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8. årgang 

Pest 
I året 1600 blev den italienske filo

sof Giordano Bruno brændt på kæt
terbål, fordi han påstod, at det ikke er 
Solen, der kredser om Jorden, men 
derimod Jorden, der kredser om So
len. Endnu i 1633 reddede en af alle 
tiders største naturforskere Galilei sig 
kun fra bålet for samme forbrydelse 
ved ydmygende at afsværge sig sin 
kætterske mening. Først for to år si
den ophævede den romersk-katolske 
kirke officielt dogmet om Solens 
kredsløb om Jorden. 

Lngen har dog i mellemtiden drømt 
om at brænde katolikker, der fastholdt 
det gamle dogme - lige så lidt som no
gen har fundet på at vedtage ved lov, 
at Jorden faktisk kredser om Solen. 

Den slags ligger nemlig helt uden 
for, hvad demokratiske lande lovgiver 
om. Her kan enhver mene, hvad han 
vi l - under risiko for at blive udfordret 
til i videnskabelig eller politisk debat 
at forsvare sin opfattelse. Kun dikta
turer plejer at vedtage, hvad sandhe
den går ud på. Som da Sovjetunionen 
krævede det godkendt som en histo
risk kendsgcroing, at mordene på tu
sinder af polske officerer i Katya
skovene under 2. verdenskrig var ble
vet begået af tyskerne, uagtet de fak
tisk var iværksat af sovjet-magthaver
ne selv. Og som da det i Nazi-Tysk
land fastsattes, at jøder er undermen
nesker. 

Det er derfor dybt foruroligende, at 
der nu igen i Europa er tendenser til 
overgreb på menneskers ret til selv at 
tage stilling. l Frankrig, Tyskland og 
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senest vist også i Svejts er den histo
riske sandhed nu delvis fastsat ved 
lov, for så vidt som det der er gjort 
strafbart at benægte nazisternes jøde
udryddeiser. 

Kun tåber e ller løgnere vil antagelig 
benægte denne forbrydelses virkelig
hed, der jo let lader sig do~-umentere, 
hvorved benægterne afsløres i deres 
dårskab eller nøgne uvederhæftighed. 
Men trods dette er det nu i disse lande 
ikke længere op til folk selv at tage 
stilling. Samfundsmagten har allere
de taget stilling for dem. 

Hermed er man på en uhyggelig 
glidebane. For hvad er det næste, det 
bliver forbudt at mene? Og hvem 
kommer til at bestemme det næste 
forbuds indhold? Hvem bliver de 
næste hekse, der skal jages? 

Denne glidebane fører lige lukt ind 
i folkestyrets opløsning. Fornuftigvis 
kan man ikke fastsætte sandheden 
ved lov, men man kan ad den vej fra
tage folkestyrets grundlag, de enkelte 
borgere, de oplysninger og den ytrings
frihed og frie debat, som er selve 
livsnerven i folkestyret. 

Hvis borgerne fraskriver sig den 
ubetingede adgang til alle de oplys
ninger, ud fra hvilke de selv kan og 
skal danne sig deres overbevisning 
om sandhed og ret, og i stedet overla
der det til nogle myndigheder at be
klippe og tilrettelægge dem, så er man 
på vej mod folkestyrets undergang. 

Så tager man det første skridt i ret
ning af den nazisme, man hævder at 
ville bekæmpe. 



Tamil-farcen komplet 
Den nok mest groteske gruppe af alle såkaldte "flygtninge", 

tamilerne fra Sri Lanka eller Indien, sn·ømmer stadig til Dan
mark. 

I marts i år kunne Jyllands-Posten berette, at der nu i danske 
asylcentre var 464 personer fra Sri Lanka, som havde søgt asyl i 
Danmark, men var afvist af Direktoratet for Udlændinge. Af 
dem havde I 03 fået afslag også i Flygtningenævnet, som nu an
befalede, at hjemsendelse af dem sattes i værk. Det var, efter at 
man bl.a. havde været vidne til, at en hjemsendt tamil arrangere
de en anholdelse af sig efter ankomsten til Sri Lanka for at bevi
se "faren" ved en hjemsendelse. (.lyll.-Post. 6/3 og 9/3 94). 

Siden da har man imidlertid intet hørt om hjemsendelsen. Og 
nu oplyses det pludselig, at mindst 30 tamilske asylansøgere i 
løbet af sommeren har fået opholdstilladelse i Danmark med en 
ganske ny og opsigtvækkende begrundelse. Trods afslag fra bå
de Direktoratet og Flygtningenævnet, der altså ikke har fundet 
dem forfulgte i hjemlandet, får de lov at blive her,jiJrdi !11de11-
rigsmi11isterie1 har været for længe om at behandle deres sagei: 
Det har flygtningeministeren Birte Weiss bestemt! 

Indenrigsministedet oplyser, at "behandlingstiden sneg sig op 
på et halvt år", og at "tamilerne fik ophold, fordi vi gjorde noget 
tilsvarende i sommeren 1993. Og ifølge forvaltningsretten skal 
lignende sager behandles ens". Så derfor fik tami lerne ophold.~
ret af"særlige grunde"! 

En af grundene til den påståede lange behandlingstid var net
op den nævnte fup-arre_~tation på Sri Lanka, der således alligevel 
kom til at virke efter hensigten. 

Og nu har Indenrigsministeriet fået et nyt tamil-problem. 
Det kniber nemlig med at tå Sri Lan.kas ambassade i 

Stockholm til at udfærdige de nødvendige legitimations- og 
hjemrejsepapirer, så det høje ministerium regner med at måtte 
give endnu flere afviste tamiler opholdsti lladelse. (Jyll.-Post. 
29/9 94). 

Tilbage sidder det danske folk - gjort totalt til grin af sine eg
ne myndigheder og aflusinder af grundløse og grinende tamil
ske "flygtninge". 

Landsforræderi? Ja - men hvem standser det? 

Z-ørkenvandring? 
Både før og under valgkampen taltes der om, at Fremskridts

particL~ ørkenvandting nu er slut. Partiet er blevet "stuerent" og 
kan gå ind i et samarbejde med de øvrige borgerlige partier. 

Hvilket samarbejde? 
Selv hvis VKZ-flertallet var blevet til virkelighed, ville Ven

stre og Konservative udmærket vide, at Z ikke kan tåle at vælte 
en borgerlig regering. V og K kan følgelig være bedøvende lige
glade med, hvad Z mener, for fremskridtsmandaterne er gratis. 

Kun på en måde kan Z få indflydelse. Det er ved ikke at gå på 
kompromis på de punkter, hvor Z har vælgermajoriteten bag sig 
- således på partiets udlændingepolitiske program. Står Z fast 
her, kan de andre partier ikke i længden tåle at føre en anden po
litik eud Fremskridtspartiets. De kan jo selvsagt ikke tåle at have 
et tilbud liggende til vælgerne på den politik, vælgerne ønsker. 
Bliver fremmedtrykket stort nok- og det vil det blive før eller si
den-er der nemlig dsiko for, at vælgerne pludselig med et brag 
tager imod tilbudet fra Z. 

Et forvarsel om, hvad der kan ske, kan udlæses ahalgtallene, 
der viser højst interessante geografiske ændringer i Z's vælger
tilslutning. Med er næsten uændret samlet stemmetal gik partiet 
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moderat tilbage i sine jyske kerneområder, hvor rrcmmedkoloni
seringen fortsat er spredt. Men i de store kredse i hovedstaden -
også i de klassisk højrøde - hvor fremmedtrykket efterhånden 
ikke er til at ryste af sig, gik Z meget markanl frem. Forklaringen 
er indlysende - også for frenunedpartierne. 

Hvis V og K skal undgå, at Z får nogen som helst indflydelse, 
gælder det altså om at få Fremskridtspartiet til at tro, at det nu 
gælder om at kompromisse, gå ind i et "rcsullatsøgende samar
bejde", "slutte ørkenvandringen", "slutte demonstrationspolitik
ken" o.s.v. Kort og godt at få Z til at udflade sin fremmedpoliti
ske profil. 

Derfor vil der hen ad vejen utvivlsomt blive gjo1t en hel del 
for at købe eller besnakke Z ind på "samarbejdets" vej. 

Vi håber ikke, at Z falder for fristelsen. 

Venstrebølge 
Siden 1970'erne har vi levet under en venstrebølge, der over

skyller større og større områder af det politiske liv. At "højre
fløjen" med Venstre har succes, dokumenterer ikke den meget 
omtalte ''højrebølge"s eksistens, men derimod, at de herskende 
borgerlige og socialistiske politikere fundamentalt har et og sam
me "progressive" livssyn - samt at midten i dansk politik til sta
dighed rykker til venstre. 

Den herskende liberal-socialistiske blok af"progressive" lig
ger hele tiden på spdng for at bruge selv den mest tvivlsomme 
anledning til at knuse de få aivigere på den "forkerte" side af den 
politiske midte. En psykisk ustabil hjemmeværnsmands fantase
ren var f.eks. sidst på sommeren årsag til en massiv medieoffen
siv mod den "højreekstremistiske" Danske Forening, der blev 
beskyldt for at være delagtig i mordplaner mod to medlemmer af 
den toneangivende politikerklasse. Omvendt er magthaverne 
overfølsomme over for selv de svageste antydninger af overgreb 
mod deres egne. "Det er vigtigt at tage alvorligt, når nogen ska
ber tvivl om indgreb i de grundslovssikrede lnhedsrettigheder", 
udtalte justitsminister Erling Olsen således den 14/9 for at for
svare det enorme apparat, der var stablet pa benene for at under
søge påstande om aflytning af professor Gammeltoft-Hansen -
en sag, der også skabtes i hovedet på en psykisk ustabil person, 
der desværre tilfældigvis var sikkerhedschef ved Københavns 
Universitet. Furoren var pe1fekt som forvrænget spejlbillede af 
sagen om DDF's "mordplaner". 

Al magthavernes omsorg for deres egne modsvares af mis
tænksomhed og diskrimination over for dissidenter er en forståe
lig psykologisk reaktion, men den bliver farlig, når man ud fra 
politiske syrn- og antipatier bryder med demokratiske spillereg
ler. Erling Olsen V"dr bekymret for Gammeltoft-Hansens "grund
lovssikrede frihedsrettigheder", men han og hans efterfølger som 
j ustitsminister bebuder samtidig en mere restriktiv lovgivning 
over for såkaldte "nazisters" ytringsfrihed. Denne holdning er i 
tråd med tendensen mange steder i Europa - i Frankrig og Tysk
land har visse meniugsytringer om historien længe været straf
bare, og med folkeafstemningen i Svejts den 25/9 synes det at 
blive illegalt der at opfordre til "fremmedhad", og et bestemt 
"anti-racistisk" historiesyn synes også der at få monopol på 
sandheden. Disse udladninger af den europæiske venstrebølge er 
imidlertid ikke kun farlige for enkelte forstyrrede individers fri
hed, for de spreder sig stadig både geografisk og indholdsmæs
sigt. I Danmark må man således hæfte sig ved, at de justitsm.ini
sterielle ønsker om indgreb mod nynazister begrundes med hen
synet til indvandrerne. 

Hvornår bliverogså en mere nøgtern modstand mod disses til
stedeværelse i landet erklæret illegal? 



Spurvejagt med kanoner 
Valgkampen gik ind - som sædvanlig med gyserhistorier om "højrefløjens" nedrige anslag. 
Denne gang skulle Bernhard Baunsgaard & Ole Espersen have været skudt med en raketkanon! 

Valgkampen blutT-srartede, som tradi
tionen kræver. 

Sidste gang - før kommunevalget -
lykkedes det gennem TV 2 at f3 en afdan
ket nazimedhjælper til mod honorar og 
med indforståelse af en af sine gamle 
venner at "afsløre" pågældende, medens 
vennen holdt brandtaler eller tilstod, at en 
konkurrerende overlurblæser var ind
brudstyv. Begejstringen kendte ingen 
grænser: Vidtstrakte dele af pressen var 
glad for en historie, som kunne bringes I 4 
dage i træk. Den afslørede var glad for at 
få sine taler afspillet i de elektroniske me
dier. Og i hundredvis af overgemte politi· 
kere var glade. For vælgerne fik jo nu sat 
en ordentlig skræk i livet, som da også af
holdt dem fi-a at massakrere kommunal
politikerne på samme måde, som de hav
de massakreret Folketinget ved Glistrup
valget i 1973. 

Men ak - nye valg er jo ikke til at und
gå. I år oven i købet etfolketingsvalg. No
get måtte til. Noget virkelig effektivt! 

l de bedre og ansvarsbevidste og me· 
ningsrigtige kredse kiggede man sig ner
vøst omkring. Og så fik da et par topre
portere med ånden fra '68 i behold, på 
bladet, der tør hvor andre tier, øje på en 
vandrehistorie. Den havde nu omsider -
efter 4 til 5 år i marken - nået ikke blot 
samme alder som god vin men også top
reporternes øren. 

Kilden til historien var ganske vist ikke 
den bedste. Det var en 5 1-årig mand med 
dårlige nerver. Men det kunne man jo ba
re lade være med at fortælle. 

Mandens historie var måske heller ikke 
den bedste. Den gik nemlig ud på, at han 
var blevet bortført af nogle midaldrende 
hjemmeværnsfolk med sorte poser over 
hovedet, som ville have ham til at skyde 
Bernhard Baunsgaard & Ole Espersen 
med en kanon. 

Mindre kunne vel have gjort det. Men 
naturligvis. Læsere - og vælgere - gyser 
nok mere over kanoner end over småkali
brede bosser, arsenik eller måske noget så 
simpelt som et arrangeret styrt fra Runde
tårn? 

Så blev da de store pressekanoner kørt 
i stilling mellem de halvtømte ølglas hos 
topreporterne med speciale i antikke hi
storier. Danmarks Radio - hvor reflekser-

ne som bekendt sidder fastskruet på for
standens plads - skyndte sig at opfinde 
afslørende samtaler med de poseklædte 
herrer. TV 2 så chancen for en reprise 
med henåndet snak om påståede højre
ekstremister til billeder af nazitramp. Og 
en større, ifø1ge egne anprisninger meget 

levende avis bragte interviews, der var så 
helt ekstraordinært levende, at en inter
viewcl endog blev citeret for det modsatte 
af, hvad han havde sagt. 

Den gamle nazimedhjælper blev også 
hentet ud af skabet igen. Han fantaserede IJ.. 
så ud fra sine hemmelige arkiver om, li"" 

DOKUMENTATION 
DR, Radio Syd 2418 1994 

Speaker i nyhedsudsendelse: ... "Det var Bernhard Bau11sgaard og socialdemo• 
kraten Ole Espersen, der var kommet på højrefløjens dødsliste. Radio Syd kan i dag 
afsløre, at planerne blev lagt på e1 tophemmelig, møde i det sydlige Jylland. På mø
det deltog J 2 til /3 maskerede mænd. De var alle i 40 - 50-tirsalderen. Flere er 
medlemmer af Hjemmevæmet, andre er militærfolk. Fælles.for alle er. at de har til
knytning 1il den yderste højrefløj. Radio Syd har været i kontakt med flere af delta
gerne i mødet, men ingen tør stå/rem med deres viden-defrygterfor deres liv . ·• 

Journalist Claus Theilgaard, Radio Syd, JyllandsPosten 1/9 1994 
"Vi fimnulerede det som om. vi havde talt med flere deltagere i mødet." (i den ik• 

ke-eksisterende hætteklædte b,ruppe). 

Frede Farmand og TY 2, TY-avisen 24/8 1994 
Speaker: "Hjemmeværnet huser godt 200 ekstreme højrefolk, siger en højrefløjs

ekspert. Mange af de ekstreme grupper kræver ligefrem af deres medlemmer, at de 
er med i Hjemmeværnet" .... Farmand: ·wcJr det gælder ,/isse foreninger. de danske 
nazister og Den Danske Forening, og PDN og så videre, så har de pligt til at melde 
sig ind i Hjemmeværnet" ... Speaker: "Hvor mange er der så i Hjemmeværnet af 
dem?·· Farmand: "Suk, jeg tror der blev brugt tallet fra den pligældende. som nu er 
omtalt: Et par hundrede stykker " (DDF har ca. 3.500 medlemmer, red.) ... Speaker: 
"'Er der så nogen af dem, der er med i den gruppe (den ikke-eksisterende hætte
gruppe, red.), der lwr forsøgt at komme til at dræbe Ole Espersen?" Farmand: '·J,,g 
mener at have sporet to navne, som har haj/forbindelse til Den Danske Forening" 
.. . Speaker: "Som også var hjemmeværnsfolk?'' Farmand: "Ja. det går jeg ud fra. 
de er, det forudsæuer jeg, a/tsli det vetl jeg, undskyld. .. Speaker: "Hvordan ved du 
det?·· Farmand: "Det har jeg fået tjekket af Dels indrømmer dejo det selv, og dels 
så ved man også, hvem de, har været. De siger det jo selv." Speaker: "7i/ dig?" Far
mand: "Jael,, også til mig." Speaker: "Og de ord sulr til troende?" Farmand: "De 
skulle gerne holde. sådan så man går ud af Ves1re landsret med en god sej,; ja.,, 
Speaker: "Du siger ikke noge1, der ikke holder? .. Farn1and: "Nej. så havde jeg været 
en færdig mand i dag ". 

PolHikeo 
Politiken oplyser 26/8 1994 eksempelvis, at Ole Hasselbalch i interviewet "op

hidset" har "afvist" oplysningen om, at den 51-årige kilde til historien om hætte
gruppen er medlem af DDF. Ifølge båndoptagelse af samtalen spørger Politikens 
journalist (Henrik Groes-Petersen): Er han medlem hos Jer? Ole Hasselbalehs svar 
er: "Det anerjeg ikke." Hasselbalch fortsætter med at forklare, at DDF i øvrigt al
drig oplyser om medlemskaber. 
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TV2's tankegodsejer Frede F.. 

hvordan medlemmer af Den Danske For
ening har pligt til at melde sig ind i Hjem
mevæmel, og al han havde sporet. at hele 
to af de (ikke-eksisterende) poseherrer 
havde forbindelse til foreningen. 

Politiet blev sat til at oplcde sagen i ar
kivet. hvor den ellers var både gemt og 
glemt, og til at foretage fornyede under
søgelser, skønt politiet jo ikke ligefrem 
elsker vidner, hvis udsagn hverken kan 
bekræftes af andre vidner eller af facts i 
marken og tilmedjævnlig ændrer sig. 

Så politiet rystede på hovedet. Og Den 
Danske Forening - som jo ellers hævdes 
at stå bag mangt og meget og mystisk -
rystede også på hovedet. 

SF's Ebba Strange derimod valgte at 
ryste i bukserne: Burde det måske ikke 
undersøges, hvorvidt de midaldrende 
hjemmeværnsherrer med sorte hætter, ka
noner og medlemskort i Den Danske For
ening også stod bag sprængningen hos de 
venstrerevolutionære "Internationale So
cialister''? Det nærmeste, man her var 
kommet en opklaring, var jo, at politiet 
måske mente, at de bortsprængte selv 
havde lavet det kntdt, der var gået ild i. 
Og det kan jo (ifølge SF) ikke være rigtigt 
- når der nu er så r igeligt med højreeks
tremister at tage af? 

Tilbage stod da den større, levende avis 
i København med de selvkørende skrive
maskiner, der fungerer helt uafhængigt af 
input fra den ydre verden. "Satans", sag
de den levende redaktion med de afdøde 
tanker, da det viste sig, at også andre end 
redaktionen kunne optage interviews på 
bånd. 

Tilbage stod også TV 2 med et 
rengøringsproblem e fter de afbrændte 
stinkbomber. 

Tilbage stod frem for alle Oamnarks 
Radio, som havde givet den ikke-eksistc" 
rende, illegale DDF-hjenuneværns-ka
nongruppe k1mstigt andedræt så længe, at 
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den nu klæbede til fingrene som sirup til 
en lækkersulten barnemund. 

bed: Jamen, jamen du må da indrømme, 
at det er en god historie! 

Men naturligvis. Som en reporter fra 
DR fik fremstammet til undertegnede 
mellem to anfald af indeklemt munter-

Og det kan man jo kun være enig i. 

Ole Hasselbatch 

Politiken 
3/9 1994 

Pressedigt 
Pinligt skoleeksempel 

DET V AR en af sidste uges tophistorier .i store dele af 
pressen, og navnlig hos DR: En mystisk, højreorient.e
ret gruppe med tilknytning til hjemmeværnet skulle 
for nogle år siden have planlagt at myrde folketing:s
medlemmeme Ole Espersen og Bernhard Bauns
gaard. Historien byggede på udtalelser fra en 51-årig 
hjemmevæ rnsmand, som hævdede at være blevet 
kontaktet af gruppen med henblik på, at han skulle 
udføre 'opgaven'. Danmarks Radio havde været i 
kontakt med flere medlemmer af denne gruppe - og 
de kunne bekræ fte mandens fremstilling. 

Nu viser det sig, at radioen ·ikke har talt med andre 
end manden selv. Historiens øvrige kilder var opdigte
de. Historien var ingen historie. 

En ganske alvorlig sag. 

DET er en elementær jow-nalistisk grundregel, at 
historier med ktm. en kilde ikke er af det gode og klart 
skal præsenteres med den usikkerhed, de indebærer. 
Når denne grundregel overtrædes i en sådan grad, at 
der tildigtes fiktive 'støttekilder', er der tale om en 
virkelig grov forseelse. At den ansvarlige journalist -
med eller uden 'henstilling' fra sine overordnede - nu 
har taget sin afsked, forekommer ktm. rimeligt. 

AT DEN oprindelige historie - udsprunget fra Radio 
Syd - kritikløst og uden eftertjek er blevet afskrevet 
adskill.ige steder i den øvrige presse gør alt i alt 
affæren til et skoleeksempel på flosset etik og s.iusket 
journalistisk arbejde. 

Pressen ser sig med rett.e som vogter. af demokra
tiets dyder, herunder redelighed i den bffentlige 
samtale. Pressen har det· også som en af sine opgaver 
at.kontrollere magter og myndigheder, finde kritisab
le sager frem og sætt.e dem på dagsordenen fur den 
offentlige debat. · 

SIDSTE uges 'sag' var i journalistisk forstand ikke 
eksisterende - og dennea undergravende for pressens 
trovæ rdighed. De mennesker, 'sagen' måtte have 
skadet, er blevet skadet uden grund. Den slags må 

L--- ikke forekomme. PO ITIKEN 

Politikens leder var meget forarget over Danmarks Radios opdigt om den sønderjyske "attentat
gruppe", Vi glæder os til den dag, hvor lederskribentens fontrgt:Jse udvides til også at omfatte 
Politikens eget opdigt. 



Fra brevkassen 
En læser har indsendt følgende kommentar til artiklen i sidste 
nummer om "Tilfældet Ole Maisted": 

I sidste nummer af Danskeren bragte I 

Ole Maisteds famøse brev om jødernes 
evne t il at oå t il tops i ethvert samfund, 
inkl. det danske. Jøderne benytter sig af 
den positive nepotisme, skrev Maisted, og 
det betyder, at kun de bedste af de bedste 
bliver hjulpet frem, diskret støttet af jøder 
i andre lande, naturligvis. 

Maisted benytter sig ikke af ord som 
"den internationale zionisme'\ "sammen· 
sværgelse'', uhemmelige dit eller dat", 
men læseren er frit stillet til at bruge sin 
fantasi. 

På mig virkede den skanirosning af jø
dernes snedige dynamik ret ubehagelig, 
men Danskerens usigneredc kommentar 
påpegede det gode i at disse ting tages 
frem og diskuteres. Jøderne skal ikke 
være fredhellige, stod der, de skal kunne 
tåle kritik på sanune måde som Vanløse 
Akvarieforening eller armenierne. Sidst
nævnte har som bekendt også været ude 
for skrækkelige ting, idet 3/4 af dem blev 
myrdet under 1. Verdenskrig. 

Hertil vil jeg sige følgende. Det er ufri
villigt komisk at sammenligne jøderne og 
deres 4000 års historie med en akvarie
forening. Til gengæld var den med arme
nierne unægteligt tættere på. Men all ige
vel ved siden af. folkemordet på armeni
erne foregik i to omgange, mellem 1894 
og 1915. Begge gange var der tale om en 
politisk beslutning med etniske og reli
giøse overtoner, og nogen decideret "anti
armenisme" fandtes ikke, hverken før el
ler efter. 

Det er sandt, ae der ved grænsen til vor 
rids Armenien er et folk, der vil armenier
ne til livs, ligesom araberne vil israelerne 
til livs. Men armeniere i diaspora møder 
ikke fjendtlighed nogen steder og har mig 
bekendt aldrig gjort det. 

Anderledes er det med jøderne. Deres 
hjemland er truet ligesom anneniemes, 
måske endda mere. Det v il tiden vise. 
Men deres holocaust foregik ikke i Cen
tralasien, men lige et par hundrede kilo
meter syd for den danske grænse. Ved 
Niirnbergprocesscn gik flere af nazispid
sernes forsvar ud på, at de kun havde 
handlet i overensstemmelse med Martin 
Luthers "Die .luden und lhre Lugen", 
hvor refonnatoren anbefalede de skrap
peste midler mod ikke-frafaldne jøder: 
fratagelse af deres ejendom, tvangsarbej
de og forvisning. Selvom disse anbefal in-

ger gjaldt jødedom som religion, ikke 
som race, havde spidserne unæ&>telig en 
pointe, synes jeg, en pointe, som med
lemmer af den luthersk-evangeliske kirke 
vanskeligt kan affeje med en håndbe
vægelse som noget, der ikke angår dem. 

Mellem jøderne og armenierne er der 
på et punkt lighed: begge er bange for den 
skæbne, der kan overgå deres oprindel
sesland. Men der er også en afgørende 
forskel. Jøderne er bange for deres liv 
her. De.res institutioner - inklusive en 
børnehave - er barrikaderet bag ståltråds
hegn, og alle højtider kræver bevæbnet 
opsyn. Ja, selv loppemarkeder foregår 
som i et fængsel. Alligevel skal de be
handles på lige fod med Vanløse Akvarie
forening, skriver den navnløse kommen. 
tator, da man ellers kunne finde på noget 
·'fordægc" ved deres succes og indflydel
se. 

Herved antydes det, at der i Maisteds 
insinuering kan være et gran af sandhed. 
Og måske er der også det, fordi selv de 
vildeste påstande ofte indeholder en lille 
procent sandhed. Men at koncentrere sig 
netop om den - mens man negligerer alt 
andet - giver et ganske fortegnet billede. 
Og et fortegnet billede har meget lidt med 
sandhed at gøre. 

Helt tilfældigt har jeg lige læst en mig 
førhen ubekendt Philip Glassers selvbio
grafi, Gorbals Boy af Oxford, der er ble
vet meget rost for sin usentimentale og al
ligevel gribende skildring af det intellek
tuelle liv i fyrrernes England. The Gor
bals er en slum i Glasgow, hvor den jødi
ske Glasser voksede op. Han måtte ud og 
tjene i en ung alder (noget med 50 ugent
lige timer på et vaskeri), men uddannede 
sig selv om aftenen, endda så fremragen
de, at han vandt en konkurrence, der gav 
stipendium til Oxford og adgang til en 
verden, der mindede om den, vi så i Gen
syn med Brideshead. Der ankom han så -
med arrede hænder fra det tunge stryge
jern, han havde betjent i så mange år, på 
cykel. Fra Glasgow! Hvis nogen jøde har 
hjulpet ham i hemmelighed, har denne 
hjælp været ret beskeden, må man sige. 

Men tilbage til Maisteds brev og den 
usignerede kommentar. Jeg .forstår godt 
den harme, der ligger bag begge. I disse 
år er Danmark ved ae blive forvandlet. 
Nogle vil sige ødelagt. Mange medlem
mer af det jødiske samfund har støttet 

denne udvikling, og - sammen med Dan
marks øvrige kulturelite - angrebet alle, 
der modsatte sig den. Om alle jøder er li
ge så begejstrede, som deres fortalere, 
kan man ikke vide noget om. Jeg fornem
mer, at politisk ukorrekte meninger har Ji. 
ge så mange chancer bos dem, som i res
ten af samfundet. Dvs ikke ret mange. 
Men hvorfor skulle det jødiske samfunds 
officielle holdning ligge så tæt op ad, 
hvad der er god tone hos den humanisti
ske elite'? Her er der nogle faktorer, der 
spiller ind, og som man ikke skal glenune. 

I. Jøderne er oprindelig selv indvandrere 
og kan vanskeligt være imod indvan
dring uden at beskyldes for hykleri. 

2. En vigtig del af den jødiske etik påby
dcr, at man behandler "den fremmede" 
godt. "Husk på, at I selv har været 
frenunede", står der mange steder, og 
det er et påbud og en påmindelse, som 
jøderne ikke tager let. 

3. (Og det er noget, jeg forestiller mig) 
Jøderne har indset, at indvandringen 
fra Mellemøsten vil fortsætte, og der
for er det livsnødvendigt for dem at ha
ve det bedst mulige forhold til deres 
nye naboer. 

Om deres nye naboer er interesseret i at 
have det bedst mulige forhold til dem, vil 
tiden vise. Foreløbig er der intet, der tyder 
på det. Snarere tværtimod. Jødernes stil
ling er vanskelig, kan man se, og jeg er 
sikker på, at mange af dem med glæde 
ville bytte deres sorger og problemer ud 
med dem, der plager Vanløse Akvariefor
ening. Men så let går det ikke, desværre. 

Afsluttende vil jeg sige, at den hold
ning, kommentaren i sidste nummer gav 
udtryk for, ikke er den, jeg har mødt i 
samtaler med DDF-medlemmer i almin
delighed. Så godt som alle indvandrings
modstandere, jeg har talt med, både i og 
udenfor DDF, har været stærkt pro-jødi
ske og stærkt pro-Israel. Den antisemitis
me, jeg lejlighedsvis er stødt på i Dan
mark, har altid været blandt humanister 
og socialister. Derfor var sidste nummers 
kommentar dobbelt uheldig. 

Geoffrey Cain 

"Velfærdsstaten er en umådelig magt
maskine, der har evnet at korrumpere al· 
le. Tilmed for folks egne penge. Intet an
det system har med så stor succes evnet at 
genne undersåtterne frivilligt ind i ufrihe
dens åleruse. Til selvvalgt underkastelse 
og afhængighed af systemets nådegaver." 

Cand. polit. Sonia Oahtgaard i artikel "Magtens 
maskerede metoder'' i Berlingske Tidende 26/S 
1994. 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
I dette nummer bringer vi 2. og sidste del af Jensr Jensens beretning fra sine år som fremmed
arbejder i Saudi Arabien 

Efter ca. 2 år i Saudi Arabien var jeg at
ter havnet der. Delllle gang i Dhahran
Damam området. 

Forestillingen i lufthavnen havde ikke 
ændret sig. Heller ikke de unge mænd i 
"natkjoler", der holdt hinanden i hånden 
og gnubbede sig op ad hinanden. Det er 
måske derfor man siger, at den næste Mu
hammed skal fødes af en mand. 

Dhahran Nord er endnu mere trist og 
forsømt end Shedgum. Blot betydelig 
større og omgivet af det sædvanlige høje 
hegn og en hovedindgang, hvor alt og al
le, der skulle ud eller ind, blev kontrolle
ret grundigt. 

Hurtigt fik jeg to indflydelsesrige per
soner som fjender: en saudi, nyudnævnt 
administrator~ og en fransk~canadier, der 
var manager for et finna, der havde Cate
ring og Housing. 

Årsagen til ovennævnte var, at de en 
dag kom på inspektion og opførte sig 
brovtende uden nærmere præsentation. 
Saudien havde set cigaretskod ligge på 
gulvet i garagen, som brandstationen del
te med hospitalsklinikken. Dem forlangte 
han, at jeg samlede op. 

"Nej!", svarede jeg> "det er ikke mit 
renholdningsområde" . 

De blev begge dybt forargede over mi
ne ord og endnu mere over, at jeg ikke ef
terkom deres ordre. 

"Det vil du komme til at fortryde", sag
de saudien og forsvandt hurtigt. 

"Det er muligt", sagde jeg. 
Dhahran Nord var lige så overbefolket 

af homosexuelle, som Shedgum og US 
Air Force Baserne på Grønland. 

Her kunne unge "Østerlændinge" let 
tjene sig en ekstra skilling, hvilket de ik
ke lagde skjul på. Helst ville de have fat i 
en velbeslået saudi. Men mange måtte 
nøje-smed en "Vesterlænding11

• 

Hvis man er nogenlunde sexuelt nor
mal, bliver man hurtigt et ensomt menne
ske i den del af verden. 

Med de priser, der er på en kone, er det 
de færreste, der har råd til at indgå for
handlinger om ægteskab. Prisfastsættel
sen på brude svarer nøje til prisfastsættel
sen på grøntsager. Jo mere frisk og læk
ker, des højere er prisen. Jo længere for
handlingerne varer, desto mere koster 
bruden. 

En af mine f§ saudi bekendte, der var 
ualmindelig moderat i sin tro, havde for-
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Pd min i. inspeluion - Brandstander "måles". 

handlet i et par år. Hver gang de nænnede 
sig en aftale, blev prisen pludselig for
højet. Da prisen nåede op på ca. 500.0-00 
kr., opgav han at forhandle længere. Der 
var ingen, der spurgte pigen, hvad hun 
ønskede af fremtiden. 

"Så var det lettere, den gang man kun
ne købe sig en brud på auktion", sagde 
min bekendte. "Den gang købte man ikke 
katten i sækken. Man fik lov til at se og 
føle på varen". 

En ægte luder var umulig at opdrive. 
Kun en forsømt prostitueret arabisk hus
mor af libanesisk herkomst kunne opdri
ves. 

Min indiske stifinder, den ene brand
mester, der ikke var mere troende og ka· 
tolik end jeg, havde de rette forbindelser. 

En dag havnede vi i en forretning ejet 
af nogle libanesere. For at komme ind i 
baglokalet måtte vi først købe et eller an
det i butikken. Efter en tøvende og usik
ker samtale blev vi lukket ind i bagloka
let, hvor vi fik serveret et lille glas sød te 
af en overfcd kvinde i lang spraglet kjole, 
typen enhver normal mand ville blive im
potent af, hvis hun tog tøjet af. 

Den ene libaneser sagde: "Min kone, 
du SHORT-TIME! Kun 2()() Riyals (ca. 
375 kr.)". 

"Gal mand", tænkte jeg. 
"Nej, nej", sagde jeg, "hun er alt for 

stor til mig". 
Libaneseren forsvandt og kom tilbage 

med en ung, nydelig slank kvinde. "Du 
fuck! Kun 300 Riyals", sagde han. 

"Nej, det er for meget", sagde jeg. 
"Du fuck min datter. Hun fuck good", 

sagde han irriteret på gebrokkent engelsk. 
"Har du prøvet", sagde jeg alvorligt. 
Han lod, som om han ikke hørte det, og 

gentog sit tilbud. 
Atter blev det et nej, og vi blev hurtigt 

gennet ud af forretningen. En oplevelse 
rigere og overbevist om, at de slet ikke er 
så hellige, som de udgiver sig for at være. 

Det er velkendt, at Europa og den vest
lige verden er et yndet rejsemål for man
ge velbeslåede muslimer. Den almindeli
ge muslim ser vi intet til. Det at besidde et 

Camp Shedgum. 
Barakker for europæere. 



pas er et privilegium, som er beskåret eli
ten. Ikke nok med der. En saudi skal søge 
om udrejsetilladelse med udførlig beskri
velse og dokumentation af rejseformål. 

Mange finder ovennævnte rejsemål 
samt Indien særdeles interessante for til
fredsstillelse af deres sexuelle tilbøjelig
heder mod god betaling. De tror, de kan 
betale sig fra alt, selv sexuel børnemis
handling. 

Derfor er det sket, at saudier er blevet 
myrdet eller smidt ud over hotelbalkonen 
i Indien. Især i Bombay, hvor de er for
hadte, både på grund af deres arrogante 
opførsel og deres pengeforbrug. 

Det er kun af nød og elendighed, at in
diske familier lader deres døtre rejse til 
Saudi Arabien som tjenestepiger. 

Der skal en god fantasi til at foresti lle 
sig, hvad disse unge kvinder må lægge 
krop og sjæl til, når de førs-i er ankommet 
til landet. 

Der er ingen vej tilbage, så længe kon
traktperioden varer. Det ville være øko
nomisk ruin og skam for familien at kom
me hjem i utide. Hjælp fra de indiske 
myndigheder er lige så uhørt som vand i 
ørkenen. Moderne slavinder, som verden 
lukker øj nene for, især deres medsøstre, 
der ellers ikke mangler talegaver, når det 
drejer sig om ligebereuigelse og kvinde
fiigørelse. 

Cateringafd. i Dhahran Nord kørte 
med et enormt underskud. ingen kunne 
forklare dette. 

På et eller andet t idspunkt ville det bli
ve afsløre.i og få konsekvenser for admi
nistratoren og calering manageren. 

De havde åbenbart en genial ide. 
En fredag morgen, hvor alle, der kunne 

krybe eller gå, havde forladt "kaserneom
rådet,,, bl. a. mine to brandmestre, bc" 
fandt jeg mig i den største spisesal, med 
tilstødende lagerrum for kolonialvarer og 
fryserum. Det var bemærkelsesværdigt at 
se de to omtalte herrer opholde sig i køk
kenafdelingen på en fredag morgen. 

Pludselig ringede brandalarmen, og det 
indiske køkkenpersonale rendte forvildet 
nmdt og råbte, at det brændte på lageret. 

Branden havde åbenba,1 allerede godt 
fat, for det var umuligt at komme ind fra 
køkkens iden. Jeg var hurtigt ved s ideind
gangen. Men til min store overra.~kelse 
var døren blokeret og metalhåndtaget me
get varmt. Et stort strømkabinet på 
30.000 V stod indenfor døren. Det var 
kun muligt at ffi afbrudt strømmen ved til
kaldelse af folk fra elværket. 

Den dobbelte dør på læsserampen fik 
jeg med besvær brudt op og fik aktiveret 
en I 'h tommer brandslange. Men der V'dr 
ikke det tryk på vandslangen, der skulle 
være. Det var en ynkelig fores tilling sam
tidig med at sort røg væltede ud. 

Catering manageren havde travlt med 
at få henledt min opmærksomhed på et 
udluftningsanlæg på siden af bygningen. 
Men jeg havde allerede fllet mistanke om, 
at det var en afledningsmanøvre. 

Den vagthavende på vandværket var 
ikke mødt t il tjeneste. Vandtrykket for
blev ubrugeligt. 

Den vagthavende sikkerhedsofficer (en 
venlig saudi) bad jeg om at tilkalde Dam
am brandvæsen. Desværre kørte de for
kert og kom først en time efter t ilkaldelse, 
samtidig med Civilforsvaret. 

Så snart ilden var under kontrol, be
gyndte catering manageren at anvise nog
le fremmedarbejdere, der holdt med nog
le tomme lastbiler, hvilke frysebokse, de 
skulle tømme. Hverken røg eller i ld hav
de været i nærheden af dem. Alle lastbiler 
blev fyldt og varerne kørt til en anden del 
af byen. 

De engelske kriminalbetjente, der fore
tog efterforskningen, var enige med mig 
om, at branden var påsat. Blot kunne vi 
ikke bevise, hvem der havde gjort det. 

Min brandrapport vandrede op og ned i 
systemet og kom retur med besked om, at 
jeg skulle rette i den, især brandtidspunk
tet. 

Det ktuu1e der overhovedet ikke blive 
tale om, selv om en af de højtstående 
amerikanere ringede til mig og bad om, at 
jeg ændrede min rapport. 

Det ville betyde, at jeg kunne hænges 
op på at branden fik et rigeligt og skade
ligt omfang. 

Jeg afviste ethvert forslag Olll at ændre 
i rapporten. Selv en af kriminalbetjentene 
foreslog det. 

Mit held var, at jeg havde fået en saudi 
til at rekvirere Damam brandvæsen, mit 
eneste vidne på korrekt alarmering. 

En dag blev jeg ringet op af en af de 
deltagende kriminalbetjente, der venligst 
spurgte mig, hvomår jeg skulle på ferie? 

Jeg havde fatte t meningen og sagde 
omgående min stilling op. 

Inden jeg rejste, erfarede jeg, at sagen 
var afvist af de saudiske myndigheder 
grundet bcvisetS stilling til brandårsagen. 

Hvem skurken var, afslørede jeg selv. 
Da spisesalen var ubrugelig:, skulle nu 

mange spise i den eneste og saoune hold
vis. 

På grund af plads1Da11gel kørte jeg en 
ekstra inspektionsnmde, og til min store 
overraskelse iagttog jeg administratoren 
tænde ild i en tom olietønde ved gavlen af 
den cne~tc spisesal. Inden jeg fik sagt no
get. havde han observeret mig og for
svandt. 

Desværre var der ingen andre vidner~ 
så jeg måtte n.øjes med at slukke branden 
i tønder, der let ktuuie have sat ild i den 
skr.øbelige præfabrikerede bygning. 

Det ville overhovedet ikke have gavnet 
mig at viderebringe min iagttagelse. 
Tværtimod kum1e det i denne verden 
nemt have skadet mig. 

Hvad man ser eller hører om vedrøren
de kriminelle handlinger i Saudi Arabien, 
gør man klogest i at holde for sig selv. 

Ulovligt foto. Messens lagerbygning i Dhahran Nord. 
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''Dansk Center Parti'' 
- nyt parti i malstrømmen 
Af Per W Johansson, formand.for Dansk Center Parti. 

Skal de eksisterende folketingspartier 
og dele af pressens magtapparat have held 
til at hindre nye partidannelser? Nej, s iger 
mange af os, der tror på, at man ad demo• 
kratiske veje kan la folkets vilje t il at 
være landets lov. 

Som modstanderparti af indvandringen 
har DANSK CENTER PARTI været ude i 
hård søgang; men endnu har vi skruen i 
vandet. Partiet, med undertitlen, Reform
partiet af 1992, blev stiftet den 21. marts 
I 992. Stiftelsesgruppen bestod overve
jende af tidligere CD'ere, især hovedpar
ten af den tidligere amtsstyrelse for CD i 
Københavns amt; men også andre var 
kommet til, udgået fra andre partier eller 
uden tidligere fast tilknytning til et parti. 

Da hovedparten af den tidligere amts
styrelse udmeldte sig af CD den 6. fpbru
ar 92 efter nogen forudgående turbulens, 
var hovedårsagen CD's positive indvan
drer/flygtninge-politik. Nogle af os havde 
tidligere prøvet a t påvirke partiledelsen 
til at ændre denne politik, men forgæves. 
Og så tog vi det store skridt at stifte et nyt 
parti, der skulle rumme nogle bedre til
bud til vælgerne end de eksisterende par
tier, som tilsyneladende ikke længere var 
i overensstemmelse med det danske folk. 

Selvrespekt nødvendiggjorde 
udmeldelse 

For undertegnede, der havde været 
med fra CD's start 1973 og havde haft fle
re tilllidshverv i partiet, var beslutningen 
om at melde sig ud tung, men nødvendig. 
Jeg havde i IO år repræsenteret CD som 
indvalgt i Ballerup kommunalbestyrelse. 
Også en periode på fire år i Hovedstads
rådet blev det til samt nogle kortere peri
oder som suppleant i Folketinget. Men 
min samvittighed var i orden. Min loyali
tet over for partiet havde altid været uan
gribelig. Vi f.ølte, CD's ledelse fortsat 
blæste på medlemmerne og rent faktisk 
nedgjorde vores indsats og loyalitet. Hvis 
vi, der altså havde været aktive, fortsat 
skulle have vor selvrespekt i behold, måt
te vi forlade partiet. 

CD var blevet utroværdigt, især efter at 
Mimi Jakobsen var blevet partileder i 
1989. De gamle bastante mærkesager 
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blev forladt eller stærkt udvandede. Man 
måtte i stigende grad stille sig selv 
spørgsmålet, om det havde en bereuigelse 
længere. Vi følte helt klart, at det var par
tiet, der havde flyttet sig og ikke os "op
rørere", der repræsenterede CD's oprinde
lige mærkesager. 

Det store spring med nyt parti 
Når man forlader ens gamle parti, står 

man over for tre muligheder: Man kan 
indstille sin po litiske virksomhed, man 
kan gå ind i et eksisterende parti, e ller 
man kan stifte et nyt. For os politiske 
mennesker var første mulighed udeluk
ket. Den anden tyggede vi på, og mange 
ting har g ivetvis rumlet inden i hver en
kelts hoved; men valget faldt altså på den 
tredje mulighed. 

Dette til trods for, a t vi var bekendt 
med, at valgloven var blevet skærpet me
get nogle la år forinden, og at det v ille bli
ve uhyre vanskeligt at skaffe de forn.ø<lnc 
underskrifter for a t blive opstillingsberet
tiget. Endvidere et usikkert og desværre 
spinkelt økonomisk grundlag. Der skulle 
dog vise sig endnu flere hurdler' 

En anden erkendt vanskelighed var 
mangelen på "kendte ansigter" blandt os. 
Selv om nogle af os var lokalt kendt, ville 
vi som personer ikke være spændende 
nok for medieverdenen, hvad der skulle 
vise s ig at være en problem, selv om vi 
mener at have det rigtige "program" at by
de på. 

Et Danmark, " hvor alt dansk igen er 
vort" 

En pressemeddelelse blev udsend t alle
rede den 6. februar, og en vis presseomta
le i såvel den elektroniske som trykte 
presse blev v i da også genstand for. Bl.a. 
blev jeg interviewet i TV nogle gange. 

Stifterne ønskede som sagt at skabe et 
parti, der rummede flere tilbud end de ek
sisterende partier. Vi "gamle" CD'ere vi
skede tavlen ren for CD-infiltreret politik. 
Nye folk hjalp godt med herti l! AJie ØD· 
skede / ønsker vi reformer, mange forny
elser og faste holdninger. For vi var alle 
enige om, at alle de øvrige partier havde 
svigtet deres vælgere gennem flere år. Po-

litikerleden - det så velkendte begreb -
kunne vi alle n ikke genkendende til. Vi 
ville genskabe befolkningens tillid til po
.litikeme og Folketinget. Og så ville vi 
frem for alt sikre os et Darunark,"hvor alt 
dansk igen er vort". 

Med sidstnævnte markeringer om 
"stop for indvandring og fremmedgørel
se" trådte vi straks ud i et farligt spinat
bed. At vor klare holdning til indvandrere 
/ flygtninge rummede sprængstof, vidste 
vi. Emnet var kontroversielt, og disse 
overvejelser var da også indgået i vore 
overvejelser forud for partistiftelsen. At 
der imidlertid synes at være etableret en 
så bastant indvandrer-mafia, der sidder på 
de fleste magtcentre fra regering til pres
se, kom dog nok lidt bag på os. 

Racister og fremmedhadere 
DANSK CENTER PARTI har trods 

markering som midterparti oplevet at bli
ve udskreget som højreekstremistisk og 
tilsvinet i skrift og tale p. g r.a. vor flygt
ningepolitik. Partiet kom meget hurtigt 
ind i en sand hvirvelstorm - en malstrøm 
- af talrige trusler, forhånelser, forløjet
hed og bevidst misforståelse. Til trods for, 
a t vi mener at kunne præstere et særdeles 
sobert program med en meget markant 
ældrepolitik, forøgelse afkriminalite!Sbe
kæmpelsen og krav om flere folkeafstem
ninger - mere 11Direkte demokrati" - er vi 
blevet kaldt "racister og fremmedhadere" 
af pressen. 

I forbindelse med vor opstilling til 
kommunevalget i november 93 blev vi -
sammen med stærkt yderliggående parti
er - i København hængt ud på talrige pla
kater med overskriften 11Stop racistemen. 
Også v isse fagblade indeholdt advarende 
annoncer om ikke at stemme på os. Lo
kalradioer ligeså. I stort set alle de 13 
kommuner/amter, hvor vi stillede op, blev 
vi stemplet som mere eller mindre odiøse. 
F.eks. blev de andre partier advaret mod 
at indgå valgforbund med os. (Hvilket vi i 
øvrigt heller ikke var synderligt interesse
rede i. Vi ønskede at stå med rene hæn
der!). 

Partiet opnåede ikke valg, bl.a. da v i 
kun havde kandidaternes egne midler til 
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markedsføring; men seks steder opnåede 
vi dog et stemmetal, der de næste fire år 
sikrer fem kommuner og et amt partistøt
te årligt 

Dansk-venlige uden retssikkerhed 
Som dansk-venligt parti (man tør jo ik

ke kalde sig "national"!) går man tilsyne
ladende så grueligt meget igennem. Man 
kan ind imellem tvivle på, om de grund
lovssikrede borgerrettigheder gælder for 
os. Nogle ønsker i hvert fald at lægge en 
anden tolkning i det. Men så har vi jo 
nogle "sikkerhedsventiler'' som f.eks. 
Pressenævnet og Tilsynsrådene! Eller har 
vi?? 

Blandt de TV-udsendelser, DANSK 
CENTER PARTI havde den ære at delta
ge i, var en "TV Lorry" udsendelse den 
mest manipulerende. Man lavede dels fle
re kontroversielle krydsklip med folk, der 
markant imødegik vore holdninger samt 
nedladende og forløjede speaker-kom
mentarer. En udsendelse, der rystede selv 
hærdede folk blandt vore sympatisører. 
Men en berigtigelse villle ''TV-Lorry" ik
ke bringe! Og vi gik ikke videre med det
te. 

En tilsvining i Ålborg Stifistidende af 
vor regionsleder, Kai Mølgaard, blev ind
bragt for Pressenævnet, men afvist, til 
trods for, at pågældende blad klart havde 
overtrådt de presseetiske regler. De tolkes 
af nævnet imidlertid kun som "vejleden
de"! 

Chikanerier oplevede jeg også i Balle
rup kommunalbestyrelse, hvor borgme
steren "trak" en sag, jeg ønskede på dags
ordenen vedrørende familiesammen
føringer. Jeg indbragte den for Tilsynsrå
det, som, omend de gav mig ret m.h.t. det 
ene af mine klagepunkter, afviste det an
det, hvor jeg imidlertid også havde doku
menteret, at jeg havde ret. Jeg burde så 
have indbra&>t sagen for indenrigsministe
ren (og flygtningeministeren) - men man 
orker ikke at blive ved. Og det ved de! 

Vi, der er med blandt de aktive i 
DANSK CENTER PARTI, vil jo først og 
fremmest bruge vore ressourcer på parti
ets markedsføring og udvikling, fordi vi 
stadig tror, vi på et eller andet tidspunkt 
slår igennem trods de mange mure af for
hindringer, vi møder på vor vej. 

Grundlovsrettighederne svigtes 
Den vigtige grundlovssikrede ytrings

frihed synes desværre også at have en del 
begrænsninger, når man ikke ønsker Dan
mark gjort til et multi-etnisk samfund i 
økonomisk ruin. Mange sympatisører og 
medlemmer efterlyser flere artikler og 
læserbreve fra os. "Og hvorfor ser vi jer 
ikke mere i TV?" Hertil er at sige: Vi skri
ver og skriver - konstant. Lidt bliver 

bragt; men langt det meste arkiveres tilsy
neladende lodret på redaktionerne. Og i al 
beskedenhed mener jeg - med det kend
skab, jeg har til vore folk - at kunne sige, 
at det hverken er kvalitet eller aktualitet, 
det er galt med. 

Vi udsender ligeledes mange presse
meddelelser, både til Ritzau og direkte til 
TV / radio. Få bliver bragt; ofte ingen -
selv fra vore landsmøder, hvortil vi for 
øvrigt altid inviterer pressen til åbne pres
semøder. 

Også økonomisk føler vi, man prøver 
at knække os. Selv om det er svært at be
vise, tror vi, der f. eks. har været organi" 
serede bestillinger af materiale og væl
gererklæringer fra partiet. PligtskYldigst 
har vi sendt det ønskede ud • for seriøse 
og interesserede har a lle henvendelser jo 
lydt - men efter tilbagemeldingerne at 
dømme, er mindst de 9/10 "gået tabt". 
Tænk på, hvad de mange brevudsendelser 
har kostet i porto! 

M.h.t. vælgererklæringerne har vi • ud 
over at vi rar for få - det problem, at visse 
kommuner forsinker tilbagesendeisen til 
vælgeren efter attestationen i kommunens 
folkeregister. Og ofte får partiet ikke den 
tilbagemelding fra kommunen, om at de 
har modtaget så og så mange vælgererklæ
ringer, som bestemmelserne fastsætter, 
man skal have. Jo, der er sandelig nok af 
instanser at "slås" med! 

Med en grundliggende dansk-venlig
hed og fædrelandskærlighed møder man 
ingen forståelse "på bjerget". Dette til 
trods for, at der blandt vore partistiftere 
og -ledere var flere tidligere aktive mod
standsfolk, hvis ærlige vilje til kun at vil
le gavne vort land ingen vist kan drage i 
tvivl. Hvor det dog tidligere var en ydre 
fjende, de kæmpede imod, må det des
værre erkendes, at det i dag er en indre. 

Chikanen og hetzen modarbejdes 
Skal vi, der på alle leder og kanter har 

fulgt de demokratiske spilleregler, blot 
give op? Nej, vi må appellere til den me
nige, fornuftige dansker. Vi er trods ny
hedsmediernes manipulationer og fortiel
ser af især omfanget og udgifterne i for
bindelse med folketingets udlændingepo
litik et højt oplyst folk. Disse folkelige 
ressourcer må mobiliseres, og vi må være 
klogere end vore modstandere med deres 
landsskadelige holdninger. 

Får de partier og bevægelser, der arbej
der til gavn for vort land, medlemmer, un
derskri fier og økonomisk støtte nok, skal 
vi nok ende med at sejre. Måske skal de 
positive kræfter lægge en fælles strategi 
og samarbejde mere. Dette bør kunne 
gøres uden at udviske vor identitet. 

At der er behov for nye partier, er jeg 
overbevist om. Imidlertid meler de eksi-

sterende, udbrændte, partier deres egen 
kage, læner sig op ad den beskyttende 
Grundlov og strammer den valglov, der 
skulle gøre vor entre i Folketinget mulig! 
Dette viser deres demokratiske sindelag. 
Forhåbentlig kan DANSK CENTER 
PARTI med vort nye flagskib "Direkte 
demokrati", der sikrer folket direkte elek
tronisk afstemning om lovgivningen, 
medvirke til at få sikret den modernise
ring af Grundlov og valglov, der er byden
de nødvendig. 

I denne artikel har jeg naturligvis ikke 
været inde på enhver negativ oplevelse, vi 
har haft i DANSK CENTER PARTI, blot 
fordi vi følger vor grundlovssikrede ret til 
a t markere vore politiske holdninger. Hel
digvis har vi også mødt mange positive 
mennesker, der dels har meldt sig ind, og 
dels har bibragt os en tro på, at det nytter 
at fortsætte. Derfor vil vi fortsat satse 
stærkt på vor indvandrer/flygtningepoli
tik og vort "Direkte demokrati\ som vi 
håber kan bidrage til at redde vort demo
krati og vort land. 

Per W. Johansson 

DANSK CENTER PARTI 
Reformpartiet af I 992 

Postbox I 50, 2880 Bagsværd 
Tel. 38 33 57 72 

Et demokratisk værn 
MOD INDVANDRING 

OG FREMMEDGØRELSE 

Partiet for 
"DIREKTE DEMOKRATI" 

"Hvilken regering er det, vi har til at 
imødegå menneskesmugling? Hvad skal 
vi med hær, flåde, luftvåben, hjemme
værn, efterretningstjenester, politi, told
væsen m.fl., når disse myndigheder ikke 
kan overvåge danske farvande, havne og 
landområder? Er Danmarks befolkning 
ubeskyttet mod fremmede menneskers 
uberettigede indtrængen på dansk territo
rium? 

Fremtidens skatteborgere vil komme til 
at bruge milliarder på indsmuglede men
nesker, der vil have del i goder, som de ik
ke har arbejdet for og tjent til. Vi får det 
svært nok med at sørge for vore egne, in
klusive de arbejdsløse, så de får en ønsk
værdig uddannelse, et meningsfyldt ar
bejde og siden en rimelig alderdom." 

Cngenic,r Per Koch, Nakskov. 
i Jyllands•Posten 11n 191)4. 
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Fra Amnestys blank
polerede skriveborde 

Dommerundersøgelsen af behandlin
gen af flygtninge i Københavns fængsler 
"Beretning om forvaltningens behandling 
af den tanzanianske statsborger Himid 
Hassan Juma og den gambianske stats
borger Babading Fatty i efteråret J 990" 
på 223 sider(!) kan nok kaldes grundig. 
Sagen spøger stadig, Amnesty giver al
drig op. 

Amuesty International har bl.a. p.g.a. 
denne sag stadig Danmark på listen over 
de nu 151 lande, der krænker menneske
rettighederne. Kun den begrænsede re
search-kapacitet, som de 300(!) ansatte i 
hovedkontoret i London har, hindrer at 
man flr alle med! 

En dansk fængselsfunktionær blev va
rigt fysisk uarbejdsdygtig efter mødet 
med Fatty og Juma og måtte i en alder af 
kun 32 år pensioneres p.g.a. fysisk tilska
dekomst i tjenesten. Babading Fatty blev 
derfor efterlyst for vold mod tjeneste
mand i funktion og skulle efter Det cen
trale Kriminalregister anholdes ved even
tuel indrejse i Danmark. Da han skulle 
rejse til Danmark for at søge erstatning 
for psykiske skader, måtte man derfor 
først give ham frit lejde. 

Undersøgelsesdommeren skriver i sin 
rapport: "Under tilrettelæggelsen af B.F. ~ 

rejse anmodede advokat Lars Dinesen 
mig om at lade det offentlige yde godt
gørelse til en ledsager for Fatty, der ifølge 
advokaten havde en behandlingskræven
de psykisk lidelse efter opholdet i Dan
mark. Henset til at B.F. tidligere havde 
kunnet rejse hertil på egen hånd samt til, 
at han havde opholdt sig her i landet en 
uges tid efter at være løsladt, fandt jeg ik
ke, at der var tilstrækkeligt grundlag for 
at imødekomme ønsket". Højesteret be
stemte dog, at der skulle ydes godtgørelse 
til en ledsager. 

Senere blev også dommerens fastsæt
telse af godtgørelsen indbragt for Høje
steret, idet dommeren ikke havde ladet 
det offentlige dække bl.a. telefonudgifter 
på godt 20.000 kr. som de pågældende 
havde haft på hotellet under deres ophold 
der 12.-20. november 1991! Højesteret. 
stadfæstede afgørelsen. Advokaten, der 
havde lagt beløbet ud, fik dog kuJance
mæssigt tilbagebetalt 5.000- af hotellet! 

De har nok haft det sjovt, Fatty og hans 
"bror"! 20.000 er naturligvis småpenge i 
denne sag. Nu står advokaten og mangler 
15.000, hvad der naturligvis fremmer mo
tivationen i erstatningssagen. Fatty kræ
ver en million og har kun flet tilbudt 
60.000! 

''5 mill. udlændinge må til 
Danmark'' 

Sådan lyder overskriften i en artikel i 
Ingeniørens Ugeblad 20/4 1973. 

Baggrunden var, at "Selskabet for 
Fremtidsforskning" med den tidligere 
Dansk Samling-stifter, modstandsleder, 
fi'ihedsråd, kirkeminister og amerikaner
dansker Arne Sørensen i spidsen havde 
fundet ud af, at en indvandring i den 
størrelsesorden ville være godt for Dan
marks "dynamik" . 

Den visionære forhenværende mi.ruster 
udtaler i den forbindelse, at han også vil 
tro, at en udvikling af den art vil være lyk
ken for de fem millioner indfødte danske
re. Journalisten er mere skeptisk og spør
ger, om Arne Sørensen dog mon ikke vil 

mene, at det vil skabe store spændinger og 
splittelser i et ellers homogent samfund? 

Arne Sørensen svarer: "Ser man på 
USA har det ja i høj grad været til fordel 
for nationen, at der var disse natio11ali
tetsblandi11ge,:" 

Den fremdriftige, fremtidsorienterede 
Arne Sørensen udtaler intet om, hvorvidt 
indianerne er af samme opfattelse. Vi er 
desværre også afskåret fra at få en efter
følgende kommentar fra ham om de vok
sende etniske konflikter i USA- f.eks. ra
ceurolighederne i Los Angeles. 

Sådan legede eliten med danskernes 
fremtid i 1973. 

I dag leger deres efterfølgere videre. 
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Lad os lige repetere, hvad Københavns 
politidirektør skrev om undersøgelsen: 
"Jeg går ud fi:a, at byretsdommeren ikke 
vil mene, at man skulle have ladet Fatty 
indpassere i landet ude af stand til hver
ken at læse eller skrive, uden penge til at 
betale transport til byen og betale for kost 
og logi". I overensstemmelse med sæd
vanlig praksis blev han anbragt i fængsel 
indtil afvisning kunne effektueres. Han 
havde et kontakttelefonnummer i Dan
mark; her blev røret la&>! på, da politiet 
ringede og nummeret kunne ikke spores, 
da det var hemmeligt. 

I Århus Stiftstidende stod om fu:ngsels
betjentenes situation: "Det er lykkedes at 
etablere et klima, hvor folk, der uvæger
ligt kommer i tilspidsede situationer på en 
barsk arbejdsdag, skal have hver eneste af 
deres handlinger analyseret i måneder af 
folk, der sidder bag blankpolerede skrive
borde og har oceaner af tid til at dyrke 
bagklogskaben. Skudepisoderne efter EF
afstemningen i København 18. maj er ek
sempelvis på den facon blevet et spørgs
mål om politibrutalitet og ikke om kynisk 
iscenesatte bz-optøjer." 

Hvad gør en fængselsbetjent, når der 
skal handles her og nu, med en fange fra 
et AIDS-område, der - måske i panik -
truer med at bide? 

Lars Otto Kristensen 

Asylidyllen 
vokser 

Røde Kors' arbejdsrniljøsektion har i 
april 94 udarbejdet en statistik over om
fanget af vold, trusler og hærværk i asyl
centrene. Heri kan læses om toppen af is
bjerget - for det er ikke god tone blandt 
medarbejderne at anmelde den slags. 

Samtidig vokser modstanden blandt 
danskerne. I perioden I/ 1 9 I - 3 J /4 1993 
har der, fortæller rapporten også, været i 
alt 83 indberetninger af chikane mod 
asylcentrene, strækkende sig fra hage
korsovermalinger til brandbomber. 

Personalet præpareres til at forklare 
forholdene i centrene. Som en medarbej
der siger til Danskeren om organisatio
nens personaleblad nr. 22, juni 1994: 
"Sådan arbejder ltjernevaskeriet. Medar
b~ideme skal forvirres. manipuleres, be
døves - og den neutrale upar1iske organi
satio11 Da11sk Røde Kors lægger med glæ
de papir til." 

Vi viser vedstående en montage fra en 
artikel i bladet. 



Faxnyt 
Nr. 22 • den 20. juni 1994 

Personaleblad for asylafdelingen i Dansk Røde Kors 
'Red.aktion: Pqr St.e.r. Nic.ls,n oe Htnrik Iuith H•n•,11 <•nsv.ttd) 

Vold set med asyl
ansøgernes øjne, m. 'llkillyou 

Det arabiske sprog er tn.eget højlydt. De 
aestc danskere vil tco, at to araber~ 
skændes, hvis de tale~ almindeligt, 

• Jeg tager w:lgangs_pt1a"Ok"t i asylansøg«- fordi arabisk er et støjende sprog. 
ne fra Melle.i:nøst.en, D)en mange af A · • I' 11 kil! u" b h "·'· 
tingene vil o•så gælde for andre t mge yo e ØYor iL<e 

11,, at <være mere truende ~nd at sige 
asylansøgere. godmorgen på dansk. Det kan være et 

Det er meget v;gtigt at gøre asylansø- udtryk for almindelig frustration, eller 
gerne opmærkscan:oe på, hvord9n et u.dtcyk·for, at det. er do eneste ord for 
tingene fung~rer i Dan.mar:k, bl.a. at vrede, asylansøgeren kan udtrykke på 
Dansk Røde Kors intet har mc<I asyl- engelsk. Det betyder meget zjældent, at 
sagsbehandin,gen at gøre (mang~ han faktisk mener, at b.a.n. vil slA uog(!:n 
asylaDsøgere tror det, også. citer at de ihjel. Det $,8.!l!J'Qe gælder en knrto.æve i 
har fået asyO. Det er ligeledes vigtigt a.t bordet eller andre _ i da.nske cjoc 
gø.ce opmærksom på k\-i.odcrs ligestil- aggressive. gestikulennde fagter. 
lioir · asylansøiere fra Mell&møsten 
bar svært •ed ot forstå, at kvinder bar Aggressioner 

l-,:,~h:ØJ:·e:s:ti"U~io..;g;.er~.=D~et<!e~rc.12.·kk~e!e~t~s~p~ør~g~smål~!:.._. Mange asylaosøgere ttor, at personalet r · ene 001 på grund af vil sørge for at deres sag kommer 
Ordrer hurtige~ gennem systemet, hvis de er 
Mange asylansøgtre " ikkt mindst agg"ressive og bliver opfattet 6.Qn:,, om, de 
mænd fra Mellemøstell • føler ,1g er psykisk ude af balance. Det e-ælder 
ydmygede., hvis de får en direkte ordre også., h\'is en asylansøger øo.sker 
om fx. at gøre. rent på deres værelse · forflyttelse fra et center: Det går 
bl.a. fordi de i fon·ejen føler sig i en h~re. hvis de er vol4elire, end hvis 
ydmygende situation. Det er ikke fordi , de kdrcr det igennem det almin·"·"'· --1 
de er vant til at bo i "" svinesti ( se ind system. Rygtet om, ot det 
på arabiske familiers værelser . der er 
aldrig beskidt). Mange arabiske mænd 
ha.r aldrig lært at gøre rent. og en ord.te 
kan få dem til at reagere modsat. 
Forklar ordentliit, at det er sundheds" 
farligt at bo på den måde, forklar. hvor--'-----------------' 
dan man et1r rent. 

En anden situation, det kan skabe 
aggressioner er, hvis en asylansøger 
henvender sig på kontoret og ce:oter:med· 
arbejderell taler i telefon. Bvis asylansø· 
gerne skal vente i fem-ti minutter, foler 
han sig som en hund, der venter på sin 
herre. Det ""'· · 

"Der er forskel på at være flygtning. 
Tænk på de millioner af stakkels menne
sker, der er på flugt fra krigshelvedet i 
Rwanda, og de flygtninge, der når til 
Danmark( ... ). Selv om "vore" flygtninge 
kan være utilfredse med lang ventetid og 
trang bolig, er der en verden til forskel på 
vilkårene i Zaires kæmpelejre. Flygtninge 
i Danmark nyder straks godt af vort soci
ale system. Det er ulykkeligt for de flygt
ninge, der respekterer dansk lov, at der vi
ser sig flere og flere tyveknægte, narko
forhandlere og andre banditter blandt 
dem. De ser Danmark som et stort 1ag
selv-bord. Jævnligt læser vi om flygtnin
ge, der har været på 2-3 måneders ferie i 
det land, de måtte flygte fra. 

Hvordan kan det gå til? Hvordan kan 
de så være flygtninge? Hvem betaler den 
lange ferie, som få danskere har råd til? 

Den slags spørgsmål må Birthe Weiss 
komme med gode svar på i en pokkers 
fart. Ellers kan det volde ubodelig skade 
for alle fremmede herhjemme. Beretnin
gen om en 37-årig ungersvend fra Spani
en, der for 4. gang er udvist af Danmark, 
er helt grotesk. Hans forklaring lyder i al 
enkelhed sådan: Danmark er det eneste 
sted i Europa, hvor man kan leve uden at 
arbejde. Kun her kan man bo uden at ha
ve penge. Han har forstået det danske tag
selv-bord. Hver gang sendes han tilbage i 
fly, ledsaget af to kriminalfolk. Han kom
mer tilbage igen før ledsagerne. Jo hurti
gere vi lærer at skille os af med den slags 
fusentaster, desto flere penge vil der være 
at gøre godt med i Zaires flygtninge-hel
veder. Og del er her, der virkelig er brug 
for hjælp nu. Ærligt talt." 

Chefredaktør Mogens E. Pedersen 
i leder i Se og Hør nr. 29. 21.21n 1994. 

Som man sår, 
så høstes ... 

"Vundet igen!' Det er Danskerens van
lige overskrift ved omtale af DDF's rets
sager. 

Denne gang er det den "antiracistiske" 
og "antinazistiske"' advokat Hans Mo
gcnsen fra Ålborg, der har været på slap 
line - og er drattet ned. 

I pænt selskab 
Hans Mogensen har vest for Storebælt 

samme rolle som advokat Harlang har på 
østsiden: Han repræsenterer vikardirektør 
Jens Sejersen - ham der hævder at mani
pulere med pressen, at bruge nazistiske 
propagandametoder og at ville slå 
unazister" pA tæven. Advokaten har i 
øvrigt sammen med Jens Sejersen og en 
repræsentant for det venstrerevolutionære 
DEMOS, seminarielærer Erik Jensen, 
dannet en gruppe til "efterforskning" af 
·•nazistiske" og "racistiske" aktiviteter. 

Hvordan et forlig 
kan holde en sag i live 

Advokat Mogensen var i sin tid også 
advokat for forfatteren Povl Nørager i en 
retssag mod DDF. Denne sag blev imid
lertid forligt. I forl iget vedtog parterne -
som skik er i sådanne tilfælde - ikke at 
kommentere forligets baggrund offent
ligt. 

Men det kunne de have sparet sig. For 
den optændte advokat fortalte pressen om 
s in opfattelse af forligets baggrund. Poul 
Nørager og DDF måtte herefter bruge tid 
på at fil dementeret en række mærkelige 
dagbladsartikler om forliget. 

Af den grund havnede advokaten for 
Advokatnævnet - hvor han dog besynder
ligt nok klarede skærene. Man skulle tro, 
at advokaten herefter var svalet af. Men 
nej , tværtimod: Han sendte nu DDF's for
mand, Ole Hasselbalch, et uforskammet 
brev. 

Formanden svarede kort, at Hans Mo
gensen burde vise "lid1 mindre nidkærhed 
i forsøgene på at indkonstruere hæderlige 
mennesker i sammenhænge, hvor de ikke 
hører hjemme.,. 

Det fik advokaten til at se rødt endnu 
en gang. Nu var det professor Hasselbalch, 
der blev stævnet! 

''Indkonstruktlon 
af hæderlige mennesker" 

Fom1anden sigtede med sil brev til, at 
Hans Mogensen bl.a. forsøf,>te at bilde 
Advokatnævnet ind, at de danske nazister lit... 
havde holdt støttedemonstration for Den " 
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Danske Forening. Ligeledes har advoka
ten stået på hovedet for at vinde nogle in
j urieprocesser mod P. H. Bering, Ålborg, 
som på forskellig vis - og helt uden føje -
var blevet koblet til nazisme og racisme. 
DDF's formand havde også bemærket, at 
Hans Mogensen holdt foredrag om sine 
heltegerninger for de venstrerevolutio
nære "Internationale Socialister" (for
klædt som "Stop Racismen"). 

5.000 i erstatning 
Ole Hasselbalch vandt sagen, og den 

antiracistiske advokat må nu betale ham 
5.000 kr. for det ubeføjede sagsanlæg. 

Da den ihærdige advokat ikke ser ud til 
at have yderligere muligheder for opkog 
på den gamle affære, kan man formode, 
at denne - omsider - er død. 

DOKUMENTATION: 
Det hedder i byrettens dom (af 30/8 

1994, sag PR 9400299-6) bl.a.: "Retten 
finder, al sagsøgeren (Hans Mogensen) 
som professionel jurist og rådgivende ad
vokat for en af sagens parterfuldstændig 
burde have afholdt sig.fro at diskutere det 
i Østre Landsret indgåede forlig eller 
baggrunden herfor med repræse111tmter 
for pressen. Ved alligevel at gøre dette 
burde han i det mindste vide, at han ud
satte sig for kritik fra den anden pari i 
forliget, og al denne kritik henset til sa
gens baggrund kunne blive skarp. Retten 
finder således. at sagsøgte (Ole Hassel
balch) har haft føje til at kritisere sag
søgerens omtale af sagen til pressen." 

SÅ ER DER KURSUS! 
DDF-kurset i det tidlige forår 1994 blev som bekendt en stor succes. Den vil 

derfor blive gentaget i 1995. 
Medlemmer, der måtte være interesseret i at deltage, kan meddele deres in

teresse allerede nu på nedenstående kupon - så vil kursus blive oprettet, så snart 
der er deltagere nok. 

Kursus forudsættes at ville vare en weekend. Alle er velkomne til at stille 
forslag til emner. 

Unge, herunder uddannelsessøgende, kan regne med at få dækket omkost
ningerne til kurset af DDF's ungdomsmidler, såfremt deres egen økonomi ikke 
rækker til. 

Ja. jeg er interesseret i at deltage i DDF's I 995-kursus: 

Navn (blokbogstaver):------- ---------

Adresse (blokbogstaver): - -----------------

Jeg er særligt interesseret i følgende emner: 

Verden i det 21. århundrede 
En engelsk og en fransk ekspert hævder begge i deres nye bøger, at befolkningseksplosionen 
og dens følger er fremtidens afgørende problem. 

Af Peter Neerup Buh[ 

Befolkningseksplosion 
og folkeudligning 

Befolkningseksplosionen er den stør
ste bekymring for historieprofessoren 
Paul Kennedy, som i sin bog '"Preparing 
for the Twenty-first Century" (Forlaget 
HarperCollins, 1993. 428 s ider) diskute
rer de økologiske konsekvenser heraf 
samt den teknologiske udvikling - globalt 
og for enkelte lande og regioner. Uund
gåeligt kommer han også ind på indvan
dringsspørgsmålet, som er blevet stadig 
mere påtrængende på grund afto modsat-

gående udviklingslinier: I u-landene er 
der et voksende overskud af arbejdsløse 
unge, mens i-landene snart angiveligt vil 
mangle folk i den produktive alder: "Når 
relativt velstående familier på den nordli
ge halvkugle hver for sig beslutter at få 
kun et eller højst to børn, indser de måske 
ikke, at de i lille målestok skaber fremti
dig plads (dvs. j obs, bykvarterer, befolk
nings- og markedsandele) til hurtigere 
voksende etniske grupper både i og uden
for deres nationale grænser. Men det er 
faktisk, hvad de gør." Kennedy mener, at 
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en sådan supplering af et befolkningsun
derskud ud fra en ren hensigtsmæssig
bedsbetragtning kunne synes gavnlig, 
men han erkender de politiske og kultu
relle spændinger, som vil følge heraf. 
Hvordan en sådan migration ville kunne 
løse de grundlæggende globale proble
mer, fremgår imidlertid ikke, og at ind
vandring fra u-landene skulle være nyttig 
modsiges også af Kennedys konstatering 
af, at disse indvandreres lave uddannel
sesniveau direkte gør dem til en byrde for 
modtagerlandene. 

I 
I 

\ 
J 



J 

l 

\ 
j 

Kulturelle barrierer 
Kennedy konkluderer, at for at få ned

bragt fattigdommen og fødselsraten i u
landene er uddannelse og ændring af 
kvindens stilling afgørende. De kulturelle 
barrierer for en udvikling er særlig store i 
de muslimske lande: "Langt fra at forbe
rede sig til det 21. århundrede lader meget 
af den arabiske og muslimske verden til at 
have besvær med at finde sig til rette med 
det 19. århundrede, med dets sammensat
te arv af sekularisering, demokrati, mar
kedsøkonomi, international industri og 
handel, social forandring og intellektuel 
kritik. Hvis man havde brug for et eksem
pel på vigtigheden af kulturelle holdnin
ger for at forklare et samfunds reaktion på 
forandring, ville nutidens islam give det." 
Grundet dette og de geografiske realiteter 
mener Kennedy, at i løbet af de kommen
de årtier kan migration "blive det vigtig
ste enkeltaspekt af relationerne mellem 
EU og den muslimske verden", og han 
tilføjer, at "hvis visse europæiske stater 
vil komme til at rumme store mængder af 
arabere, vil det så ikke påvirke Europas 
stilling til nærøstlige konflikter, hvis 
sådanne skulle forekomme i fremtiden?" 

Da det vil gøre mere skade end gavn, 
hvis Vesten udefra forsøger at ændre 
mentalitet og skikke i u-landene, forndser 
Kennedy konflikter mellem modernister 
og fundamentalister internt i disse. I i
landene vil der imidlertid også opstå 
modsætninger mellem det store flertal, 
som marginaliseres mere og mere, og den 
"vindende'' femtedel af befolkningen: 
Velstående akademi.kere med stor bil 
m.m. og med sympati for miljøsager vil 
sandsynligvis i stadig større grad " indse 
behovet for upopulære reformer til at 
modvirke bekymrende globale tendenser; 
men dette gælder næppe for størsteparten 
af deres medborgere, som finder det 
svært at opretholde levestandarden." 

Begrænsningens kunst 
På trods af sine øvrige holdninger anty· 

der Kennedy, at det dog ikke nødvendig
vis er de vestlige landes opgave at vende 
udviklingen for andre. Han citerer visse 
eksperter som mener, at ophør afu-lands
hjælp måske vil have positiv effekt, idet 
det tvinger f.eks. afrikanere til at bedre si
tuationen selv, og ligeledes vil et ophør 
betyde stop for undertrykkende eliters 
misbrug af u-landshjælpen. "Globalise
ringen" er ikke nogen uundgåelig natur
lov, heller ikke for araberne: "Selvfølge
lig vil et samfund, der er stærkt påvirket 
af fundamentalistiske mullaher, som ikke 
kan lide 'modernisering', næppe tilslutte 
sig den internationale økonomi, og det 
behøver ikke at gå ind i den grænseløse 
verden, hvis dets folk mener, at det ville 

være sundere, åndeligt om end ikke øko
nomisk, at forblive udenfor." 

At det også vil være sundest for de ud
viklede lande at stå fast på deres grænser, 
fremgår af Kennedys beskrivelse af Ja
pan: ''Japans bedrift at skabe velstand, år
ti efter årti siden 1945 og med en hastig
hed uden sidestykke hos nogen anden 
stormagt (og meget fll mindre sådanne), 
hviler på solide fundamenter. Disse om
fatter den sociale og raecmæssige sam
menhængskraft hos det japanske folk 
selv, S<>m næppe har blandet sig med an
dre etniske grupper og har nydt en lang 
periode med relativ isolation frn den in
ternationale scene." Sammenhængskraf
ten viser sig i en stærk national identitet 
og i følelsen af at være enestående, i 
læggen vægt på social harmoni, respekt 
for forfædrene m.m. 

Som resultat heraf er der bl.a. mindre 
kriminalitet og færre selvmord i Japan 
end ellers i industrilandene. Japan har og
så vist alternativet til import af gæstear
bejdere for at atlijælpe fremtidig mangel 
på arbejdsdygtige, nemlig vidtstrakt an
vendelse af robotter i industrien. "Vil vis
se nationalistiske politikere ved at iagtta
ge, hvad der sker i Japan, presse på for 
lignende niveau i automatisering for at 
fjerne behovet for import af gæstearbej
dere efterhånden som arbejdsstyrken for
svinder'/", spørger Kennedy med rene. 

Ny verdensorden? 
Kennedy rammer i plet, når han kon

kluderer, at vi aldeles ikke står overfor en 
"ny verdensorden", men overfor nye pro
blemer. Alligevel betragter han tilsynela
dende "udviklingen" som en ret entydig 
størrelse, og "nationalister" samt be· 
vægeiser mod udlændinge udpeges som 
dem, der i i-landene kan forhindre, at man 
kan "forberede" sig til fremtiden. Begre
ber som "velfærd", "lykke" og "udvik
ling" har imidlertid forskelligt indhold 
hos forskellige folk, og der er intet tegn 
på, at Vesten har grund til at påtvinge re
sten sin model som universel. l USA, 
"modernitetens" spydspids, blev iflg. 
Kennedy ca. 375.000 børnfødt som nar
komaner i 1989, en større andel af befolk
ningen var i fængsel end i Sovjet, og i 
New York var der relativt langt flere mord 
end i Calcuttas slnm (fattigdom er altså 
ikke krin1inalitetens "årsag"). 

Som så mange andre globalt interesse
rede tror Kennedy, at det er mnligt bevidst 
at planlægge eller forberede fremtiden -
der er ingen "verdensorden", men han 
ville ønske, at det var der. Mod Kennedy 
kan man imidlertid indvende, at de enkel
te mennesker, folk og lande kan langt 
bedre tilpasse sig den stadigt skiftende 
"udvikling" selv end centrale, internatio-

nale organer, og ingen har i realiteten 
"overskud" til at løse problemerne for an
dre. Amerikanerne har at bolde sig væk 
fra Somalia og Jugoslavien, når de ikke 
engang kan forhindre Washington og 
New York i at forsumpe, og de og eu.ro
pæerne bør ikke moralisere overfor Bras i. 
liens rydning af regnskove, når den nord
lige halvkugles folk selv kun har ladet 
pletter af egne skove stå tilbage. 

Der er absolut intet i vejen for, at en
hver koncentrerer sig om at holde orden i 
eget hus - tværtimod vil det være forud
sætningen for de mest virkelighedsnære 
reformforsøg. At disse skal foretages ud 
fra også globale hensyn, er en selvfølge. 
Der er dog ingen garanti for, at det sker, 
men det er der heller ikke i et internatio
nalt samarbejde - i begge tilfælde aft,æn
ger alt af det givne lands egen villighed til 
at tage miljøhensyn osv. 

"Den nye verden" 
Paul Kennedy er ikke ene om at have 

skrevet et vægtigt værk om Verdens til
stand. Den franske ekspert i international 
politik Pierre Le/louche behandler sam
me emne i bogen ''Le nouveau monde" 
(forlaget Gr.1sset, Paris, 1992. 532 sider). 
Ligesom Kennedy mener Lellouche, at 
befolkningseksplosionen bliver hoved-

PIERRE l.ELLOUC! lE 

Le nouveau monde 

problemet fremover, og at vi ikke står 
overfor en "ny verdensordenn, men over-
for et truende kaos. Netop derved bliver 
verdens(u)ordencn e fter kommunismens 
fald dog virkelig ny, pointerer Lellouche, 
idet årene 1945-90 var karakteriseret af 
en fastfrysning af fronterne i den kolde 
krig med dens velkendte, overskuelige og li.. 
klare spilleregler. Nu har supermagternes li"' 
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a-våben mistet næsten al betydning - de 
hjalp ikke Sovjet mod opløsning, og de 
løser ikke de etniske stridigheder eller 
truslerne fra den 3. verden, som nu for 
første gang træder ind på den internatio
na1e scene som selvstændig aktør. 

Overgivelse af Syden? 
At u-landene nu er blevet ''frie", for

såvidt som de ikke længere er passive 
genstande for supermagternes konkurre• 
ren, kan imidlertid lige så godt skade som 
gavne dem, påpeger Lellouche. Det som 
truer Syden er simpelthen, at ingen mere 
interesserer sig for den. De tre blokke i
lande (Nordamerika, Europa og Fjern
østen med Japan i spidsen) vil koncentre
re sig om den indbyrdes konkurrence og 
opbygningen af egne strukturer (EU, ny 
forsvarsalliance osv.), hvilken selvopta
gethed Lellouche advarer imod. Han 
påpeger, at det er i vores egen interesse at 
forhindre kaos i u-landene og i Østeuro
pa. Hvad det sidste angår, taler han stærkt 
for, at EU hurtigst muligt skal udvides til 
også at omfatte de østeuropæiske lande i 
stedet for, at man som nu blot kører vide· 
re med planerne fra før Berlinmurens 
fald. Hvad li-landene angår, foreslår Lellou
che, at hver blok af i-lande koncentrerer 
sig om udviklingen af "sin" region af u
lande, som den er geografisk knyttet til og 
derfor mest påvirket af: Nordamerika skal 
derfor koncentrere sig om Latinamerika, 
Europa om Afrika og Mellemøsten og Ja
pan om Sydøst-asien. At Danmark nu in
vesterer så meget i Vietnam, må alts., iføl
ge denne tankegang være uheldigt, og det 
s.1nune gælder om EU's støtte til ofte me
get fjerne (tidligere koloni-)lande. lm.id
lertid frygter Lellouche, at Syden er ved at 
blive isoleret som en kæmpemæssig glo· 
bal ghetto: "Vil historiens ring, fem 
århundreder efter indledningen af den eu
ropæiske kolonisation, være ved at være 
sluttet? De rige tager hjem til sig selv; de 
fattige falder tilbage i "naturtilstanden" 
(beriget med konservesdåser, plastik og 
sygdomme), og mellem de to er frygten 
for store invasioner af horder af barbarer 
og sultende kommende fra Syden?". 

Rigdommen i i-landene vil til stadig
hed være for øjnene af de fattige via TV 
osv.: "Vi berører her selve essensen i den 
Nye Verden: aldrig tidligere i historien 
har menneskeheden på en gang været så 
forenet og ensartet (af kapitalismen, han
delen og især af revolutionen indenfor te
lekommunikation og massekommunikati· 
on) og dog så delt i fordelingen af økono
miske ressourcer og politisk magt, mili
tær og demografi." 

U-landes trussel 
At u-landenes indbyggere kan udgøre 

en trussel, viser Lellouche ved grundigt 
at gennemgå Sydens enorme oprustning -
den 3. verden står for over halvdelen af 
verdens våbenkøb - dens oplagring af ke
miske våben, so01 p.g.a. giftstoffers civile 
anvendelse ikke kan hindres, og risikoen 
for spredning af a-våben. Desuden er der 
terrorismen, som europæerne nu vil have 
sværere ved at bekæmpe p.g.a. Unionen -
hidtil er de fleste terrorister pågrebet ved 
en af EF's indre grænser. Lellouche må 
konkludere, at "fattigdommen hindrer ik
ke anskaffelsen af våben, selv de mest 
moderne." 

Den ydre trussel mod Europa er såle
des Sydens ustabilitet, forårsaget af den 
"tredobbelte revolution": demografien, 
militariseringen og fundamentalismen. 
De indre trusler er iflg. Lellouche politi
kernes middelmådighed, vælgernes lige
gladhed samt ekstremisters udnyttelse af 
frygten for arbejdsløshed og fremmede. 
Han henviser bl.a. til en meningsmåling, 
der viser, at 51 % af fi-anskmænd i alders
gruppen 18-24 år indrømmer at have ra
cistiske følelser (mod befol.kningsgen
nemsnittets 42%). Desuden gør ban op
mærksom. pil, at Frankrig var flere århun
dreder om at bilægge striden med prote
stanterne og ca. I .800 år om at anerkende 
eksistensen af et ligeberettiget jødisk 
samfund, hvorfor kun "antiracisterne" 
kan tro, at en langt større og mere frem
med gruppe muslimer i landet ikke vil 
volde problemer. For at forebygge disse 
ønsker han en stramning af Frankrigs ud
lændingepolitik, som nu er blevet realise
ret (Pasqua-loven). 

Desuden peger han ligesom Paul Ken
nedy på, at det er europæernes lave fød
selstal, der skaber plads til indvandrerne 
- "hvis vi havde flere børn og færre hun· 
de, ville vi have færre problemer med 
indvandrerne." Dene er dog givetvis at 
overvurdere pul/-faktorerne på bekost
ning af det push, som overtrykket i Syden 
under alle omstændigheder giver. Lellou
che citerer selv Senegals præsident Abd· 
ou Diouf, som peger på årsagerne, idet 
han advarer Vesten: "De risikerer at blive 
invaderet i morgen af mængder af afrika
nere, som, skubbet frem af elendigheden, 
vælter frem i bølger mod landene i nord. 
Og De kan godt lave love mod udvandrin
gen, men De kan ikke standse denne bøl
ge, for man standser ikke havet med sine 
arme... Middelhavet standser dem ikke 
merc. Det vil være som horderne, De har 
kendt i Deres middelalder." 

Det er dog ikke nødvendigvis hjælp til 
en højere levefod, som vil demontere be
folkningsbomben: På trods af den store 
velstandsstigning (fra olien) i De arabiske 
Emirater er fødselsraten der endog steget 
- mens den i Marokko, som ikke er blevet 
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rigere, er faldet fra 7 til 4,7 børn pr. kvin
de i løbet af 15 år. 

Islam kulturelt steril 
Strømmen mod Europa vil mest bestå 

af muslimer, og at disse aldeles ikke vil 
"berige" os, antyder Lellouche ved at ci
tere den eminente franske reUgionshistori~ 
ker Ernest Renan (1829-92), som afviste, 
at der nogensinde har eksisteret en frem
ragende kultur under islam- denne religi
on har iflg. Renan "i realiteten altid for
fulgt videnskaben og filosofien. Den sto
re åndsretning med studier (som udvikle
de sig under sasanidernes dynasti) er helt 
og holdent skabt af parser (ikke-islamiske 
persere), kristne,jøder, harrancre (fra den 
hedenske kulturby Harran i Mesopota
mien frem til 900-tallet), ismaelitter samt 
muslimer, der havde gjort oprør mod de
res egen religion!' I deres dom over islam 
som kulturelt steril er Lellouche og Ren· 
an således i overensstemmelse med mi
grationseksperten Jean-Claude Barreau 
(se Danskeren 1992 nr. 5, s. 19). 

Kort sagt lader det altså til, at de mest 
indsigtsfulde personer bekræfter det for· 
nuftige i Den Danske Forenings formåls
paragraf: At sikre vor kultur i en verden, 
der trues af kaos, overbefolkning, vold og 
fanatisme. 

Peter Neerup Buh/ 

" ... Det Folketing der vedtager de helli
ge love og garanterer borgernes frihed, re
præsenterer ikke befolkningen, men en 
magtfuld og yderst velartikuleret elite i 
medierne, statsadministrationen, kulturli
vet og undervisningssektoren, der er i 
stand til at bearbejde folkets umiddelbare 
opfattelse af virkeligheden, så det passer 
mere eller mindre til elitens eget billede 
af den. 

Tænk blot på centrale om.råder som 
EU, kriminalitet, indv-andring m. m., hvor 
befolkningens holdning, selv efter grun· 
dig bearbejdelse, er milevidt fra Folketin
gets. 

Pyt med, at den massive indvandring 
trækker Danmark ubønhørligt nærmere 
og nærmere Mellemøsten. Det er ikke 
den ufine virkelighed, eliten er interesse• 
ret i (for den er der kun svinehunde, der 
kan se), men den arkitekttegnede teori i al 
sin verdensfjerne goldhed. Befolkningen 
bl.iver med andre ord ikke repræsenteret 
på tinge, men snarere manipuleret til at 
falde til føje. Det er der ikke ret megen 
frihed eller demokrati i ... " 

Geoffrey Cain, Kobenhavn, 
i Jylla!lds-Pos.ten 11/7 1994. 



I Landet rundt 
Hovedstadsområdet 
Social happening 

En ung arbejdsløs fortæller til Danske
ren, at han havde planlagt en lille happe
ning ved arbejdsformidlingen i Valby i 
protest mod at blive stemplet og få sine 
rettigheder oplæst af en "mullah", som 
han benævner personalet af"nye danske-
re". 

For at skabe lidt opmærksomhed om 
sin en-mands-happening havde han var
skoet Jens Jørgen Krogh ved Det Fri Ak
tuelt. 

Den unge arbejdsløse agtede at uddele 
en løbeseddel med følgende opfordring: 
''Tag ikke kun et nununer i køen. Tag en 
håndfuld eller så mange du har brug for, 
indtil dit nummer passer med, at du kan 
blive ekspederet af en, i al fald af udseen
de, dansk medarbejder". 

Den påtænkte dag var "muJlaherne" 
imidlertid som sunket i jorden. "Selv hr. 
Musti, der ellers plejer at trone i sit hjør
ne bag to skriveborde, var ikke al se no
gen steder", fortæller den arbejdsløse, 
som på den baggrund aflyste sin happe
ning - som altså alligevel ikke havde 
været uden virkning. 

Beskidt arbejde 
TV 2 's lokalprogram TV Lorry påstod 

i et indslag 28/9, at indvandrere i Køben
havn kun tilbydes det beskidte arbejde. 
Der omtaltes især arbejde i vaskerier og 
specielt sortering af snavset tøj . 

Det fik en afdelingsformand i Kvinde
ligt Arbejderforbund til at undersøge an
tallet 'af indvandrere inden for hendes ar
bejdsområde. Det viste s ig, at ud af ca. 
500 vaskeripiger var 7 (syv) indv-.indrere 
beskæftiget med behandling af snavset 
tøj . 

(K;Jdc: l)ct fri Aktuelt 4110 94). 

Fyn 

Knivslagsmål mellem unge 
danske og udlændinge 

Sidst i august var Odenses bymidte 
skueplads for et af de efterhånden talrige 

voldsomme slagsmål mellem unge dan
skere og fremmede. 

En 27-årig odenseaner blev væltet om
kuld af en gruppe på I 0-15 udlændinge, 
der sparkede ham og tilføjede ham adskil
lige knivstik bl.a. i leveren. 

Senere samme nat var i alt ca. 30 unge 
danskere og udlændinge involveret i et 
masseslagsmål. Politiet skønner, at det 
var den samme bande fremmede, som 
overfaldt den 27-årige. 

Politiet mente i begyndelsen af septem
ber at have optrevlet terrorbanden på 15-
20 unge tyrkere og arabere og havde bl.a. 
anholdt en 19-årig for knivstikkeriet. 

Opsigtvækkende efter danske forhold 
er det, at politiet også har inddraget de 
muslin1ske trossamfund i sine bestræbel
ser for at skaffe ro. Imameme har lovet at 
tage sagen op ved fredagsbønnen. Men 
det svarer vel godt til de totalitære islami
ske begreber, der ikke anerkender et skel 
mellem det verdslige og det religiøse. 

(KUdc: Jyll.-PosL 2818.4/9 94). 

Indbudte vanskeligheder 
På Odense Universitet holdt en iraner i 

marts en forelæsning om islam og sek
sualitet. 

Det fik han dog ikke lov til uforstyrret. 
Tre algeriere invaderede råbende lokalet 
og truede forelæseren. Algerierne prote
sterede mod, at iraneren, skønt han ikke 
var praktiserende muslim, forelæste om 
islams lære, og truede ham på livet. 

Universitetets rektor er bekymret over, 
at folk med tilknytning til universitetet ik• 
ke forstår, hvad fri forskning og ytrings
frihed indebærer. 

Han føler det passerede "ubehageligt 
og chokerende". 

Men hvordan kan man blive chokeret 
over den slags, når man inviterer folk til 
universitetet fra kulturer og religioner, 
som foragter fri forskning og ytringsfri
hed og også hele vort samfundssystem? 

(Kilde: f yns Stiftstidende 18/6 94, Jyll.-Post. 
l 119 94). 

Østjylland 

De stakkels tamiler 
Midt i al sorgen over den trøstesløse 

flygtningetilværelse i Danmark finder de 

hjemløse tamiler, der ikke kunne bruge 
tamilstaten Tamil Nadu som hjem, dog af 
og til lidt adspredelse blandt familie og 
landsmænd. 

I Randers havde den tamilske familie 
Rajendran således inviteret ikke færre 
end 600 gæster med til konfirmationsfest 
for datteren Saudia. De fleste gæster til 
den store fest i Randers Kongreshus var 
tamiler, der er "flygtet'' til Danmark, men 
der var også deltagere fra andre euro
pæiske lande. 

Så det var virkelig en kongres. 
Hvem der betalte, oplyses ikke. Men 

man har jo lov at gætte. Dog kun en gang. 
( Kilde: Amtsavisen. k anders, 7/9 94). 

Fromt forsæt 
Ifølge Politiken 31/8 blev der suttet 

"kys-racismen-farvel-bolsjer" på Mel
lemfolkeligt Samvirkes sensommertræf 
på Brandbjerg Højskole. 

Lad os håbe, det hjælper. 

Nordjylland 

Ytringsfrihed på dansk 
Nedenstående tekst blev forsøgt ind

rykket som betalt annonce i Ekstra Bladet 
og B.T. Vor formand, Elinor Bjeldbak, har 
nu fået besked om at annoncen ikke kan 
bringes. Den er "diskriminerende", fik vi 
at vide. Det var dog ikke muligt at få op
lyst hvori det diskriminerende bestod. 

"Vi bliver lyemme pt1 valgdagen! Vi 
har 11em/ig ikke a11dre muligheder for at 
vise politikerne at vi ikke vil finde os i at 
Danmark gøres til indvandrings/and for 
de11 tredje verde11s befolk11i11gsoverskud. 

Hvis du er vred på dit eget parti, skulle 
du ta' og gøre det sa11wie. Du skal ikke be
J..ymre dig on1 ''stemmespild". Enhver 
stemme på indvaudringspartiente er 
værre end spildt. Den er en stemme for dit 
/a11ds ødelægge/se! Tæ11k dig om!!! Med 
venlig hilsen: Po/læbevæge/sen Stop lnd
vandringe1t ... 

Jeg sender dette som læserbrev til en 
række aviser i håb om at nogen vil optage 
det og i håbet om at i det mindste nogle 
danskere vil forstå at fordi der ikke kom
mer så mange protester mod indvandrin· 
gen for tiden, så er det ikke fordi de ikke 
er der. Det er fordi de bliver undertrykt. 
Det er dansk demokrati anno 1994. De
mokrati der diskriminerer mod danske! 
Hvem kender adressen på organisationen 
"Index on Censorship"?? 

P.H. Bering 
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Fra andre lande 
Storbritannien 

80°/o afvises 
De britiske indvandringsmyndigheder 

har skærpet kursen over for indvandrere 
og asylsøgere. 

80% af dem afvises og sendes straks 
tilbage. Det gælder især folk fra Sri Lan
ka og nere lande i Afrika samt kurdere. 
Det sker efter EU's retningslinjer. 

(!Gide: Emvecvsbladet 1618 94 fro Daity Mait). 

Faldne engle? 
Selvcensuren af hensyn til de fremme

de l'dger stadig nye former, og velkendte 
attributter knyttet til kristne religiøse fo
restillinger og ytringsformer må derfor 
vige pladsen. 

Eksempelvis rummer en ny engelsk il
lustreret børnebibel en række nyskabel
ser, der har det erklærede formål ikke at 
støde religiøse grupper, navnlig ikke
kristne, selv om udgiveren naturligvis be
nægter al være olTer for"political correcl
ness". 

Ærkeengelen Gabriel (se billedet) har 
således mistet sine vinger, og det samme 
gælder alle andre afbildede engle. Nogle 
hænger på himmelen over Bethlehem ved 
juletid uden synlige midler til at holde sig 
i luften. 

Brud på englerettighederne? 
(Kilde. Forlean TLmes nr 76 aug../sept. 94 efttr ... ,, .. , ":& 

1*, ,./';,. l . 

l :-"I ~r 
,: 

Tyskland 
Kriminaliteten faldet 

Kriminaliteten i Tyskland er faldet for 
første gang siden 1989. For første halvår 
af 1994 er den 3,6% mindre end for sam
me tidsrum i J 993. I Nedersachsen og 
Bremen er falde! særlig! markant med 8,8 
og 7,4%. I det nedersachsiske kriminal
politis beretning hedder der: "Antallet af 
ikke-tyske mistænkte er gået ganske 
mærkbart tilbage fra 36,64 til 25,64%". 
Det er især tallene for røveri og tyveri, der 
er faldet, siden a.~yllovene blev skærpet 
sidste år. 

(!Gide: Die Welt 23/8 94). 

Tyskland som kampplads 
Da den østrigske kejser Karl havde for

ladt Østrig i 1918, slog ban sig ned i 
Schweiz. Herfra søgte han at overtage 
magten i Ungarn ved et militærkup i 
1920. Det mislykkedes. De schweiziske 
myndigheder bad herefter h0flig1 kejse
ren finde s ig et andet opholdssted, da 
hans politiske aktiviteter var uforenelige 
med den gæstfrihed han nød. Det nye op
holdssted blev Madeira, hvor han døde i 
1923. 

At tiderne har skiftet kan man læse i 
"Die Welt" 25/8 1994: En talsmand for 
den algierske "Islamiske front til natio
nens frelse" (FIS), Rabah Kebir, har siden 
1992 levet med sin kone og 5 børn som 
asylsøger i Tyskland. De tyske myndighe
der mistænker ham for at være en af bag
mændene bag et sprængstofattentat i Al· 
giers hovedstad, der bl.a. kostede 5 fran
ske statsborgere livet, og har forbudt ham 
"enhver offentlig aktivitet, herunder in• 
terviews og udtalelser ti.I pressen", og 
fastlagt en bøde på 5000 DM for overtræ
delse. Kebir har gentagne gange overtråd! 
forbudet og er ligeglad med bøderne, da 
han finansieres af petrodollars fra arabi
ske lande. Hans asylansøgning blev først 
im.ødekommet, men senere anfægtet ved 
højere instans. Efter tysk lovgivning har 
han pligt til at bo på anvist sled i en asyl
lejr, så længe ansøgningen ikke er endeligt 
afgjort. De facto bor han i en komfortabel 
lejlighed ved Køln, hvor to af hans børn 
går i skole og to i børnehave. Han beteg
ner sig som "teolog" og arbejder for "Isla
mische Union Europa e. V:'. 
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"Kontoret for forfatningens beskyttel
se" i Køln holder i øjeblikket øje med 59 
organisationer med ialt 38.950 medlem
mer, der er "en væsentlig trussel mod For
bundsrepublikken Tysklands indre sik
kerhed". Statistikken for 1993 udviser 
316 politisk motiverede voldshandlinger, 
I 03 mere end i J 992. Alene "Det kurdi
ske Arbejderparti" (PKK) gøres ansvar
lii,>t for 56 brandstiftelser mod tyrkisk 
ejendom og tyrkiske klubber i Tyskland. 
indenrigsministeriet forbød PKK 2.6/11 
1993. Følgen var trusler mod tyske turi
ster i Tyrkiet. 

Hver 12. er udlænding 
Ifølge "Statistisches Jahrbuch der Bun

desrepublik Deuischland" for 1994 boede 
der ved udgangen af 1992 6,5 mill. ud
lændinge i "fyskland. 1,9 mill. (knap 
30%) af dem er fra Tyrkiet, I mill. (15%) 
fra det tidligere Jugoslavien og l,5 mil l. 
(ca. 23%) fra EU-landene. 

Politiets arbejde saboteres 
I Hamburg er en af politiets enheder 

blevet kollektivt suspenderet efter ank Ja. 
ger om politibrutalitet og forudindtaget
hed mod udlændinge. (Det skal bemær
kes at der (endnu?) ikke er rejst tiltale 
mod nogen). 

Hertil et læserbrev i "Die Welt" 28/9 
94: 

"En kendsgerning, der er kendt af en
hver politileder i Tyskland, som ikke sid
der hele dagen bag skrivebordet, glem
mes ofte: Udlændinge, der er blevet arre
steret, anmelder - efter aftale i foreninger 
eller kriminelle organisationer - som re
gel politiet for overgreb eller tortur og 
lammer dermed målbevidst politiets ar
bejde. Kriminelle grupper af udlændinge 
har forlængst opdaget, at man dermed 
kan neutralisere de engagerede politifolk, 
der er deres mest effektive modstandere". 

Er del et tilsvarende fænomen vi ser i 
Danmark? 

Til venstre for midten 
"Center for tyrkiske Studier" i Essen 

har i august spurgt 1.412 indvandrere 
hvad de ville stemme på, hvis de havde 
stemmeret til Forbundsdagen i Tyskland. 
54% ville stemme på partier til venstre 
for midten, 11 % på de nuværende rege
ringspartnere. 35% ville stemme blankt 
eller afl1olde sig fi"a at stemme. EU-bor
gerne har stemmeret ved konununalval
gene, deres stemmer fordeler sig nogen
lunde som tyskernes. 

De allerneste af de tyrkiske statsborge
re, der bor i Tyskland, kunne n\ tysk StatS· 
borgerskab, men da de samtidig ønsker at 



beholde det tyrkiske, kan del ikke lade sig 
gøre. Tyskland anerkender ikke dobbelt 
statsborgerskab. 

(Kilde: Die Zen 2319 94), 

Kroater skal hjem 
De tyske delstaters indenrigsministre 

har besluttet at iværksætte udvisning af 
I 00.000 kroater, da Kroatien ikke længe
re betegnes som krigsområde. Nogle af 
delstaterne vakler dog og ønsker indivi
duel behandling for at s ikre, at ingen 
hjemsendes til akut fare for liv og hel
bred. Kroarien har "principielt ingen ind
vendinger" mod udvisningen, men peger 
på, at landet i forvejen rummer 400.000 
flygtninge og 300.000 arbejdsløse, 12% 
af befolkningen. Det tyske udenrigsmini
sterium erkender, at der er krigshandlin
ger i dele af Kroatien, men peger på, at 
størsteparten af landet er fredeligt, og at 
der er daglig flyforbindelse Fraukfurt
Zagreb. 

(Kilde: Der Spiegel 1994 nr. 3). 

Lars Otto Kristensen 

Iran 
Mere død over kristne 

I Danskeren 1994 nr. 2 s. 18 og nr. 3 s. 
16 omtaltes forfølgelser og mord på krist
ne præster i Iran, især morde1 på Haik 
Hovsepian Mehr, som bl.a. havde været 
med til at iværksætte en international 
kampagne mod dødsdommen over den 
kristne præst Mehdi Dibaj, der var ank.la
get for a1 have forladt islam til fordel for 
kristendonuuen. Det lykkedes ved denne 
kampagne at få de iranske myndigheder 
til al udsætte henrettelsen og at løslade 
ham. 

Nu er Dibaj imidlertid fundet død i Te
heran under mys,tiske omstændigheder. 
Hans lig blev fundet i en park af det iran
ske politi under eftersøgning af en anden 
kristen gejstlig. 

Dibaj er den tredie protestantiske 
præst, der er fundet død pa mystisk vis i 
Iran siden begyndelsen af 1994. 

(Kilde: Time Isn 94) . 

Egypten 

Jagede koptiske kristne 
De muslimske fanatikeres hærgen 

langs Nilen er ikke blot et problem for 
landets regering og for vestlige turister, 
der risikerer livet for al se pyramiderne 
m.m. 

Også Egyptens koptiske kristne, der 
menes at udgøre ca. 6 mio., og som bar 
rødder i landet langt tilbage, før der over
hovedet fandtes en muhamedanisme, må 
lide hårdt under de muslimske fundamen
talisters vold og krav om religi.øst eneher
redømme. 

Et af deres undertrykkelsesmidlcr er 
bortførelse af unge kristne kvinder fra de
res familier, hvorefter de overgives til mus
limske mænd, voldtages og underkastes 
tvangskonvertering til islam. De er deref-

ter ret hjælpeløse, selv om det skulle lyk
kes dem at slippe bort fra deres muslim
ske fangevogtere, idet deres kristne fami
lier som oftest ikke vil kendes ved deres 
muslimsk voldtagne døtre. 

De loka.le egyptiske politi- og andre 
myndigheder gør for det meste intet ef
fektivt for at forhindre volden og hjælpe 
ofrene, men affinder sig med tilstandene 
eller bi~'!år muslimerne i deres voldelige 
konverteringspraksis. 

(Kilde: The Observer 5/6 94). 

I Bøger og tidsskrifter 
Jyllands-Posten: 
Forklædt som dansk 

T.S. Erngaard, S. Justesen og P. 
Malling: Forklædt som dansker. 
En kommentar til den hersken
de folkevandring. 
(Jyllands-Posten, 1994. 47 sider. 
90 kr.). 

Jyllands-Posten, som særlig under re
daktør H. Hansen fra 1927 til op i SO'erne 
var landets mest lødige og kompromis
løse talerør i nationale anliggender, har 
med nærværende publikation utvetydigt
for dem, der endnu måtte være i rvivl -
markeret sig som fortaler for den absolut 
modsatte holdning. Det usædvanlige ini
tiativ at udgive tegneserien "Forklædt 
som dansker" viser, at avisen i harmoni 
med tidsånden nu kun har latterliggørel
se, spot og foragt til overs for landet og 
dets måske mest skæbnesvangre problem 
nogensinde. I avisens annoncer tilbydes 
endog kla.~sesæt af tegneserien, så skole
ungdommen kan indoktrineres i historie
forfalskningen. 

Tegneseriens blasert-humoristiske gen
givelse af danmarkshistorien fra istiden 
til år 2067 er udelukkende bygget op om
kring "antiracismens" mest forslidte ar
gument: "Vi er alle sammen indvandre
re". En særlig pointe skulle det være, at 
de oprindelige danskere er udvandret, og 
at de nuværende i virkeligheden er sven
skere. Slutberetningen fra år 2067 foregår 
i Tivoli: Alle i København er nu mørk
l0dede - skal vel forestille mulatter efter 
idealet "det universielle menneske" - og 
den store begivenhed i Tivoli den 15. maj 
2067 er, at Walt Disney, som er genopli
vet efter at have været frosset ned, skal 
læse H. C. Andersens eventyr for bøme-

ne. På det sidste billede i historien peger 
et barn fra den mørklødede mængde på 
Disney: "Jamen far! Han har jo ikke no
gen farve på!" 

Ved al give dette billede af Danmark 
I 00 år efter fremmedinvasionens begyn
delse afkræfter forfatterne i realiteten po
inten i deres fortælling. De viser nemlig 
dermed, at den nuværende fremmed
gørelse er noget fundamentalt nyt i histo
rien, og ikke blot en fortsættelse af tidli
gere folke-omrokeringer. Forsåvidt er 
"Forklædt som dansker" ganske reali
stisk. Når den alligevel giver et misvisen
de billede af historien, er det altså ikke i 
undervurderingen af den igangværende 
folkevandring (skønt resultatet fremstilles 
som harmoni), men i den klare overvur
dering af de tidligere. 

I den store folkevandringstid drager 
mange skandinaviske urfolk sydpå, men 
der er intet vidnesbyrd om, at noget frem
med folk i hin tid er vandret ind i Skandi
navien, skriver Marrin A. Hansen i "Orm 
og Tyr". Han fortsætter: "Et rejsefolk, 
måske blot rester af det, drager kort efter 
500 ind i Norden. Det er herulerne. Men 
de vender tilbage til deres hjemstavn, 
hvad der også er noget enestående. Og de 
dunkle flytninger inden for Skandinavien 
har intet kulturomvæltende ved sig, det 
bliver i familien ( ... ). Nordboerne står bil
ledlig talt væbnet i deres port og tager un-
der megen t.øven og prøven imod det nye 
de har trang til. Det er da ikke uden betyd
ning, at mellem enkeltgravsfolkets ind
vandring næsten to tusinde år før Kristus 
og den 9. april 1940 har intet ganunelnor
disk land nogen sinde været ganske besat 
af en ikke-nordisk nation. Det har sin be
tydning for forståelsen af vor kulturhisto-
rie, at når nordiske bønder pløjer agrene 
omkring stendysser og gravhøje fra bron
zealder så kan de med god grund forestil- .... 
le sig, at i disse grave har deres forfædre li"" 
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hvilet. Det er få steder i Europa, om over
hovedet nogen andre, at folkene ejer en 
sådan kontinuitet fm dybe forhistoriske ti
der op gennem de historiske." 

Dette perspektiv nævnes overhovedet 
ikke i "Forklædt som dansker". Tværti 
mod fremhæves ensidigt betydningen af 
få tusinde indvandrere med kedsommelig 
påståelighed fortællingen igennem. Det 
kan alL~å imidlertid fastslås, at Damnark 
har været et udvandringstand, men aldrig 
et indvandringsland, se også f.eks. Viggo 
Srarckes redegørelse herfor i bogen 
"Danmark i Verdenshistorien" (1948). 

Grundlæggende er det dog selve pro
blemstillingen i "Forklædt som dansker", 
der er fejlat,,'tig, for hvis man anlægger et 
udelukkende historisk perspektiv, stam
mer alle mennesker ( og andre organis
mer) jo rigtignok fra den sanune urslim. 
Det betyder, at det afgørende i nationale 
anliggender er identitetssporgsmålet -
"Til et Folk de alle børe, som sig regner 
selv dertil", som Gmndtvig fastslog. Jyl
lands-Posten - "Danmarks internationale 
avis" - afviser folkeligt tilhørsforhold, 
idet den med sin rent udviklingshistoriske 
t.egneserieudgivelse fokuserer på afstam
ning, der (biologisk eller "racemæssigt") 
gør os alle til "uægte" danskere. Fokuse
ring på ægte national identitet ville deri
mod sæne det i den aktuelle situation 
livsnødvendige skel mellem danskere på 
den ene side og langt størstedelen af de 
fremmede på den anden. 

At hævde en grænse er afgørende for 
en nations eksistens, og det er respekt for 
den menneskelige virkel ighed. Kun i den 
ligegyldige, teoretiske udviklingshistori
ske ubmdte proces bliver alle " lands
mænd0 eller, om man vil, verdensborge
re. Jyllands-Posten fremturer i at ville 
gøre alle rent menneskelige forskelle 
ligegyldige, men der er dog vel ingen, der 
kunne drømme om at antyde, at f.eks. 
journalist Flemming Chr. Nielsen og abe
mennesket har ligheder i sindelag blot 
p.g.a. historisk slægtskab? ... 

Peter Neerup Buh/ 

Flemming Chr. Nielsen 

Heksejagt 
Flemming Chr. Nielsen: 
Heksen i Hedehuset. 
(Gyldendals Forlag, 1994. 92 si
der. 122,50 kr.). 

I sine erindr inger beretter forfatteren 
Rudyard Kipling om sin strenge pleje
mor, der altid forhørte den 7-8 årige 
dreng om hans færden og straffede enhver 
selvmodsigelse. Det var udspekuleret tor
tur, fastslog Kipling: "Imidlertid lærte det 
mig at være omhyggelig med de løgnehi
storier, jeg snart skulle føle mig nødsaget 
til at fortælle, og denned, formoder jeg, er 
grunden lagt Lil litterær produktion." 

Når en nobelpristager således erken
der, at skønlitteratur altid til en vis grad er 
løgnehistorie, gælder det samme selvføl
gelig i større omfang for forfattere af 
langt lavere rang - og løgnens element 
bliver som regel større, jo lavere forfa tte
ren rangerer. Journalist ved "Damnarks 
internationale avis" Flemming Chr. Niel
sen har karakteristisk nok netop produce
ret en letlæst roman for de I 0- 14 5rige, 
som i sjælden grad eksemplificerer en 
skønlitterær løgnehistorie. Loyal skil
dring af virkeligheden er heri helt opgivet 
til fordel for det firkantede Budskab. 

I romanen bliver en iransk familie i en 
lille dansk provinsby beskyldt for at af
skære hundehaler, som familiens bedste
mor skal bmge til heksekunst. Borgerne 
ophidses, de angriber iranernes lejlighed 
med sten, der sættes ild til bedstemode
rens øde hus, hvor hun - ganske ureali
stisk - bor alene, og der skrivc:s slagord 
mod "heksen" på iranernes grillbar. I 
"virkeligheden" er det imidlertid (forud
sigeligt) en lokal rocker-lignende gruppe 
af unge øl drikkende danskere, der har af
skåret hundehalerne og kastet mistanken 
på (de entydigt tiltalende) iranere, hvilket 
opklares af bogens helte, to drenge og en 
pige. Og politiet sørger for, at retfærdig
heden sker fyldest. Skellet mellem "on
de" og "gode" er genoprettet i antiracis
mens sikre, småborgerlige verden af ste
reotyper. Fordomme etableres heri ikke 
kun mod de fremmede, som altid er "go
de", men også mod den frimodige del af 
danskerne, som - ufl - ryger, drikker og 
kører på motorcykel. 

Flemming Chr. Nielsen vil tydeligvis 
med løftet pegefinger forklare unge læse
re, som progressive pædagoger har 
pånød! bogen, hvordan heksejagter mod 
de fremmede opstår, idet han åbenbart 
mener, at danskerne let vil gå med til 
sådanne jagter mod indvandrerne. Giver 
virkeligheden imidlertid belæg for, at no
get sådant har funder sted eller vil finde 
sted? Ikke det mindste. Enkeltpersoner 
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har selvfølgelig spontant foretaget fysi
ske overgreb, men danskerne er overfor 
de frenunede aldrig blevet grebet af den 
kollektive lynch-stemning, som er sære
gen for heksejagten. Danskerne er nemlig 
kloge nok til at vide, at fjenden er de poli
tikere og journalister, som driver hekse
jagt mod det anstændige menige folks re
præsentanter ved at beskylde dem for 
"frenunedhad" og - heksejagt. 

Peter Neerup Buh/ 

Grundbog 
i grundproblemet 
Erik Bjergager: Baby-Bomben. 
(Red Barnet, 1994. 71 sider. 50 
kr.). 

Chefredaktør på Kristeligt Dagblad 
Erik Bjergager har med sin bog om "ba
by-bomben" givet en værdifuld og letfor
ståelig sammenfatning af den seneste ud
vikling i overbefolknings-spørgsmålet. 
Han citerer bl.a. den tidligere tyske for
bundskansler Helmut Schmidt, der har 
sagt, at "hvis Jordens befolkning bliver 
ved med at vokse i det nuværende tempo, 
kan intet fornuftigt menneske satse på at 
formindske fattigdommen og bevare mil
jøet. Selv ikke en mangedobling af 
ulandsbistanden vil hjælpe." Dette rigtige 
budskab modsiges af Bjergagers eget ud
sagn: "Løsningen på befolkningsudvik
l ingen i Bangladesh og alle andre ulande 
er dels at øge de fattiges levefod, dels at 
udbrede familieplanlægning." Der må 
nødvendigvis gribes til familieplanlæg
ningførst, for at velstandsstigningen ikke 
skal opsluges af nye munde. 

Imidlertid er indsatsen på det område 
lille, selv om mulighederne er store: Om
kring 300 mio. ulands-familier vil gerne 
have færre børn, men har ikke mulighed 
for det. UNICEF anslår, at 120 mio. kvin
der i ulandene ikke ønsker at 111 flere børn 
overhovedet. !flg. en undersøgelse er 
hvert tredje barn, der bliver født i ulande
ne, uønsket, oplyser Bjergager. Alligevel 
bruger kvinderne ikke prævention, for de 
kan ikke få fat på den. Vestens støtte til 
familieplanlægning i ulandene på 18 mia. 
kr. årlig udgør kun en procent af ulande
nes statsbudgetter. Hvis den blot blev 3-
doblet, ville alle i ulandene have adgang 
til prævention. En anden hindring for bør
nebegrænsning er, at manden - især i 
muslimske samfund - ønsker at få flere 
børn end kvinden, og hun har næsten intet 
at skulle have sagt. 

Bjergager gengiver to befolkningseks
perters løsningsforslag: Den britiske læge 
Maurice King vil anvende tvangssterilise-



ringer af mænd og I vangsaborter på kvin
der, og han påpeger det umoralske i at 
redde spædbørn i ulande, hvor de blot 
vokser op til elendighed. Man bør stille 
skr'appe krav til ulande som betingelse 
for, at de kan modtage bistand, mener 
King desuden klogt. Den danske læge, 
tidligere WHO-leder Halfdan Mahler 
hævder derimod frivilligbedsprincippet 
og kalder Kings standpunkt for " umo
ralsk». Tiden må s iges at være ved at løbe 
fra Mahlers appeasement-politik overfor 
baby-bomben. 

"Hvis de globale muligheder ikke be
væger sig hen, hvor befolkningerne er, så 
vil folk til sidst bevæge sig hen, hvor mu
lighederne er", skrev FN's befolknings
fond i 1992. En konsekvens hemf kan ses 
i prognosen for befolkningsudviklingen i 
Danmark, som Bjergager gengiver: Der 
vil være færre danskere i år 2030, men 
der vil bo flere i Damnark (5,25 mio.) end 
nu. 

I begyndelsen af sin bog konstaterer 
Bjergager realistisk, at man ikke kan ap
pellere til folks moral for at vække inter
esse for indsatsen mod baby-bomben. 
Man må argumentere med, at en løsning 
på problemet også er i Vestens egen inter
esse. 

Alligevel slutter han sin bog med et -
måske "kristeligt''? - moralsk opstød om 
"global ansvarsfølelse» og dette citat af 
Mother Teresa: "Jeg ønsker ikke, at de ri
ge lande skal give af deres overflod. De 
rige skal give, så det gør ondt." ingen kan 
imidlertid med "moralen" i behold hæv
de, at man direkte skal svigte sine egne, af 
hvilke mange vitterlig er trængende, for 
at hjælpe fjerne. Den slags må man lade 
Mother Teresa om: Hun, som har svigtet 
sine landsmænd i det lidende Albanien 
for selv at vælge sin "næste" i Indien, 
hvilket nok kan tilfredsstille en personlig 
kaldsfølelse. Rammende har en af ver
dens førende forskere i menneskets natur, 
Harvard-biologen Edward 0. Wilson, 
skrevet, at Mother Teresa grundlæggende 
ikke er mindre selvisk end Hitler. 

Red Barnets holdning til falsk moralis
me åbenbaredes, da DDF blev lovet et an
melder-eksemplar af "Baby-Bomben", 
hvis vi blot først ville fremsende et nr. af 
Danskeren. Delle kom imidlertid retur 
med den besked, at Red Bamet "ikke øn
skede>' at stille et frieksemplar til rådig
hed. DDF tilhører åbenbart ikke "de go
de'', idet vi holder os til kendsgerninger 
uden lummer moralisme. 

Erik Bjergager burde have fundet en 
værdigere udgiver til sin fortjenstfulde 
bog - f.eks. DDF, for hvem det saglige i 
befolkningsspørgsmålet er grundproble
met. 

Peter Neerup Buh/ 

Antologi om identitet 

Thorkild Borup Jensen (red.): 
Danskernes identitetshistorie. 
(C.A. Reitzels Forlag, 1993. 405 
sider. 375 kr.). 

Dette er en velillustreret antologi "til 
belysning af danskernes selvforståelse", 
udsendt i forlængelse af 4-bindsværket 
"Dansk Identitetshistorie" og måske mere 
anvendelig end dette. Antologien runuuer 
tekster fra Saxo til Benny Andersen og 
Ebbe Reich, desværre flere af de sidste 
end af den første. Moderne tekster (af 
f.eks. Ri/bjerg, "Trille" og Troels Kløve
dal) med et tilsvarende "moderne" syn på 
det nationale er i det hele taget overre
præsenteret, mens personer med fæle 
såkaldt nationalistiske synspunkter er 
trængt i baggrunden. Således mangler 
tekster af Kaj Munk, hvilket næppe kan 
undskyldes, og "mærkelig" er også man
gelen på tekster af kritikere som Harald 
Nielsen og Søren Krarup, hvis dybtgåen
de overvejelser om det nationale repræs
enterer en hel åndsretning. 

Hvilken mentalitet Thorkild Borup 
Jensen er blevet ledt af i sit tekstvalg, 
fremgår klart af billedet "racistiske flyve
blade" på side 56. Det viser blandede 
mærkater fra nazisterne, Nationalpartiet
Danmark og DDF. Sammen med dem er 
sat en plakat "Ned med !øderne" fra den 
danske jødefejde 1819. "At nationalfølel
sen kan dække over fremmedhad og ra
cisme er der, også på dansk grund, mange 
forstemmende eksempler på", hedder det 
bl.a. i billedteksten. I en anden billedtekst 
(s. 26) ses et andet udslag af Borup 
Jensens mentalitet: "Trængselstider, 
fremkaldt af en udefrakommende "fjen
de", fremmer nationalfølelsen", skriver 
han her. At "fjende" er i gåseøjne, viser 
den moderne mangel på erkendelse af, at 
landet virkelig har fjender - folk, der på 
forskellig måde vil have fordel af vores 
underkuelse. 

"Helt op i I 950'erne var det et vigtigt 
led i skolens opdragelse at bibringe den 
opvoksende generation et nationalt sin
delag", skriver Borup Jensen. Hans ærin
de er tydeligvis et andet - skønt mange af 
teksterne i hans udvalg kan inspirere til 
nationalt sindelag. Hvis læsere og lærere i 
sko.ler og gymnasier benytter bogen i den 
ånd, den er skrevet i, vil den højst bidrage 
til øget interesse - ikke engagement - for 
det nationale. Der er som bekendt en ver
den til forskel mellem historisk interesse 
og viden på den ene side og loyalitet og 
forpligtethed overfor historien på den an
den. "'Man kan overveje~ om ikke enhver 
national manifestation forudsætter andre 

nationers udfordrende og dermed livsbe
fordrende nærvær, i bogstavelig og over
ført betydning", skriver Borup Jensen så
ledes i sit forord. Ud fra en art æstetisk in
teresse eller faglig nysgerrighed overfor 
nationale "manifestationer" er han altså 
givetvis rede til at eksperimentere med 
den nationale eksistens - holdningenken
des fra indvandringstilhængerne og Euro
pa-entusiasterne. 

I en af bogens tekster antydes natio
nens virkelige værdi, som ikke ligger i 
dens "manifestationer" fremkaldt ved yd
re konfrontationer, men skjult i folkets 
hverdag: "Vi har altid været en enhed, 
men netop derfor er enl1edsfulelsen væ
sentlig kommet til bevidsthed udadtil, ved 
modsætningen til fremmede. Hjemme 
hos sig selv er den danske mere sig selv 
end borger i en stat: han hygger sig i 
slåbrok og tøfler, vil have lov til at stræk
ke sig så langt hans natur siger ham, og er 
ikke opflammet ar mindet om mægtige 
fyrster og vældige erobrere; alle er inden 
for rimelige grænser så tilpas ens. Der er 
med andre ord noget hyggeligt, familie
agtigt ved det folkelige liv." 

Ikke for sine præstationer, men blot for 
at være der til trøst og støtte for sine med
lemmer under livets omskiftelser skal na
tionen være til - og værnes, når det gæl
der. 

Peter Neemp Buh/ 

"Moderniteten" 
som utopi 
Mehmet Umit Necef: 
Jeg vil ikke være en simpel 
fremmedarbejder som min far. 
(Odense Universitetsforlag, 
1994. 102 sider. 75 kr.). 

"Jeg har mødt en del mennesker, der 
går rundt og siger, al vi kan lære noget af 
indv-,1ndrerne, men jeg har aldrig mødt en 
eneste, som har lært noget og adskiller sig 
væsentligt fra, hvad vi ellers møder i det 
øvrige samfund, hvad angår værdier, nor
mer, selvoplevelse og livsform." Således 
skriver den tyrkisk fødte kultursociolog 
Necef, der mener, "at vi hverken kan eller 
vil 'lære af' indvandrerne." Deres traditi
onelle kultur og levevis må uundgåeligt 
forsvinde til fordel for den moderne 
velfærdsstat. Denne proces trues in1idler
tid i flg. Necef af både højre- og venstre
fløjens syn på de fremmede, som har et 
væsentligt lighedspunkt: Begge hævder 
de umuligheden af assimilation og kultu
rers uforanderlighed, hvoraf for venstre-
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fløjen følger det multikulturelle samfunds 
uundværlighed, for "liøjrefløjen" repatri
ering. Herimod sætter Necef a.~similation 
som ønskværdig: "Min utopi om en bedre 
fremtid for indv-.mdrere og det danske 
samfund ser sådan ud: Et Danmark, hvor 
danskere og indvandrere deler de samme 
moderne individorienterede, demokrati
ske kulturelle værdier, samtidig med at 
indvandrere og deres eflerkommere even
tuelt bevarer dele af deres oprindelige 
kultur ( ... ). Med andre ord et moderne 
fleretnisk samfund, hvor alle sociale og 
etniske grupper er loyale overfor og soli
dariske. med hinanden." 

For Necef er den vigtigste skelnen den 
mellem "traditionalitet" og "modernitet" 
- den "hjælper os med at komme udenom 
nationalistiske betragtningsmåder." Iføl
ge Necef har Danmark "altid været fler
kulturelt", og trods nogle forskelligheder 
"er vi i grunden alle sammen mennesker, 
der har behov for og krav på at leve an
stændigt i Danmark." Af et "behov for'• 
følger imidlertid ikke nødvendigvis et 
"krav på", men ubeskedenhed er netop 
kendemærket for vor tids frenunede. Ka
rakteristisk er Necefs begrundelse for 
hans afvisning af de to s lags assimilati
onsmodstand: "Begge holder mig ude af 
det danske samfund og ødelægger mine 
muligheder for at kunne stige socialt og 
økonomisk." Indvandrerspørgsmål i Dan
mark skal efter hans mening behandles og 
diskuteres af folk uddannet i Danmark 
"uanset hvilken afstamning de har." Ne
ccf anerkender kun individer, ikke kultu
rer, og disse individer skal alle konkurre
re om Danmarks res.~ourcer på lige vi lkår. 

Ncccf kom ri I Danmark for 12 år siden 
som revolutionær (ateistisk) politisk 
flygming. I dag er hans synspunkter angi
veligt "pragmatiske" og "moderate". 

Fornuftig er i hvert fald hans hårde kri
tik af islam. Hans indsats mod denne i 
Tyrkiet er mere tiltrængt end hans kamp 
for et "fleretnisk" samfund her, hvorfor 
han snarest burde pakke sin kuffert. Han 
ligner måske mest af alt et tyrkisk mod
stykke til "kulturforskeren" Uffe Øster
gård, der også tror sig hævet over sin kul
rur. Sådanne forskeres utopier er farlige at 
følge, fordi deres holdning ikke deles af 
det store "uvidenskabelige" flertal af de
res landsmænd. De fleste tyrkere har 
næppe lige så nemt ved at afskrive deres 
kultur som Necef, ligesom få danskere er 
så troløse som Østergård. T øvrigt er der 
desværre en vigtig forskel mellem Necef 
og Østergård: Den sidste er vi som lands
mænd tvunget til at trækkes med. 

"Det virker som om en del indvandrer
politikeres eneste kulturelle kapital er de
res hudfarve og deres etniske (tredje ver
dens) herkomst, som de hele tiden bruger 

for at give danskerne dårlig samvittighed 
med antydninger om imperialisme, racis
me ol.", skriver Necef. Han kommer med 
et forslag til indvandrerpolitikerne: "et 5-
årigt moratorium for at beskylde det dan
ske samfund, pressen og politikerne for at 
være racister." Racisme-beskyldninger 
virker efter hans mening som en sovepu
de for indvandrerne, som i stedet bør bru
ge 5 år på selvkritik. Man kan tilføje, at 
brodden i den såkaldte musikgruppe TV 
2 's kendte sang bør vendes: "Det er alt
sammen racisternes skyld", er de rrem
mede sociale taberes løsen. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvad Necef 
vil anbefale, når hans drøm om generel 
assimilation, der modsiges af al erfaring, 
har spillet fallit i virkeligheden. Vil han i 
den forværrede situation om 5 år anbefa
le genoptagelse af racismebeskyldninger 
mod danskerne? 

Vi må principielt fastholde, at et lands 
fremtid er et anliggende udelukkende for 
landets oprindelige beboere, og vi vil vide 
at værge os overfor anslag mod denne ar
veret. 

Peter Neerup Buh/ 

Ikke kun for børn 
Kenneth Grahame: 
Venner på vandring. 
Den tåbelige tudse. 
Vinden i Piletræerne I og 2. 
(Gyldendals Forlag, 1993. 134 
og 154 sider. 116 kr.). 

Det er en af verdenslitteraturens perler, 
som hermed endelig atter kommer på 
dansk - sidst var i 1940. Historierne om 
dyrene ved floden har siden de første 
gang udkom på engelsk i 1908 været el
sket af både børn og voksne i mange lan
de. En af dem var USA's præsident Thco
dore Roosevelt, som på grund af s in be
gejstring for "Vinden i Piletræerne" en
gang besøgte forfatteren Kem1eth Gra
hame i England i forbindelse med et offi
cielt besøg. Grahamcs værk er helt uden 
den sentimentalitet, som ofte skæmmer 
bøger for børn, så den fandenivoldske 
storvildtjæger og politiker Roosevelt kun
ne læse de munrre og dybe fortællinger 
Ira flodbredden igen og igen. Det sanune 
kan vi - måske uden at tænke over moti
verne bag fortællingerne. 

"Vinden i Piletræcme" kan analyseres 
Ira flere vinkler, men ingen analyse vil 
kunne fjerne glæden ved at læse om de fi
re udødelige, herlige, fuldendte karakte
rer: Tudse, Rotte, Muldvarp og Grævling. 
Bogen blev skrevet som godnathistorier 
for Grahames søn, men samtidig er den 
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en original samfundssatire. Grahame var 
en af Englands ledende bankmænd, og 
med sin aristokratiske, konservative og i 
det hele taget ''typisk engelske" holdning 
var han foruroliget over socialismens 
fremmarch. Da væslerne og lækattene fra 
Vildskoven erobrer Tudseborg, mens den 
selvglade Tudse er i fængsel efter at have 
stjålet en bil, er det Grahames levneds
skildrer Peter Greens utvivlsomt rigtige 
tolkning, at Grahame her har udtrykt sin 
frygt for proletariatets revolution forårsa
get af overklassens uansvarlighed. 

Tudseborg erobres kun tilbage på 
grund af Grævlings, Rottes og Muldvarps 
ansvarsfølelse. 

Tudsebo,g generobrcs: Rotte, Tudse, Muldvarp 
og Grævling jager de uindbudte indtrængere 
rHbage i Vikiskoven, hvor de hører hjemme. 

Det tæt sanunenknyttede samfund ved 
ftoden er et billede på Grahamcs sam
fundsideal. Kun ansvarsfølelse og mange 
uskrevne regler for adfærd sikrer det mod 
kaos i kampen mellem Os og Dem. At 
svigte sine pligter er at forråde sine ven
ner. I sin for tiden meget omdiskuterede 
bog "Det eneste sande Paradis" (se Dan
skeren 1993 nr. 6, s. 19) er det netop et 
sådant samfundssyn, Christopher Lasch 
tilslutter sig i sit forsvar for borgernes ret 
til ar værne traditionelle værdier som 
pligt, anstændig moral og lovlydighed og 
ikke mindst deres lokalsamfund mod ind
greb, idet dets indre sammenhold, "stam
meloyaliteten", giver livsfylde og orden. 
For Lasch er "et livskraftigt medborger
ligt liv'' bestemmende for kulturens ni
veau, og det livssyn, h.an anbefaler, sam
menfatter han som "forundring" overfor 



verden, hvilken også af Grahame kaldes 
"den mest uvurderlige besiddelse for 
mennesket" . Lasch fastslår, at begræns
ning er nødvendig for livsintensitet, kos
mopolitismen er en blodløs abstraktion. 
Man husker Rottes o rd til Muldvarp: 
"Bag Vildskoven konuner den Vide Ver
den. Og det er noget, som ikke betyder 
noget, hverken for dig eller m ig. Jeg har 
aldrig været der, og jeg tager aldrig der
hen, og det gør du heller ikke, bvis du 
overhovedet har nogen fornuft Nævn det 
aldrig igen, hvis du vil være så venlig." 
Som Grahame andcL~teds skrev, er man 
først rigtig hjemme, når verden er lukket 
ude. 

Der er ingen tvivl om, hvor Grahames 
hjerte befandt sig. Han vakte engang for
undring i et selskab ved under en diskus
sion om en europæisk tronfølger, som da 
var på besøg i London, at erklære: "Ja
men han er sort", som om del afgjorde sa
gen. Da man bad om en nærmere forkla
ring, svarede han mildt: "Jeg opdeler hele 
den europæiske befolkning i engelske 
folk og sorte." Blandt Grahames mange 
beundrere var dog Tysklands kejser Wil
helm, som på sin yacht " Hohenzollern" 
kun havde to bøger: Bibelen og Grahames 
børnebog "The Golden Age." Theodore 
Roosevelt bad Grahame om et signeret 
eksemplar af denne bog, men han blev 
endnu mere beg~jstret for "Vinden i Pile
tr-æeme", da den udkom. Desværre er den 
danske oversættelse sprogligt en del fatti
gere end originalen, og den er sjusket 
(f.eks. er " Wide World" oversat "vilde 
verden"). 

Grahames lange række af essays, artik
ler og digte op mod århundredeski ftet er 
for del meste opgør med victorianismens 
snærende bånd og skildringer af, hvordan 
"den ensidige læggen vægt på materielt 
fremskridt, accelerationen a f livets ha
stighed udover menneskets naturlige evne 
udsultede og forkrøblede den menneske
lige sjæl." 

Grahame kritiserede "den ensidige ud
viklings dumheder, sansernes hentæring 
forårsaget af for meget kold og rationel 
logik." Overalt så han korruption og for
dærvelse: I indust-riens " fremskridt", i 
samfondets politiske kræfter og i hjerter
ne på dem, der burde have været hans 
medkæmpere, nemlig de intellektuelle og 
kunstnerne. "Vinden i Piletræeme" blev 
hans hovedværk, og heri afspejledes også 
tydeligst de værdier, som alt id må være 
de bærende i kampen mod enhver op
løsnings kræfter: Hjemfølelse, sammen
hold og et stadigt, muntert gå-på-mod. 

Grahames værk er den bedst tænkelige 
boggave til børnene - så kan man altid 
låne det af dem. 

Peter Neerup Buh/ 
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Heraf købt inventar .......................... ....... ............ . 
Afskrivning inventar ............................... ........... .. 
Indbetalt til ungdomsfond .... ................... ............ . 
Diverse forskydning gæld ..................... .............. . 

Likvide beholdninger 31.12. 1993 ...... ................ . 

Obligationer, 250.000 Dansk Stat 9% 1994 ....... . . 
Tilgodehavende renter m.m . ................. ....... ....... . 
Inventar primo ............................... .... ............. ..... . 
Køb .............. ........................................................ . 
Afskrivning over 3 år .......................................... . 

Aktive•· ialt 

Passiver 
i?genkapital 1.1.1993 ............... ................. ......... . 
Arets overskud ............................ ................. .... ... . 

Egen.kapital 31.12.1993 ....... ................. ............. . 

HCS ungdomsfond ............... ................. ............. . 
Skyldige omkostninger ....... ................... ............. . 

Gæld ialt .............................. ................................ . 

Passiver ialt 

Ovenstående regnskab for 1993 for Den Danske Forening 
har jeg revideret. Jeg har afstemt likvide midler pr. 31. 
december 1993 og kontrolleret at renterne er medtaget 
for 1993. Revisionen har ikke givet anledning til be-

79.375,20 
4.500,00 

17.464.63 
20.736,21 
17.550,00 
11.428,70 

52.508,85 
17.464,63 
20,736,21 

mærkninger. T Kort 
Århus, den 16. februar 1994 Revisor 

735.447,61 
407,00 

32.500,00 
4.500,00 

56.927,37 

829.781,98 

150.824,50 
4.986,35 

24.180,30 
2.056,35 

15.092,22 
392.988,12 

14.429,95 
11.449,28 
58.588,00 
55.075,50 

750.406,78 

79-375,20 

226.336,94 

107.125,48 

333.462,42 

249.625,00 
2.750,00 

49.237,27 

635.074,69 

529.720,79 
79.375,20 

609.085,99 

17.550,00 
8.428,70 

25.978,70 
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Foreningsnyt 

BESTILLINGSSEDDEL 
GRATIS MATERIALE til akkvisitionsformål: 

__ stk. Særnummer af Danskeren "Sådan ligger Landet", 1993-udgave 

-- stk. særnummer af Danskeren "Fakta om indvandringen" 

__ stk. 8-siders blad i Danskerens format "Pas godt på Danmark" 

__ stk. lille 3-fløjet folder "Pas godt på Danmark" 

_ _ stk. lille 3-fløjet folder med spørgsmålstegn udenpå 

_ _ stk. 8-siders blad i Danskerens format om DDF "Her er vi" 

__ ark. små runde klæbemærker med DDF-logo (35 stk. pr. ark) 

__ stk. klæbemærker (7 x IO cm) med DDF-logo, adresse og 
"Pas godt på Danmark" 

_ _ stk. "visitkort'' (6xl0 cm) med formålsbestemmelsen, annoncetekst 
og blanket for materialerekvisition 

__ stk. Miniplakat "30.000 hjemløse" 

__ numre af Danskeren (uspecificeret) 

Materiale! bedes sendt til (brug venligst blokbogstave,): 

Navn: - - ----------------------

Adresse: - ----------------------
Kuponen indsendes til Den Danske Forening, Boks 411, 8100 Århus C 

PRISSAT MATERIALE (trykomkostning, moms og forsendelse): 

Register til Danskeren til og med årgang 1993, pris 30 kr. 
Ole Hasselbalch: "Viljen til Modstand", 73 sider, pris 20 kr. 
Ole Hasselbalch: "Svig", 96 sider, pris 30 kr. 
Eduardo Farah: "Økologisk Ideologi I", 200 sider, pris 37 kr. 
Komiteen mod Flygtningeloven: "Hvad med Danmark", 187 sider, pris 25 kr. 

Nina Bjømeboe: "Manden, deroverlevede sin skæbne. Harald Nielsen 1879-195T; 
30 I sider, pris 83 kr. 

Mogens Glistrup: "De fremmede i landet", 2. udg., 1994, ca 634 sider, 550 kr. 

Bestilling på dette materiale afgives ved indsættelse af beløbet på OOF's girokon
to med angivelse af bestillingen og ønsket stk.tal pA kuponens meddelelsesrubrik. 

BEGRÆNSET RESTOPLAG (sælges kun til biblioteker o.l.): 

DDF: "5 år for Danmark", 79 sider, 1992 
DDF: "Danskeren", årgang 1987-93, indbundet incl. register. 
Dette materiale må lånes gennem bibliotekerne. 

DIVERSE: 

Ole Hasselbatch: "Den offentlige mening", 70 kr., bestilles gennem Han
delshøjskolens Boghandel, 8210 Århus V og sendes fra denne pr. efterkrav. 

22 DANSKEREN • NR. 5 - NOVEMBER 1994 

Klistermærker - hvor? 
Foreningen har modtaget et par klager 

over, at vore klistermærker er sat op de 
forke1te steder. 

Tænk venligst over, hvor de bør sættes 
op. Det er f.eks. ikke god reklame for os, 
hvis de bruges på private butikkers vindu
er og lignende steder, hvor de generer in
dehaveren. 

Så er det 
snart Jul! 

DDF kører nu på 8. år med samme 
mindstekontingent - I OQ kr. 

Heraf går ca. 75 kr. til udsendelse af 
5 numre af Danskeren (inkl. porto), 
medens komorhold, administration og 
telefonsekretariatet (inkl. telefon, fax 
m.v.) koster 25 kr. 

Derefter er der ikke en krone tilba
ge til del oplysningsmateriale, vi ud
sender i store mængder (f.eks. til sko
leklasser). Der er ikke penge til at le
vere Danskeren til presse, politikere 
o.s. v. Der er ikke penge til noget års
skrift. Der er ikke penge til ekstra
numre eller særnumre af Danskeren. 
For slet ikke at tale om annoncer i 
pressen. 

Og vi fftr ikke en krone i tilskud fra 
det offentlige, fonde eller andre herli
ge kilder. 

I gennemsnit betaler hvert medlem 
da heldigvis også ca. 200 kr. om året. 

Men vi har et generationsproblem. 
Blandt vore medlemmer bliver der fle
re og flere unge uddam1elsessøgende 
med stram økonomi. Vi har også man
ge arbejdsløse og pensionister med 
meget tomme lommer. 

Vi beder derfor dem, der har mulig
hed for at hjælpe med at holde skuden 
i søen, om at betænke os. 

De, der inden 15/12 betaler, så at de 
samlet har ydet mindsc 300 kr. i år, vil 
til gengæld få det ekstra mateiiale, vi 
er ude af stand til at finansiere inden 
for vort grundbudget. 

Med venlig hilsen, 
Styret.sen 



Møder 
Roskilde 
Sted: 

Taler: 
Emne: 
Arrangør: 

Sted: 

Taler: 
Emne: 

Arrangør: 

Onsdag 26. oktober kl. 19.30 
Kildegården, Helligkorsvej 5, 
Roskilde. Lokale 330 
Cand. j ur. Knud Eriksen 
Folketingsvalget 
DDF 

Mandag 21. November 
kl.19.30 
Grønnegades Kaserne. 
Lokale 219. 
Cand. jur. Knud Eriksen 
De "humanitære" 
organisationer 
VernerHolm 

Høstfest 
En vellykket høstfest afholdtes 17. sep

tember i Hillerød. 
Der var ca. 55 deltagere, som h0rte fo

redrag af fuv. lektor Poul Boeg og deltog i 
forskellig underholdning. 

DANSKEREN 
udgives af Den Danske Forening, hvis fonnål er på folkestyrets grund. 
uatliængigt af økonomiske O<J politiske inlertsser at sikre dansk kulnir. 
sprog og levevis i en verden, der trues af kaos, ovcrl,cfolkning_, vold og fa
natisme. 
foreningens medlemmer modtager bladet for deres rnedlernskootingent. 
Ikke-medlemmer kan abonnere p§ bladet for 125 kr. orn året. Jndmeldel
ses- og bestilli1\gSkupon se nedenfor. 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evt. kopier af det) og 
foreningens andre tryksager må ikke omdcles privat sammen med tryk
materiale fm anden kilde eller med på fort tekst. logo el.Ugn. 

Foreningens adnsse: Postboks 4L I, 8100 Århus C. 

Telefonsekretariat: Tlf. 8613 24 Ol. Giro: 4 S4 75 51 
Redaktion: 
Dr. phil. Sune Dalgård (ansv. red" styrelsesmed!.), 1Jf. og fax 31 55 18 02 

Mødekon.su.lent: Muret Poul Vinlher Jensen (styr.med.I.), tlf. 7S 610849 

Juridisk bistand: Advokat Folmer Rciodcl (styr.medl.)t tlf. 33 l5 19 92, 
telefax 33 15 5 I 96 

Lokale kontaktpersoner: 

København: Peter Neerup Buh! (styr. medl.), tlf. 31 59 77 40; Jette 
Street, tlf. 32 50 05 54, Kim Munster, tlf. 44 53 19 51 (Herlev; daglig
stucmø<lc hver 2. torsdag kl. 18.30). 

Nordsjælland: Prof., jur. dr. Ole Hasselbaleh (form.), tlf. 42 19 15 54, 
Henrik Søndergaard, tlf. 48 24 25 88. 

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

Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 5387 80 32 
Fyn: Fhv. poli1iassistent Erik Dago, tlf. 62 22 56 58 

Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med!.), 
tlf. 74 43 51 57, Kai Pedersen, tlf. 75 44 50 27 

SydøstjyUand: Fhv. overlærer Ingrid Mathorne, tlr. 75 614776 

Østjylland: Fhv. trafikkontrollør Palle Krog, tlf. 86 99 23 31 
Vestjylland: Sygeplejerske Ki,sten Fog~ tlf. 97 42 91 31 

Nord,·estjylland: I IF-studerendc Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66 

r-ordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bcring, tlf. 98 14 71 12 
Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen, mc-n kan formidle ko1ltakt lil den. 

Indmeldelses- og bestillingskupon 

0 Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. årligt), der 
inkluderer lilscadclsc af Danskeren, til foreningens 
adres.<;e eller på dens pOStgirokonto 4 54 75 51. 

D Jeg ø,,sker n-1ere information om Den Danske Forening. 

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

Navn: 

Gade, vej m.m.: 

Postnr. og -distrikt: 

Kuponen bedes indsendt ri/: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks41J, 8/00ÅrhusC. 

DANSKEREN • NR. 5 • NOVEMBER 1994 23 



Racistisk lov 
I Danskerens juni-nummer fortalte vi, 

hvordan nogle studenter i Århus blev 
idømt strenge bøder for at have opsat en 
plakat af "racistisk" indhold lavet i byens 
underjordiske "modstands"m.iljø. 

17/6 aftrykte EkstraBJadet vor artikel 
og bragte tillige et billede af den forbudte 
plakat. 

Det er naturligvis meget, meget mær -
keligt, hvis en stor avis kan offentliggøre 
en ulovlig plakat i titusindvis af eksem• 
plarer, medens nogle fattige studenter, der 
bliver antruffet under opsætning af et par 
stykker i en mørk smøge, uden videre 
dikkedarer slæbes for retten. Så vi spurg
te politiet, om EkstraBladets offentlig
gørelse af plakaten ikke også er en over
trædelse af "racisme" -paragraffen. 

Det synes politiet ikke. I svaret (af 18/8 
1994), siges det således, at straffelovens 
racismebestemmelse må fortolkes ind
skrænkende af hensyn til ytringsfriheden, 
samt at EkstraBladets artikel tilgodeser 
en åbenbar almeninteresse og er afbalan
ceret og alsidig 

Man kan d iskutere plakatens smag
fuldhed. Men skal politiets ressourcer vir
kelig bruges på at jagte studenter i de 
århusianske smøger i anledning af noget, 
der mest af alt ligner en studenterspøg? 

Det forlyder i øvrigt, at studenternes il
legale trykkeri har arbejdet på overtid for 
at klare den efterspørgsel, presseomtalen 
har skabt. 

0.H. 

P.S. 
Bemærk, at det åbenbart fortsat er 

straffrit at tilsvine danskente - Danmarks 
oprindelige befolkning - med "racisti
ske" fejlfarve-skældsord som de "maddi
kefarvede danskere", der trænger til at få 
deres "blod" blandet op med mere mørk
lødede folks, så vi bliver mere robuste. 
Det kan frit trykkes i EkstraBladet (1/12 
91 ) og forfølges trods anmeldelse ikke af 

anklagemyndigheden (se Danskeren 1992 
nr. 6 s. 4). 

Er det lighed for loven? EJier diskrimi
nation? EJier måske racisme? 

S.D. 

find 16 fejl 

Sådan er der jo forskel på Kong Salo
mon og Jørgen Hattemager. 

Da mange medlemmer har spurgt, hvad 
det overhovedet er, balladen går ud på, af
trykkes den omstridte plakat vedstående. 
Danskerens redaktør påtager sig risikoen 
for i den anledning at blive kørt bort i 
salatfadet - ligesom redaktøren blev sat 
fast i december 1944 af det tyske sikker
hedspoliti for overtrædelse af datidens 
censurbestemmelser. 

Kampen mod intolerancen 

find 5 fejl 

Et par brushoveder i DSU på Fyn, 
Kasper Hyllested og Johannes Jensen, 
prøvede i eftersommeren at starte en per
sonkampagne mod Ole Hasselbalch. Tan
ken var, at skoleeleverne på Fyn skulle 
sende prof. Hasselbalch det viste post
kort. 

DSU har aldrig opført sig uartigt over 
for DDF. Aktionen må derfor nok tilskri
ves de to herrer mere end DSU som 
sådan. DSU's landsorganisation nægtede 
da også at yde tilskud til trykningen af 
den særprægede forsendelse - og post
personalet på Fyn nægtede med henvis
ning til postloven at videresende den. 

De håbefulde unge herrer er langt ude 
på den tynde is. F.eks. fortæller Kasper 
Hyllested i EkstraBladet 29/8, at Ole 
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Hasselbalch siger, de fremmede er dege
nererede. Det er opspind. I DR fortalte 
han 4/9, at formanden endog hylder de 
Hitlerske, ariske raceteorier. Han mener 
også, at der er dom for, at Ole Hasselbalch 
er "fremmedhader". Det passer ikke. 

Der er kommet en del sympatitilkende
givelser til Ole Hasselbalch i anledning af 
den intolerante kampagne mod ham -
herunder også fra andre DSU-afdelinger. 
I Svendborg var der kun 10% af gymnasie
eleverne, som overhovedet viste interesse 
for kortene. Ved kampagnebussen, der 
blev stillet op i byen, observeredes ikke 
en eneste. 

Der er nu blevet udtaget stævning imod 
Kasper Hyllested for kampagnen. Så får 
vi se, hvor længe modet holder hos ham. 
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