegale Arbejde økonomisk . . • 

Car/Q Cartopllclmoos, 
Cementkoger 

Vor Læser: Jamen det er jo ingen Vittighed. 

Vi: Nej, men det er en Nødveod,ghed 

"Danskeren" har haft adskillige forgængere af samme navn, bl.a. en "illegal" fra den forrige modstands
kamp. Også dengang kunne det knibe med at skaffe penge til at klare udgivelsen - som det fremgår af oven
stående fra 1944. Penge er desværre stadig ikke en vittighed, men en nødvendighed! Og det er ikke "Danske
ren", der kan snable dem op af de offentlige kasser. 
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Domme for injurier 
modDDF 

Ved dom den 15/10 i Københavns 
Byret afd. K.. (sag 1094/91) er Ekstra 
Bladets chefredaktør og en journalist 
blevet dømt efter straffelovens § 267 for 
injurier over for Den Danske Forening. 

Sagens baggrund er den kampagne, 
bladet i en længere periode bar kørt mod 
foreningen, og som kuhninerede med, at 
bladet gentog nogle racismebeskyldnin
ger mod foreningen som Østre Landsret 
netop havde kendt ulovlige. Bladet lod 
således i sine spalter EF-parlamentarike
ren E. Hovgaard Christiansen gentage de 
just underkendte injurier, hvilket Byret
ten altså anser for injurierende. 

Ekstra Bladet søgte under sagen at 
fastholde sin uskyld ved at hævde, at 
man bare havde refereret, hvad en anden 
sagde, og så var det jo bare så heldigt, at 
denne anden ikke kunne drages til 
ansvar, fordi han var beskyttet af sin par
lamentariske immunitet. 

Byrettens afd. K.. bar samtidig (sag 
1093/91) foruden en fagbladsredaktør 
dømt advokat Chr. Harlang for injurier. 
Baggrunden for denne dom er, at advo
katen efter at have tabt en sag vedrøren
de en klients racismebeskyldninger mod 
Den Danske Forening gentog disse 
beskyldninger i pressen. Advokat Har
lang har i en periode slået sig op i medi
erne på at føre såkaldte "racisme" -sager. 
En advokat har en vidtgående ytringsfri
hed i klientens tjeneste, og dommen må 
således tages som udtryk for, at advokat 
Harlang er gået meget for langt i sin 
"antiracistiske" nidkærhed. 

DANSKEREN 

DDF støtteforening i 
Ribe amt 

En kreds af medlemmer af Den Dan
ske Forening i Ribe amt har stiftet en 
støtteforening, som skal arrangere møder 
og andre oplysningsaktiviteter, der falder 
inden for DDF's oplysningsområde. 

Derfor appellerer vi til medlemmer af 
DDF i Ribe amt om, at de tilslutter sig 
støtteforeningen, hvor medlemskabet 
koster I 00 kr. årligt. 

Skal vort initiativ In den betydning i 
flygtning~ og indvandrerdebatten, som 
det er hensigten med støtteforeningen, 
afhænger det af, om vi BT tilstrækkelig 
med medlemmer. 

Derfor meld dig straks ind i støttefore
ningen på telefon 75 44 50 27 eller skriv 
til nedenstående adresse. 

På DDF's Støtteforening i Ribe amts 
vegne. 

Kai Pedersen 
Vedstedgård 

Degnetoftvej I 
6760Ribe 

Møder efterår/vinter 
1992/93 
Varde Torsdag den 29. okt. Id. 19.30 
Sted: Hotel Højskolehjemmet, 

Storegade 56, Varde 
Tuler: Pastor Vilhelm Krarup 

Roskilde Onsdag den 4. nov. kl. 19.30 
Sted: Kildegården, lok. 332, 

Roskilde 
Tuler: Murer Poul Vinther Jensen 

Thisted 
Sted: 
Taler: 

Næstved 
Sted: 

Talere: 

Esbjerg 
Sted: 

Toler: 

Gristen 
Sted: 

Taler: 

Torsdag den 5. nov. kl. 20.00 
Vildsund Strandhotel, Thisted 
Pastor Søren Krarup 

Mandag den 9. nov. kl. 19.30 
Grønnegades Kaserne, 
I. sal, lok. 217 
Jette Street og Johan E. 
Christensen som formand for 
foreningen "Stop Stormoskeen" 

Onsdag den 11. nov. kl.19.30 
Esbjerg Centralbiblioteks 
store sal, Nørregade 
Mag. art. Henrik Gade Jensen 

Torsdag den 12. nov. ld.19.30 
Alnor Kro, Gl. Færgevej 38, 
Alnor 
Pastor Majken Frost 

Grindsted Torsdag den 14. jan. kl. 19.30 
Sted: Ungdoms~ 

Østergade 16, Grindsted 
Tulere: Smed og bonde Verner Møller, 

Vejrup, og forfatter og hus
mand Kai Pedersen, V. Vedsted. 

Esbjerg 
Sted: 

Taler: 

Vejen 

Sted: 

Taler: 

Tirsdag den 9. febr. kl. 19.3-0 
Esbjerg Centralbiblioteks 
store sal, Nørregade 
Pastor Søren Krarup 

Onsdag den 3, marts 
kl.19.30 
Vejen Gæstgivergård 
(ved hovedvejen) 
Provst Niels Carl Lilleør, 
Frørup 

Mandagsmøderne på Centralbibliote
ket i Esbjerg bliver i vinter første mandag 
i hver måned. Første møde mandag 2. 
november kl. 19.30. 

Lokale kontaktpersoner: 
udgives af Den Danske Forening. _hvis formål er på folkestyrets grund, 
uatbæng1gt af ekooomisk.c og pohttske mteresser at sikre dansk kultur 
spro&: og levevis i en verden, der trues af Juu:>es:, m·etbefolkning, vold 03 
fanatisme. 

Københa\>"11: Jet!C Suoot Ookalkoasulcn(), Uf. 31 50 05 54, Kim Miinster, 
tlf. 44 53 19 5 I (Herlev; dagligstuelll0de hver 2. torsdag kl. 18.30). 
Nordsjælland, Prof.,jw. dr. Ole Hasselbaleb (form.), tlf. 42 19 15 54 

Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (styr.med!.), tlf. 42 38 75 93 
Sydsjælland: Lærer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13 

R>reningcns mcdleDJD:lel' modtager bladet for deres medlemskontingent. 
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmeldel
ses.- og besti11ingskupon se næste side. 
Ellertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) 
og forerungens andre tryksager roå ikke omdeles privat sarumen med 
trykmateriale fra anden kilde eller med påført tekst. logo el.lign. 

Oplag: 7.000 eksemplarer. 
Forentngensadres,e: Postboks 411, 8 tOO Århus C. 

Telefonsekretariat: TH. 8613 24 Ol. Giro: 4 54 75 51 

R<daktton: 
Dt. phil. Sune Dalgård (ansv. red., styrelsesmed!.), tlf. 31 55 18 02 
Medd<onsulent Murer Poul Vinther 1enseo (næstformand), tlf. 75 60 26 5 J 
Jttrldlsk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.med!.), tlf. 33 15 19 92 
tolefax 33 IS SI 96 ' 

Lolland-Falster: Politiassistent Jan Simonsen (lokalkousulent) 
ut9~mn ' 
Fyn: Politiassistent Erik Dage (lokalkonsulent), ti[ 62 22 56 58 

Syd- og S..nderjyUand: Ekspedient Ellen Ewers (styr.medl., lol:alkoo
sulcn(), ti[ 74 43 51 _57, Annelise Nielsen, tlf. 74 62 07 00, Clæs Sebultt, 
df. 74 42 62 24, Kai Pedersen, tlf. 75 44 50 27 

Sydøstjylland: Fhv. overlærer Ingrid Matborne, tlf. 75 61 47 76 

Midtjylland: Palle Krog (lokalkonsulent), tlf. 86 99 23 31 

V<1tjylland: Sygepleje"ke Kirsteofagt, ur. 97 42 91 31 

Nordvestjylland: HF-studcn:nde Ronald Hansen, U[ 97 74 05 66 

Nordjylland: Afd.forst. P. H. Beting (lokalkonsulent), tlf. 98 14 71 12 
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Fra brevkassen 
Fra Lolland bar vi modtaget en øjen

vidneberetning om den skændige behand
ling, politikerne idag byder de sagtmodige 
slidere, som byggede landet. De besætter 
ingen kiiker. For dem vedtages ingen 
særlove. De er stenene i den trappe, den 
menneskekærlige magtelite træder på. 

Et udsnit af brevet lyder: 
"Selv de mest indædte modstandere af 

Den Danske Forening må dog medgive, 
at udviklingen herhjemme tangerer det 
glade vanvid. Selv de ringeste spor af 
fornuft kan ikke påvises, om man foreta· 
ger en objektiv analyse af vore politike
res U-landspolitik. 

Der skænkes milliardbeløb til højre og 
venstre, på samme tid som kommunerne 
nedskærer vilkårene for vore gamle og 
syge og sågar indskrænker deres selvføl
gelige ret tiJ et måltid varm mad dagligt 
og i stedet overlader dem en pakke dyl>
frost, de så selv kan se, om de kan få til
beredt Selv juleaften, hvor vore politike
re med stjernegager hygger sig med 
slægt og venner, oplevede jeg et eksem
pel med en syg og ensom ga=el kvin
de, der ringede mig op, og grædende for
talte mig om sin ensomhed og sorg, der 
navnlig præget af julens højtid næsten 
ikke var til at bære. 

Fra den pure ungdom havde hendes liv 
været tilbragt med hårdt aroejde og bør
nepasning. Der var ingen form for hjælp 
at hente udover de sølle slanter, hun og 
hendes mand kunne tjene i Lollands roe
marker. I al slags vejr lå de på deres knæ 
med rygge, der var ø=e og radbrække
de fra forrige dags endeløse slid, og det 
kneb ofte, når hun om morgenen skulle 
sætte denne ømme ryg imod en ny dags 
slid og slæb. 

Om søndagen gjaldt det om at få 
vasket, og da savede hendes mand bræn
de til såvel gruekedel som forbrug af 
brænde i det eneste rum i huset, der kun
ne opvarmes, nemlig stuen. 

For fire år siden mistede hun så sin 
mand og sad nu udslidt og syg tilbage i 
ensomhed og sorg. Hun havde laet plads 
på alderdomshjemmet og havde der fun
det trøst og nyt livsindhold ved at kunne 
være tælles med andre og havde knyttet 
venskaber, der for hende var som en gave 
fra Himmelen. 

Men også denne 1ille glæde i dette 
menneskes liv tog man fra hende. Rødby 
Kommune besluttede nemlig, at dette 
hendes sidste lille hjem skulle wmmes, 
som det hed, til andre formål. Bygningen 
skulle indrettes til indvandrere. Om de 
gamle uden vrøvl godtog denne beslut
ning og flyttede retur til de ofte gamle og 
uhumske rottereder, de ved indlæggelsen 
på hjemmet endelig var blevet fri for, vil
le man garantere, at de dagligt ville få 
frisk leverance af varm mad, foruden at 
en hjemmehjælper ville sørge for, at 
hjemmet blev holdt rent og hyggeligt. 

Den socialdemolcratisk styrede kom
mune havde naturligvis ikke et øjeblik 
påtænkt at ville efterleve dette løfte, og 
den varme mad blev hurtigt afskaffet og 
afløst af en dybfrostpakke. Den lovede 
hjemmehjælp udeblev og blev erstattet af 
en ordning, hvor en forjaget person duk
kede op en gang hver fjortende dag og 
udførte lidt nødtørftigt rengøringsarbej
de. 

Nu sad hun ensom juleaften og skulle 
i gang med at få tøet Kommunens herlig
heder op. Heri var også beregnet julefro
kost. 

Hun kunne ikke tåle at blive kørt i en 
almindelig personbil og afslog derfor mit 
tilbud om at hente heode ... 

... Det er, hvad det påstået rige Dan
mark har af tilbud til mennesker, der 
efter et langt livs indsats bliver kasseret 
og rangeret ud på samfundets sociale los
seplads." 

Fra Odense har vi modtaget et digt, 
som forfatteren skrev omkring 1975, da 

lndmeldelses- og bestillingskupon 

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

Navn: 

Gade, vej m.m.: 

Postnr. og -distrikt: 

han deltog i en amatør-forfatterudstilling 
på Odense Centralbibliotek. Biblioteket 
havde øjensynlig endnu ikke indført 
holdningscensur på daværende tidspunkt 
jfr. Danskeren nr. 4, 1990. 

Digtet må siges at være endnu mere 
aktuelt idag, end da det blev skrevet 

Jubilæumstale til Europa 
Engang var du fattig, Europa, 
skønt du sej/ed storhavet tyndt, 
og den store, stnllende verden, 
en tornekrans gav dig til pynt. 
Men du havde mod på livet, 
og langsomt du ,-oksed dig stcr. 
Meget bliver der givet 
til den, som på arbejdet tror. 
Som tiden gik. blev du fn,gtbar; 
med Amerika av/ed du børn, 
den arvepart, som du gav dem, 
den skabte Amerikas ørn. 
Nu er du den rige enke, 
hvis køkken bugner af mad, 
og bejlerne stormer til dig, 
for at få fyldt deres fad. 
Det strømmer til med profeter, 
som Allah sendte aftted. 
Og østens visdoms-asketer 
har travlt for at følge med. 
De fylder dit bord med gaver, 
se her er en pakke morfin, 
og nogle har skillinget sammen 
til en ægte plastic-rubin. 
Du har lynende travlt i dit køkken 
mens gæsterne hygger sig svært, 
at sørge for mad Mk til alle 
er en pligt for den gode vært 
Uden du rigtig det mærker, 
blir du opvarter i dit hus, 
du knokler så ryggen værker, 
for sheiker i sus og dus. 
Nu kroner de glade din datter 
med tornekransen så kønt, 
imedens de bobler af latter, 
Europas værtshus er skønt. 

D Jeg ønsker mere infonnation om Den Danske Forening. 

D Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt pA 
bladet Donskeren (125 kr. årligt). 

Kuponen bedes indsendt til: 
DEN DANSKE FORENING, Pos1T,ok$4l/, 8100 Århus C. 
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