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Ulige fødder
Sommeren har budt på ny debat og
udlægning af røgslør over, hvad de
fremmede - indvandrere og "flygtninge" - mr, og hvad de koster danskerne. Mange af skriverierne har
været forskruede og forstilte, foregav
forundring, vantro og forargelse, da
der fremkom oplysninger om disse
forhold, som alle indviede og da især
politikerne burde kende i forvejen (jf.
Danskeren 1993 nr. 4 s. 24).
Den gennemgående politiske afværgeaktion - næstefter at forsøge at
benægte eller latterliggøre oplysningerne - har været at bedyre, at de
fremmede ikke ffir mere end danskere
i tilsvarende social situation, altså den
bekendte floskel, at de behandles "på
lige fod" med danskerne.
Dette er nu for det første usandt,
idet de fremmede i mange tilfælde
behandles langt mere imødekommende og udgiftskrævende end almindelige danske bistandsklienter.
Men dernæst må man da spørge,
hvorfor i alverden vildt fremmede fra
fjerne lande og andre verdensdele
skal kunne flyve direkte ind i det danske velfærdssystem, som danskerne
har knoklet i menneskealdre for at
opbygge, og ved at blive behandlet
"på lige fod" med dem ofte kan opnå
en mangedobling af den levestandard,
de "flygtede" fra.
Systemet virker selvsagt som en
magnet ved at tiltrække mængder af
dem, vi efter vore godhedsapostles
besværgelser ikke må kalde "bekvemmelighedsflygtninge" ell. lign.
Dem, der har evner nok til at trænge

sig frem til vort bord og lade deres
svagere landsmænd i stikken. Dem,
der ffir lov at tage for sig hos os så
overdådigt, at hundredtusinder eller
millioner af de tilbageblevne kunne
være hjulpet med det nødvendigste
for de samme midler Uf. artiklerne s.
3-5). Solidaritet med de usolidariske
er åbenbart Danmarks løsen.
Samtidig forringer vi på område efter område solidariteten med vore egne svage. I forvejen ffir vore gamle,
der opbyggede vor velstand og
velfærd, i deres folkepension langt
mindre end den hærskare af indvandrere og "flygtninge'' fra fjerne himmelstrøg, vi i vores omvendt diskriminerende "godhed" har taget i forsørgelse. Nu rumler socialkonunission og andre eksperter med dystre
spådomme om, at vi i overskuelig
fremtid ikke engang vil ffi råd til at
opretholde folkepensionen, som den
nuer.
De fleste danskere finder vist, at
"fødderne" her til lands er blevet forbyttet i størrelse. Med god grund føler de, at de, der har skabt værdierne
og har arvet førstefødselsretten til
landet, burde være dem, der havde
den "store fod", og de fremmede
nøjes med deres tilvante. Men vore
fremmedelskende ledere, der er vant
til selv at leve på en "stor fod", mener
øjensynlig det modsatte.
Og så søger de skyldige politikere
endda panisk at finde ud af, hvorfor
det menige folk synes at svigte dem.
Kan være, at de skulle søge sig et andet.

Valgangst
I en årrække har vi oplevet, at vore politikere, når et valg stod
for døren og de ville genvælges til deres poster, pludselig fik øje
på det hastigt voksende fremmedproblem i Danmark, som de
fleste af dem ellera til daglig er mestre i at lukke øjnene for eller
helt benægte eksistensen af. Nu skulle der virkelig gøres noget
for at rette op på skævbeder, fjerne urimeligheder, stramme op
på lovregler, standse misbrug osv., osv. Alt dog oftest så svævende og ubestemt, at det ikke bandt nogen til noget. Når valget var
overstået og vælgerne endnu engang var gået i kassen, var det
som regel også hurtigt glemt, og den sædvanlige tavshed og ligegyldighed over for de fremmedes kolonisation af Danmark
sænkede sig igen over Christiansborg.
I november skal der være kommunevalg. Det sædvanlige skuespil er for længst begyndt. Denne gang blot lidt roere nervøst og
usikkert end sædvanlig. Vælgerne synes nemlig at slå sig mere i
tøjret end før. Ikke mindst i Socialdemokratiet har nervøsiteten forstærket af katastrofale meningsmålinger - været mærkbar
med uddybning af garole modsætninger mellem de renfærdige
humanister i Folketinget og kommunalpolitikerne med deres
snævrere kontakt til de menige vælgere og stærkere fornemmelse af disses stadig tydeligere protester mod den meningsløse invasion af fremmede. Men uroen synes bragt under partiledelsens
kontrol. Som så ofte før tales der om forskellige forholdsregler,
hvis fællestræk imidlertid er, at de er aldeles utilstrækkelige til at
løse problemerne, men snarest vil lægge endnu flere byrder på
danskerne.
Radio- og fjemsyns-bjernevaskerieme kører også for fuldt
drøn i kampagner for fremmedpolitikken og for at skræmme
vælgerne fra enhver modstand mod den. Beskyldninger eller
insinuationer om racisme eller nazisme fyger mod alt og alle, der
vover at åbne munden mod ensretningen. Aldrig før bar vi set en
så intens, ensidig og målrettet kampagne i disse med vor tvangslicens finansierede medier for at kue og kneble flertallet af det
danske folk_ Begrebet 5. kolonne har f!et nyt indhold med nutidens ændrede undergravningsteknik.
Men hvem skal vi da stemme på?
Vælgernestormerfortiden til partiet Venstre. Det går frem i den
ene meningsmåling efter den anden. Venstre har, oplyses det, i
1993 !æt knap 12.000 nye medlemmer, og spørgeskemaer til dem
viser, "at for 68 procent af de nyindmeldte, der svarede, er flygtninge og indvandrere blandt de væsentligste samfundsproblemer."
Så kunne man vel have trOet, at denne klare tilkendegivelse viste Uffe Ellemann-Jensen, hvad vej vælgerne ønsker, at han og
hans parti skal g!. Navnlig efter at hele landet inklusive de nye
har set ham sidde ved Venstres udlændingepolitiske oråfører
Birthe Rønn Hombechs side, da hun fremlagde sin nye bog om
dansk udlændingepolitik, der dog indeholder megen kritik af
den hidtidige fremmedpolitik (se vor anmeldelses. 17).
Men nej! De nye medlemmers meningstilkendegivelser skydes til side af Venstres formand: "Venstres holdning til flygtninge og indvandrere har været den samme i mange år. Derfor kan
det ikke være det, der nu fu folk til at vælge os", siger han. Og i
en tid, hvor strømmen af fremmede til Danmark slår alle rekorder, taler han faktisk om, at "180 årlige familiesammenføringer
er ikke noget problem ..." og undser sig end ikke for at gøre Danmarks problemer med fremmedkolonisationen således op: "Det
egentlige problem er, at det efterhånden er blevet stuerent at
komme med sroA.racistiske holdninger, som fu de fremmedfjendske grupper til at tro, at deres meninger er rigtige"! (Jyll.Post 21/9 93).
Uhyggeligt at tænke på, at det er den mand, der på den borgerlige fløj rækker ud efter statsministerposten. Men vel egentlig ikke overraskende, når man husker bagatelliserende udtale!-
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ser af ham om fremmedproblemet adskillige år tilbage eller hans
medie-pop med, at der i det Elleroann-Jensenske familiepulterkammer findes en falmet og støvet feltmadras spansk model årgang 1808.
Sørgeligt, at der øjensynlig heller ikke er megen national ansvarlighed at finde i den øverste ledelse af det største oppositionsparti. Forhåbentlig bar han scoret årets selvmål med afspilningen af denne overgemte CD' er.
Men hvad skal de arme danske vælgere da gøre?
Stemme så dansk som muligt. Ved kommunevalget og alle
kommende valg søge at finde de partier og kandidater, som de
tror ærligt vil yde modstand mod ødelæggelsen af Danmark. Let
er det ikke, da der ikke er grund til at stole over en dørtærskel på
de partier og politikere, der i en lang årrække har stået for denne
kurs mod ødelæggelsen. Men kun ved at ft danske vælgere til at
lade angsten for at sætte danskheden til være afgørende for deres kryds er der håb for folkestyrets Danmark.

Glastrompeten
1993 blev det år, hvor den såkaldt humanitære flygtninge- og
indvandringspolitik brød sammen.
Medens unge danske hjælpearbejdere døde i Jugoslavien, placerede friske unge jugoslaver sig som flygtninge hos os. En god
del af dem kom, viste det sig, fra sikre områder. Og medens en
del af dem nægtede at spise den kost, de fik tilbudt, besluttede
Folketinget at sende danske soldater ned for at beskytte deres
hjem.
"Flygtninge" raserede deres egne asylcentre. Og på Vesterbroskolerne i København kom de fremmedsprogede i flertal.
ingen kunne mere være i tvivl om, hvad der foregik, og hvor
det bærer hen.
Efter nogle stormvarsleode opinionsundersøgelser begyndte
statsministeren herefter at mumle om "stramninger" - uden dog
at konkretisere nærmere, hvorledes han tænkte sig at I.øse det accelererende fremmedproblem.
Det kunne han imidlertid godt have sparet sig. For de radikale - der ifølge deres egne udtalelser overllovedet ikke kan se, at
der er et problem - vil under ingen omstændigheder være med.
Det Radikale Venstre er dermed indtrådt i en rolle, som ligner
den, partiet havde forud for 2. Verdenskrig. Det var dengang, ra,.
dikal politik gjorde Danmark til Hitlers allierede.
Som historikeren og modstandsmanden Vilhelm la Cour siger
i sin bog "På vej mod Katastrofen" (s. I og 311) om partiets rolle:
"Når man længe har levet i en vildfarelse, er detforståeligt, at
man ikke med et slag kan rive sig løs og komme til fornuft Alt i
denne verden kræver sin tid. Og naturligvis er det i ganske
særlig grad vanskeligt at indrømme en fejlvurdering. når man
har bygget et helt ;ystem op på den. når man har bundet sig til
den ved årelange. højrøstede deklamationer. ndrmanforagteligt
har afvist eth,·ert forsøg på at få åbnet øjnene for dens indre
usandsynlighed, når man har set et helt slægtled eller mere gå
lykkeligt i graven i trOen på den, og når den i sig selv er så inderligt ri/talende, beroligende, ansvarsbefrlende og - bekvem...
landets eneste konsen>arive parti, det eneste, der hverken kunne
glemme eller lære.fordi dets tro altid har hørt hjemme i de fjerne himmelegne, hvor smd engle sidder pd våde skyer og blæser i
glastrOmpet. Det registrerede omhyggeligt begivenhederne ude i
den store verden uden at forstd dem... Og alt dette kunne have
været en bdde uskyldig og/ængstende tidsfordriv. hvis partiet Ikke havde haft en nøglesrilling i dansk politik, som gjorde dets
ideer dødsensfarlige for folkets fremtid."

Venstrefløj på vildspor
"Humanismen" over for fremmede nødstedte hjælper de stærke og svigter de svage. " International solidaritet" er blevet for de velnærede på bekostning af en holdbar udvikling i både ulande og i-lande. Vor fremmedpolitik er usolidarisk og asocial symptombehandling uden perspektiv. En ægte venstredrejning er påkrævet.

AfHarry Vinter
Socialismens grumlide er, at problemer
i samfundet skal løses ved at ændre de
forhold, som er problemernes årsag.
Det var en revolutionær tanke i midten
af forrige århundrede, da kritik af samfundets organisation på det nærmeste
blev opfattet som kritik af Guds skaberværk, og da borgerskabets hattedamer
udøvede gode gerninger for at imødegå
de revolutionære tanker.
I dagens dynamiske verden er det almindeligt anerkendt, at det er bedre at bekæmpe problemets årsag end at søge at
afhjælpe symptomer: Det er bedre at forebygge end at helbrede.
Det er bedre at bygge lyse og sunde boliger, som forebygger sygdom, end det er
at bygge sanatorier til afhjælpning af tuberkulose. Det er bedre at forbyde asbest
i miljøet end at bygge asbestosehospitaler. Og det er bedre at sikre børn en tryg
og harmonisk opvækst, som befordrer en
social adfærd, end det er at straffe, når udviklingen er gået skævt.

Der findes imidlertid et - til gengæld
meget væsentligt - hjørne af samfundslivet, hvor man udelukkende beskæftiger
sig med symptombehandling: det er
fremmedpolitikkens område, flygtningeog illdvandrerområdet. Her er alle ressourcer koncentreret om, hvordan man
skal 'iage imod.,, "integrere" osv. Det anses ikke for god tone at beskæftige sig
med årsagen til den voksende fol.kevandrillg fra Afrika/Mellemøsten til DanmarkÆuropa.
Der er tiere årsager til, at det er blevet
sådan. En ikke uvæsentlig årsag er det
sikkert, at nutidens hattedamer har skabt
sig en illdbrillgende geschæft som symptombehandlere.

Problemets årsag
Det er en udbredt opfattelse, at alle
problemer, der bar udspring i Den Tredje
Verden, er "Vestens skyld". Hvad angår
årsagen til folkevandringen, er det utvivlsomt sandt.

I takt med kolonisystemets afviklillg
efter 2. Verdenskrig har Vesten ydet formidable summer til udryddelse af sygdomme, som tidligere hærgede Den Tredje Verden, og til forbedring af hygiejne og
sundhed. Resultatet har først og fremmest
været en kraftig reduktion af børnedødeligheden. I mange lande, og det gælder
først og fremmest de muslimske lande, er
man imidlertid fortsat med at fft lige så
mange børn, som man fik, da dødeligheden var høj. Resultatet er en voldsom befolkningstilvækst
I 1950 boede der således 224 millioner
mennesker i Afrika. I år bor der ca. 700
millioner. Ifølge FN's prognose vil der i år
2025 bo ca. I 600 millioner mennesker i
Afrika. En person, der blev født i 1950,
vil altså, når han bliver 75 år, have levet,
mens Afrikas illdbyggertal blev 7-doblet.
Imens har Danmarks/Europas indbyggertal været næsten uforandret. Et blik på
statistikkerne viser, at den økonomiske
vækst har været næsten lige så stor i Afri-
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ka som i Europa. I Europa er der på grund
af den stagnerende befolkningsudvikliDg
år for år blevet mere og mere at fordele pr.
indbygger. I Afrika har den økonomiske
vækst ikke kunnet holde trit med befolkningstilvæksten, hvorfor der år for år er
blevet mindre at fordele pr. indbygger.
Det er således ikke den økonomiske ud-

ikke jobs i den hjemlige indvandringsindustri.

Tilbage på sporet
I de senere år er venstrefløjspartierne,
som i sin tid opstod af kravet om at ændre
årsager, hoppet med på den humanitære
symptombehandlingspolitik. Men ikke
vikling, men derimod befolkningsudvik- nok med det. Man bar forladt tidligere tilingen, der er årsag til Danmarks/Euro- ders internationale solidaritet og hensynet
pa.s velstand og Afrikas fattigdom.
til de dårligst stillede.
International solidaritet betyder solidaVestens skyld
ritet på tværs af nationer. Det betyder, at
Derfor er det rigtigt, som nogle hæv- arbejderestøtter hinanden på tværs af lander, at det er Vesten, der er skyld i fattig- degrænser, f.eks. ved ikke at påtage sig
dommen i store dele af Den Tredje Ver- strejkeramt arbejde. Det har aldrig betyden. For Vesten reducerede børnedødelig- det, at arbejdere i et land skal huse og forheden. Det løser imidlertid ikke proble- sørge arbejdere (eller andre) fra andre
met at tale om skyld. Der er to mulighe- lande, fordi det er besværligt at tage kamder: enten må de påg;eldende lande gen- pen op imod urimeligheder i hjemlandet.
indføre den høje børnedødelighed, eller "Befrielsen er dit eget værk", som Brecht
også må de indføre prævention i et hidtil skrev.
uset omfang. I Asien har mange lande
Ved at belønne de folk i andre lande,
valgt den sidstnævnte løsning. Resultatet som bryder solidariteten ved at stikke af
har ikke ladet vente på sig. Det er de lan- fra problemerne og udvandre hertil, bryde, man nu kalder "ny-industrialiserede". der man med princippet om international
Men i Afrika og Mellemøsten fortsæt- solidaritet. Man er solidarisk med de usoter befolkningsvæksten som hidtil. Halv- lidariske. Det er et dobbelt forræderi, der
delen af befolkningerne er under 15 år. f"mder sted. Ofrene er de svage, som svigIndtil nu har vi kun set begyndelsen på tes både af deres egne og af os.
befolkningseksplosionen. På grund af
Allerede for mange år siden beklagede
den ryddes skove og opbruges vandres- OAS (Organisationen af Afrikanske Stasourcer med miljøødelæggelse og ørken- ter), atde folk, som fik uddannelse i Eurospredning til følge. Hvert år byder på sin pa, ikke ville vende hjem og bruge deres
katastrofe, som Vesten i misforstået god- uddannelse til gavn for deres hjemlande.
hed søger at atltjælpe med nødhjælp, Det gør det nødvendigt for de pågældende
hvilket blot medfører, at befolknings- lande at købe dyr ekspertise udefra. I den
væksten f3r en ekstra tand, hvorefter der seneste befolkningsrapport fra UNFPA
er endnu flere nødlidende næste år.
(De Forenede Nationers Befolkningsfond)
I de islamiske lande gøres der meget hedder det, at "udvandrerne repræsenterer
lidt for at begrænse befolkningsvæksten. menneskelige ressourcer, som deres hjemI stedet for vælger de mennesker, som har lande dårligt kan undvære:·
mulighed for det, at stikke af fra probleAlligevel anses det herhjemme for at
merne. De udvandrer og koloniserer Dan- være "progressivt" at hævde arbejdskrafmark/Europa, hvor der - endnu - er vel- tens frie bevægelighed: de stærkes ret til
stand og ordnede forhold på grund af lav at lade deres svagere landsmænd i stikken
befolkningsvækst. Her står en hærskare for selv at blive forsørget i Danmark/Euaf menneskevenner klar til at hjælpe dem ropa. Hvis der skal tales om international
til rette. De, der er omfattet af menneske- solidaritet i den forbindelse, må det være
vennernes næstekærlighed, er således de velnæredes internationale solidaritet.
først og fremmest de uddannede og velDen hidtil førte politik er således ikke
stående, folk med gå-på-mod og albuer, blot perspektivløs symptombehandling,
som ved, at Danmark eksisterer, og hvor- som før eller siden vil bryde sammen undan man skaffer sig dertil. De fattige, hvis der presset fra befolkningseksplosionen.
største bekymring er at skaffe det næste Den er tillige usolidarisk, og den svigter
måltid mad, er ikke omfattet af næste- de dårligst stillede.
kærligheden. Hvis de er heldige, f3r de
Der bar på det seneste lydt signaler fta
lidt hjælp fra privat indsamlede midler.
Socialdemokratiet, der kan tolkes som et
Det er en rajfineretfonnfor ondskabs- begyndende opgør med denne asociale
fuld kynisme at kalde det "humanisme" politik. Hvis der er hold i disse signaler,
at hjælpe de stærke og overlade de svage markerer det en klar venstredrejning tiltil deres egen skæbne.
bage til de idealer, som engang var
Hver dag året runde dør ca. 50. 000 bærende for den socialistiske arbejderbemennesker afsult De er ikke omfattet af vægelse.
menneskevennernes omsorg, for de giver
Harry Vinter
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"Overalt er der bud efter det internationale hjælpeapparat til løsning af akutte
problemer. Pengene drænes fta forebyggende til helbredende arbejde. Men på
sigt er det en utrolig farlig udvikling, selv
om jeg godt forstår, at der sættes ind over
for hver eneste af disse kriser. Hvis vi
fortsat rnå registrere en tendens til, at
midlerne går fra investering i reel udvikling til afbødning af øjeblikkelige behov,
øjner jeg her en af de alvorligste trusler
ovemovedet mod at fjerne de egentlige
årsager til, at kriserne opstår."
James Gu:siavc Spcth, cbcffor FN's udviklingsprog,am, UNDP. til Politi.kea, 26/& 1993.

Rejsen værd
"Man rejser ikke tusinder af lålometer
væk fra sit eget land til en tilværelse under fremmede forhold blot for økonomisk
vindings skyld", siger indvandringspropagandisterne for at forsvare ægtheden i
asylsøgernes farverige beretninger.
FN's Flygtningehøjkommissariat og
andre eksperter i de dele mener dog åbenbart, at der efterhånden bag 95% af
ansøgningerne eller mere ligger rent økonomiske hovedmotiver.
Og alene det simpleste kendskab til historien kunne på forhånd have fortalt de
begejstrede "flygtninge"importører, at
f.eks. Nord- og Sydamerika, New Zealand og Australien blev befolket i nyere
tid af europæiske udvandrere, der for
størsteparten tog den lange vej netop forrigtignok ved hårdt arbejde - at opnå stor
økonomisk vinding.
Længere tilbage i historien er, jorden
rundt, nationer og imperier og kulturværdier gået under, fordi fremmede CNersvømmede grænserne efter lange vandringer, draget af lysten til at udsuge dem, der
var rigere. Historiens millioner af lykkejægere ville flække af grin, hvis de kunne
børe danske "flygtninge"venners jomfru.
nalske solstrålehistorier.

"Jorden er som bekendt lykkeligt opdelt i forskellige folkeslag med fundamentale forskelle i levevis, livsopfattelse
og religion. Det skal naturligvis ikke afholde os fra kontakter over grænserne og
humanitær hjælp af enhver art i påkommende tilfælde. Men de senere års organiserede fol.keflytninger har reelt udviklet
sig til en af vort århundredes største skandaler:•
H. P. 'lbamco, Hjørring.
; .ryll.mds-- 1618 1993.

Sigende oplysninger
Dansk Røde Kors havde på sine girokort til landsindsamlingen for 3. verdenslande den 26. september anbragt disse
manende ord:

Vidste du:
at for I 00 kr. kan vi sikre, at en
voksen overlever i en måned
at for 50 kr. kan vi vaccinere et
barn mod 6 livstruende sygdomme
at for 25 kr. kan vi købe 5 kg såsæd. Høsten er nok til at brødføde en familie i 4 måneder.

Det nytter og det hjælper at
støtte Dansk Røde Kors.
Brug girokortet!

Da en tilrejsende fra denne 3. verden
kan anslås at beslaglægge samlede ressouroer for typisk mindst 200.000 kr. om

året under asyl i Danmark, siger Dansk
Røde Kors med andre ord, at en eneste
sådan person pr. år beslaglægger midler,
der kunne have sikret 167 voksne overlevelse i regionen i samme periode - eller
betalt 4.000 børns vaccination mod seks
livstruende sygdomme - eller sikret
såsæd og høst til at brødføde 8.000 familier i f"rre måneder.

Dødedansen
Da det desuden ligger klart efter oplysninger fra FN's Flygtningehøjkommissariat og andre gode kilder, at omkring 95%
af de såkaldte flygtninge er bekvemmelighedsflygtninge - og da international
indkomststatistik sandsynliggør, at en tilrejsende fra den 3. verden her til lands, i
snit, i hvert fuld 10-20-dobler sin hidtidige indtægt - samler der sig ud fra dette
sæt af oplysninger en knugende skyldbyrde på dels det Folketing, der øder landets
humanitære evner i en kritikløs forgyldning af økonomiske flygtninge, og dels på
de forgyldte selv, der med deres slaraffenliv reelt er medvirkende til således at
skubbe måske hundredtusinder af efterladte landsmænd over kanten til sygdom
eller død ude i regionerne.
Røde Kors kan tappe dette par ekstra
fingerbøl fra den danske offervilje til
udenvælts brug for at bøde med en enkelt
rød reje på egen meddelagtighed i den
menneskeødelæggende import af luksusflygtninge. Men har man nogensinde hørt
om eller set de relativt så storslået stillede
"flygtninge" dele mærkbart ud af deres
overflod til staklerne i hjemlandene, bortset naturligvis fra deres egne slægtninge?
Hvor tit har veldædigbedsindustrien og
flertalspolitikerne ikke stukket os den 3.
verdens levende skeletter, udspilede barnemaver og udbrændte spædbørnsblikke
under næsen - men vi kan svare politikere og andre hellige mænd og kvinder: "Ja,
det kan I sagtens komme med; I producerer dem jo selv".

"Retten til asyl, hvis den i praksis skal
bestå, må være enkeltpersoners individuelle adgang til at søge sikkerhed i udlandet, men kan næppe omfatte hele befolkningsgrupper. Gjorde den nemlig det, ville egentlige flygtninge alene af ressourcemæssige grunde komme i alvorlig klemme, og asylretten ville blive en ret til folkevandringer, hvilket aldrig har været
meningen.
Hovedreglen må være, at folk bliver,
hvor de nu engang er, og som folk politisk
og på anden måde slås for deres rettigheder.
...
Min hensigt er at advare mod en så omfattende udvidelse af asylbegrebet, at dette på et tidspunkt helt sprænges."
Byn\dsmcdlem og kulturudvalg,fomw>d (]()

Birte Bcn:it Hcnrilc.seo, Århus,
i Jylliu!ds-Postw 23/ll 1993.

"I Italien er en revolution mod de politiske partier lykkedes. Vi skal også have
en sådan revolution. Danske partier er ikke korrupte, men de er ikke lydhøre over
for folket, og det er katastrofalt nok. Derfor skal ansvarlige danskere indstille sig
på at tage del i et oprør. Intet mindre kan
få folkestyret til at fungere igen. Og kommer der ikke et folkeligt styret og ansvarligt opmr, er risikoen for andre eksplosioner i folket stor:'
Handdsla:rcr Karsten H. Nielsen, Skjern,
i Jylwids-Postea 9/ll 1993.

Hus forbi
En frivillig deltager i Dansk Røde
Kors' forrige landsindsamling -til nødlidende i Somalia m.v. - fortæller i Berlingske Tidende 22/9 bl.a., at hun ringede
på i en stor villa ved Øresund, hvor man
har valgt at placere to flygtningefamilier.
Efter samråd mellem alle familiemedlemmerne lød svaret tilbage, at ingen der ønskede at give penge, "for de var flygtninge, der var blevet reddet af det danske
samfund, og de kunne ikke undvære noget!"
Selvfølgelig, når man har doblet sin
indtægt mange, mange gange op ved at
rejse over floder og sletter til det fjerne
danske socialkontor, er der intet at undvære til de efterladte hinsides floderne og
sletterne. Solidaritet er en by i Langtbortistan, når man sidder herskabeligt på
flæsket ved Øresunds bølger.
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Fup2eren
Hvis man skulle tro TV2's Fak2eren, så
er den væsentligste trussel her op til kommunevalget en håndfuld skøre nazister,
der blev vist i fuld krigsmaling for seerne
819.
Det er de naturligvis ikke. Operation
"Nazihyleri", som medierne i ugen derefter brugte megen tid på, bar til formål at
overskygge de enorme problemer på indvandringsområdet. Problemer som bar
ført til opinionsundersøgelser, hvor Socialdemokratiet taber pladsen som landets
største parti.
Som bekendt tilskrives Den Danske
Forening en væsentlig del af æren for, at
indvandringsindustrien har ~t den slags
vanskeligheder med vælgerne. Derfor
kan det heller ikke undre, at det "hwnanitære" og retrnenende Danmark - herunder medierne - prøver at komme foreningen til livs.
Fak2erens naziudsendelse forsøgte da
også at klistre foreningen ind i naziuvæsenet Til formålet klippedes f.eks. i en tale af foreningens næstformand, Poul Vinther Jensen, så at det lød, som om ban opfordrede til vold. Formanden, Ole Hasselbalch, fik samme behandling. Her brugte
TV2 et brev fra ham, som kommenterer
nogle politiske planer om at sætte indvandringsmodstanderne fast og berøve dem
deres borgerlige rettigheder (se nærmere
herom i foreningens femårskrift, 1992).
Formanden konstaterer i brevet, at politikerne i så fald bryder Grundloven og må
forvente en fysisk modstandskamp. Det
mest opsigtsvækkende ved denne konstatering - der også bar været trykt i Danskeren nr. I 1990, og som bar hjemmel i
statsretlige grundsætninger - er naturligvis, at nogen overhovedet kan finde den
opsigtsvækkende.
Samtidig fortalte Fak2eren, at Søren
Krarups indsamlede underskrifter fra aktionen mod flygtningeloven i 1986, som
han havde lovet at holde fortrolige, var
blevet overgivet til Den Danske Forening.
Dermed skulle de - ifølge TV2 - være
kommet i hænderne på en nazist, som
hævdedes at arbejde i foreningens sekretariat.

Dette passer ikke. Krarup udlånte ikke
indsamlingsunderskrifterne, men derimod en række henvendelser, han havde
fået, med sympatitilkendegivelser og opfordringer til at sætte noget mere i gang.
De blev kortvarigt udlånt til dem, der bl.a. med hjælp af nogle af brevskriverne
- stiftede DOP, så man kunne underrette
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K«te Ole Hosselboleh
Vi t4lte ut:!.l'r.e:-: ti~liqere på de~en o:, din tvøntudlo mtdvlr>t•n i
voru dokur.:1er.tatprogram. Je9 foler tron9 til at uddyl:>$ for dl9 1
hvorfor vi 9erpe vil hava dig med i program.ro.et, og hvilke

beting-elur: vl kan blive e:ti90 o~..

~er here~er !or os ingen tvivl o~, at Den Danek« Forening htr
~jort ~e9et for ! t ~æ9Q& af&tAnd tildetyderate højre. Det er et
"OP9"•n9tl igt !ektu:,., 09 det vil ogd. frorng! af vore• proqrorr.. H•n
af journall•ti&ke 09 rent fort.blleteknhke Ara19er, vil vi rriegtt
gerne have dig til at ;i9c det &elv. Xed heneyn til at bruge .den
dok~meo:etion ao~ du Qerne v11 fremlæ99e, vll vi rne9et ger~e htv•
muh9h•d for at u oq vurdere den inden interviewet. Det kur,ne
e·-1entuclt ske ,d.6 telefax. PA. det grundla9 kan vi Doalutte 0111 dtn
;kal bruges, og på hvilkon ~&do,( Hor tænker jeg pA
fr6mi.a,gqehuforr.,e:r.,)

Af praktiske Artager ~an vi ikke Oringe 6t !uldstandi9~ ure6i9er•t
interview, •A den betingelge k4n vi deaværr& ik~e opfylde.
Oct •r vi9ti9t !or os 4t Den 04~$ke Forening ~edvirker l vore•
pro9r&m, fordi Oet er den tt~ra~e o; pe~t indflydelsearlge
or9ani1a~ion, der ho~ taget indvond~erpolitiken op til 4i•k~••10h,
vi vil 9ernc høre o~ &tarten pl foreningen, on ledeleeafor~, o~
:t-11 09 om midler,

P& denne baggrund h4Der je9 vi kan blivo eni90 om at laver et tv ·
intervieY 1 ol~t~in9cn Af dennø u9e,
~ed venlig hil6e~

søren Steen Jesptreen
journalht

rak2ten,

dem om oprettelsen af foreningen og give
dem mulighed for at indmelde sig i den. I
denne startfase var der overhovedet ikke
formaliseret noget sekretariat Langt mindre kunne nogen vide, om der var en
nazist iblandt de arbejdsvillige, der tilbød
at hjælpe til. Foreningen har i øvrigt siden
hverken hørt eller set noget til den person,
der i udsendelsen (uden retsgyldig dokumentation) udnævntes til nazist

Formålet med brevet var at tl DDF til
at medvirke i udsendelsen. For en sådan
medvirken satte formanden imidlertid betingelser: Han ville ikke klippes ind i
nazihyleri, og han ville ikke acceptere
klipperi i interviewet(hvis varighedjournalisten så i øvrigt selv kunne bestemme).
Disse betingelser kunne Fak2eren ikke
imødekomme. Og et tilbud fra DDF om at
stille alle oplysninger til rådighed for
TV2 til kontrolformål blev ikke udnyttet.

Løgnen for seerne
Det indtryk, seerne måtte sidde tilbage
med, var imidlertid, at DDF på en eller
anden måde er i ledtog med nazisterne.
Dette til trods for, at producenten af udsendelsen udmærket ved, at det forholder
sig stik modsat
I et brev (af 12/7 93) fra Fak2eren til
DDF's formand, Ole Hasselbalcb, siges
der således:
"Der hersker for os ingen evivl om, at
Den Danske Forening har gjort meget for
at lægge afstand til del yderste højre. Det
er et uomgængeligt falaum ...."

Hvad Fak2ercn skjulte
Det kunne der ellers godt have været
brug for, hvis det var fak1a, Fak2eren ønskede at bringe. Af udsendelsen fremgik
det således f.eks. ud fra oplysninger fra
Frede Farmand, at indvandrerpolitikeren
Lubna Elahi var blevet overfaldet af
nazisten Albert Larsens folk.
Albert Larsen er tilsyneladende ganske
skruppelløs, og han kunne uden bekymring vedkende sig ansvaret for noget, som
i hans lcredse givetvis er populært. Hans
"tilståelse" til Frede Farmand ville jo

nemlig alligevel ikke bolde i retten. Ifølge
informationer, DDF er i besiddelse af, har
han i øvrigt i længere tid fyldt Frede Farmand med gas.
Men hvad mere er: I Danskeren nr. 4
1990 skriver Frede Farmand under eget
navn en artikel om det påståede overfald
på Lubna Elahi. Han bygger her bl.a. på
omfattende båndoptagelser af hende selv
og hendes nærmeste. Referatet af optagelserne krævede redaktionen holdt uden for
artiklen, fordi årsagerne til Elahis ansigts-

skade efter redaktionens opfattelse hørte
under privatlivets fred. Frede Farmands
konklusion i artiklen ud fra den tilbag~
værende dokumentation er imidlertid utv~tydig: Påstanden om overfaldet var politisk
plattenslageri fra Elabis side gennemført i
samarbejde med den også i sagen indblandede vikardirektør Jens Sejersen (der som
bekendt påstår at manipulere pressen, se
Danskeren, særnummer, april 1993).
DDF kan ikke dømme om, hvilken af
Farmands versioner der er den rette. Men

begge versioner kan selvsagt ikke være
korrekte.
På samme måde er DDF i stand til at
afsløre andre besynderligheder i Fak2erens
udsendelse.
Men Fa.k2eren var altså ingenlunde
interesseret i en afsløring af "afsløringerne". Fak2eren var derimod interesseret i at bolde sig i uvidenhed om
de oplysninger, der ville kunne ti udsendelsens påstande til at brase sammen.

De gode viljers tyranni
AfPeter Neerup Buhl
Det er en udbredt og farlig misforståelse, at forskellen mellem nazister og kommunister er, at de første bar en bevidst
"ond" vilje, mens de sidste omvendt adskiller sig fra fulk i almindelighed ved i
usædvanlig grad at ville det "gode:'
Sandheden er, at både nazister og kommunister hensyooløst vil kæmpe for "en
bedre verden". Vore herskende "humanister" deler i realiteten kommunismens
utopi, der imidlertid slet ikke er så forskellig fra nazismens, som man søger at
give det udseende af.
Revolutionær og venstreorienteret
nazisme
Denne fodcætrede kendsgerning fremgår klart af det skrift, som i Danmark og
mange andre lande er blevet na:zistemes
ideologiske udgangspunkt, Povl H. RiisI<nudsens "Nationalsocialismen - en
venstreorienteret bevægelse" (No,:dland
Forlag, 1984. 20 sider).
Forfatteren slår heri fast, at nazismen
er revolutionær og dermed pr. defmition
venstreorienteret Højrefløjen består for
Riis-Knudsen af "reaktionære personer,
der ønsker at bevare den såkaldte "kristne, vestlige civilisation" med al dens materialisme og kapitalisme som grundlag
for samfundets opbygning. De højreorienterede forsvarer de traditionelle nationalistiske værdier: de er gode kristne og
gode borgere, der fo,:svarer forfatningen
og er loyale overfor deres land og deres
konge eller drorming, dersom de har en:·
Når nazismen således "i hele sit væsen
er en venstreorienteret bevægelse", er det
efter Riis-Knudsens mening "uhyre paradoksalt'', at de fleste nazister hidtil bar
brugt deres tid med forsøg på at hverve

folk med typisk højreorienterede holdninger. I stedet burde de rette deres opmærksomhed mod borgere, der er bekymrede
for klodens fremtid og idealistiske nok til
at ofre noget af deres eget til fordel for
helheden. I stedet for blot at komme med
den hadpropaganda, der forventes fra
dem, burde nazisterne derfor koncentrere
sig orn f.eks. "at producere godt materiale om miJjøproblemerne set ud fta et nationalsocialistisk synspunkt og at gå aktivt
ind i de grupper, hvor disse mennesker
samles i deres protest irnod kernekraftværker, forurening og atomkrig:'
Det kristne, liberale demokrati som
hovedfjenden
For Riis-Knudsen er der "naturligvis
ingen tvivl orn, at kommunisme er en
særdeles ubehagelig ting. Den ville imidlertid ikke betyde verdens ende. Det vil
det kristne, liberale demokrati med garanti!." Det nuværende samfund bar efter
Riis-Knudsens mening "reduceret mennesket til forbruger:• På linje med de popul3lre "grønne" bevægelser hævder han
derfor, at "de hvide industrilande i Vest
og Øst rent faktisk er langt mere degenererede og primitive, end noget naturfolk i
den 3. verden!' Og for at ingen skal være
i tvivl, fastslår han den moderne nazismes
mål, som viser sig at være identisk med
alle vore mondæne verdensfrelseres: "Vor
kamp gælder redningen af hele biosfæren
og includerer også de øvrige menneskeracer." Den moderne rød-grønne liggeo på
maven for "mangfoldigheden" og det
"naturlige" har ikke sine rødder i kommunismen, der vil ensartethed og kontrol
over naturen. Den stammer derimod fra
nazismen.

Riis-Knudsen roser venstrefløjen for,
at den har sejret i den sociale kamp, hvor
højrefløjen forsvarede de privilegerede.
Dermed mener han dog ikke, "at enhver
bestræbelse for at styrte et etableret samfundssystem i sig selv nødvendigvis må
være positiv. Dersom det lykkes for menneskene at skabe en naturforbunden verdensorden (...) vil det unægtelig være en
særdeles alvorlig forbrydelse at forsøge
at omstyrte denne orden for at vende tilbage til egoisme, materialisme, kristendom eller nogen anden naturstridig filosofi. Hvad der er godt og dårligt, kan udelukkende afgøres på baggrund af naturlovene - i jo tættere overensstemmelse med
dem des bedre!".
"Naturen~ som politisk religion
Overbevisningen om at repræsentere
Godheden og Sandheden er hos RiisKnudsen tydeligvis lige så urokkelig som
hos hans angivelige antipoder kommunisterne, "hwnanisterne" og hvad de
såkaldte anti-racister ellers kalder sig.
Både nazister og anti-racister hævder, at
deres principper er de "narurlige" - givne
på forhånd og hævet over enhver diskussion og ethvert konla:et hensyn (jvf.
"menneskerettighederne"). Resultatet af
en sådan mentalitet bliver selvfølgelig
uvægerligt altid "de gode viljers tyranni:'
Riis-Knudsen hævder, at nationalsocialismen "har uden for den menneskelige
bevidsthed eksisteret siden tidernes ~
gyndelse, og den vil eksistere for altid, sålænge universet består", hvad enten der
findes mennesker eller ej. Ligesom de
herskende rød-grønne ideologer tror han
sig således på naturens side, hvilket altså lilii..
sætter ham i stand til at retfærdiggøre et- , .
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hvert indgreb. Overfor sådanne naturevangelier må man indvende, at mennesket netop adskiller sig fra den blotte natur ved at stå i et bevidst forhold til den,
hvilket giver en frihed, som er enhver
menneskeligheds kilde. Mennesket er ikke prisgivet naturens blinde determ.ini&me. Den store engelske biolog T.H. Huxley udtrykte klart dette ved at fastslå, at
det etiske fremskridt i samfundet ikke
beror på, at vi efterligner den kosmiske
proces, men på at vi bekæmper den.

Oplagt
chance
"Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske" bar vejret morgenluft ved invasionen
af "flygtninge". Den har en særlig asylgruppe, der 11. september 1992 skrev følgende belysende brev til foreningens
"ungdomsgruppe''.

Materiens tvang eller Andens frihed
Kære Ungdomsgn,ppe
Kommunismen har ifølge Riis-KnudVi har filet en kopi af en "invita1ion"
sen ikke løst verdens problemer, "ganske
fra
Dansk Ungdoms Fæl/esrdd omkring
enkelt fordi selve den marxistiske ide i
bund og grund er materialistisk og uden tilslmdfra DUF~ pulje til fremme afakliinteresse for de naturlige værdier!' Med viteter bland/ unge danskere, flygtninge
sin firkantede opfattelse af "det naturli- og indvandrere.
Det må være en oplagt chance for a1 lage" er Riis-Knudsen imidlertid endnu
ve
en fælles-aktivitet mellem Ungdomsmere materialistisk end de klassiske kommunister, og han deler denne materialis- gn,ppen og Asylgroppen.
ivr erfaring siger os, al der er mange
me med nutidens "humanister' og antiracister, for hvem "racen" tilsyneladende unge, homoseksuelle flygtninge/asylsøgeer det eneste tænkelige kriterium for at re n,ndt omkring i de forskellige Røde
sætte skel mennesker imellem. Det er kun Kors centre - bl.a. er der en hel lejr udeaf sekundær betydning, om man går ind
for "racernes" sammenblanding eller adskillelse, når man dog mener, at race er
den vigtigste kategori, menneskene opde"Placeret på en post, hvor jeg har utroles efter. Den moderne naturvidenskabe- ligt mange kontakter med lokalbefolkninlige menneskeforståelse er på niveau med gen, er det nødvendigt at sige, at folk er
nazismen - begge fornægter, at det men- meget skeptisk indstillet ved tanken om,
neskeliges essens er ånd og dermed fri- at der kommer flere og flere indvandrere
hed. I stedet anskuer de mennesket som og familiesammenførte samt flygtninge
en maskine, der blot skal "fungere" bedst til kommunen. Der fokuseres især på
muligt
kommunens udgifter, sproglige barrierer
At leve i harmoni med "naturen'' er og angst for kriminalitet.
altså utopien - Det Gode - for både
Vi har ingen ledige almennyttige bolinazisterne og de herskende intellektuelle ger og lokalbefolkningen føler, at de blimeningsdannere. Foragten i begge lejre ver "sorteper' i spillet om ledige boliger,
for det, som Riis-Knudsen kalder for "de som de måske bar været på venteliste til i
traditionelle nationalistiske værdier', mange år.
skyldes, at klassisk nationalfølelse mere
Meget tyder nu på, at regeringen - og
end noget andet er uforståelig ud fra en man må håbe alle fue regeringspartier naturvidenskabelig begrebsverden. Den samt Folketingets øvrige partier er blevet
klassiske nationalfølelse er jo netop ud- klar over, at Danmarks flygtninge- og indtryk for et dndsfællesskab, der ikke kan vandrerpolitik snarest bør tages op til ny"bevises" - ikke et blodfællesskab, der vurdering med henblik på stramning af
objektivt kan måles og vejes. Man må eksisterende regler.
derfor fremover forvente et stadig større
Lokalbefolkningen, der har problemersammenfald i nazisters og "humanisters" ne tæt inde på livet kræver simpelthen
begrebsverden i deres forsøg på, i hen- dette.
holdsvis racens og hele artens ("menneDet frygtelige er, hvis afstanden melskehedens") navn, at fordømme den "ir- lem Christiansborg-politikerne og komrationelle" nationalfølelse. Overbevisnin- muner er blevet så stor, at der ikke sker
gen om at have Naturen på deres side vil noget effektivt. Så vil det før eller senere
ydermere give de rød-grønne magthavere gå galt, og ingen tør vist i dag spå om
en så fast tro på at stå for det "rigtige", at konsekvenserne heraf, men de kan godt
de successivt ikke kun vil overtage nazis- blive ret så alvorlige!'
Socialudvalgsformand Erling Schroder (S).
mens begrebsverden, men også dens meGl>dsaxe, i Gladsaxe Bl>det 14/9 1993.
toder overfor afvigere.
Peter Neerup Buh/
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lukkende for enlige unge flygtninge/asylsøgere (under 18 år) der er kommet hertil
uden forældre.
Vi foreslår derfor et "fællesmøde", så
vi kan finde ud af. hvordan vi udnyt/er
muligheden for tilskud - og samtidig
bringer "det gode budskab" om LBL, om
aktiviteterne i Ungdomsgroppen saml om
Asylgroppens arbejde ud til flygtninge og
asylsøgere...
Kom med forslag om nogle datoer der
passer jer - feks. i uge 40-41-42...
Derpå følger forskellige kontaktadresser og -telefonnumre etc., inden brevet afsluttes med følgende manende eftezskrift:
PS. Lesbiske asylsøgere er helt "usynlige" - det er også en ting vi må ha' gjort
noget ved! Måske kunne vi også gøre noget sammen der!

Jo, de propagandaministerielle millioner, hentet op af danskernes lommer, giver sandelig oplagte chancer til alskens
"alctiviteter'!

•

Jordens saltog nationernes gift
Salt er nødvendigt for organismen i
små doser, men gift i store mængder. Indvandring kan være jordens salt, knapt doseret, tilpasset nationens behov. Men bliver indvandringen til masseindstrømning,
er livet i fare.
Danmark klarede den rette dosering
gennem tusinde år indtil for nylig - franske kulsviere og munke, tyske håndværkere, hollandske bønder, franske huguenotter, kartoffeltyskere, kyndige jøder
etc. Ingen af dem i mere end uanselige
smågrupper, gennemgående nogle få
hundrede fordelt over hvert århundrede kulminerende med undtagelsesvis et par
tusinde polske bosættelser omkring første
verdenskrig.
Men hører man vore indvandringspropagandisters tale om denne ganske
stille strom, skulle man tro, det var bølger
af havets vælde, der bruser gennem Danmarkshistorien.
Det er historieforfalskning, beregnet
på at ft befolkningen til at tro, at jordens
salt kan indtages uden livsfare i de doser,
der udgøres af dagens masseindvandring.

Ideer har konsekvenser
Mange kan gruppevis eller personligt høste kortvarige fordele af indvandringspolitikken og
den forsørgerstat, den hviler på. Men en indbygget bombe vil før eller senere sprænge den eller hele nationen i stykker. Ulykken skyldes mest fejl i vore ideer om forholdet mellem mennesker og deres krav til samfundet.

Af afdelingsforstander PH Bering
Danmark har altid været noget af en
H.C. Andersensk "Andegaard". Kun Il
evner/orker at følge den fremmedsprogede debat, og de fleste der gør det er humanister, som traditionelt er mest orienterede mod syd. Men friheds-vinden blæser
fra vest; kontinental-europæisk mentalitet
går i retning af centralisme. Her er staten,
ikke individet i centrum. Der er undtagelser, som franskmanden Frederic Bastiat
og de østrigske økonomer og filosoffer,
men de rejste som regel til USA eller
England (v. Mises, Hayek, Wittgenstein,
Popper...). En lysende undtagelse er naturligvis den store individualist, Søren
Kierkegaard.
Et grelt eksempel på stivheden, indelukketheden, intolerancen og disses konsekvenser kan vi finde i debatten om fremmedpolitikken. Almindelige danskere undres over at det endnu ikke er lykkedes per
liti.kerne at enes om en rimelig fremmedpolitik - en lovgivning der ikke, som den
nuværende, truer med at gøre os til et
mindretal i vort eget land inden midten af
næste århundrede. "De må da kunne indse
at dette her ender galt", siger man. Javei
men hvem er "de''? Kan vi placere skylden
på enkelte grupper, eller er der noget galt
med tankegangen hos det store flertal?

"Fælledens Tragedie"
Mange ulykker kan tilskrives vor tilbøjelighed til at tage en gevinst og overlade betalingen til andre - det fænomen
som biologen Garett Hardin bar kaldt
"the Tugedy of the Commons", Fælledens Tragedie. Hvis ti bønder med hver ti
køer er fælles om et græsningsareal, som
optimalt kan levere græs til hundrede
køer, vil en enkelt bonde, der sætter elleve på græs, a (næsten) IO pct. mere
mælk. Tabet bæres af fællesskabet (indtil
alle oPdager fidusen, og fælleden ødelægges ved overgræsning). Tilsvarende
bar nogle gruwer kortsigtede fordele af
fremmedpolitikken. Ulemper og skader
fordeles på alle - over mange år - og
mærkes ikke umiddelbart af de ansvarlige. Samvittigheden døves: "Det går nok
ikke så galt."

Det gælder sikkert for mange politikere. De tør ikke erkende at den fremmedlovgivning, de selv har ansvar for, er en
frygtelig fadæse, som kan betyde natier
nens undergang - og de frygter TV-journalisternes magt. At Danmarks Radio/TV
fører en voldsom propaganda for indvandring er en kendt sag (ubehagelige nyhe,.
der om indvandringen sendes som regel
kun en gang, fortrinsvis sent på natten,
for eksempel).
Et enkelt blilc på de politikere, der flokkes og strækker hals som sultne små-grise for at blive set af alt folket bag den heldige kollega, der bliver interview'et aftvholdet på Christiansborg, siger en masse
om de samme politi.keres afhængighed af
tv-mediet!
Ved systemskiftet i 1901 tiltog Folketinget sig nær total magt; "intet over og
intet ved siden af Folketinget'', sagde
Hørup. Folketinget var ikke længere folkets kontrol over staten - det blev staten
selv. Med stigende magt følger stigende
korruption - eller måske er et bedre ord:
stigende principløshed. Man køber og
sælger holdninger og principper for magtens illusion. På forfængelighedens marked sælger politikerne deres land og deres
børns og børnebørns fremtid for en plads
i solen - for TV's og interesseorganisatier
ners velvilje.
Bestikkelse
Bestikkelse af forskellig art er også en
drivkraft bag indvandringskampagnen og hadet mod os, der prøver at dæmme op
for den. En enkelt medie-person har berettet om tilbud om et stort beløb på en
schweizisk bankkonto i den pågældendes
navn, såfremt den pågældende ville støtte
muslimsk indvandring. Tilbudet blev afslået, men andre må bave ffiet det. Har de
mon aUe afslået?
Hertil kommer den politiske bestikkelse - den kendsgerning at europæiske politikere i bytte for prisgunstige oliekøb afgiver løfte om særfordele for Islam og
islamisk indvandring. Dette kendes ikke
alene fra stormoske-projektet på Amager
men også fra meddelelser fra Kommissier

nen for de Europæiske Fællesskaber. Kan
det kaldes bestikkelse? Vel ikke i straffelovens forstand, men disse politikere
køber sig ikke desto mindre politiske fordele i form af økonomisk manøvrerum.
Prisen betales af næste generation.
Andre motiver
Nogle håber på et nyt "systemskifte",
en endegyldig overvægt til venstrefløjen,
via indvandrerstemmer. Det er velkendt at
der er overvægt af venstreorienterede
blandt journalister (se fx. Ole Hasselbalch:
"Den Offentlige Mening"), så det er rimeligt at antage at dette er hovedmotivet bag
DR/fV's (og iøvrigt også adskillige dagblades) indvandringspropaganda (og
groft forløjede hetz mod indvandringsmodstanderne) op gennem firserne og begyndelsen af halvfemserne.
Man bør betler ikke overse private mer
tiver bos dem, der har økonomiske/jobmæssige fordele. Indvandrerstrømmen
vil jo i overskuelig fremtid betyde flere
stillinger, og dermed større magt og indflydelse - eUer i det mindste sikre jobs til Dansk Flygtningehjælps ansatte. Ritt
Bjerregaards bemærkning (Askov 1979)
om at den offentlige sektor eksisterer for
de ansattes skyld, ikke klienternes, er ikke
grebet ud af luften. Vi kan godt tage den
halvoffentlige sektor, såsom Dansk Flygtningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirke
med i den karakteristik.
Revolutioner kan kun arrangeres i ustabile samfund. Marx' forarmelsesteori om
revolutioners opståen er som bekendt
slået fejl; etniske spændinger kan måske
bruges i stedet. Revolutionære (nazister,
DEMOS/BZ-typer m.fl.) indser konsekvenserne af fremmedpolitikken og byder
dem velkommen - som en chance for selv
at komme til fadet
Behovskriteriet
Farligst er "hwnanisteme", der bevæges af flygtningene/indvandrernes behov for hjælp - underforstået, at deres behov forpligter det offentlige. Det gør de
fleste af dem til brugbare ofre for indvan- ..._
dringslobbyisternes propaganda. De er

r

DANSKEREN - NR. 5 · OKTOBER 1993

9

langt de filrligste, fordi de udgør flertallet
i dette land, selv i Den Danske Forening,
antagelig! De færreste kan gennemskue
fejlen i tankegangen, selv om mange nok
inderst inde føler at der er noget galt.
Mindst en milliard mennesker på kloden
har lige så stort behov som de folk, vi taler om. Det er tydeligt absurd at anvende
kæmpebeløb på de relativt velstillede,
som har råd til at rejse hertil. Vi lukker
øjnene for absurditeten, fordi den bygger
på eo indgroet og meget udbredt vrangforestilling: At behov skaber rettigheder.
Vores allesammens skattefar skal sørge
for os alle, og alles rettigheder overfor
staten begrundes i behov. Farmand er nok
beskytter (domstole, politi og forsvar),
men først og fremmest er ban forsørger
og boss.
Ideen om forsørgerstaten (socialisme,
feudalisme) ligger os i blodet. I familien
er det jo naturligt at yde efter evne og nyde efter behov. Det er naturligt på grund
af nære personlige bånd, der begrænser
misbrug. Det fører til ideen om "familien
Danmark" og "vores fælles husholdning."

Men staten er ikke - og kan aldrig blive- eo kærlig familiefar. Når staten overtager forsørgelsen bibeholdes behovskriteriet, men den gensidige kontrol med
misbrug er umulig. De nære, personlige
bånd mangler; hvem mon gider leve op til
en sagsbehandlers forventninger på samme måde som en søn prøver at leve op til
en fars forventninger? Staten er og bliver
uproduktiv. Den kan ikke, som det sker i
eo familie, afpasse ydelser og krav til den
enkelte efter dennes behov, evner og personlige egenskaber. Statens tiltag må altid
være grove og firkantede. Omgåelse og
misbrug bliver reglen snarere end undtagelsen, samtidig med at mennesker mishandles i systemet. (Som når man jager
ældre arbejdsløse, der ikke bar nogen reel
mulighed for igen at komme i arbejde,
rundt fra det ene efteruddannelseskursus
til det andet).
Forsørgerstaten fungerer ikke i
længden
Staten fordeler kun goder som den fratager produktive mennesker w1der (som
regel underforstAet) trussel om magtanvendelse. Betegnelsen for dette er - uanset motiv og gerningsperson - berigelseskriminalitet i form af ran, røveri eller
plyndring.
Biblen taler om pligten til at hjælpe enker og faderløse. Men den taler til det enkelte menneskes samvittighed (retfærdighedssans). Biblen påbyder os ikke at tvinge vor næste til at udøve velgørenhed.
Velgørenhed med ranede penge - forsørgerstatens velgørenhed - bar nemlig kun
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værdi på det materielle plan og udelukker
den åndelige dimension. Når hjælp ikke
længere bliver et anliggende mellem et
menneske og hans/hendes næste, men en
ret, som det er tilfældet i socialistiske systemer (og i stater, der adlyder islamisk
lov), forsvinder alle de åndelige værdier,
som ligger i glæden ved at give og glæden
ved at f! tiltrængt hjælp. Begreber som
godhed, solidaritet og næstekærlighed
bliver meningsløse og familien svækkes,
når gensidig hjælp tvangsmæssigt kanaliseres gennem et upersonligt bistandskontor.
Når hjælpen bliver en rettighed udvikler der sig en "fælled" i løbet af en generation eller to. Efterhånden som beskatningen øges opdager folk at de er til grin
for deres egne penge, hvis de ikke "udnytter systemet''. Det giver igen behov for
højere skatter, hvad der får endnu flere til
at kræve så meget tilbage fra staten som
muligt. Set med en reguleringsteknikers
øjne er dette en selvødelæggende positiv
tilbagekobling ("ond cirkel").
Sideløbende opstår alskens metoder til
unddragelse ("sort arbejde", skattesnyderi (i dag kaldet "skattesvindel''), smugleri). Ikke alle evner at skelne mellem
sådanne ulovligheder (dvs. overtrædelse
af vilkårlige bestemmelser, givet af en
tilfældig regering) og forbrydelser (dvs.
krænkelse af Naturrettens evigt-gyldige
love), såsom bedrageri, tyveri, ran, røveri
og person-krænkelser. Når det bliver almindeligt at snyde i skat og smugle, stiger
den egentlige kriminalitet således også.
Den gennemgående "humanistiske" holdning i velfærdsstaten, at ikke vi selv, men
"samfundet'' (dvs. alle de andre) bærer
skylden og ansvaret for vore handlinger,
trækker i samme retning.
At unddrage sig påtvungne skatter og
afgifter er moralsk og historisk set noget
ganske andet end at forgribe sig på medmenneskers ejendom eller person. Det
første er moralsk set selvforsvar mod statens overgreb på egen frihed, det andet er
overgreb på andres frihed (Mogens Glistrup var vel den første dansker der erkendte at skatteunddragelse ikke er kriminalitet, men frihedskamp). Dette er klart
for de fleste (heldigvis - ellers ville landet være et kaos af kriminalitet), men ikke for alle, og dermed stiger den private
kriminalitet i takt med at stigende skatter
og afgifter (stats-kriminalitet) fremkalder
stadig flere unddragelser.
Forsørgerstaten kan derfor kun eksistere et begrænset antal år, så trækkes skruen over gevind, og velfærdsstaten bliver
eo karikatur af sin oprindelige hensigt. Et
enkelt blik på Danmarks nuværende situation, herunder det groteske antal borgere
og fremmede som forsørges via staten

(p.t. 63 pct. af indbyggertallet!), set i forhold til antallet i den egentlige produktive
sektor, turde være en klar illustration af
dette forhold.

Fæstebønder anno 1990
Forsørgerstaten ligger på dødslejet,
men den lever endnu. Derfor søger frem.
mede fra den overbefolkede tredje verden
hertil, tiltrukket af muligheden for at Il
en levestandard forærende, som kun de rigeste i deres egne lande kan drømme om.
Det kan vi ikke bebrejde dem, når vi selv,
som livegne bønder, vil have herremanden, skattefar, til at passe på os allesammen, tilflyttere inklusive. Vor faderbinding åbner græoseme for en ødelæggende
folkevandring, og vil i løbet af et par årtier forvandle Danmark til et "multi-eto.isk" område som Libanon, Kroatien og
Sri Lanka- med de kendte konsekvenser.
Det er et ulykkeligt biprodukt af at vi - to
århundreder efter stavnsbåndets ophævelse - på mange måder stadig tænker og
handler som fæstebønder og borgere under en enevældig monark.
Truslen mod vor eksistens som folk
stammer altså tildels fra personlige interesser som vi (pi almenmenneskelig vis)
lader gå forud for helhedens, men mest
fra fejl i vore egne idær - fejl der gør os
til alt for lette ofre for indvandringslobbyens manipulatorer. Med idæn om behov
som begrundelse for rettigheder overfor
staten og tyrkertroen på statsstyring forsynder vi os mod let påviselige og velkendte politisk-økonomiske love. Vi forrådes af vaneforestillinger om storfamiliens og landsbyfællesskabets tabte tryghed. Og ideer har konsekvenser!
P.H Bering
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Vi er røde, vi er hvide ...
Denne gang interviewes Johan E. Christensen, formand for Foreningen Stop Stormoskeen, af
Hany Vinter.

Harry Vinter: Lad mig begynde med at
ønske dig tillykke med, at det lykkedes at
forpurre planerne om en swrmoske på
Amager. For det har du vel en væsentlig
andel t?

så bremser man det. Vi følte os tvunget til
at stoppe efter at have opnået en del af
det, vi ville: at moskeen ikke blev bygget,
efter at lejemålet var opsagt.
Vi ville også have stævnet Københavns
Kommune. For der er intet demokrati i at
holde høringer om lokalplaner, når massive protester alligevel ikke får konsekvenser. Vi kunne ikke komme afsted med at
staivne kommunen, fordi vi kom 9 dage
for sent. Der er masser af eksempler på, at
man har set stort på denne tidsfrist. Kommunens advokat mente også, at vi ville Il
dispensation, men det fik vi ikke. Til
gengæld fik vi en regning på 5.000 kr.
Det er foruroligende, at domstolene
sådan set kører muslimernes interesser.

Johan E. Christensen: Ja, tak skal du
have. I første omgang er slaget vundet.
Spørgsmålet er så, om Forsvarsministeriets opsigelse aflejeaftalen er ægte. Jeg så
en kopi af den, og det var en anbefalet
skrivelse. Men den var ikke stilet til dem,
der har lejetjorden. Den var stilet til Islamisk Kulturcenter i Brøosbaj. Men de bar
aldrig haft noget med lejemålet at gøre.

H V: Hvornår blev du opmærksom på
planerne om stormoskeen?
J.E.C.: Det er mange år siden, omlaing
1982, da lejemålet startede. Der var så
megen modstand imod planerne dengang,
at jeg egentlig troede, at man havde opgivet dem. Efter 3 til 4 år tænkte jeg, at jeg
ville undersøge det. Jeg ringede til Forsvarsministeriet, hvor jeg fik at vide, at
lejemålet stadig eksisterede. Der var nærmest strøet sand hen over det.

H V: Par der ikke noget om, at de islamiske ambassadører havde forlangt, a1
der ikke mdtte være folkelig modstand
imod planerne?
J.E.C.: Jo, det er rigtigt. Og der kom vi
jo sådan set på tværs. Vi var nogle mennesker, som fandt sammen, og den 16.
marts 1991 stiftede vi Stop Stormoskeen.
Foreningens formål er gennem oplysning,
argumentation, sagsanlæg og andre retslige skridt at fi standset opførelsen af den
planlagte stormoske på Amager.
Vi var sikre på, at lejemålet som sådant
var ulovligt, og det er det også. Det uhyggelige er, at en enkelt person eller forening ikke bar en chance for at fi noget bevist gennem de retslige instanser. Der står
ganske klart og tydeligt i Grundlovens §
46 stk. 2, at ingen må forære statens jord
bort.

H. V: Men er det Ikke et lejemål?
J.E.C.: Jo, men et lejemål på I000 kr.
om året for 15.000 kvadratmeter er en ren
gave.
Vi engagerede en advokat og stævnede
Forsvarsministeriet. Efterhånden bar vi

H.V: Var der ikke noget on~ at muslimerne begyndte al stjæle fra grunden, inden de kwme disponere over den?

flet så meget materiale, at vi helt klart
kan sige, at Forsvaret bar løjet hele vejen
igennem. Nu var vi kommet så langt, at
Forsvarsministeriet var stævnet ved
Landsretten. Ved forunders.øgelsen sagde
dommeren, at jeg nok ville blive gjort
personligt ansvarlig for alle udgifter ved
en fortsættelse af stævningen. Det var
umiddelbart efter, at opsigelsen var sendt
til Islamisk Kulturcenter, den opsigelse,
som jeg stadig ikke tror er ægte.
Dommeren sagde, at jeg ikke skulle
opfatte det som en trussel, hvilket viser,
at han selv havde tænkt, at det var en trussel. Ikke nok med det. Han sagde, at de
også ville overveje at hjemkalde stævningen. Hvis jeg ikke selv trak den, ville de
nok gøre det med den begrundelse, at jeg
ikke var part i sagen.
Illg. loven kan en myndighed sige, at
en person eller forening ikke bar part i en
sag, hvorefter den ikke kan stævne myndighederne.
Dette indebærer, at ingen person eller
forening kan føre sag mod det offentlige.
Det er en uhyggelig tanke.
Dette betyder, at når nogen kommer
tæt på - og det var vi: vi kunne have fået
dom for, at Forsvarsministeriet og myndighedeme havde begået noget ulovligt -

J.E.C.: Du tænker sikkert på motorsavsmassakren. Jo, muslimerne fældede
I 0-15 kubikmeter. Politiet kørte forbi 4
gange efter anmeldelser fra private uden
at kunne konstatere noget, og det gik
trods alt ikke stille af. Foreningen har siden forsøgt at få politiet til at rejse tiltale
mod dem, og der er vi gået hele vejen
igennem fra politiet over statsadvokaten
og rigsadvokaten til Ombudsmanden. Der
er ingen, der vil. Jeg bar endda skrevet 3
gange til Ombudsmanden.

H. V.: Ved man, hvem gerningsmændene
er?
J.E.C.: Nej, for politimyndighederne
vil ikke efterspore i sagen, idet der ligger
et "klokkerent" ønske fra Forsvarsministeriet (forsvarsministeren), om at der ikke skal efterforskes i, hvem der bar begået ulovlighederne omkring træfældningen. Og hermed er det så overladt til borgerens fantasi hvorfor.
Jeg har stillet mig selv spørgsmålet:
Når ikke forsvarsministeren kan/viV ønsker at forsvare sine egne værdier, sit eget
betroede gods, hvordan kan borgeren så
have tillid til, at borgeren og landet vil blive forsvaret?
Amerikanske eksempler viser en direkte linie mellem moskeerne og terrorbombninger via "Islamisk Hellig Krig'' (TIHAD). Som f.eks. bombningen af World
Trade Center-bygningen i New York.
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Som efter FBI og politiels oplysninger er
styret fra Al-salam-moskeen i New Jersey.
H. V.: Hvordan gik det med træet?

J.E.C.: Vi forsøgte fra foreningens side
at redde træet. Vi var nogle stykker, der
blev enige om at køre det over i Forsvarsministeriets gård. Forinden havde jeg
skrevet til Forsvarsministeriet, at vi ville
redde statens træ for dem. Men det fik vi
ingen tak for. Politiet kom og stoppede os,
ogjeg blev arresteret og sat i detentionen.
Der sad jeg så, mens de forsøgte at finde
ud af, efter hvilken paragrafjeg skulle anklages for at ville redde statens ejendom.
Efter 4 timer i cellen slap de mig løs igen,
men jeg bar aldrig flet erstatning for uberettiget fængsling.
Når det er indfødte danskere, det drejer
sig om, er m}'Ddigbederoe kvikke. Der
var 3 pensionister, der havde hængt en
plakat op på hegnet ved gnmdeo, hvorpå
der stod "Ingen moske her".
H. V.: Dem kunne politiet godt spore?
J.E.C.: Ja, jeg ved, at ihvertfald den ene
af dem bar f!et en bøde på 500 kr. subsidært 4 dages hæfte. Denne sag blev forelagt Ombudsmanden i forbindelse med
sagen om gerningsmændene til motorsavsmassakren.
H. V.: 500 kr. for at give udtryk for sin
mening?

J.E.C.: Ja, der virker lovens lange arm.
H V.: Den effektivitet er ikke mindre
påfaldende, når man erindrer sig, at myndighederne aldrig har været i stand til at
anholde en eneste af dem, der voldeligt
overfalder Den Danske Forenings møder.
J.E.C.: De vil ikke pågribe. For de bar
haft chancer, så man tror, det er løgn.
H. V.: Det må vel så være efter ordre fra
højere, måske højeste sted?

J.E.C.: Ja, man bar solgt sin sjæl og
krop til Emiraterne. Der er to muligheder
i det spil: Enten er de tåber eller også er
de hyklere.
Næsten hele befolkningen bar en fornemmelse af, at der er noget galt. De er
foruroligede. Det er som små klokker, der
ringer i ørerne. Hvis øvrigheden kan se
det, men ikke reagerer overfor alarmsignalerne, så er de hyklere eller det, der er
værre.
H. V.: Hvad ligger der bag det officielle

Danmarks knæfald for Islam?
J.E.C.: Det skyldes dels olien, men især
det faktum, at de arabiske lande bar investeret store summer i de vestlige lande. Muslimerne forsøger at komme ind alle vegne
og f1 styrende indflydelse på tingene.
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H. V.: Tror du, der er danskere, der er
købt for perrodollars?
J.E.C.: Ja, det anser jeg for ganske givet.
H V.: Men kunne det tænkes, at situationen kunne sammenlignes med samarbejdspolitikken før og efter 9. april 1940,
at man måske går med til denne indva11dring og knæfaldet for Islam for at afværge noget værre? Terrorisme eller andre
former for trusler, som vi måske ikke kender?

LO-syner

Ifølge LO-formanden er der i virkeligheden ikke nogen voldsom uvilje mod
Socialdemokratiets udlændingepolitik i
befolkningen. Det er bare Den Danske
Forening, der bar organiseret en læserbrevskampagne, og den slags skal man
ikke lade sig presse af, udtalte den klarsynede formand for partiels kongres.
Et gammelt ord siger, at tyv tror, hver
mand stjæler. Det er som bekendt ikke
J.E.C.: Det er derfor jeg siger, at de en- længe siden, at det blev afsløret, at en af
ten er tåber eller hyklere. I gamle dage var partiets spidser, Pia Gjellerup, bar stået
man glad for palisader og borge, som bag en af partiets jævnlige læserbrevskunne forhindre fjenden i at komme in- kampagner.
Lidet forstår man derfor i de cirkler, at
denfor murene. Nu inviterer man mennefolk
udmærket selv kan frode ud af at
sker iod, som kun bar et mål: at udbrede
skrive
læserbreve, hvis der er noget, de er
den eneste sande lære, som de kalder den,
utilfredse
med.
og gennem "jihad", som Koranen påbyDen
Danske
Forening har aldrig orgader alle muslimer.
niseret læserbrevskampagner. Men foreH. V.: Små klokker ringer for folks ører, ningen bar opfordret folk til at give udmen hvordan får vi dem op afsofaen?
tryk for deres utilftedshed - herunder i
J.E.C.: Folk kommer ikke op af sofaen, læserbreve. Foreningens materiale og
før de er nærmest knust. Det bar hiStorien øvrige virke bar forhåbentlig også sat så
utallige eksempler på. Man kan ikke ænd· mange tanker i gang, at dette kan have
re ved den sociologi, der ligger i det. Det været mag til en god del breve til debater præcis som under 2. verdenskrig. Der redaktionerne.
At flere og flere accepterer foreningens
er nogle enkelte, ganske Il, som giver alt,
hvad de bar i sig, åndeligt og fysisk, og de argumenter, så at de går igen i læserbrekører videre. De bar indset, at hvis vi ikke vene, gør dem vel heller ikke dårligere elgør det, så kører vi helt skævt. Jeg bar ler fir dem til at tælle mindre? At mange
samme iodstilliog. Om jeg så skal ruine- gennem foreningens virke bar opdaget, at
res, det er fuldstændig ligegyldigt, for de bar en retfærdig sag, gør vel heller ikhvad skal jeg bruge en halv million i ban- ke denne sag ringere?
Men så langt er Socialdemokratiels leken til, hvis jeg eller andre i befolkningen
delse
altså kommet bort fra sine rødder i
ikke længere bar vores frihed. Så kan det
dag, at den i ramme alvor tror, at der kun
være lige meget.
Man kan kun opfordre folk til, efter- sker noget, hvis det organiseres fta oven.
Hvilken grænseløs virkelighedsflugt!
hånden som de vågner op, at støtte modOg
hvilken foragt for den jævne danskers
standskampen, om ikke på anden måde,
så økonomisk igennem medlerosskab af forstand!
en modstandsforening.
I Stop Stormoskeen står vi altid parat
med konsulentbistand til at hjælpe andre
"Men selv om flertallet af befolkninigang.
gen mere eller mindre er uenige med politikerne om den førte politik over for de
H. V.: Takfor samtalen.
fremmede, er ingen medier interesseret i
at prøve at beskrive, hvori uenigheden beForeningen Stop Stomzoskeen kan
står. Derimod kappes de om at banke bekontalaes påfølgende adresser:
folkningen på plads. Er det folkestyre?...
Prøv at gå rundt mellem såkaldte alForeningen Stop Stormoskeen
mindelige mennesker og spørg dem
v/Johan E. Christensen (formand)
f.eks., om de synes, det er rimeligt, at
Oliefabriksvej 192
fremmede bare lige kan gå ind ad vores
2770 Kastrup
dør og så ffi. helt den samme økonomiske
bistand som landets egne børn? Eller
Postgiro 2 913593
spørg dem, hvorledes man skal integrere
Foreningen Stop Stormoskeen
fremmede, som ikke vil lære dansk?
2640 Hedehusene
Jeg synes nok, jeg bar lov at forvente
svar."
Stonnosk:een hat lid.Jjgue vø;:æt omtalt i Da.nsk.:rennr.6 1990, o.t 2, 3 og 4 1991 og or. 6 1992.

Lærer og fod-r P<Nl A. Jocgeo,eo, Hwt,y,
i Jyllands-Posten 31n 1993.
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Antiracismens ''racisme''
\
j

Ingen er hidtil kommet igennem ved
domstolene med påstande om, at Den
Danske Forening er racistisk. Foreningen
afviser - som vel alle i dag, bortset fra to
snese originaler i hagekors og transtøvler
- racismens lære om enkelte folkegruppers medfødte, biologisk bestemte overlegenbed eller andre befolkningers medfødte underlegenbed. Vore vedtægter og
vore rødder i modstandsbevægelsen er i
sig selv en garanti herfor, og intet i foreningens virke og ytringer kan udlægges
som racistisk.
Ordet vigtigere end indholdet
Men vore modstandere står svagt i argumentationen og har derfor brug for at
hæve stemmen, bl.a. med brølet om racis-

me; som bekendt "lægger ordenes salvelse sig tungt omkring tankernes halvelse".
De mener nu at have fundet en snedig vej
frem ved at definere "racisme" så bredt
og udflydende, at begrebet ophæves i en
"racisme uden racer". De håber så, at selve det kostbare ord kan få lov at leve legalt og dermed glide uantastet igennem
hos domstolene. Til det formål forklarer
de, at ordet racisme "i dagens sprog" er at
forstå i en udstrakt mening som uvilje
mod fremmede(s uønskede masseindvandring), eller de fortynder glosen i ordsammensætninger som f.eks. "kulturracisme", betegnende åbenbart et folks kærlighed til og værn om det hus, det har bygget
Denne væg-til-væg-version af begrebet
indebærer, at 98% af jordens befolkning

Fra brevkassen
Vi bringer igen nogle udpluk fra den indkomne post:

I
1

"Vedlagte kursusprogram fik jeg tilsendt idag. Jeg er aroejdsløs folkeskolelærer, derfor tilbudet om dette privilegerede kursus. Prøv at læse indholdet. Der
er mange spændende emner. Hvis jeg var
mere diplomatisk, end jeg er, kunne det
være spændende at se, hvad det offentlige
bruger mange penge på i denne hellige
sag", hedder det i et brev fra Midtjylland.
Af det vedlagte kursusprogram fremgår det, at kurset tilsigter "at give deltagerne forudsætning for at kunne varetage
jobs inden for vejledning og undervisning
af fremmede."
Kurset er et udmærket eksempel på
flertalspolitikernes fantasifulde bestræbelser på at få selv de arbejdsløse til
at se positive sider ved koloniseringen af
Danmark. Ved en flittig og velvillig indsats er det muligt at opnå et job, der skal
sætte kolonisatorerne i stand til at overtage danske arbejdspladser. Grav din egen
grav. Det er da meningsfuldt arbejde.
En anden arbejdsløs, uddannet bankassistent fra Nordsjælland, beretter om sine
traumatiske oplevelser på et jobtilbud:

''Dervar42 fremmedarbejdere og 14danskere. ingen af danskerne kunne lide at
være der. Alt foregik på de fremmedes
præmisser. Der var f.eks. ikke almindeligt
dansk smørrebrød i kantinen. Fremmedarbejderne får de 80 kr. i timen, også når
de får danskundervisning... Marokkanerne var de værste til intet at lære, beklage
sig og 'ikke forstå'."
"Landet ender i ragnarok. Selv når jeg
er i kirke, tænker jeg på det", slutter brevet.
En brevskriver fra en forstad til København analyserer den fremadskridende
ødelæggelse af Danmark:
"20 års politisk og økonomisk misadministration får efterhånden skuden til at
ligge ret tungt i vandet. For Danmarks
vedkommende skyldes det, at regeringen
gennem to årtier har vist humanitære hensyn på bekostning af landets egen befolkning: da der ikke længere var brug for
udenlandsk arbejdskraft, fik man ikke
gennemført et effektivt indvandringsstop.
Hver eneste udlænding, der er kommet til
Danmark i al den tid, har taget pladsen op

er racister eller kulturracister eller lider af
"racistiske tendenser" el. lign., og samme
uheldssvangre mørke sænker sig selvsagt
over hele den hidtidige verdenshistorie,
herunder eksistensen af de højeste kulturer i Øst og Vest.
"Racisme" som folkeeje
Det, synes vi, er et udmærket resultat
af antiracistemes indsats. Hvad de end
udlægger som "racisme" ved danske
domstole, har de tabt deres sag. Bevarer
de ordets kløer, har de tabt. Trækker de
kløerne ud, har de også tabt, for så har
"antiracisteme" faet folkets store flertal
gjort til "racister". Var det det, de ville?

•
for en dansker og koster det danske samfund mange penge. Og hvis danskerne
mukkede over det, fik de at vide, at de var
"racister." Nå! Så siger vi det!
Vi ville have hjulpet f.eks. den tyrkiske
befolkning langt bedre på længere sigt,
hvis vi i stedet havde investeret de astronomiske beløb i 1yrkiet...
Vores virkelige problem er danskernes
indgroede tillid til deres folkevalgte politikere. Vi blander os for lidt og bliver ved
med at stemme de samme skvadderhoveder ind på taburetterne. Mennesker, som
tilsyneladende direkte foragter danskerne
og kommer med bemærkninger om at "nu
skal vi se om danskheden holder." De politikere, der i den grad ser ned på deres
egne, at de mener, at de skal sætte
danskheden på prøve, for at se om den
kan holde til presset, er selvfølgelig helt
uegnede til at tage vare på det danske
folk. Dem må vi have frasorteret ved
næste valg... Jeg foreslår, at Den Danske
Forening omgående iværksætter en landsdækkende kampagne for at få rystet danskerne vågne og få informeret alle om,
hvor farlig situationen er. Begynd bare at
samle iod. Vi skal nok spytte i kassen,
selv om det bliver fra bunden af vor i forvejen sparsomme lommeuld."
Vi siger tak for opfordringen. Indsamlingen er allerede igang. Foreningen modtager gerne bidrag på giro 4 54 75 51.

DANSKEREN - NR. 5 • OKTOBER 1993

13

Lov- og (u)orden på Samsø

Landet rundt
Over det hele
Smadrede flygtningehuse
Forbrugerorganisationen for forsik·
ringstagere "Fuld Valuta" har fået et nyt
problem: Villaer, der er blevet smadret efter at være udlejet til Dansk Flygtningehjælp.
Almindelige forsikringer dækker nemlig ikke beboernes hærværk, og Flygtningehjælpen har været meget sendrægtig
med at vedkende sig ansvar og erstatningspligt.
Hvis regeringen ffir virkeliggjort sine
tanker om at presse pensionskasser og
forsikringsselskaber til at leje boliger i
deres ejendomme ud til fremmede, ffir de
antagelig samme problem.

Det er nu ikl.<e alene villaer, der er blevet plyndret. På asylcentret Brejninge
ved Vejle studsede politiet ved afhøring
af beboere der over at finde en del af
dem iført kostbare spraglede træningsdragter. Disse stammede fra et voldsomt
indbrud gennem knuste udstillingsvinduer i specialforretningen "Børkop
Sport'' mellem Vejle og Fredericia 18.
maj.
Angrebet på forretningen og tyveriet
af tøj for næsten 200. 000 kr. betød dens
endeligt. Forsikringsselskabet forlangte
så omfattende sikringsforanstaltninger,
at indehaveren så sig nødsaget til at dreje nøglen om.
(Kilde: Jyll.-Post. l 7/6 93).

(Kilde: 8.T. 12/8 93).

Hovedstadsområdet

Østjylland

Organiseret russisk
plyndring

Produktudvikling i
asylbranchen

Syv russiske "turister" deraf 6 kvinder
blev i juni fængslet i København for omfattende butikstyverier.
På deres hotel fandtes tyvekoster for
ca. 250.000 kr.
I Daells Varehus havde de simpelthen
ryddet varer fra hylderne ned i en medbragt sæk.
Politiet mener, at de anholdte er i fast
tyvetrafik, da de har været i landet før.
Som sædvanligt nægter de sig skyldi·
ge.
Det er blot et enkelt eksempel på, at
Danmark i årevis har været velforsynet
selvbetjeningsbutik for Østeuropas dårligere vante tyveknægte.
(Kilde: Jyll.-Poot. 7/6 93).

Sydjylland
Plyndring lukker butik
I Danskeren 1993 nr. 3 s. 17 omtaltes,
hvordan politiet regner med at fA opklaret omkring 400 villaindbrud ved optrevling af en bande af eks-jugoslaviske asylsøgere.
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Erhvervsmanden Helge Frandsen fra
Helge Frandsen a/s har fået en lys ide til,
hvordan man lettest og billigst kan opføre flest mulige asylbyer: Hans virksomhed bygger dem i spånplader, som så
overdækkes med et ydertelt af sejldug.
En af Helge Frandsens første byer
blev i juni forsøgt brændt af i Hornsyld,
inden Røde Kors kunne nå at lade beboerne flytte ind. Men også den slags er der
taget højde for i Helge Frandsens projekter. "Presenningerne er lavet af brandhæmmende PVC-belagt polyestervæv",
fortæller han og forklarer, at byggeriet
derfor kun kan antændes indefra. "Og så
er teltdugen så smidig, at man ikke kan
knuse en molotovcocktail mod den",
fortsætter han (Jyllands-Posten 19/6 93).
Man bliver slået af beundring for det
danske erhvervslivs evne til at tilpasse
sine produkter til de nye tiders vilkår.
I skrivende stund vides det i øvrigt ile·
ke, hvem det var, der alligevel fik sat ild
på Helge Frandsens asylby. Pressen ved
kun med sikkerhed, at det var racister,
der gjorde det. Da denne kategori jo
imidlertid omfatter stort set alle andre
borgere end politileerne og pressen, giver
det ikke politiet meget at gå efter i efterforskningen.

På Samsø har tilvandringen fra det tidligere Jugoslavien forårsaget, at der er
blevet sat omdelinger i gang af en
løbeseddel, der sætter spørgsmålstegn
ved det lykkelige i den multietniske
udvikling på øen. I Tranebjerg blev en af
omdelerne imidlertid stoppet af en yngre
stærkt ophidset person, der identificeredes som kommunalbestyrelsesmedlem
for SF, Torben K. Jensen på cykel - 2.
viceborgmester på øen.
Viceborgmesteren var åbenbart ikke
klar over, at borgerne siden Grundloven
af 1849 bar haft ret til uhindret at meddele sig til hinanden på tryk. Han var
derfor aldeles ude af flippen over den
formastelige omdeler.
Da denne imidlertid ikke kunne se det
fornuftige i at diskutere med den ophidsede mand, gik han videre.
Dette blev viceborgmesteren for
meget. Han greb sin cykel, spurtede efter
omdeleren og rev posen med løbesedler
fra ham.
Nu var det omdeleren, der er stor og
stærk, som blev gal. Han satte efter
tyveknægten. Og da denne så, at ban selv
med cykel ikke kunne nå at komme væk,
smed han posen op på en altan.
Øens politi grunder nu over sagen. Det
er ikke tyveri, mener politiet, for viceborgmesteren havde jo ingen "berigelseshensigt." Røveri er det heller ikke.
For viceborgmesteren havde bare snuppet tasken uden at øve vold. Så i virkeligheden var der nok slet ikke foregået
noget strafbart.
Nu grunder omdeleren lige så meget
som politiet i Skanderborg, bvo.rtil sagen
er indbragt. For hvis den slags ikke er
strafbart, så vil det jo heller ikke være
strafbart at passe viceborgmesteren op
før et byrådsmøde og smide hans mappe
med senmarxistiske taler op i en trætop.
Alle venter spændt på, hvad politiet
vil ~e ved den celebre sag. På Samsø
ser man sig imens om efter en passende
trætop.

Vestjylland
Ritual-slagtninger af
kreaturer
I Ringkøbing amt, hvor der er foretaget
og stadig foretages mange muslimske ritualslagtninger af kreaturer, er der en
standende diskussion om disse, som mange anser for urimeligt dyrplageri.

•

Autoriteterne benægter dette, men de,
der foretager slagtningeme, mener ofte
noget andet.
En tidligere slagteriarbejder, der i
Skjern bar været med til disse slagtrunger, siger: "Det er absolut dyrplageri."
Han fortæller, hvordan flere af arbejderne blev truet på brødet til at deltage i
slagtrungeme, hvordan de - forgæves søgte at finde me!Oder til delvis at bedøve
dyrene, og hvordan muslimske kontroldelegationer modarbejdede dette.
"Jeg fik nærmest indlrykket af, at de
mente, at slagtrungen var for skånsom, og
at dyrene led for lidt...
Dermed blev systemet lavet om igen.
Løsningen blev en kasse med luftpuder
på alle sider. Kreaturet blev sat fast i denne kasse, så kun dets hoved og bals stak
ud: - Så blev dyret kørt rundt, og med et
kraftigt snit blev halsen skåret over. Dyret
blev ikke bedøvet.
Blodet spruttede ud til alle sider, og vi
kunne se i dyrets øjne, at det led forfærdeligt. Jøsses. Når halsen blev skåret over,
plirrede øjnene vildt.. Det hele amejdede
på dyret. Hvis man en gang bar set det,
kan man ikke bilde sig selv ind, at det som eksperterne siger - er "helt smertefrit". Tværtimod virkede det på mig som
en utrolig pinefuld langsommelig død."...
"Dyrene skulle som sagt eksporteres til
de muslimske lande, og der var kontrol,
når der blev foretaget ritual-slagtrunger. Der kom hver gang en tyrk fra Herning,
når vi skulle slagte. Han forklarede, at når
halsen blev skåret over på hvert enkelt
dyr, fremsagde ban en lille bøn inde i sig
selv. Så jeg aner ikke, hvad han sagde. Bller om han overhovedet bad!'...
"Døren var altid lukket og låst ind til
det lokale, hvor vi slagtede. Det var vist
fordi vognmændene ikke skulle kunne se,
hvordan det foregik. For ellers kunne de
jo f"u1de på at fortælle landmanden, hvordan hans dyr blev slagtet.
Jeg har senere talt med mange landmænd om det. De blev oprørt, når de hørte hvordan deres dyr blev behandlet. Jeg
tror simpelthen at mange ville skifte slagteriselskab, hvis de fik at vide hvordan
deres dyr korn af dage ...".
"RituaJ-slagtrungeme i Skjern stod på i
en årrække, men ophørte sammen med de
øvrige slagtninger.
Nu foregår de i stedet på Dane Beef i
Holstebro, og på en lang række andre
slagterier landet rundt."
Således er der altså også eksempler på,
hvordan der kan tjenes gode penge på
"kulturberigelsen." Og - som de gamle
romere sagde: "Penge lugter ikke"!
(Kilde: Hwninius 1993s. 14-15).

Fra andre lande
Sverige
Missionsforbund hjælper
til repatriering
Sociala missionen, som er det svenske
Missionsforbundets social- og diakonvirksomhed, hjælper indvandrere i Sverige med at vende hjem til deres egne lande.
600 chilenere og også mange indvandrere fra El Salvador og Etiopien deltager
i dette program for folk, der vil hjem.
(Kilde: Fri Information 1993 nr. 3 efter Sveoska
Dagbhulel 12/ l 93).

Fremmede voldtægtsmænd
Indvandrere og andre udlændinge er
stærkt overrepræsenterede i den svenske
voldtægtsstatistik. Dette fremgår klart af
en ny undersøgelse, der bygger på alle
voldtægtsdomme i 1988. Af 154 dømte
voldtægtsmænd var ikke mindre end 74
født i udlandet, altså næsten halvdelen.
Andelen af udenlandske mæod i befolkningen er kun ca. 5%, og af dommene for
alle typer af forbrydelser rammer ca 20%
udenlandske mænd.
En stor del af de fremmede voldtægts,.
mænd kommer fra mandsdominerede
samfund i muslimske lande, Latinamerika og Sydeuropa.

borgs universitet i 1992 viser en tilsvarende folkelig modstand mod indvandringen
af "flygtrunge." 64% ville ikke modtage
flere af dem, og modstanden er hastigt stigende.
(Kilde: Svecsk tekst-tv 619 93; Fri luformatioo
1993 nr. 4 eller Dagens Nyhdcc 20/4 93).

Moske-brand
En moske i industribyen Trollhåttan
nord for Gotebolg blev stukket i brand.
Tre unge mænd er anholdt som mistænkte. De tilhører eller sympatiserer
med, hvad politiet betegner som "fremmedfjendtlige organisationer".
(Kilde: lyll.-PosL 3/9 93).

Mistro til medierne
Også i Sverige bar medierne i vidt omfang for vane at skjule det for læserne, når
forbrydelser er begået af fremmede. Men
læserne har gennemskuet det
Det store dagblad Svenska Dagbladet
stillede i sin "Mini Opinion" 28/6 93 læserne spørgsmålet: Tier de svenske massemedier bevidst om indvandreres forbrydelser'/
1.216 læsere besvarede over telefon
spørgsmålet. 96% svarede ja, kun 4% nej!
(Kilde: Fri Information 1993 nr. 4 s. 5).

{Kilde: Fri lnfocmatioo 1993 nL 3 efter Sv-cnska
Dagl,ladct 1814 93).

Afslørende meningsmåling
Det svenske meningsmålingsinstitut
SIFO har for dagbladet Expressen målt
svenskernes holdning til indvandringen
af flygtninge. Resultatet var meget klart og rystende for Over-Sverige.
63 % af de adspurgte mente nemlig, at
indvandringen i hovedsagen bar været til
skade for Sverige. Kun 15% mente, at den
var positiv, og 22% var i tvivl.
63% ville også, at myndighederne skal
søge at B flygtninge med opholdstilladelse til at forlade Sverige igen. 24% var
imod dette, 13% i tvivl.
Interessant er det også, at mere end
hver anden af de adspurgte har positive
personlige erfaringer med flygtrunge.
Eo anden undersøgelse udført af den
suusvidenskabelige institution ved Gote-

100.000 bosniere optages
varigt
Regeringen fastsatte i juni, at næsten
alle de ca. 40.000 bosniere, der er kommet til Sverige, skal have permanent opholdstilladelse og ret til familiesammenføring.
Det betyder en indvandring på ca
100.000 bosniere i løbet af en kort periode og en fordobling af antallet af muslimer i Sverige. Desuden kæmpeudgifter
for svenskerne, da hver opholdstilladelse
anslås at koste skatteyderne ca. 100.000
kr. om åreteller foreløbig i alt omkring I0
milliarder kr. ekstra om året.
Samtidig har Sveriges statsgæld nu
passeret en billion kr., altså 1.000 milliarder kr., og 600.000 er arbejdsløse.
Det er sandelig ikke løgn, at Sverige er
i krise.
(Kilde: Fri Information 1993 nr. 4 s. 1-2).
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Tyskland
Nok allerede
Der er opstået strid mellem regeringspartierne CDU/CSU og FDP i spør~målet, om 'fyskland skal have en egentlig
indvandringslov med kvoter for de enkelte indvandringskategorier og -nationaliteter efter amerikansk forbillede. CDU/
CSU er imod med henvisning til, at der
allerede nu årligt kommer ca. 700.000 til
Tyskland som følge af gældende love. I
medfør af grundlovens § 116, der lover
folie af tysk afstamning umiddelbar anerkendelse som tyske statsborgere, kommer
der årligt 200.-220.000 fra Østeuropa og
det tidligere Sovjetunionen. § 6, der beskytter ægteskabet og familien, begrunder indvandring af200.-250.000 ægtefæl.Jer og slægtninge til udlændinge, der allerede lovligt opholder sig i 'fyskland, og
endelig ventes der årligt mindst 150.000
som følge af§ 16, selvom paragraffens
rækkevidde er drastisk indskrænket pr. I.
juli ved en tilføjelse til forfatningen. Dertil kommer borgerkrigsflygtninge fra Jugoslavien, EF-borgere og kontraktarbejdere fra Østeuropa.
(Kilde: Die Well 319 93).

Lars Otto Kristensen

Invasionen af fupflygtninge

Forbundsforfatningens § 16 "Politisk
forfulgte nyder asyl" fik pr. I. juli en
tilføjelse der gjorde det muligt umiddelbart at afvise flygtninge, der indrejser fra
sikre tredielande, og indenfor en frist på
en uge at sende dem tilbage over grænsen
(de østlige nabolande tager sig godt betalt
for hjælpen).
Endvidere blev det muligt at fængsle
grænseovertrædere, der modvirker opklaringen fx. ved at tilintetgøre deres papirer
for at forttindre identifikation og tilsløre
indrejsevej. Alle Tysklands nabolande anses for sikre lande i den forstand, at der
ikke finder politisk forfølgelse sted i
dem. 1redjelandsborgere kan herefter
kun komme til Tyskland med skib eller
fly og bliver interneret i specielle områder
i lufthavnene indtil deres sag kan afgøres.
Tyskland var indtil I. juli det eneste
land, hvor asylsøgere med direkte henvisning til grundloven havde ret til at ftl deres sag bedømt ved domstolene.
Forfatningsdomstolen har dekreteret,
at en udvisning til et sikkert land ikke helt
kan holdes udenfor domstolskontrol.
Men de nye bestemmelser bar efter alt at
dømme ført til et fald i antallet af asylsøgere på 30-40%. Dermed er der blevet
et pusterum til at afgøre en del af de gamle sager, og 95% er afvist.
'fyskland har nu 350.000 afviste asylansøgere, hvoraf stort set ingen de facto
har forladt Tyskland (om problemerne
med at tl dem ud, se Danskeren 1992 nr.
6 s. 18-20).

Antallet af asylansøgere efter forfatningens § 16 ('Politisk forfulgte nyder
asyr') i 'fyskland steg i perioden 1971(Kilde: Die WeU og Ncue Zurchcr Zcituog. Som•
1992 fta 5.388 til 438.191 om året. Antal- . mer 1993).
let af anerkendte flygtninge fra 5.674
(nogle anerkendtes fra året før) til 9.189.
Fra 6. december J992 behandles asyl- Tyrkere/tyskere
ansøgere ikke på linie med bistandsklien- F!.Ip for 40 mark
ter, men hjælpes efter en særlig støttelov,
De fleste af de tyrkiske indvandrere,
der i videst muligt omfang giver naturalyder
kom som gæstearbejdere for 20-25 år
delser i stedet for kontanthjælp. Derudosiden
og bor i Tyskland i 3. generation,
ver gives et beskedens beløb i lommepenkunne uden større formaliteter tl tysk
ge til daglige småfornødenheder. Lægehjælp i normalt omfang er gratis i samme statsborgerskab, hvis de ville og var villiomfang som for tyske statsborgere. Bla- ge til at give afkald på det tyrkiske. Tyskdet Die Welt bringer 13. maj 1993 disse land anerkender kun i ganske særlige
oplysninger og har samme dag en sam- tilfælde dobbelt statsborgerskab, da man
menligning mellem de europæiske landes frygter, at for mange ville tage rettighederne i begge lande og pligterne i ingen af
anerkendelse af asylansøgere i J992, og
dem. Princippet er ved at blive genoeæen kort redegørelse for principperne.
hullet: I det tyrkiske konsulat i Hamborg
er der to kontorer. I det ene kommer tyrAntal
heraf kere ind og frasiger sig det tyrkiske statsansøgere anerkendt borgerskab, hvorpå de går til de tyske
'fyskland:
438.191
4% myndigheder med kvitteringen og 1w
Danmark:
I J.023
50% tysk statsborgerskab. Med det tyske pas i
Storbritannien:
24.605
37% lommen går vejen tilbage til det tyrkiske
Frankrig:
26.650
29% generalkonsulat, et spørgeskema udfylItalien:
2.650
4,8% des, 40 mark betales, og det tyrkiske pas
Østrig:
16.000
9,7% kommer tilbage i den anden lomme.
Holland:
17.618
35%
(Kilde: Der Sphe3el 1993 DL 24)
Sverige:
83.200
5%
Lars Ouo Kristensen
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Østrig
Boligkrav til udlændinge
Østrig har pr. I. juli Ilet en ny opholdslov for udlændinge, der har Ilet så umiddelbart hårde konsekvenser, at indenrigsministeren i første omgang har bedt politi
og indvandringsmyndigheder administrere den "mit Fingerspitzengefiibl." Anstø<lsstenen er, at en udlænding, der søger
opholdstilladelse, skal kunne påvise at
have en boligstørrelse til rådighed, der
svarer til det sædvanlige i det pågældende
område. En bestemmelse, det normalt er
umuligt at opfylde, især i det overfyldte
Wien. Det betyder også, at en udlændingefamilie kan blive nødt til at begrænse
børnetallet for ikke pludselig at risikere
udvisning som følge affamilieforøgelse.
(Kilde: Neuc Zun:bcr Z<itung 1418 93).

Lars 01to Kristensen

Svejts
Hjemsendelse af ferierende
flygtninge
Det svejtsiske Bundesamt fiir
Fliicbtlinge bekræfter, at man tilbagekalder opholdstilladelsen for "flygtninge",
der gribes i at besøge deres hjemlande.
Man henviser til FN's flygtningekonvention fra 1951 kap. IC art. 1-6, der fastsætter, at konventionen ophører med at gælde
for asylanter, som kan vende tilbage til
deres hjemland og opholde sig der uden
frygt for forfølgelse.
(Kilde: Fri ln.focnwion 1993 nr. 4 efter EidgenOSsisehes Justiz. und Polizeidepartement. Bundes·
amt fur FIUchllinge. Informationsdicnst).

Franlaig
Uden om hindring
En fransk lov om, at asylsøgere, der allerede er afvist i et af de andre af Schengen-traktatens lande, også kan afvises i
Frankrig uden ny sagsbehandling, er afvist af forfatningsrådet med henvisning til
præamblen i 1946-forfatningen, der garanterer retten til asyl. Premierminister
Balladur vil løse problemet uden at ændre
forfatningen ved i stedet at lave en
tilføjelse til forfatningen, som skal overdrage kompetencen i visse sager, der følger af internationale traktater, til andre
landes myndigheder eller til mellemfolkelige myndigheder. Det er samme fremgangsmåde, der er anvendt ved gennemførelsen af Maastricht-traktaten.
(K;lde, Die V.~lt 2/9 93)

Lars Otto Kristensen

Somalia
Falske "flygtninge"
Det falder i øjnene, at hovedparten af
de "flygtninge", der i de seneste år er
kommet til Sverige og Danmark fra det
hungerramte Somalia, har været særdeles
velnærede og velklædte og ikke vist spor
efter den sult- og borgerkrigskatastrofe,
der plager deres hjemland.
Forklaringen synes for en del at være
den samme, som langt om længe afsløredes for en hovedpart af de bosniske
"flygtninge", som påstodes at komme til
Danmark fra et krigshelvede i Bosnien.
men som viste sig i lange tider at have opholdt sig i sikkerhed i lande uden for
Bosnien og kun ønskede at ombytte opholdet i disse mindre givtige lande med
den rundhåndede danske bistand.
Mange af de indstrømmede somaliere
synes at være kommet til Danmark eller
Sverige efter længere tids ophold i den
tidligere Sovjetunion og ikke mindst i Italien.
(Kilde: Fri lnfonnatioo 1993 nr. 3. s. 24).

De Forenede Arabiske
Emirater
Statsmedgift til indenlandske brude - for at undgå
uheldige virkninger på
kommende generationer
Emiraternes officielle nyhedsbureau
meddeler, at mændene der vil få omkring
150.000 kr., hvis de vælger en indenlandsk brud.
Hensigten er at undgå "negative virkninger på fremtidige generationer", som
hævdes at opstå, hvis mænd i emiraterne
gifter sig med udenlandske kvinder.
Det er meget dyrt at gifte sig i Emiraterne. Kravene til økonomien og til luksuøse bryllupper har !'Aet mange mænd til at
hente deres brude fra udlandet
Men man er åbenbart klar over, at det
kommer der ingen arabiske emirer ud af!

sen ikke mindst ved en omfattende menneskesmugling af "flygtninge" og "asylsøgere" fra andre verdensdele.
Den russiske
sikkerhedstjeneste
pågreb nylig en srilankansk statsborger
med kuffilrten fuld af30 falske pas, snesevis af visa til Danmark, Norge, Sverige
og 'fyskland samt de nødvendige stempler.
Dette samtidig med at genierne pi
Christiansborg sætter Danmark på den
anden ende i en latterlig ''tamilsag" om et
patetisk miniforsøg på at bremse invasionen af fup-flygtninge fra tamilland en
smule!
( Kilder: DagblAdct (Oslo)og JyU.•fusl. 1312 93).

Vietnam - Hong Kong
Børn som murbrækkere
Hjemsendelsen af de mange titusinder
af båd"flygtninge" fra Vietnam, der mest
er "flygtet'' for at finde en lettere og mindre fattig tilværelse end i deres hjemland,
og som i årevis har siddet strandet i lejre i
Hong Kong, Malaysia, Indonesien eller
andetsteds, skrider fremad (se Danskeren
1989 nr. 4 s. 16, 1991 nr. I s. 21). Mere
end 36.000 mennesker er vendt hjem til
Vietnam som led i FN's flygtningehøjkommissariats (UNHCR's) repatrieringsprogram.
En del af disse "flygtninge" er uledsagede børn under 18 år, og de har for det
meste en baggrund, som kaster et afslørende lys over drivkræfterne bag den engang så livlige bådtrafik af "flygtninge"
fra Vietnam og over, hvad børn kynisk
bruges til, når det gælder at blødgøre
vestlige hjerter med sentimental følelsesporno til modtagelse af stakkels forfulgte
"flygtninge."
Jyllands-Postens korrespondent Mette
Holm har besøgt en af Hong Kong-lejre-

ne og skildrer mødet med nogle af børnene, især en 9-årig dreng, der har været i
interneringslejre i Hong Kong i 5 år. Han
skal nu rejse hjem og glæder sig til det:
"Chinh er et af de flere tusinde børn,
der er blevet sendt til havs af deres forældre i håb om, at han kunne B udenlandsk
opholdstilladelse og dermed skaffe hele
familien ~t nyt hjemland - borte fra Vietnams fattigdom?'
Sidst i artiklen omtaler Mette Holm sine samtaler med nogle noget ældre børn:
"De større børn mangler helt Chinhs
umiddelbare begejstring over at skulle
hjem. Men de forstår m!ske også bedre,
hvad det egentlig var, forældrene ville, da
de sendte dem bort.
Her ligger det største problem for familierne selv, for NARV (Nordisk Assistance til Hjemsendelse af Vietnamesere,
Rea.) og UNHCR - at dæmpe børnenes
angst for at have svigtet forældrenes forhåbninger. For selv om de har penge med
hjem (repatrieringsydelse fra UNHCR,
Red.) og løfte om hjælp til uddannelse, vil
de aldrig glemme, at deres mor og far
sendte dem bort med det formål at skabe
hele familien en ny tilværelse i et andet
land.
Og når de står hjemme i Danang med
deres stribede plastiktasker og nogle hundrede dollars, vil den drøm for bestandigt
være bristet:'
Det er ikke ret længe siden det kunne
fremkalde den største forargelse, hvis nogen tillod sig at betvivle, at det altid var
politisk forfølgelse, som drev "flygtningene" på rejse. "Bekvemmelighedsflygtninge", "økonomiske flygtninge" eller
"fattigdomsflygtninge" var nærmest kun
noget, som eksisterede i "racisters" perverse "fremmedhad.ske" eller "menneskefjendske" tankegang.
Ak ja! Det er svært for sandheden at
trænge igennem godhedsideologiens
tågebanker.
(!Ulder. Re.fugees no. 92, april 1993, u<\g. af
UNHCR s. 34-36; Jyll.-!'061. lodblik 1919 93 s. 4).

Bøger og tidsskrifter

(l(jldc: Albe<el 512 93).

Venstresnoninger
Sri Lanka

Birthe Rønn Hornbech:

Tamilsager

Udlændinge i Danmark.
Fakta og Holdninger.

Rusland har som bekendt udviklet sig
til et eldorado for mafiosi, der scorer kas-

(Forlaget Headline, 1993. 71 sider. 98 kr.).

Folketingsmedlem for Venstre, Birthe
Rønn Hornbech, har begået en lille bog
med fakta og egne holdninger til problemerne på udlændingeområdet. Faktaafsnittene er korte - 9 siders historisk gennemgang, 6 siders oversigt over lovgiv- ~
ningen samt 13 siders bilag især med tabelstof. Hertil slutter sig 36 sider med
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Rønn Hornbechs holdninger - i hovedsa-

gen formet som spørgsmål og svar.
Der er ikke tale om nogen systematisk
gennemgang, og faktastoffet bærer præg
af, at kun det er medtaget, som har været
for hånden. Bogen forholder sig heller
ikke kritisk til de benyttede faktaoplysninger, og den giver ikke læseren noget
bredere perspektiv. Befolkningstrykket
ude i verden hører vi f.eks. ikke om, og
den rivende politiske udvikling, som er i
gang i de øvrige vesteuropæiske lande,
hvor parlamenterne nu flere steder er begyndt at tage fat på en helt anden realistisk måde end herhjemme, er udeladt.
Plukmetoden ved præsentationen af
stoffet medfører, at bogen undertiden ilcke hænger sammen. Eksempel: På s. 32
tales om, at mere end 2.000 personer
årligt får statsborgerskab. Men af tabellen på s. 53 fremgår det - ganske rigtigt at antallet allerede i 1991 var på ca.
5.500.
På grund af den manglende dybde og
Birthe Rønn Hornbechs velkendte hang
til at indordne sig under "political correctness" er hendes løsningsforslag hvor velmente de end er - utilstrækkelige. Det bedste man kan sige om dem er,
at de dog viser, at der er en udvikling i
gang bos Venstre.
De langsigtede konsekvenser herhjemme, såfremt den nuværende vækst i udlændingetaliet får lov til at fortsætte, lades
f.eks. ganske ude af diskussionen. På et
tidspunkt, hvor Undervisningsministeriets
konsulent på området forudser, at 35-40%
af børnene i de københavnske kommuneskoler vil være fremmede inden århundredeskiftet, savner man f.eks. en stillingtagen til, om denne udskiftning af hovedstadens befolkning er acceptabel for forfatteren, og hvad hun i benægtende fald vil
gøre for at fl den effektivt stoppet.
Gang på gang snor hun sig således
uden om en klar stillingtagen til centrale
men kildne spørgsmål - omend hendes
udtalelser gennem tiden viser, at hun
gradvis er kommet tættere på den bitre
virkelighed. På et møde i medborgerhuset på Danasvej i København i januar
1990 udtalte Rønn Hornbech f.eks., at
det er myte og statistikfusk, at udlændinge skulle være mere kriminelle end danskerne. På bogens s. 38 udtaler hun nu, at
hun ikke ved, om de er det. Kendsgerningen er, at "Når man sammenligner de
fastboende udlændinge (både mænd og
kvinder) med den danske befolkning, har
de fastboende udlændinge relativt flere
kriminelle enkeltpersoner i de fleste aldersgrupper". Dette har været kendt, siden H. Jubler og F. Schwartz undersøgte
forholdene i bogen ''Udlændinges Kriminalitet" fra 1986 (s. 68), som R.ønn Horn-
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bech, der er vicepolitimester, naturligvis
kender.
Og s. 41 fortæller hun, at hun "ikke
aner, hvad udlændinge koster". I den borgerlige regerings redegørelse for en samlet indvandrerpolitik fra foråret 1992
hedder det imidlertid: "Et samletskøn viser, at de offentlige bruttoudgifter udgør
18-20 mia. lo: på de omtalte områder
(dansk indsats i ulande,
udlændingepolitik, flygtningepolitik og indvandrerpolitik, red.)". Rønn Hornbech
ved altså ikke det, den borgerlige regering vidste?
Hun vil s. 41 ikke "gøre mennesker op
i penge". Men hvad vil hun så gøre, når
Folketinget debatterer, hvad der skal bevilges til f.eks. hospitalsbehandling, eller
hvad arbejdsløsbedsbudgettet lyder på?
!øvrigt noterer man, at nogle af de
holdningsudsagn, Rønn Hornbech nu
kommer med i bogen, minder om det,
Fremskridtspartiet sagde for år tilbage,
medens Rønn Hornbech hørte misbilligende til. Eksempel: 12/9 89 skriver hun
i Berlingske Tidende: "Vi tager afstand
fra parlietS uanstændige forslag om en
"skrub afydelse" til de fremmede, vi har
ladet bo i Danmark. Dem mener vi i Venstre, vi har en naturligforpligtelse til ikke at sende hjem". I bogen s. 23 hedder
det nu: "Grundsynspunktet er for mig, at
ethvert menneskes naturlige hjemsted og
virkefelt er hjemstaten. Mennesker på
flugt skal have ly, så længe, de er på flugt
fra noget, men derefter bringes i stand til
at vende hjem". - Karakteristisk nok siger hun dog iøvrigt ikke noget om, hvad
der skal ske, når millioner af mennesker i
en uoverskuelig fremtid vil være på flugt
fra "noget'' - nemlig kaos og overbefolkning og deraf følgende konflikter i deres
hjemlande.
Rønn Hornbech har det tydeligvis
svært. Som politiker har hun for travlt til
at kunne nå at gennemarbejde stoffet ordentligt, og hun kan heller ikke sige tingene, som de er. Hun er nødt til at danse
om den totempæl, de andre politikere
danser om, og kan kun lejlighedsvis fl
lov til at skæve ud til siderne.
Men det er da glædeligt, at hun kun et
enkelt sted i bogen (s. 41) fmder anledning til at bekende sin tilhørighed i de
rettroendes kreds ved at udtrykke noget,
der ligner en afstandtagen fra ODF's
synspunkter. Hvem ved? Når engang udvilclingen har ffiet totempælen til at
skvatte sammen, vil hun måske ligefrem
skrive en bog om, hvad der så skal gøres
for at afhjælpe de ulykker, der helt kunne
have været undgået, hvis vor tids danske
politilcere havde koncentreret sig om virkeligheden i stedet for om åndemanerier.
Ole Ha.sselbach

"Min Kamp" for flygtningesagen
Ole Hammer:
Kommer de os ved?
Indvandrere og flygtninge i
Danmark.
(.Mellemfolkeligt Samvirke,
1993. 72 sider. 40 kr.).
Endnu et værk slutter sig med denne
bog til strammen af publikationer, der
skal hjernevaske dansk skoleungdom. Efter at have slået fast, at der er flere ligheder end forskelle mellem indvandrere og
danskere, opfordrer forfatteren de værgeløse unge til at engagere sig i kampen
mod "racisme'\ ''fremmedhad" og enhver
"forskelsbehandling". Ud fra det faktum,
at det er spændende at tage på ferie i udlande~ læse udenlandske forfattere, børe
udenlandsk musilc og spise mad fra andre
lande, opmuntrer han sine læsere til at lave "kampagner" mod "racistiske overgreb", protestere imod uretfærdigheder
"og meget andet''. Hvad dette "og meget
andet" dækker over, anes måske, når man
ser, at bogens første store helsidesbillede
overfor en tekst hyldende anti-racistisk
aktivisme viser Internationale Socialister
demonstrere med skilte: "Stop Den Danske Forening!" og "logen platform til nazisterne!".
Ole Hammer har øjensynligt ambitioner om at blive indvandrerlobbyens Joseph
Goebbels. Hans bog vrimler i hvert fald
med halve eller "modererede" sandheder.
F.eks. siges de~ at der bor 50.-60.000 islamiske indvandrere i Danmark, skønt dr.
phil. Jørgen Bæk Simonsen har sat tallet
til 68.000 og stigende (se Danskeren 1992
nr. 6 s. 11). Om indvandrernes kriminalitet hedder det, at "den stort set svarer til
kriminaliteten hos den danske befolkning." (Se den knap så rosenrøde sandhed
i Danskeren 1992 nr. 4 s. 6). På trods afde
ofte store problemer med at Il indvandrere til at møde op til danskundervisningen
vover Hammer desuden at påstå: "De allerfleste vil gerne deltage i undervisningen." Og så videre.
For Hammer er Danmarks fremtid ikke
et anliggende, der "blot" skal diskuteres
danskerne imellem, alverden skal inddrages: "Cntegrationen bliver kun vellykket,
hvis både mindretallene og flertalsbefolkningen i fællesskab bestemmer, hvordan
det skal foregå." Enhver forskel mellem
landsmand og fremmed er her væk, alles
"Ja:av" er ligeberettigede. Som om gæster
nogensinde har adkomst til at blot delvist
at afgøre, hvordan ens hjem skal indrettes
- det kunne lige passe! Denne absurditet
er en konsekvens af Hammers opfattelse

af "tolerance:' Han definerer denne som
værende anerkendelse af, at "folk kan
være forskellige, uden at de er ringere af
denne grund." Fomuftigvis tilføjer han, at
det ikke nødvendigvis betyder, at man synes, at alle måder at være på er lige gode.
Det springende punkt er imidlertid, at han
ikke blot vil se denne !Olerance praktiseret imellem samfund, men indenfor det
samme samfund, hvorfor samfundet skal
indrettes på en sådan måde, at der tages
hensyn til forskellige religiøse skikke,
sprogforskelle m.m. Altså konkret nødvendigvis en ophævelse af danskernes
Danmark.
Hammers bog slutter med et afsnit
"Hvis du vil vide mere". Deri præsenteres
folkeskoleeleven for den mængde af
statssubsidierede tidsskrifter, publikationer og radioudsendelser, som fortsætter
propagandamøllen i samme spor, hvor
Ole Hammer slipper. Gad vide, hvilken
mental habitus fremtidens afgangselever
ffir. Den sovjetiske ungdoms helt var en
dreng, der meldte sine forældre som
''klassefjender". Skal den opvoksende
ungdom nu belæres om at beundre et
barn, som til Nævnet for Etnisk Ligestilling anmelder sine forældre for "fremmedhad''?
Peter Neerup Buh/

pen forfængelige
visdom
Uffe Østergaard (red.):
Dansk Identitet?
(Aarhus Universitetsforlag,
1992. 237 sider. 198 kr.).
I nærværende 19. bind i serien "Kulturstudier" fra "Center for Kulturforskning'' ved Aamus Universitet har DDF
den tvivlsomme ære at blive taget under
behandling. Steven Sampson, en "forsker" fra Københavns Universitet, forsøger i et indlæg at fastslå foreningens
"extremely jævne og middelmådige karakter". (Indlægget er skrevet på en blanding af dansk og engelsk, hvilket mange i
puberteten efter at have set "The Julekalender" i TV jo fandt det lystigt at eksperimentere med - en periode). Imidlertid begrunder Sampson ikke denne påstand om
middelmådighed nærmere, hvilket antyder, at han selv næppe er fjernet langt fra
den. Denne mistanke styrkes ved, at hans
hovedargument for, at danskerne ikke berøtes af indvandringen, er, at de fleste af
os ikke længere kommer nær fremmedkolonier som Vesterbro, Gjellerup Parken og

Ishøj. Et reelt territorielt tab angives altså
som bevis på fravær af trussel!
Sampsoos hovedpostulat i hans karikatur afDDF er, at den grundlæggende ikke
er opstået som reaktion mod politikerne,
men er udtryk for en mere generel utilfredshed med politikere, formynderi og i
det hele taget almene sociale forandringer, "som mange mennesker finder ubehagelige og uforståelige". DDF's medlemmer er kort sagt på flere måder svage
og underudviklede individer, der ikke formår at overskue deres situation og opnå
det dannelsesniveau, som kræves for at
følge med i samfundets dynamik. Tankegangen er bevidstløs efterplapren af de
teorier om udannede befolkningsgruppers
"statusbekymringer", som amerikanske
sociologer fandt på helt tilbage i 50'erne
for at bekræfte egen overlegenhed i relation til "mccarthyismen". Også i andre af
indlæggene i "Dansk Identitet?" portrætteres de oatiooalsindede som værende
uartikulerede
underskudsmennesker.
F.eks. skriver prof Bernd Henoingsen:
"Angst, mindreværd og aggressivitet optræder alt for ofte på samme tid og udgør
hovedsubstansen i den nationale mentalitet". Et sted i bogen hedder det om de
gamle kulturradikale, at de foretrak "det
dårlige nye, fremfor det gode gamle". Det
samme kan siges om nutidens anti-nationalister. Hvilke neuroser ffir mon dem til
hele tiden at styrte "fremad" og "nedbryde grænser", uden mål og med?
I P.O. Christiansens og Uffe Østergaards indlæg "Folket, landet og nationen" findes Østergaards yndlingspåstaod
om, at jyder og sjællændere i forrige
århundrede kunne have ført krig mod hinanden, som kroater og serbere gør det i
dag. Påstanden vidner ikke just om dyb
indsigt i de historiske kulturskel i Europa.
Det lader til at være et gennemgående
ærinde for bogens bidragydere, at regionerne - Jylland, Fyn, Sjælland osv. - skal
fremhæves på bekostning af nationen i
"det nye Europa". Et sådant kunstigt opsplitningsprojekt kan kun udtænkes af
ideologiske "forskere" ved Københavns
og Århus' universiteter - vor tids Sodoma
og Gomorra, hvorfra lus til danskernes
skindpels i de sidste 25 år er blevet udklækket med velberåd hu.
Indlæggene i nærværende bog er gennemgående skrevet i en blasert-spøgefuld
tone eller bajadsagtig stil, der dokumenterer, med hvor lidt alvor disse "forskere"
jonglerer med perspektiverne for nationens fremtid. Uffe Østergaard & Co. har
angiveligt drevet "nationalismeforskningen" til hidtil ukendte højder, men hele
genren repræsenterer en intellektuel dekadence, idet den som hovedmål bar ansvarsløst at desavouere sin genstand. For

"nationalismeforskningen" gælder derfor
Immanuel Kants ord: "Al falsk kunst, al
forfængelig visdom varer sin tid, thi til
slut ødelægger den sig selv, og dens højeste kultur er tillige tidspunktet for dens
undergang."
Peter Neerup Bul,/

Danskheden som
forskningsobjekt
Ole Feldbæk (red.):
Dansk Identitetshistorie. Bind 4:
Danmark og Europa 1940-1990.
(C.A. Reitzels Forlag, 1992. 589
sider. 395 kr.).
Det sidste bind af "Dansk Identitetshistorie" rummer tre afhandlinger. Den
første, som fylder 2/3 af bindet, er docent
Thorkild Borup Jensens "Besættelsestidens digte og sange som udtryk for national oplevelse og bevidsthed". Denne afhandlings største værdi er dens herlige
samling national lyrik af ane afskygninger. Budskabet i digtene er ikke så tidstypisk, som Borup Jensen giver udtryk formange af dem siger noget, som er lige så
eller endog mere vedkommende i dag end
under besættelsen. Borup Jensens ofte
overdrevent pædagogiserende fortolktiinger bar desværre en tendens til at forflygtige poesien og intensiteten i læserens egne bestræbelser for at tolke digterens
ærinde. Også Borup Jensens øvrige kommentarer er tit mere vild- end vejledende.
Således gør han digteren Valdemar Rørdams kortvarige forsvar for nazismen i
1941 til en logisk konsekvens af hans tidligere nationale standpunkter, hvor det i
realiteten markerer et afgøi:ende brud
med dem. Desuden kan kommentarerne
om, at kommunisterne dannede "kimen
til og kernen i modstandsbevægelsen", og
at de anlagde en "konsensussøgende linje'' overfor "højrekræfter" i modstandsbevægelsen, kun opfattes som en morsomhed, hvis man kender bare lidt til kommunisternes og det officielle Danmarks planer om at likvidere den mest effektive af
frihedskæmperne, nemlig Jens Toldstrup
(jvf. Danskeren 1991 nr. 3, s. 5).
Årsagen til Borup Jensens begrebsforvirring er hans skelnen mellem "selvransagende, kontemplativ kulturnationalisme" og en "udadvendt, aggressivt selvhævdende statsnationalisme". af hvilke
den sidstnævnte angives at være repræsenteret af bl.a. digterne Poul Sørensen og
Kaj Munk. l forbindelse hermed såvel
som i forbindelse med Valdemar Rørdam
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forekommer det, at Borup Jensen anser
vilje til at værne landet med våben som
overdreven chauvinisme. Han sætter ikke
noget afgørende skel mellem vilje til angrebskrig og vilje til forsvarskrig, hvilket
el.lers f.eks. Kaj Munk gang på gang gjorde. Karakteristisk nok ytrer Borup
Jensen mest sympati for digterne Morten
Nielsens og Halfdan Rasmussens desillusionerede nationalfølelse. Det er jo en
udbredt opfattelse blandt de moderne,
blaserte intellektuelle, at følelsen af altings "meningsløshed" er udtryk for en
særlig avanceret form for modenhed.
Den anden afhandling i nærværende
bind er af lektor Henrik S. Nissen og
handler om det billede, som valgplakaterne ved EF-afstemningen i 1972 giver
af danskernes selvopfattelse. Denne afhandling fylder trods det vigtige emne
paradoksalt nok under 1/10 af Borup
Jensens. Nissen konkluderer, at både jaog nej-sigerne var enige om, hvad danske
værdier er. Uenigheden opstod først ved
vurderingen af disse værdiers skæbne i
EF.
Bindets sidste afhandling er professor
Jørn Lunds arbejde om danskerne og deres sprog efter 1945. Lund mener, at danskerne er for uinteresserede i deres
sprogs skæbne - han advarer om, at udviklingen i EF måske vil bringe flere
danskere i sønderjydernes situation, hvor
sproget er truet med fremmedindflydelse
og i minoritetssituationer. Det er med
stor skepsis, at Lund ser på planerne om
at gøre danskerne tosprogede fra skolestarten (dansk og engelsk) - "ikke af nationale grunde, men fordi sproget ud over
at have almen kulturel betydning er
bærer af store dele af den enkelteS bevidsthedsliv". Som om totaliteten af den
enkeltes bevidsthedsliv ikke netop er
identisk med det nationale! Nationale
grunde er imidlertid ikke salonfahige i
akademiske kredse - de må camoufleres
med dæknavne.
Lund forsvarer i et afsnit Dansk
Sprognævns praksis. Overfor kritikere,
der f.eks. mener, at Sprognævnet "knæsætter enhver tanketorsk, blot den bar
været set på tryk nogle gange", fastslår
han, at nævnet ikke er bemyndiget til at
være normerende - det skal kun registrere udviklingen og på grundlag heraf besvare spørgsmål. Man må imidlertid
spørge, om denne rolletildeling ikke bygger på en "videnskabelig" løgn. Sprogforskere kan ikke overtage naturvidenskabens objektivitet.
Sprognævnets rådgivning påvirker
uundgåeligt den norm, der rådgives om.
Jørn Lund taler om sproget som en nærmest naturgiven størrelse- han afviser, at
det kan "stYres", og at Sprognævnet kan
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påtage sig dette ansvar. Det er utvivlsomt
rigtigt, hvad angår den generelle udvikling, men han fortier samtidig den enkeltes "ansvar for Ordet", som f.eks. Vaclav
Havet har udpeget som det eneste værn
mod løgnens rige. Sproget er kun symboler for en dybere begrebsverden. At
Dansk Sprognævn har svigtet denne afgørende forpligtelse ved blot at registrere
og ikke fordømme udvandeisen af begrebet "racisme", viser, hvilken absurditet
neutralitetskravet er. Ved pr. automatik at
gøre "udviklingen" til acceptable fakta
bliver Sprognævnet uundgåeligt nyttig
idiot for "progressive" løgne. Dette er
den endelige realisering af Hitlers tese
om, at den løgn, som bliver gentaget ofte
nok, accepteres som sandhed.
I det hele taget er den mentalitet, der
ffir Jørn Lund og de øvrige forskere bag
"Dansk Identitetshistorie" til blot at registrere nationaliteten som objekt, idet de
som "forskere" lyver sig fra enhver meddelagtighed i den og dermed ansvar for
den, måske den fundamentale sygdom til
døden i Danmark i de kommende år.
Peter Neerup Buh/

Islam i Europa
Thomas Gerholm og Yngve
Georg Lithman (red.):
The New Islamic Presence in
Western Europe.
(Forlaget Mansell, London,
1990. 293 sider. 244 kr. (paperback)).
Denne bog består af bidrag til en konference om islam i Europa, som blev
holdt i Stockholm i juni 1986. Der er sket
meget siden, men bogen er alligevel stadig aktuel. Den belyser talrige aspekter
ved islam i mange europæiske lande,
hvorved man kan ane et sammenhængende mønster som varsler om, hvad der vil
komme. F.eks. udtaler en ekspert i tyrkiske forhold, at muslimske organisationer
i Tyskland "har flere radikale, fanatiske
og militante træk, end der nogensinde
ville blive tolereret i lyrkiet". Om tyrkiske aviser og tidsskrifter i Tyskland siges
det, at mens de tySksprogede udgaver understreger tyrkernes vilje til integration,
samarbejde og anerkendelse af tysk lov,
så prædiker de tyrkisksprogede udgaver
yderliggående fundamentalisme...
Fra Holland rapporteres det, at ved
kommunalvalgene i marts 1986 fulgte
85% af de indvandrede marokkanere deres hjemlands kong Hassan II's ordre om,
hvordan de skulle stemme. Fra England

Br man at vide, at Khomeini blandt shiitiske indvandrere nyder udbredt popularitet, og at indvandrere allerede (1986)
sidder på den afgørende magt i et dusin
byråd. Et foruroligende træk, som går
igen i mange lande, er at myndighederne
langsomt, men sikkert giver efter på flere
og flere områder overfor muslimernes
krav om lovændringer, der skal muliggøre islamiske skikke. Årsagen til denne
eftergivenhed gives eksplicit for Belgiens vedkommende, hvor man i 1974 vedtog en lov, der ligestillede islam med andre religioner. Den belgiske regering ønskede at bevare gode relationer med de
olieproducerende lande under oliekrisen.
Også England er så at sige blevet gjort til
gidsel af indvandringen: den britiske regering må nu ved udenrigspolitiske beslutninger skele til, hvordan indvandrerne vil reagere, hvilket den har gjort siden
demonstrationerne mod bombningen af
Libyen i 1986.
Nærværende bog er alene interessant,
fordi man kan uddrage oplysninger som
de nævnte af den. I dens sigte og holdning er den derimod et typisk moderne
samfunds"videnskabeligt'' universitetsprodukt. Således udtrykker forfatterne
håb om, at de med deres bidrag kan fremme samfundsreformer i "pluralistisk"
retning ud fra den grundlæggende
præmis, at islam er kommet her for at blive. Følgerigtigt har en af forfatterne da
også Bet støtte til sin "forskning" fra
"Islamic Council ofEurope", og i indledningen argumenterer redaktørerne for, at
islam gennem historien har påvirket Europa så meget, at man lige så godt kan tale om den europæiske civilisation som
"den jødisk-kristne-muslimske civilisation,,!

I afsnittet om islam i Holland hedder
det, at en neutral holdning fra værtsfolket mod indvandrerne af disse hurtigt opfattes som "tilsløret mistillid", mens en
negativ holdning opfattes som direkte
fjendtlighed. 1 begge tilfælde vil muslimernes modreaktion være anti-vestlig
fundamentalisme. Den eneste mulige
holdning fra hollæodenies side er derfor
angiveligt positiv anerkendelse af den
moderate islam og støtte til dens konsolidering. Europæerne har kort sagt kun to
muligheder. Islam og islam.
Stillet overfor sådanne "forskere"
kommer man uvilkårligt Kaj Munks ord
om sin tids parlamentarikere i hu. Han
glædede sig over, "at når alle de
kæftsmurte, parlamenterende pøbelleflere har forkvaklet og vrævltilsølet en sag,
så rejser sig Samson den Blinde og sparker de søjler af nonsens om kuld" i krigens blod og brand. På samme måde kan
man kun håbe, at disse "pluralistiske" so-

ciologer, etnologer, social-antropologer
og lignende fra den akademiske verdens
bærme en skønne dag må se sig konfronteret med virkeligheden, som de så yokværdigt bar svigtet på skatteydernes regning.

Man må imidlertid frygte, at hvis en
kursændring skal vente til denne skønne
dag, bliver vi alle konfronteret med krigens blod og brand.
Peter Neerup Buh/

Antiracismens
dårligdomme
Paul Yonnet:
Voyage au centre du malaise
fran~is.
Uantiracisme et le roman
national
(Forlaget Gallimard, 1993. 310
sider. 176 kr.).
På sin "rejse til kemen af det franske ildebefmdende" kommer Paul Yonnet frem
til, at det skyldes franskmændenes frygt
for at miste identiteten, begrundet i bl.a.
truslerne fra amerikansk massekultur,
EF-unionen og frem for alt indvandringen. Folkets frygt for indvandringens
konsekvenser forstærkes af den statsstøttede "antiracistiske'' ideologi, som er hovedemnet i Yonnets bog. Denne ideologi
bygger på "bad mod sig selv, idealisering
af det ikk~identiske, det fremmede, det
anderledes." Når folket udtrykker frygt
for nationens fremtid, svarer antiracismen, at målet netop er at nedbryde den
nationale identitet for at give plads til en
mangfoldighed af ligestillede etniske
grupper. Antiracismen forkaster dermed
den gamle franske praksis med individuel
assimilation af immigranter, idet denne
praksis angiveligt er at /I/Ve vold mod de
fremmede, hvilket forværres af Frankrigs
"syndefulde" imperialistiske og under Vichy-regimet 1940-44 "fascistiske" fortid.
Yonnet fastslår, at når antiracismen af
hensyn til "mangfoldigheden" går ind for
opretholdelsen af etniske grupper, indfører den racismen under tolerancens
navn, hvilket f.eks. viser sig ved, at "franske'' muslimer forbyder deres egne at gifte sig med franskmænd, altså en mentalitet som Hitlers anti-jødiske Numberg-love. I stedet for at være et selvfølgeligt
fællesskab består Frankrig nu af en række
adskilte samfund, som forsøger at bolde
en "dialog'' igang, oftest under gensidig
mistænksomhed.

Yonnet ser antiracismens fremmarch
som en konsekvens af dels svækkelsen af
den katolske kirkes magt, der også opretholdt et nationalt fællesskab, og dels den
svigtende tro på et kommunistisk Utopis.
"Klassebevidstheden" erstattes med den
etniske gruppes bevidsthed, og den "sociale helt'' er ikke længere arbejderen, som
efter at have svigtet i 1968 negligeres,
men derimod indvandreren, der også får
som mission at vi.rke for den historiske
nødvendighed- utopiens opfyldelse. Forskellen mellem de to utopier er, at for antiracismen skal "racekampen" ophøre i
gensidig harmoni, mens maIXismens
klassekamp skal ende i een klasses overherredømme.
Hvad angår den katolske kirke, bar den
svækket sig selv yderligere ved at overtage antiracismens "respekt for forskelle",
idet den af modvilje mod at bryde især
muslimske samfunds "bio-etno-religiøse"
enhed nu undlader at missionere der.
Endnu en racistisk konsekvens af antiracismen: Franskmændene er - korrekt ikke en "rigtig" race og bar derfor angiveligt ingen eksistensberettigelse, mens eksotiske folk på alle måder opfattes som
afgrænsede enheder med særlige værdier,
der skal værnes. Det umiddelbart mest racistiske ved antiracismen er dog måske, at
den ligesom racismen giver ophav til fordomme - mod "de hvide." Hvis f.eks. en
indvandrer overfaldes af ukendte gerningsmænd, menes det straks, at racistiske franskmænd står bag, selv om det ofte
senere viser sig at have været andre indvandrere. De fremmede er a priori uskyldige stalder, franskmændene syndere.
En yderligere betænkelig følge af den
herskende antiracisme er en begyndende
udskillelse af franske jøder som "fremmede", idet antisemitisme sidestilles med
indvandringsfjendtlige holdninger. En
sådan mentalitet banede vejen for holocaust - Yonnet dokumenterer, at netop i
de lande, hvor jøderne var dårligst assimilerede, blev flest ofre for nazismen. Desuden må det fordømmes, at antiracisterne
forsøger direkte at skrive historien om
ved f.eks. at påstå, at antiracisme var det
fremherskende motiv i kampen mod Hitlertyskland. I realiteten var motivet jo national følelse, altså netop den holdning antiracismen af i dag bekæmper. Endelig
gør Yonnet opmærksom på, at tilstedeværelsen af minoriteter i et land giver
minoritetens hjemland en følelse af ret til
indblanding, der er det sikreste ophav til
krig: "Hele mellemkrigstidens politik
mellem de europæiske stormagter bestod
i at afsløre etniske problemer hos naboen
og benægte dem bos sig selv." (Jvf. Tyrkiets aktuelle fordømmelse af tyskerne og
landets egen behandling af kurderne).

Yonnet citerer den kendte historiker
Fernand Braudel, der bar skrevet, at
Frankrig med immigrationen nu står
overfor et "koloni"-problem indenfor sine egne grænser. Antiracisterne bruger
dette objektive faktum til at komme med
et normativt påbud - i strid med logikkens regler slutter de fra er til bør: Fordi
her er mange indvandrere, bør der også
være det; fordi folkeslagene er ved at
blandes, bør de også blive det; osv. Noget
tyder imidlertid på, at antiracisteme er
ved at være desillusionerede - Yonnet
skelner i hvert fald mellem en "neo-antiracisme'', der ser tilstedeværelsen af minoriteter som berigende, og en kommende
"post-antiracisme", hvis eneste argument
for indvandringen er, at den er uundgåelig.
En stor del af sin bog bruger Yonnet til
at beskrive den ledende antiracistiske organisation "S.0.S.-Racisme". Med præsident Mitterrands støtte har den opnået en
monopol-lignende status i Frankrig. Den
er udtryk for en ung, "moralsk" generations opgør med "voksenverdenen". Dette
er blot et enkelt udtryk for dens helt igennem pubertære og primitive ideologi, der
imidlertid takket være mediernes ukritiske indstilling bar vist sig at være i besiddelse af en bemærkelsesværdig gennemslagskraft. Yonnet kommer med en afsløring, der viser mediernes blinde accept af
S.O.S.-Racisme: Organisationen har altid
p~tået, at den blev dannet som en protest
mod et dobbeltmord på to tyrkere den 12.
november 1984. Dette blev troet af alle i
otte år. Så slog Yonnet op i den offentligt
tilgængelige politijournal, hvori organisationen havde registreret sig - den 15.
oktober 1984. Organisationen bar "skjulte bånd" til den revolutionære venstrefløj,
hvorfra dens ledere kommer. Den er lige
så identitetshævdende og forherligende
"renhed" som den stærkeste nationalisme, blot på vegne af de etniske grupper.
Dens ideologi er på mange måder direkte
arvet fra 68-oprøret, f.eks. hvad angår
dens absolutte afvisning af fortiden og
dens tan.ke om opsplitning af samfundet i
"selvforvaltende enheder". Yoonet konkluderer, at 68-oprøret led politisk nederlag på kort sigt, men sejrede ideologisk på
langt sigt: "Antiracismen er i enhver henseende den specifikt franske måde, hvorpå de revolutionære utopier fra '68 forfalder, en udvikling hvis resultat bar været,
at de bar opnået og politisk administreret
et ideologisk herredømme."
En rigtig analyse, desværre bortset fra,
at 68-oprøret ikke kun i Frankrig, men også i Danmark er udmundet i antiracismens ideologiske hegemoni.

Peter Neerup Buh/
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"Æble"-undersøgelse
udenkerne
Morten Ejmæs og O'zeyir Tireli:
Æblet falder langt fra stammen.
En undersøgelse af tyrkiske anden-generationsindvandrere,
der er pi vej i det danske uddannelsessystem.
(Forlaget Fremad, 1992. 88 sider. 98 kr.).
Af unge 2. generationsindvandrere fra
1yrkiet er det kun 2% af kvinderne og
5% af mændene, der har taget studentereksamen eller hf. For danskerne er tallene henhv. 11% og 12%. Kun ca. 150 tyrkere går på gymnasiet eller bf i Danmark.
Det er noget afbaggrunden for, at Ejrnæs
og Tueli fra Den Sociale Højskole i
København har lavet nærværende undersøgelse over tyrkere, som er igang med
en ungdomsuddannelse (gymnasie-, hf
eller efg). Undersøgelsen omfatter 83
tyrkiske elever, og formålet med den
skulle være at fmde frem til de faktorer,
som har bragt disse 83 så vidt i forhold til
de fleste af deres landsmænd i Danmark.
Når faktorerne er fundet, kan vejen gøres
lettere for nye tyrker-årgange.
Som begrundelse for, at det er vigtigt
at undgå en "marginalisering" af de opvoksende tyrkere, siger Ejrnæs og Tireli,
at en socialt dårligt stillet gruppe af indvandrere "let kan gøres til syndebuk for
de almindelige krisetendenser i sarnfun.
det". Man må dog indvende, at en ve/stil·
let etnisk minoritet i et kriseramt samfund vel mere sandsynligt bliver udpeget
som syndebuk (de tyske jøder, asiaterne i
Afrika og Indonesien, de hvide i Sydafrika osv.). Desuden viser undersøgelsen, at
en videregående uddannelse netop sker
på bekostning af umiddelbar indtjening
af penge til genbosættelse i 'fyrkiet. Det
er altså først, Dår uddannelsen, der skal
give højere status i Danmark, påbegyndes, at et længerevarende ophold her
overhovedet bliver nødvendigt. Der er således tilsyneladende hele to måder at
undgå at blive "syndebuk" på: At tage en
uddannelse såvel som at rejse hjem. Ejrnæs og Tireli må dog konkludere, at det
er en myte, at I. generationsindvandrere
fra 'fyrkiet (forældrene) stadig ønsker at
rejse hjem, hvorfor de kun lader bedre
uddannelse af 2. generation stå tilbage
som (fiktiv) mulighed. Den tanke, at der
faktisk er mangel på uddannelsespladser
for danske børn, strejfer tilsyneladende
ikke Ejrnæs og Tireli, hvorved de kommer til at anbefale netop den overdrevne
hensyntagen til de fremmede, som nærer
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vreden hos værtsfolket og skaber "syndebukke". 1rods alt har danskerne dog hidtil næsten kun vist venlighed overfor de
unge tyrkere, viser undersøgelsen.
Også tyrkerne selv reagerer mod behandlersamfundets velmenende omklamring. Da Ejrnæs og Tireli spurgte en
tyrkisk pige, hvad tyrkerne ville forlange
af det danske system, svarede hun, at
spørgsmålet "er forkert fonnuleret, for
indtil nu - ja det er min opfattelse - har
vi indvandrere !'Aet alt forærende, forstået på den måde ... man har gjort alt muligt ... Men det lærer vi bare ikke noget
af". Tyrkerne vil selvstændigt finde ud

af, hvad de vil, for derudfra at "stille nogle krav". At Ejrnæs og Tirelis hovedformål er pligtskyldigst at undersøge, hvordan disse (ofte modstridende) "krav"
bedst kan opfyldes af det danske samfund - ud fra den grundholdning, at Danmark fremover er multikulturelt - reducerer egentlig deres bog til at være af blot
akademisk interesse. Den berører ikke
kernen i virkelighedens problem. Som
verden og menneskene nu engang er, opstår strid og konflikter ikke, fordi en minoritet er enten "marginaliseret'' eller en
elite, men simpelthen fordi den er der.
Peter Neerup Buh!

IForeningsnyt
Mødereferater

Møder

I Helsingør afholdtes 9. september
1993 debatmøde arrangeret af lokale. De
fremmødte kom fra hele Nordsjælland og
der causeredes over emnet "påvirkningen
fra den arabiske verden" med efterfølgende livlig debat om flere emner.
De tilstedeværende kunne glæde sig
over, at mødet kunne afholdes uden chikanering fra "antiracister".

Danskeren vil efter anmodning vederlagsfrit annoncere alle arrangementer, som
må formodes at opfylde de kvalitetskrav,
foreningen stiller til sine egne møder. Bladet har imidlertid lang produktionslid. Ønsker om annoncering af møder i forårshalvåret må derfor være foreningen i hænde
inden midten af december. For møder i tiden efter 1/9 er fristen midten afjulL

Torsdag d. 23. september boldt lokale
DDF'ere på Vesterbro møde i København. Ca. tyve medlemmer mødte op til
en livlig og inspirerende debat. Bl.a. blev
EF diskuteret, og det viste sig muligt ud
fra et indvandringsmodstander-synspunkt
at argumentere både for og imod Unionen. Særlig blev dog styrelsens beslutning om at bolde færre DDF-møder taget
op til debat og kritiseret, idet mere aktivitet ønskedes. Det tilstedeværende styrelsesmedlem måtte derfor slå fast, at formålet med beslutningen skam ikke er at
mindske mødeaktiviteten. Tværtimod er
den fulgt af en direkte opfordring til medlemmerne om selv at arrangere møder,
som så kan annonceres i Danskeren (jf.
sidste nummer s. 22).
Mødet forløb i god ro og orden, blot
bevirkede diskussionsdeltagernes entusiasme, at debatten et par gange unddrog
sig dirigentens kontrol.

Aalborg Onsdag 13. oktober kL 19,30
Arrangør: Folkebevægelsen
"Stop Indvandringen"
Mødet er aflyst.
Tåstrup

Mandag 18. oktober kl.19.00
Debatmøde
Arrangør: Bent Jacobsen
Tif. henvendelse til L. Bo5tok
31228647 senest 15. oktober.
Debatmøde

(Kbh.)

Vilsund
Sted:
Arrangør:
Taler:
Entre:

Onsdag 20. oktober kl. 19,30
Missionshotellet VJ!sund Strand
DDF
Ole Hasselbalch
15 kr.

Roskilde Onsdag 27. oktober kL 19.00
Sted:
Kildegården, Helligkorsvej 5,
Roskilde. Lokale: 332
Medlemsmøde
Arrangør: DDF

'

Sønderborg Onsdag 3. nov. kl. 19.30
Sted:
Smderoorg Bibliotek, lokale 8,
indgang: Ahlmannsvej
Arrangør: DDF
Foredrag: Pastor Vilhelm Krarup.

Faxe

Torsdag 4. nov. kl 19,30
Arrangør: Fremskridtspartiet,
Faxe/Rønnede/Stevns
Taler:
FRP's stifter, cand. jur.
Mogens Glistrup
Emne:
Udlændingene i Danmark

Nordisk Stævne i Oslo
lørdag-søndag 23.-24. oktober
Nordiske organisationer og partier, der
stiller sig kritiske til masseindvandringen,
mødes til en drøftelse af de nordiske landes multietnisering. Udarbejdelse af et
manifest er mødelS hovedformål. Medlemmer af DDF bar adgang.
Program for stævnet er følgende:

Sted:

Ankomst fra fredag 22. okt kl. 20 Qet
servering finder sted fredag aften).

København Torsdag 9. december kl. 19
Arrangører: DSU og DDF
Diskussion
Emne:
De politiske partiers krise
Mødested: Meddeles senere eller ved
telefonisk henvendelse på
31228647.

Lørdag 23. oktober
Morgenmad
Oplæg ved fhv. MF
Mogens Glistrup
(llivselspartiet)
Frokost
Debat
Kaffepause
Fortsat debat
Middag

Århus

Tirsdag 16. nov. kl. 19,30
True gl. skole, True Byvej 8,
8381 Mundelstrup
Mødet er aflyst p.g. af det samme dag
stedfindende kommunevalg.

DANSKEREN
udgives af Den Dall.Ske Forening, hvis formål er på folkestyrets grund,
uafhængigt af økonomiske og politiske interesser at si.lal: dansk kultur,
spoog og levevis i en vctdcn, der trues af kaos, overbefolkning, vold og fanatisme.
Foreningens med.lemtDer modtager bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet for 125 kr. om året. lndmeldelses- og bestillins,lcupon se nedenfor.
Ellertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og
forerungens andre trylcsager må ikke omdeles privat sam,nen med trykmateriale fra anden !:ilde eller med påført tekst, logo el.lign.
ForeniDgensadr<sse: fustboks41 l, 8100 ArbusC.

kl. 08,00-09,00
09,30-12,00
12,00-13,30
13,30-15,30
15,30-16,00
16,00-18,00
18,30

Søndag 24. oktober
Morgenmad
Udarbejdelse og
vedtagelse af manifest
Frokost
Afslutning

09,00-10,00
10,00-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00

Tilmelding til stævnet kan for danske
deltagere ske ved henvendelse til Lillian
Bostok, Danmark, på tlf. 3122 86 47.
For norske deltagere sker tilmelding til
Aksel Breian, Norge, på tit: 33 38 00 60.
Tilmelding skal ske senest mandag 18.
oktober. Pris for deltagelse i stævnet er
550 norske kroner. I prisen er inkluderet
overnatninger og måltider, men ikke drikkevarer.

•

Lokale kontaktpersoner:
København: Peter Necrup Bubl (styr. medl.), tlf. 31 59 77 40; Jette
Street, tlf. 32 50 05 54, Kim Miinster, tlf. 44 53 19 51 (Herlev; dagligstuemøde hver 2. torsdag kl. 18.30) .
Nordsjælland: Prof.,jur. dr. Ole Hasselbalcb (form.), tlf. 42 19 15 54,
Henrik Søode<gaard, tlf. 48 24 25 88.
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (styr.med!.), tlf. 42 38 75 93
Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 5387 80 32
Fyn: Fhv. politiassistent Brik Dagø, Uf. 62 22 56 58
Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!., tlf.
74 43 51 57, Claes Scbultz, tlf. 74 42 62 24, Kai Pedcn;cn, tlf.
75 44 5027

Telcfon,.,kretariat Tlf. 86 13 '.l4 Ol. Giro: 4 54 75 SI

Syd01tjylland: Fhv. CM?rlæ,er Iogrid Matborno, tlf. 75 61 47 76
Redaktion:
Østjylland: Repræseotaot Christian Dahl, tlf. 86 36 71 07
Dr. phil. Sune Dalgåro (ansv. ""1., styrelsesmed!.), tlf. og fax 31 55 18 02
Vestjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31
MødekonS\llent Murer PouJVintherJensen (næstfonnand}, !lf. 75 610849
Norch·estjylland: HF-st11dcrcodo Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Juridisk bistand: Advokat Folmer Reindel (styr.med!.), tlf. 33 15 19 92,
1clefax33 15 5196
Nordjylland: Afdelingsfor<tauder P. H. Bcring, tlf. 98 14 7 1 12
f'Oreoingeos kootaktpersooer tegner ikke foreningen. men kan formidle kootakt til dco.

•
Indmeldelses- og bestillingskupon
Navn:

0

Jeg indmelder mig herved i Den Danske l'orcning
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens
adresse elle, pA dens postgirokonto 4 54 75 51.

Gade, vej m.m.:

0

Jeg ønsker mere infonnation om Den Danske Forening.

Postnr. og -distrikt:

D

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt pA

Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING, Postboks4Il. 8100 ÅrhusC.

bladet Danskeren (125 kr. Artigt).
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Opinionsbomben
EXPRFMEN

urn,BR
UT

DEM!

=
=

Chefredaktøren på Sveriges største
dagblad Expressen, Erik Månsson, er
røget ud. Han begik nemlig en dødssynd:
Han lavede en opinionsWJdersøgelse
blandt svenskerne om deres holdning til
indvandrere og flygtninge.
Resultatet af meningsundersøgelsen
blev det, der kunne ventes. Som redaktøren udtrykte undersøgelsens hovedkonklusion i en spiseseddel for avisen: Ud
med dem!
57% af de adspurgte vil således have
færre flygtninge. 63% vil have, at Sverige
aktivt skal forsøge at B sendt dem, der allerede er kommet, hjem igen. 63% mener,
at indvandringen er til skade for landet.
56% mener, at flygtningene ikke slæl
kunne leve af svensk socialhjælp.
Modviljen dominerer hos vælgerne fra
alle partier og inden for alle samfundsgrupper (Expressen 6/9 1993).
En sideordnet undersøgelse afslørede i
øvrigt, at blandt de unge under 30 år vil
hele 73 % have strammet indvandringsloven (Svenska Dagbladet '2/9 1993).
Det unævnelige
Erik Månsson noterede på denne baggrund i en stort opsat artikel i Expressen,
at vælgerne tydeligvis mener et og politikerne noget andet. Vi har en opinionsbombe, som kan springe når som helst,
skrev han. Politikerne må til at tage folket
alvorligt. Og så varslede han, at nu ville
Expressen begynde at fortælle tingene
"præcis som de er. Uden at feje noget ind
under gulvtæppet."
Det skulle han aldrig have gjort. Heller
ikke i Sverige er sandheden om indvandringen en velset gæst
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Det er uklart, hvad der dernæst egentlig skete. Det endte imidlertid med, at det
ikke var indvandrerne, men derimod chefredaktøren, der blev smidt ud. Oversverige kastede sig over bladledelsen i et inferno af forargelse, og chefredaktøren måtte
forlade jobbet.

Og i Danmark?
I Danmark har der været mange opinionsundersøgelser - hovedresultaterne kan
læses i særnummeret af Danskeren, oktober 1993 (Fakta om indvandringen) s. 21.
Alle viser de i samme retning som i Sverige: Det store flertal af de adspurgte vil noget andet end politikernes store flertal.
Det er imidlertid karakteristisk for alle
disse undersøgelser, at de på forskellig
vis pakker spørgsmålene ind, således at
den negative holdning til indvandringen
dæmpes i svarene. Det helt afgørende
spørgsmål om flygtninge og indvandrere
er jo nemlig, hvordan danskerne oplever
de fremmede. Det, der rent ud burde spørges om, er derfor følgende: "Synes De, at

der er for mange fremmede i Danmark?".
Og det spørgsmål er ikke stillet i nogen af
undersøgelserne.
Den Danske Forening har nu i en periode forsøgt - mod sædvanlig betaling - at
B et meningsundersøgelsesinstitut til at
stiUe det.

Det uartige tal
Ingen har imidlertid hidtld turdet påtage sig opgaven. Flere institutter har sagt
ja i første omgang for dernæst at bakke
ud under forskellige påskud. Et enkelt institut ndede endog at gennemføre undersøgelsen, men turde sd tklæ offentliggøre
resultatet!
Vi tillader os at gætte på, at grunden er,
at et overvældende flertal af de adspurgte
ikke vil have flere fremmede!
Og hvad kunne en sådan oplysning om
danskernes holdninger ikke medføre,
hvis den blev offentliggjort kort før et
kommunevalg? For slet ikke at tale om
den nidkærhed, mange gode kræfter ville
udfolde for at finde fejl i undersøgelsens
metode, mangler hos analyseinstituttet
o.lign.
Men så meget ved vi altså, at også i
Danmark tikker opinionsbomben.
Vi ved også, at ganske vist er her formelt demokrati. Men der hersker et så terroristisk opinionskl.i.m.a, at det endog anses for farligt at spørge folk om visse dele af deres meninger!
Hvor længe endnu kan flygtninge- og
indvandringsindustrien, mediemafiaen
og medløberpolitikerne holde bind for
danskernes øjne og munde?

•

Fornyelse?
Statsminister Poul Nyrup Rasmussen, Socialdemokratiet, der
længe har talt om fornyelse, er omsider begyndt også at tale
om, at det er nødvendigt at begrænse indvandringen. Men imedens er det blevet for sent at nøjes med det. Nu skal der massive hjemsendelser til, hvis fornyelsen ikke skal blive denne!

