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STASIkollaboratørerne
Efter Murens fald er skeletterne
begyndt at rasle i skabene. Herhjemme har vi hidtil ment, at det var de
tyske skabe, der raslede mest. Men
nu viser det sig, at også en del af vore egne har et ubehageligt indhold.
Se artiklen på s. 3.
Kun få vil i dag benægte, at det
østtyske kommunistregime stod for
tvang, terror og undertrykkelse. Det
har hundredtusinder af uskyldige
mennesker, som blev født på den
forkerte side af Muren, måttet sande.
Også før Murens fald var dette
imidlertid vel.kendt i Danmark. Den,
der ønskede at se, kunne også se,
hvad der foregik. Alligevel har netop nogle af dem, der mest ihærdigt
fremstillede sig - og stadig fremstiller sig - som vogtere for fornuften
og moralen, været dårligst til at se
dette. Bandit-regimet skulle såmænd
bare tage en anden frakke på og tale
lidt til dem om mellemfolkelig forståelse og afspænding, så faldt de
ind i den rolle, Østberlin tilrettelagde.
Den "fodnotepolitik", som det "alternative sikkerhedspolitiske flertal"
med Det Radikale Venstre i spidsen
påtvang Danmark i 80'erne, og som
distancerede os fra vore alliancepartnere i NATO, blev skabt på denne måde. Og Danmarks Radios tamperier på den jævne dansker skete i

bedste forståelse med de østtyske
kolleger.
Der findes ingen undskyldning
for det, disse mennesker gjorde. De
satte vor sikkerhed på spil for at kunne pleje deres forfængelighed og ønsketænkning. Og de opmuntrede ved
deres føjelighed over for løgnen et
slyngelregime og forlængede dermed uskyldige menneskers lidelser.
Hvad i alverden har også Poul
Schli.iter tænkt på? Han må jo dog
have kendt til, hvad der foregik hos
de radikale regeringspartnere? Alligevel valgte han altså at sætte kikkerten for det blinde øje i stedet for
at lægge kortene på bordet og lade
vælgerne fælde dommen.
Dette er ikke sagt for at triumfere
over vore hjemlige medløberes
dårskab. Det er sagt, fordi disse
medløbere jo altså stadig forsøger at
optræde som åndelige vejledere. De
kæmper i dag med henvisning til
"anstændigheden" og "humaniteten" for at få et "multietnisk'' Danmark.
Derfor bør det huskes, hvad de
står for, hvor som helst de måtte
dukke op med deres løftede pegefingre og alvorlige, medlevende
øjne:
De står for den afgrundsdybe stt1piditet, der kendetegner den, som aldrig kan blive klogere!

Racisme-fiasko
"Racismearbejde er slået fejl" erklærer en overskrift i Jyllands-Posten 7/8 96. Ifølge artiklen er det nemlig ikke lykkedes
politiet at finde nogen racistisk chikane, selv om man ligefrem
har lavet et opsøgende arbejde.
Det havde vel så været mere naturlii,>t, om overskriften konkluderede, at politiets "racismearbejde" var unødvendigt, og at
betjentene hellere skulle have jagtet rockere og narkoforbrydere.
Det såkaldte Dokumentations- og Rådgivningscenter om Racediskrimination afviser imidlertid energisk, at der ikke skulle
være nogen nævneværdig racistisk chikane. Men "Centeret'' lever jo også af"den voksende racisme".
Centerets holdning til resultatet af politiets anstrengelser sættes i relief af, hvad den tvangsgiftede tyrkiske kvinde Behicc
Giikdemir udtalte i Jyllands-Posten 21n 96: "De, der siger, at
danskerne er racister, er de mænd, som lover foreninger og kritisererfor atfii. penge og kontore,: Vi skammer os over dem. Danskerne er ikke racister."

Man kan kun være tilfreds med, at danskeme igen har vist sig
som et civiliseret folkefærd, der ikke slår andre på tuden eller chikanerer dem. Men man kan også meget vel forstå, at de kredse,
der lever af at påstå, at danskerne opfører sig anderledes, end de
faktisk gør, ikke ser med begejstring på politiets magre resultat.
Derfor skal man næppe forvente, at racisme-jægerne i "Dokumentationscenteret" indstiller deres virksomhed. Snarere må vi
vente en intensiveret indsatS for at udpege racisme der, hvor der
ingen er.

at udvise udenlandske narkohandlere (se Oet Fri Aktuelt 20/8
1996).
På baggrund af det skingre skrål fra den kunstige lobby kan
ministrene give det udseende af, at de forsvarer danske interesser og kun modstræbende giver efter på grund af hensynet til "intemationalc konventione1'' - hvis indhold fortaber sig i det hin1melblå; og de overfører med største lyst flere og flere af skatteydernes penge til centret, som så kan få råd til at ansætte endnu
flere folk, som kan udsætte politikerne for det pres, de ønsker at
blive udsat for.
Centret med det imposante navn er blot et eksempel blandt
mange. Nævnes kunne også Dansk Flygtningshjælp og dens fil.
ial Det Danske Center for Menneskerettigheder og et hav af andre foretagender, som holdes i live i kraft af de offentlige kasser.
Tilsvarende er der etableret en række nævn af "eksperter",
som er villige til at "presse" rege1i ngen i den retning, den ønsker
at blive presset, f. eks. Nævnet for Etnisk Ligestilling og Indvandrerrådet.
Oer er tale om, at magthaverne misbruger offentlige midler til
at styre den offentlige debat, godt hjulpet af en presse, der forlængst er holdt op med at være demokratiets vagthund.
Den Danske Forening er ikke mai,•t.baverne velbehagelig og
modtager derfor ikke en krone i offentlig støtte. Foreningen klarer sig med støtte fra det danske folk. Den Danske Forening er
nemlig en ægte folkelig græsrodsbevægelse.

Vranjo
Pression på bestilling
Danmark er foreningemes land. Når et antal danskere finder
ud af, at de har fælles interesser, danner de en forening. Det være
sig sportsforeninger, foreninger af frimærkesamlere eller stjernekiggere, partiforeninger eller økonomiske eller politiske interesseorganisationer.

Så længe foreningsvirksomheden bygger på frivillighed, interesse og engagement er foreningerne en værdifuld del af samfundslivet. I kraft af specialviden yder foreningerne et værdifuldt
bidrag til den demokratiske debat.
I de senere år bar de politiske magthavere imidle1tid indført en
kategori af misfostre i foreningslivet. Ved hjælp af offentlige
økonomiske midler opretter ledende politikere så at sige selv foreninger. Hensigten er, at disse kun~-tige foreninger skal fremsætte krav og synspunkter, som ved hjælp af villige medier skal tage sig ud som folkelig opinion. Magthaverne kan så give det udseende af, at de modstræbende er nødt til ar give efter for folkeligt pres, mens de i virkeligheden fører den politik, som de ønsker at føre.
Et eksempel på et sådant misfoster er "Dolmmentations- og
Rådgivningscentret for Racediskrimination", som er en knopskydning fra indvandrerorganisationen LN D-SAM. Centret (og
IND-SAM) ville næppe have eksisteret, hvis det ikke havde
været for massive økonomiske tilskud og opbakning fra den siddende regering - først og fremmest via indenrigsministeren.
Med visse medier som villige redskaber har dette center "presset" justitsministeren til at beordre politiet til at spilde knappe
ressourcer på at jage ikke-eksisterende "racister". Arbejdsministeren er blevet "presset" til at indføre "etnisk ligebehandling" på
arbejdsmarkedet, som der ikke er dækning for i FNs racismekonvention. Senest bliver indenrigsministeren "presset'' til ikke
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Dette er det russiske ord for ønsketænkning i området mellem
sandhed og løgn. "Vranjo" er noget, som gentages igen og igen,
og som man derfor lader som om man tror på, fordi det er det bekvcmmeste. Men også noget, som intet har med denne verdens rea1iteter at gøre. Når Jeltsin f.eks. for 29. gang dekreterer afslutning
på krigshandlingerne i Tjetjenien, så er det "vranjo".
Den slags kender vi også til i Danmark. Vi har bare aldrig før
hafl et ord for det. Det kunne der ellers godt være behov for.
Tænk bare efter: StatSgælden (på de over 700 milliarder) betyder
ikke noget som helst for de kommende slægtled, der skal betale
pengene tilbage. "Vore nødder knækker vi selv", som de store arbejdsmarkedsorganisat.ioner sagde i 1972 for at få folk til at
stemme ja til EF. Og "unionen er stendød'', som Poul Schliiter
sagde næste gang, det var aktuelt.
Eksemplerne er legio. På indvandringspolitikkens område vader man ligefrem i dem: Oet er bare et spørgsmål om at "integrere" de fremmede, hedder det sig - omend den integration, politikerne taler om, gør det muligt for de fremmede at etablere sig
her med bevarelse af helt uacceptable kulturtræk. "Vi inviterede
dem selv", siges det - selv om vi ikke på noget tidspunkt bar inviteret den vrimmel, der nu optræder i ghettoerne. "Man skal
hjælpe mennesker i nød", hedder det sig - selv om ethvert barn
er klar over, at der kunne hjælpes hundredfold flere ude i verden
for de beløb, der under dette påskud investeres i forsørgelse af
indvandrere og flygtninge her. "De internationale konventioner
kræver det af os" - hvilket er lodret løgn.
Disse bekvemmelighedspåstande har kun et formål, nemlig at
give folk noget at eftersnakke, så at de har et påskud til at blive
siddende i sofaen. Påstandene har intet med virkeligheden at
gøre. De påvirker derfor heller ikke virkeligheden og løser ikke
de enorme problemer, der tårner sig op i horisonten.
Vi mangler bare at få føjet et supplement til ordbogensvarende til ordet "vranjo" i den russiske.

Det evige medløberi
DDR-arkiverne, herunder sikkerhedstjenesten STASI's arkiver, er blevet åbnet. Herved er
afsløret et forbløffende samarbejde mellem en del danske toppolitikere og opinionsdannere og
DDR-forbryderne.
Af Ole Hasselbalch
Det var i det lyse forår 1988 på den
skønt beliggende Krogerup Højskole lige
ved Louisiana i Nordsjælland - nærmere
betegnet i dagene 16.-1 9. juni. Der holdt
Det Radikale Venstre en såkaldt mini-sil<kerhedskonferenee. "International konference for Samarbejde og Afspænding" var
arrangementets officielle titel.
Til stede fra partiet var foruden miljøminister Lone Dybkjær og økonomiminister Niels Helveg Petersen også andre
radikale ko ryfæer: Marianne Jelved, Elisabeth Arnold, partisekretær Jens Clausager m.fl. Blandt de inviterede var repræsentanter for det østtyske såkaldte bondeparti, DBD, som de radikale havde er nært
forhold til.
En af de indbudte talere var udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Han lagde ikke fi ngrene imellem men roste præsident Reagan, der i Moskva havde holdt
møde med systemkritikere, ligesom han
beklagede menneskerettighedskrænkelserne i Østeuropa.
De radikale toppolitikere gyste. Udenrigsministerens indlæg spolerede jo ganske den gode stemning. Radikalerne samlede sig bagefter undskyldende om repræsentanterne fra Bondepa.itiet, der kunne rapportere følgende til deres foresalte
hjemme i Østtyskland (DDR): "Kongeriget Danmarks udenrigsminister holdt en
tale om sit lands udenrigspolitiske aspek1er. Deri markerede han sig som en spydspids for NATO's og EF's borgerlige menneskerettighedspropaganda. Næsten alle
repræsemanter for Det Radikale r-linstre.
dog ikke økonomiminister Niels Helveg

Hvad arkiverne gemte
Nu ved vi oven i købet yderligere, at
næsten hele den del af Bondepartiets top,
der stod for samarbejdet med Det Rad ikale Venstre, var trænet som agenter for det
uhyggelige østtyske Ministerium for
Statssikkerhed - bedre kendt som STASI.
Oplysningerne herom og om de oprevne radikale topfigurer under Krogerups
bøgetræer er kommet frem i kølvandet på
åbningen af de østtyske arkiver, herunder
STAS l's . I d isse har journalisterne Mette
Herborg og Per Michaelsen tilbragt en
rwn tid med at grave frem, hvad der lod
sig finde, om ledende og opinionsdannende danskeres forhold til dette østlige misregime, der som bekendt i henseende til
forfølgelse af anderledes tænkende ikke
gav Nazityskland meget efter. Resultatet
er blevet bogen "STASI og Danmark''.
Det er il<ke så lidt, de to efterforskere
har fondet til trods for, at den øsllyske udlandsspionage desværre havde held til inden Murens fald at slette hovedparten af

s it ark iv. Studierne er bagefter fortsa t på
dansk grund, herunder i Det Kongelige
Bibliotek. Socialdemokratiets udenrigsudvalgs arkiv og Danmarks Kommunistiske Partis arkiv, der begge er placeret i det
LO-finansierede Arbejderbevægelsens
Arkiv og Bibliotek, har derimod været
spærret for undersøgerne.

"Broderpartiet"
De fundne dokumenter viser, at radikale toppolitikere plejede en helt forbavsende omgang med de toneangivende kredse
i DDR. Der var især et tæt samarbejde

med det omtalte "bondeparti,,, med hvem
man udvekslede repræsentanter til sine
kongresser, ligesom de to »partier" afstemte hinandens udenrigspo litiske holdninger. Den endelige forbrødring fandt
sted på "Bondepartiets" 11. kongres i maj
1982. Her understregede den radikale
landsformand Thorkild l\1øller i en tale til
de forsamlede DDR-pinger, hvorledes
Der Radikale Venstre så noget betyd-

Peter.ven, gav i samtaler med os gentagne
gange udrryk for, helt sponta,1t og nogle
oprevne. at talen var p,wokerende og
malplaceret."
Ocr var naturligvis ikke andre partier i
Østtyskland end kommunistpartiet. "Bondepartiet'' var fitp - en facade oprellet med
det formål at give indtryk af, at DDR havde et flerpartisystem. Et papirparti så at
sige, der bl.a. blev brugt til at etablere intime kontakter til naive men nyttige mennesker som f.eks. dem i Det Radikale
Venstre.

Jllustrotionfra bog.ens s. 27: Østtysksammenkomst med de danske venner. Fra venstre i billedet
ses Margrethe Clausager (nu "Global Generation "-kampagnen), dernæst det kommuniststyrede
Bondepartis formand Ernst Mecklenburg, og så Jens Clausager. Desuden indgår andre radiktJle
koryfæer samt den gamle STASl-agent Erwin Binder (dæknavn "Wegner'?. Den afgode gnmde
smilende og luindræklænde Mecklenl>urg er i tidens løb undergået en dramatisk forvandling:
Under Hitler var han medlem afnazisrpaniet, medenslum i DDR blev spytslikker for partichef
Erich Honecker og p!uræ11ge11de beundrer afSTASl-ministeren. armC~general Eric.It Mielke.
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ningsfuldt i at opretholde kontakterne
med de partier i andre lande, der havde
samme "arbejdsgrundlag" som de danske
radikale(!).
Disses forestilling om "broderpartiet" i
Østtyskland er lammende naiv. Ethvert
skolebarn, som gad vide og ktnme tænke,
var jo dog klar over, at der ikke tillodes
nogen afvigere fra det officielle DDR inden for de østtyske grænser.
Den, der smør' godt, kor' godt!
Men den radikale velvilje over for
"Bondepartiet" havde gode grunde. De
radikales evige tendens til at "søge forståelse" og skabe deres eget, idylliske verdensbillede ganske uafhængigt af virkelighedens hårde verden er velkendt. Så
partiet udgjorde et blødt mål for de professionelle STASl-folk.
Og så holdt radikale spidspersoner sig
da i øvrigt ikke tilbage fra at tage imod de
fordele, som kontakterne med østtyskerne
bragte inden for rækkevidde - herunder i
form af gratis-ferier på attraktive feriesteder i nabolandet, stillet til rådighed af de
ø~ityske samarbejdspartnere.
Tankevækkende er således partisekretæren, Jens Clau.sagcrs aktivitetsprofil.
Han var i front i arbejdet med at fremme
samarbejdet med DDR såvel som i bestræbelserne på at skabe 80'ernes såkaldte fodnotepolitik i det danske folketing.
Altså den politik, gennem hvilken Det Radikale Venstre og Folketingets såkaldt "alteniative sikkerhedspolitiske flertal"
løsnede Danmarks muligheder for at leve
op til aftalen mellem NATO-landene om,
hvordan man i fællesskab skulle imødegå
opstillingen af sovjetiske atommissiler
rettet mod Vesteuropa. Han var også primus motor i det organisatoriske arbejde
bag den såkaldte "verdensfredskongres",
der holdtes i København i oktober 1986,
og som af U ffc Ellemann-Jensen karakteriseredes som "et ensidigt propagandanummer arrangeret af det sovjetisk dominerede Verdensfredsråd i Helsingfors".
Clausagers kone Margrethe bistod beredvill igt i konferencens pressecenter.
Ægteparrets indsats påskønnedes bl.a.
med en gratis ferie i DDR i dagene 6.- l 5.
juli 1987 sammen med deres 3 børn.
Socialdemokratiske lig i lasten
Af det materiale, der nu er fondet i de
østtyske arkiver, fremgår endvidere, at også Socialdemokratiet på forskellig vis har
været filtret ind i den ubegribelige kollaboration østover. l bogen kan f.eks. læses
om Lasse Budtz' (formand for partiets
udenrigsudvalg) og nuværende justitsminister Bjørn Wesths deltagelse i særpræget konferencevirksomhed med de
østlige kommunistpartier. Og ligeledes
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om Lasse Budtz' egenrådige, fortrolige
samtaler med østtyskerne. Disse forklarede han bl.a., hvordan alle europæiske allierede stillede sig i stigende grad uforstående over for præsident Reagans "irrationelle" atompolitik. Ligeledes fremgår det,
at Budtz ved en bestemt lejlighed forhåndsinformerede østtyskerne om indholdet af den danske udenrigsministers forestående, fortrolige indlæg ved en samtale
med USA's præsident.
Også andre socialdemokratiske ledere
er tilsyneladende i farten kommet med på
den vogn, der kørte i den forkerte retning.
Det gælder f.eks. den tidligere formand

for Dansk Arbejdsmandsforbund, medlem af LO's forretningsudvalg og æresmedlem i Socialdemokratiet Alfred Petersen.

For øvrigt er det i relation til Socialdemokratiet interessant, at der øjensynlig i
de østtyske arkiver har befundet sig dokumentation for, at en fremtrædende socialdemokrat under den tyske besættelse var
agent for den nazityske efterretningstjeneste. Østtyskerne ønskede imidlertid ikke at afsløre pågældendes identitet. De
ville nemlig helst ikke forstyrre Socialdemokratiets stigende forståelse for de østtyske synspunkter.

Om "agenter" og andet godtfolk
Mange tror, at østmagterne ktm opererede med "agenter" - eller "spioner", som
nogle kalder del. Delle billede er alt for simpelt. Groft set er der tre typer håndlangere:
En agent er en person, som var sig helt bevidst, at han arbejdede for en fremmed
magt- hvad enten det nu var penge, forfængelighed, politisk overbevisning, afpresning mod ham/hende eller andet, der drev værket. Dem var der ikke så mange af.
En "konfidentiel kontakt" er populært sagt en person, som østmagternes repræsentanter havde et fortrolib>t forhold til, og som i kraft heraf var anvendelige i
en eller anden sammenhæng. De kunne f.eks. bruges til at berette om stemninger
og bløde punkter blandt vore politikere, journalister og opinionsdannere eller til at
indsluse en oplysning i medierne, i et parti el. lign. En konfidentiel kontakt behøver
ikke nødvendigvis at være klar over, at den anden part opfattede ham og brugte ham
som et redskab på denne måde.
Endelig kommer det, vi set fra vor side vil kalde medløberne, d.v.s. personer,
som er sådan indrettet, at de f.eks. lader sig sætte en ide i hovedet, som de så ekkoer videre eller ligefrem gør til deres egen, eller som lader sig bruge som statister i
en aktion (f.eks. en demonstration, en kampagne eller en politisk kursændring i et
parti). Medløbere anvendtes også til at skabe et (evt. kunstigt) gruppepres i organisationer og partier til fordel for den politik, østmagterne ønskede. Lenin kaldte den
slags medspillere for "nyttige idioter".
Medløberne er altså mennesker. der inden for visse rammer er psykologisk manipulerbare.
Det er i sagens natur lettere at få folk til at virke som medløbere end som agenter og konfidentielle kontakter. Det skYldes, at en medløber både over for sig selv
og omverdenen lettere kan dække sig under, at det, han eller hun gør, blot er udslag
af en politisk indstilling, som er tilladelig i et frit samfund, og at det, han/hun ligger under for, højst er almindel ig reklame og lobbyvirksomhed. Grænsen mellem
den ret til at lade sig overbevise, som enhver har i et demokrati, 0<6 den illoyale spillen efter en frenuned magts pibe, er da også uendelig svær at trække. Medløberen
kan i mange tilfælde kun identificeres gennem vurdering af, om de konsekvenser,
medløberen burde indse, hans eller hendes handlinger har for en fjendtlig, fremmed
magt, sandsynl ig,•is er fordelagtige for denne og til skade for hans eget lands sikkerhed.
Medløberne er i virkeligheden de farligste. Det er jo nemlig langt lettest for en
udenlandsk påvirkning~1jeneste at opnå denne form for hjælp. Og et blot nogenlunde udbredt medløberi på centrale områder i rette øjeblik kan være overordentlig
effektfuldt. Det kan, som eksemplet med Det Radikale Venstre viser, ende med en
regulær politisk kollaboration.
Det mcdløbcri, den radikale top såvel som enkeltpersoneme her præsterede uden at nogen af dem vel på noget tidsptmkt har gjort sig dybere overvejelser over
helheden i det, de bidrog til - skabte samlet et gruppepres i partiet til fordel for
NATO's modstandere. Dette kunne meget vel være blevet fatalt for os, hvis Muren
ikke var brudt sammen i kraft af vore alliancepartneres fasthed.

Danmarks Radio
Det vil næppe undre nogen, at de østtyske arkiver også viser sig at runune dokumentation for, at Danmarks Radio omfattende og vedvarende kollaborerede med
kollegerne i DDR. Af den grund kendes
nu f.eks. den første TV-direktør Laurits
Bindsløvs holdning til, hvilke principper
DR skulle forvalte sit monopol ud fra.
Herom har han nemlig haft en fortrolig
samtale med den østtyske ambassadør i
København. Og denne indberettede så
DR-direktørens betragtninger hjem til
DDR '.s udenrigsministerium: "Bi11dsløv
udtalte, at han sd sin opgave i at få Danmarks Radio/tv til at danne modvægt mod
de borgerlige og konservative aviser og
tidsskrifter - "Akluell" og ''Land og
Folk" var den eneste arbejderpresse - og
således yde sit bidrag til alsidighed, selvom det skulle medføre kritik for vens/Jr;-

Den radikale tragedie
Man må erkende, at der tilsyneladende
er et tilbagevendende problem af denne
art i dansk politisk kultur - centreret især
om Det Radikale Venstre, der med det nu
fundne nærmest har placeret sig som hovedperson i en dansk tragedieføljeton.
Det var som bekendt Det Radikale Venstre, der allerede i 30'erne beredte vejen
for den skamløse og ulyksalige samarbejdspolitik med Nazityskland (se bl.a.
undertegnedes bog "Opinionskampen
i 933-45").
Det var altså, som den nu udkomne bog
viser, også de radikale, der rullede den rode løber ud for rødnazistcmc østfra.
Og så var del jo da for øvrigt ligeledes
de radikale, der som tungen på vægtskålen og afgørende for Schliiter-rcgcringens

fortsatte eksistens (som partiet havde
været det for Staunings socialdemokratiske regering i 30'erne) fik presset den
flygtningelov igemiem Folketinget, der
åbnede dørene for folkcvand1ingen fra
Den 3. Verden.
Meget apropos, så blev den ihærdige
Jens Clausagers kone og meddeltager i
østtysk gtatis-ferie, Margrethe Clausager,
nøglefigur i den såkaldte Global Generation-kampagne, som med forbillede i den
nazistiske propagandaminister Goebbels'
succes forsøger at "opdrage" danske skolebørn til det multietniske samfund.
Ole Hasselbalch
Mette Herborg og Per Michaelsen:
STASI og Danmark. 272 sider. 275 la:
Forlaget Kay Holkenfeldl, 1996.

orientering."

De, der lod sig bruge
Hertil kommer et ikke helt uanseligt
antal personer, der på en eller anden måde
blev bru">t eller forsøgtes brugt afSTASlfolkene. F.eks. nåede Venstres Poul Hartling da i 1976 i al fortrolighed - under en
hemmeligholdt rejse til Østtyskland over for den næstmægtigste mand i Østtyskland at udtrykke påskønnelse af
DDR's resultater "på det økonomiske,
kulturelle, sociale og politiske område"
og at rose den danske kommunistformand.

Kampagne skal stoppe
unges racisme
Folketinget har afsat 12 millioner kroner til et års kamp mod
racisme og fremmedhad blandt unge

Påvirkningsoperationernes metode

Bogen kan læses som en tragedie. Den
efterlader nemlig ikke megen tvivl om,
hvad der stak under den løsnelse af Danmarks forhold til de NATO-allierede, som
fandt sted i 80'emes fodnoteperiode:
Løsneisen forårsagedes afSV'.lge, naive,
samarbejd~søgcndc og derfor medløberiske personligheder i det danske opinionsdannergalleri, der lirkedes på plads i deres
rolle for "verdensfreden" gennem en
målrettet indsats østfr.i.
Østtyskeme forstod tilsyneladende også meget vel de implicerede danskeres
mentalitet så godt, at det ikke V'.!r sexat~
presning eller penge, der brugtes til at dirke dem på plads. De pågældende skulle
helst J,.-unne skjule for sig selv, hV'.id det
var, de foretog sig. Så redskaberne til at fil
dem bragt ind i den tilstræbte samarbejdsrollc var de midler, der altid er virksomme
over for en dansk mentalitet: Smarte appeller til forfængeligheden, behændig udnyttelse af trangen til behagelighed og
fornøjelse samt adræt spil på ønsketænkning og trang til at søge kompromis.
Anderledes kan det skete ikke forklares.

Århus S1iftstide11de ZIIS 1995. Margre1he C/au.iager er nu forvandlet til nøglefigur i "Global
Generatiofl ". "Vi vil gå ud med/aktuelle oplysninger. som folk kan bntge i deba1ten ". udtaler hun
til St!ftstidende. Del samme vil DANSKEREN -det være hermed gjorl.
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Hvad laver de nu?
Efter Murens fald er den ekstreme venstre-

fløj, som før hengav sig til "fredskampagner''
og anti-NATO-aktiviterer, som bekendt massivt gledet over i "antiracistisk" arbejde og i
forsøget på at "mu.ltietnisere" Danmark. De
pæne mennesker, der er omtalt i bogen, og om
hvem det mindst kan siges at de var uforklarligt føjelige over for manipuJation østfra, er i
stort omfang gledet sammesteds hen. Nogle
1

eksempler curde vise problemstillingen:

ELISABETH ARNOLD ''" blandt de
forargede på Krogerupkonfereneen. Hun er
som bekendt en meget aktiv flygtninge- og
indvandrerforkæmper - ordfører for Det Radikale Venstre i dette spørgsmål-og ivrig eftersnakker af den ekstreme "antiracistiske'"'
venstrefløj. Eksempler: Deltog i november

1990 med et indlæg i mode arrangeret af"Ishøj komiteen mod Fremmedhad", hvor hun

tillagde Fremskridtspartiet skylden for den
manglende overordnede intcgl1ltionspolitik
(Land og Folk 3-4/1I 90). Ankermand i denne komite er i øvrigt Erik Jvfjkkelsen fra In·
temationale Socialister(albildet i Danskeren's
særnummer april 1993 i spidsen for en flok
hæueklædte i kamp med politiet), som også
var med i 80'ernes anti·NATO fredskampag·
ner. Ifølge Jyllands-Posten 24/1 92 er Arnold
ikke indstillet på at begrænse palæstinensiske asylsøgeres adgang til at begære deres afslåede asylansøgninger genoptaget. Tog derefter initiativ til palæstinensersætloven (efter
el møde med Morte1l Kjærum fra Menneske"
reuighedscenteret) og tændte vokslys uden
for den besatte Blågårds kirke, da der viste
sig flertal for loven (Jyllands-Posten 7/3 92).
Ntcgtede at lave loven om, da det viste sig, at
nogle af de i deres hjemlande "på livet truede" palæstinensere uden problemer havde
været på rejse til Libanon og Syrien (Berlingeren 8/3 92). Mener at det ikke kan være
meningen, der "skal lig på bordet", førend
"man tager sin del af ansvaret alvorligt.. (PO·
litiken 11/3 1992). Udtaler (Politiken l 1/3
I 992), at regeringen bevidst har overdrevet,
hvor mange pal~tinensere der omfattes af
hendes særlov, og betegner i Berlingeren
2617 92 et tysk initiativ til at hente 10.000
flygtninge pr. tog som "flot". Udtaler 1/4 93
i Jyllands-Posten, at vi bør præmiere virk·
somheder, der ansætter flygtninge, og at de
ikke skal tv:.mgsrepatrieres, samt i JyllandsPosten JO/JO 93, at et "par hundrede familiesammenførte" indvandrere om året j)(ke kan
true det danske samfund ...Det har aldrig
"'æret meningen, a1vi skulJe have færre flygt·
ninge", siger hun 12/10 93, efter i11dva11dl'i1lgsminister Birte Wei~' forsøg på at be·
grænse mulighederne for at komme herop.
Vil allerede 2412 94 (Jyllands-Posten) lade
bosnierne søge pennanent opholdstilladelse
efter to år som midlertidige asylanter her (ji~
også sammesteds f.eks. 17/3, 14/4 og 15/4
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94). Vil i B.T. 3/6 93 have politiet ti1 at tage
alvorligere på politikeres og politiske organisationers "racistiske" argumenter i debatten
og argumenterer i Jyllands-Posten 14/4 94
for politimæssige foranstaltninger mod
oazjsters ytringsfrihed.
LASSE BUDTZ var med til at svække
NATO-samarbejdet (jf. hovedartiklen). Med
i bestyrelsen for Den Danske Komite for
Kurdernes Menneskerettigheder (Politiken
I l/6 1991). Tager afstand fra Hvidovres
borgmester Britta Christensens ønske om at
sætt.e SlOp for flere indvandrere til kommunen (Politiken 6/8 1993).
LONE DYBKJÆR var også blandt de
forargede radikale kvindemennesker på Krogerup. Søger ved valget til Europa-parlamentet at opnå indvandrerstemmer og udgj.
vcr til dette formål en valgpjece bl.a. på Urdu, ifølge hvilken hun vil ari)ejde for at give
indvandrere fra den 3. verden, der har boet
her i 3 år, samme rettigheder som EU·borge"
re (Oanskeren 4/1994).
OLE ESPERSEN var med til at omlægge
SocialdemokratietS kurs over for NATO; deltog i DDR-rejser og var med til at forhandle
viderewrelsen af samarbejdet mellem DR og
det statSlige 0'Sttyske TV. Velkendt som nidkær
fremmedforkæmper. Grebet i at lyve for at
lukke mtmden på de socialdemokratiske græs·
rødder (Ole Hassclbalch, Viijcn til Modstand,
1990, s. 31 f samt Ålborg Stiftstidende 30/3
90, 9/4 90, I9/4 90, 315 90 og 17/5 90). Siger
i Berlingeren 30n 90, at DDF har medansvar
for evL selvtægt mod flygtninge. Er med til at
lobbye for at beholde de palæstinensiske kirkebesæuere her (Ekstra Bladet 21/1 92) og
mener, at det er trist, hvis det bliver nationalsport at fange ulovlige grænseoverløbere i
Sønderjylland. Vil give flygtninge, der rejser
hjem, ende! af pensionen med (B.T. 11n 91).
Finder at Uffe J;llemann-Jensen med nogle
udtalelser om, at de tamilske flygtninge udgør
et sikkerhedsproblem "appellerer til den indre
svinehund... og skaber grobund for racisme"
(Jyllands-Posten 20/6 91). Siger i Jyllands-Posten 28/8 94, at 'J<,-g er ikke i tvivl om, at den
danske Forening består af fremmedhadere ...
under krigen brugte vi ordet nav.svin, så del
er vel i orden al gøre det også i dag." (På denne baggrund har DDF vist ret til at erindre om,
at hr. Espersen i 1992 tabte en injuriesag til
B.T., der havde kaldt ham ''forbrydernes sande ven"). I dag Østersørådets første kommis·
sær for mindretal og mcnneskercttighc.'<ler.
MARIANNE JELVED var ligeledes
blandt de forargede radikale damer på Krogerup og fortsatte endog efter Murens fald
samarbejdet med det østtyske "Bondeparti"
- modtog så sent som i l990 dettes formand
med åbne anne. Fylder i Jyllands-Posten
1618 samme år offentligheden med forkerte
facts om antallet af flygtninge m.v.; maser på

for at ta Palæstinenserloven igennem (JyJ·
lands-Posten 2411 92) - mødes herunder
sammen med Elisabeth Arnold med Morten
Kjærnm fra Menneskerenighedscenteret for
at lave Jovmodellen (Jyllands-Posten 7/3 92).
Støuer kampagnen ''Norden mod fremmedhad" og fløjter i Jyllands-Posten sn 95 afgang
for "'The Nordic train ofCuJtural Freedomtt til
en ungdomsuge i Stn1.sbourg...Passagererne i
det europæiske tog skal ikke sorteres efter
hu<Uarve og kulturel baggrund", siger hun.
ERlK JENSEN var ihærdig deltager i undergraveisen af Danmarks forsvarssamarbejde og korte parløb med den faktiske leder af
Vietnamkomiteerne Ouo Sand (der var STASI-agent gennem mere end ti år). Ankermand
i Demos}som er en del af den "revolutionære
venstrefløj" (VS partiblad nr. 1/1991), hvorigennem kanaliseres "antiracistiske" aktioner af den mere hårdhændede slags. Her har
også autonome grupperinger haft til htL~.
Bruges jævnligt som kilde i pressens til•
sværtningskampagner mod ~'højrefløjen".
Endog LO trak på ham i sin racismekampagne i 1992 (se Danskeren 611992).
HANS JØRGEN JENSEN var generaldirektør for Damnarks Radio og dyrkede
bon-kammerateriet med DDR's TV-ledelse,
som han besøgte i sio med chauffør udstyrede tjenestevogn; blev fyrsteligt behandlet under ophold i DDR. Han bremsede ikke op,
men fortsatte Sølvhøjs og Bindsløvs samar·
bejdslinie over for banditteroe i Østberlin.
Var hverken til at hugge eller stikke i, når
DDF klagede over uligebehandling i udsendelsesprofilen (se Fem år for Danmark, DDF
I992, s. 33).
OLE SORN ,,ar forn1and for Danmarks
Komimmistiske Parti og havde rejseaktivitet
til Østtyskland. Han overrækker i I 990
(Land og Folk J0-11/111990) Gelsted-KirkScherfigpriscn til fo rfatteren Per Ulrich og
lndStøt v/Tom McEwan, som han mener bør
præmieres for deres fremragende indsats for
''frihed og solidaritet".
BJØRN WESTR deltog sammen med
Lasse Budtz i samarbejdet med østmagterne
og blev under ophold i DDR feteret som en
prins af de østtyske kommunister. Strammede racisme-lovgivningen (se Danskeren
6/1994). Anbefaler f.eks. en forskole for indvandrere, der kan bringe dem ind i politiet
(Politiken 17/1 96). Har som mange andre
fremtrædende politikere med slingerage en
ulykkelig tilbøjelighed til at ville gnubbe sig
op ad den gode, gamle ekstreme vensu:eOøj i
anledning af, at de nu har gjort sig ulejligheden at optræde i antfracistiske gevandter
(medvirkede f.eks. 21/3 96 i Nørre Alles
Medborgerhus i et panel om "racistisk mori·
veret chikane, vold og hærværk" arrangeret i
samarbejde med DEMOS og med ovenfor
nævnte Erik Jensen ligeledes på podiet).

• § 100.(350) Den, som ved offentlige udtalelser(35 I) t ils kynder til.
eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forho ldsregler
mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år.
O Stk 2. Den, som ved offentl ige udtalelser tilskynder til, eller som
fremkalder øjensynlig fare for fremmed magts indbland.ing .i den
danske stats anliggender, s traffe~ med hæfte eller fængsel , ndt1I I år
eller under formildende omstændigheder med bøde.
• § 101.(352) Den, som med krig, b.esættclse eller andre fjend.t lighe·
der for øje foret.ager nogen handling, hvorved bistand Lt I fJenden
forberedes, straffes med fængsel indtil 16 ar.
• § 107.(360) Den, som i fremmed magts eller organisat ions
tjeneste eller til brug for personer, der virker i sådan tjenest~.
udforske r el ler giver meddelelse om forho ld, som a f hensyn. t,1
danske stats· eller samfundsinteresser skal holdes hemmelige,
straffes. hvad enten medde lelsen er rigtig eller ej, for spionage med
fængsel indti l 16 år.
0 Stk 2. Såfremt det drejer sig om de i § I09 nævnte forhold, eller
handlingen finder sted under k rig eller besætte lse, kan straffen suge
indtil fængsel på livstid.
• § 108.(361) Den, som, uden at forholdet falder ind under§ 107,
øvrigt fo retager noget, hvorved fremmed efterretningsvæsen sættes 1
stand til eller hjælpes til umiddelbart eller m,ddelban at virke
indenfor den danske stats område, straffes med fængsel indtil 6 år.
0 Stk 2. Såfremt det drejer s ig om efterretninger vedrørend.e mi litære anliggender, eller virksomheden finder sted under krig e ller
besættelse, kan straffen stige indtil fængsel i 12 år.
• § 109.(362) Den, som røber eller videregiver meddelelse om staiens(363) hemmelige underhandlinger. rådslag,:,1nger eller beslutn inger i sager, hvorpå statens s ikkerhed eller rettigheder I forhold 111
fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkono·
m iske interesser overfor udlandet. straffes med f.engsel indti l 12 år.
D Stk 2. Foretages de nævnte handlinger uagtsom t. e r straffe~ hæfte
eller fængsel indtil 3 år eller under formi ldende omstændigheder
bøde.

!

Hvor meget
er kommet frem?
STASI nåede inden Murens fald at
makulere den al covervejende del af udlandsspionagens arkiver. Men også andre afdelinger af den østtyske efterrctning~'fjeneste opererede i Da,uuark.
Og en del af makulaturen er bevaret i
sække og forsøges nu samlet igen i noget, der ligner verdenshistoriens største puslespil. Hertil kommer det, der
kan hentes i samtaler med forhenværende STASl-officerer - som imidlertid generelt set ikke er særligt meddelsomme.
Ud over dem, som styredes aføsttyskerne, kommer jo altså også folk, der
i en eller anden grad lå tuider for andre
østlige efterretnings- og påvirkningstjenester: KGB samt de polske og tjekkiske tjenester. Selv ungarerne opererede - omend i beskedent mål - her i
landet.
Indtil videre er det langt fi-a alle
kompromitterede danskere, der har
kunnet identificeres.
DDF modtager gerne oplysninger
om alt denne sag vedrørende. Sådant
materiale vil herefter blive gjort tilgængeligt på passende vis og sikret, så
at det ikke går tabt for eftertiden.

Straffeloven indeholder Jm del bestemmelser om landsforræderi. f.:t udsnit af dem kan læses

ove11Jbr.

"
De sidste sande flygtninge ved Dan-

marks grænser kom under Hitlers forfølgelser i vort naboland Tyskland og sidst
under kommunismens hærgen i nabolandene i Baltikum.
Siden har vi modtaget tamilere, pakistanere, iranere, palæstinensere, afrikanere og sidst jugoslaver, der kræver at blive
behandlet som asylsøgere i Danmark.
Det siger sig selv, at de ikke er flygt1linge, når de efter fravalg af et antal sikre
lande vælger H.C. Andersens eventyrland
tusinder af kilometer fr.i deres udgangspunkt og hinsides enhver faresituation.
Der er ikke tale om flugt, men om organiseret og målrettet indvandring under
anvendelse af alle midler.
Derfor er problemet ikke primært, hvad
der aktuelt skal ske med 17-18.000 bosniske "flygtninge", men hvad vi generelt skal
gøre med et langt større antal lykkeriddere,
der er indvandret i [}amnark under mere el-

ler mindre falske forudsætninger indenfor
de sidste 10 år- og som fortsat sluses ind
- godt hjulpet af et antal p0litikere og et
utal af levebrødshjælpere i en voldsomt
svulmende dansk godhedsiudustri.
Denne virksomheds samlede omkostning er stærkt på vej til at fjerne grundlaget
for den almindelige danskers folkepension, der skulle være en statsgaranteret opsparing, som skiftende politikere har foregøglet os gem1em årtier. Nu er der andre
boller på suppen: "Det vil nok være klogt,
hvis man i god tid sikrer sig med en priv-.it
alderssikring", lyder det fi-a samme kant,
eller "det ser ud til, at staten ikke vil kunne finansiere en generel pensionering så
tidligt som man havde håbet", osv. osv.
Afmagten tager til.
Danske børn fordummes mere og mere
i multietniske undervisningsordninger.
Skolerne rådner op omkring dem. Der er
ikke midler til ordentlig undervisning og
uddannelse. Der er ikke penge til et for-

nuftigt indlæringsmiljø. Der er ikke råd til
forskning og udvikling.
Gamle mennesker ligger i vort højt besungne sundhedsvæsen og dør under elendige sanitære og plejemæssige forhold.
Trænede danske sygeplejersker bortrationaliseres, og uddannelsen udsultes. Gode
læger flytter til udlandet. Stat og amter har
ikke råd til at lønne kvalificerede personer. Stat, amter og kommuner har i det hele taget ikke råd, til ttods for at den almindelige dansker arbejder og arbejder og betaler i stribevis af kreativt udtænkte afgifter og skatter.
Hvad skal disse danskere med 300400.000 passive, omsorgskrævende indvandrere, hvis antal vokser atypisk og som
kræver flere og flere midler til en eventyrtilværelse i periferien af del danske samfund. Hvor er fornuften? Og hvor er berigelsen - for Danmark og danskerne?"
Eigil Skovgaa.rd Hansen i "Hjemmeværnet" april
9S/4 s. 20.
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Politisk korrekt
sangbog

De sorte rotters
•
1nvas1on

Den traditionelle elskede danske sangbog for børn, "De små synger", nåede at
udkomme i uændret udgave i godt en snes
oplag. Nu er den imidlertid kommet i en
ny, ændret 2. udgave. Hvad ændringen består i, fremgår af en note af forlaget, Høst
& Søn, foran i bogen: "Forlaget gør opmærksom på, at dette er en ny udgave.
Sanglegen 'Bjørnen sover' på side 70-71
erstatter 'I Niggerland' og findes ikke i
andre udgaver af •De små synger'_,,
Ak ja, fremtidens generationer fftr ikke
lov at kende denne sjove sang, der samtidig beretter om den tredie verdens indbyggeres hårde vilkår som råvareproducenter. Som bekendt lyder første vers:

En både sjov og tankevækkende tegneserie for børn i alle aldre er Raymond Macherots "Kloro og de sorte rotter" (Carlsen if, 1979. 80 sider). Den handler om
dyrene i Fredens Dal, som pludselig bliver
invaderet af horder af sorte rotter. "Fremad venner! Vi besætter denne dal ogjager
indbyggerne bort! Nedkæmp al den modstand I møder!" Dette karnpråb af rotternes anfører Storeslem indleder fortællin-

gen. Hovedpersonen er den lille modige
havesyvsover Kloro, der bliver anfører for
Dalens indbyggere i deres opgør med indvandrerne.
K loro h0rer første gang om de fremmede indtrængere på vej hjem til sin lille ø i
floden med sin mad, da en af hans venner,
en and, advarende råber: "Smid guleroden
og flygt, Kloro! En bande af sorte rotter er
ved at invadere hele dalen!" Kloro viser
da sin ukuelige vilje til modstand med den
mindeværdige replik: "Jeg er flintrende ligeglad! Der skal mere end et par sortsmuskede ostegnavere til at skræmme mig
bort!"
Kampen mod de mørklødede kolonisatorer udvikler sig til et personligt opgør
mellem Kloro og Storeslem, hvor hjemstavnens fredelige forsvarer selvfølgelig
vinder tilslut. Men kun fordi ban havde
støtte i baglandet. Som haren Mimmer i et
brombærkrat, fristedet midt i fjendeland,
skitserede situationen overfor Kloro og
odderen Luffe: "Vort mål er at forene alle
rotternes modstandere her, så vi kan planlægge, hvordan vi skal besejre overmagten og fordrive rotterne!"
Men der er selvfølgelig også en del,
som blot skjuler sig og lader andre gøre
modstandskampen. Da rotterne er jaget på
flugt fra dalen, som blev reddet af en lille
håndfuld modige dyr, må Kloro pludselig
forbavset udbryde: "Men det er jo Strit,
pindsvinet, og alle de øvrige beboere i
Fredens Dal, som nu vender tilbage igen ...
Hvor har I været? Hvis l var gået under
jorden, hvorfor kom I så ikke i det afgørende øjeblik til hjælp?" Da giver Strit
på alle de passives vegne den velkendte
uudseyldning: " ...Det var jo ikke nødvendigt... Vi vemede på at det skulle blive rigtig dramatisk, så ,•i bedre kunne få lov til
at vise hvad vi duede til..." Kloro tager sig
opgivende til hovedet
KJoros kamp mod de sortsmuskede rot·
ter fortsætter i øvrigt i seriens følgende
mange bind, som alle er næsten lige så go-

de som "Kloro og de sorte rotter".
pnb
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"/ Nigger/and ba11a11e11 gror,
og slanke pa.lmer nejer.
Små 11iggerbør11 har altid travil
og sort dem solen steger.
De har slet intet løbehjul,
nej, de får lov at slæbe
bananerne til skibet n.ed,
hvad nytter det at.flæbe?"
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Tredie vers fortæller om bananplukningen, og i fjerde vers beskrives det videre
arbejde med bananerne:
"TIi havnen bli 'r de båret ned,
en damper på dem venter.

To 111si11d kurve palm~frugt
små niggerdrenge henter.
De har så travlt, de sorte smd,
i .fyrre graders hede,
de slæber !tele dagen lang,
ak. når er solen nede?"
Og sangen sluner med et tiltrængt opråb til det danske barn om solidaritet med
dets sorte medmennesker.

"De sover på det bare gulv,
for de har ikke senge.
og selv når det er sø1ulag. må
de ikke sove længe.
Nej, danske dreng, du har det godt,
sig tak for livets goder
og send en kærlig hilsen ned
til ham, din sorte broder!"
Denne sandt humanitære sang, med medfølelse og et gJi.mt i øjet, er alt~å nu erstattet
med den kun alt for tidstypiske, danske
"pædagogiske" sangleg på laveste niveau:
"Bjørnen sover,
Bjørnen sover
i sir lune bo.
Bjørnen sover,

Bjømen sover,
i sir lune bo."
Netop der so•,er danskeren nemlig selv
i dag - i sit lune bo.

Ny undersøgelse viser hvorfor socialdemokratiske vælgere løber skrigende bort:

Danske arbejdere vil ikke længere
være garant for fremmedpolitikken
AfAlice Furnival
Bag nedrullede gardiner i den virkelighedsfjerne socialdemokratiske topledelses førerbunker diskuteres i disse dage
heftigt, hvad det er, der gør, at vælgerne
flygter fra det gamle arbejderparti, og
over til de borgerlige partier.
Og der er al mulig grund til uroen: Seneste Olle-undersøgelse, torsdag den 3.
oktober i B.T., gør Venstre og Socialdemokratiet lige store med SS mandater,
mens Fremskridtspartiet står til 5, og
Dansk Folkeparti til hele IO mandater.
I Socialdemokratiets inderste cirkler er
der overbevisning om, at den konstante
tilbagegang skyldes, at partiet "... fører en
for højreorienteret politik", og at de gamle arbejderstenuner kommer tilbage så
såre man atter begynder at føre arbejderpolitik.

Men den nærliggende formodning er
en myte, og helt forkert. En sensationel,
netop offentliggjort, undersøgelse, udarbejdet af professor Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet, og professor Ole
Borre, Aarhus Universitet, fastslår nemlig, at ellers rodfæstede og traditionelle
socialdemokratiske arbejdere ikke længere vil være garant for Danmarks fremmedpolitik, og at denne fremmedpolitik,
sammen med u-Jandspolitikken og kulturpolitikken er den afgørende årsag til, at
socialdemokratiets vælgere nu løber skrigende bort.
De to professorers analyse bygger på
omfattende interviews med 2.021 danskere og ser på disses vandringer fra social·
demokratiet til den borgerlige fløj . Og undersøgelsen godtgør årsagerne til, at de
flygter:

•

• Arbejderne har simpelthen ikke længere tillid til Socialdemokratiet på gnmd
af partiets fremmedpolitik med hensyn
til tlygtninge og indvandrere, partiets
u-landspolitik og partiets kulturpolitik.
• Tidligere grupperede danskerne sig efter en højre-venstre-akse, som var baseret på økonomi og sikkerhedspolitik.
Nu træder en ny, supplerende højrevenstredeling, baseret på værdier,
frem. Socialdemokraterne har altid
været i direkte konflikt med sine væl-

gere i fremmedpolitikken, men tidligere var der ikke så mange fremmede her
i landet, hvorfor de traditionelle arbej dervælgere så bort fra denne konflikt.
Det gør de ikke mere.
Som følge af fremmedpolitikken synes
det hovedsagelig at være Venstre og

Dansk Folkeparti, som høster de flygtende socialdemokratiske stemmer.
Det helt nye Dansk Folkeparti er, trods
en hadsk pressekampagne, virkelig slået
igennem i den danske befolkning, og står
i meningsmålingerne gennemgående til
8-13 mandater. Det er helt forståeligt og
fortjent, da Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard fra sta,ten konsekvent har tordnet
mod Danmarks fremmedpolitik, og markant har afvist at Danmark omdannes til et
multi-etnisk samfund.
Mere overraskende kan det synes, at
Venstre tilsyneladende har haft held til at
score en del af socialdemokraternes multi-etnisk-frygtende vælgere
Først og frenunest naturligvis set i lyset
af, at det var under en YK·regcring, at den
berygtede udlændingelovgivning i 1983
blev gennemført. Demæst i lyset af det
faktum, at Venstre jo hverken stoppede
palæstinenserloven eller j ugoslaverloven,
samt at Venstre altid ihærdigt har afvist en
folkeafstemning såvel om disse to love
som om fremmedpolitikken generelt.
Men ikke mindst set i lyset af en række
utrolige meldinger fra ledende Venstrepolitikere, som mere end antyder, al Venstre som nyt regeringsparti og Uffe El lemann-Jensen som ny statsminister ingenlunde vil kunne levere varen, som flertallet af danskerne sukker efter på fremmedpolitikken. Uffe Ellemann-Jensen har
således aldrig interesseret sig et hak for
fremmcd-indstrønmingen i Danmark,
men bar - når han blev spurgt - istedet
ihærdigt taget afstand fra ægte og gode
danske holdninger.
Og blandt Uffe Ellemann-Jensens kommende Venstre-ministre kunne meget vel
tænkes at befinde sig den nuværende
landsformand for VU, Kristian Jensen,
som den 8. september l 996 i Jyllands-Posten erklærede sig helt på linje med Venstres leder, da han, for at forklare Venstres

politik, leverede følgende uforglen1melige sætninger:
"...Jeg er dansk i bund og gnmd... me11
når vi tænker på. hvor meget afdel, vi kalder da11sk, som i virkelighede11 er kommet
udefra: Juletræet, kartofler. fodbold og
kaffe, så burde vi tro nok pd os selv til al
byde de fremmede velkomne... Problemet
e,; at hvis danskheden reduceres til en
fremmedjje,ul,k berøringsangst, som Pia
Kjærsgaard og stø//er forsøger. så er det
et spørg!:nål, om danskheden er værd at
bevare...

Uffe Ellemann-Jensen hverken vil, tør
eller kan markere sig mod Danmarks omdannelse til multi-etnisk samfund. Manden står i dag som Venstres ubestridte
høvding, hvis ord i partiet er lov. Der er
derfor al mulig grund til at betvivle Venstres vilje til at ændre et komma i fremmedlovg.ivningen, hvis Ellemann-Jensen
bliver Danmarks næste statsminister. Med
mindre da eksempelvis det fremstormende Dansk folkeparti bliver så stærkt, at
Venstre ikke kan regere uden Pia Kjærsgaard.

..
Der er langt fra Staunings politik til
Svend Aukens miljøpolitik i 1996. Staunings socialdemokratiske politik, der omfattede at hjælpe de svage i det danske
samfund, hvad der i høj grad var og fortsat er brug for. Mens nuværende regering
har travlt med at bruge milliarder afkr. på
ulands- og miljøbistand for de hårdtplagede danske skatteyderes penge, skranter
sygehusene, ældreforsorg, børnepasning
og det danske skolevæsen mere og mere.

..

Pens. major F.H. Pedernen, Viborg, i Jyll.-Post.
4/7 96.

"

det er synd for B.T. og læserne, at Arne
Notkin på grund af sin herkomst ser holocaust alle steder, så han ikke kan skelne en
jødisk flygtning under 2. Vcrdcnsk.Jig fra
en gambiansk heroinhandler armo 1996."
Palle Petersen, Ha1;le, 3n 96.
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Talerstolen
Steen Steensen
Seminarielektor, Ranum.
Forfatter af flere
samfundskritiske bøger bl.a.

iokrat(d""i
Trusler mod
demokratiet
Til alle tider har der eksisteret fire faremomenter mod demokratiet, nemlig
magtkoncentration, elite-rekrutering, professionalisme og korruption. Kan der ikke
dæmmes op for disse fire trusler, falder
folkets styre. Denne opfattelse peger på
processer i selve det politiske system.
Men den sociale virkelighed uden for politik-institutionerne spiller tillige en afgørende rolle for frihedstilstanden.
Lad os først se på den politiske virkelighed. Danmark er et demokratisk land,
siges det. Vi har et repræsentativt folkestyre. folket styrer ved hjælp af folkevalgte politikere. Det er altså et begrænset
deltagerdemokrati. Vælgerne deltager i
den politiske proces via stemmeretten. De
valgte af paniernes kandidater går derefter i gang.
Politikerne er professionelle. Politik
drives på heltid, fuldtid,ja livstid. Den po·
litiske branche fungerer af samme grund
som en karrierevej. Men social opstigning
i branchen forudsætter bøj politisk aktivisme. Der skal gennemføres noget og det
hele tiden. En nyvalgt må desuden køre
for holdkaptajnen som loyal hjælperytter.
Partibossen kører mod andre teamchefer
og fordrer ubetinget underdanighed. Senere kan hjælperytteren ved pligtopfyldende optræden selv blive stjernekører og
få andre til at spurte for sig.

10

Det repræsentative demokrati har overalt i den vestlige verden medført en voldsom politisering af samfundene. Politik
gøres til løsningen på alt og alles problemer. Politiseringen får selvsagt embedsværket til at vokse. De mange love og bestemmelser, handlingsplaner og projekter
må formuleres, udføres, forvaltes og kontrolleres. Således bører politik og bureaukrati sammen.
Men er politisk aktivisme og bureaukratisme foreneligt med demokratiet?
Nej, det er disse autoritære fænomenerik.
ke. To af de fire trusler mod folkets styre
træder i karakter, nemlig magtkoncentrationen og professionaliseringen.
Demokratiet som selvbestemmelsesret
Men hvad er demokrati? Politiseringen
af samfundslivet presser dette spørgsmål i
forgrunden.
Ved demokrati skal man forstå noget
personligt, noget individuelt. Det er ikke
bare noget institutionelL Ganske enkelt
handler det om det enkelte menneskes
selvbestemmelsesret. Stemmeretten er ikke i sig selv demokratisk. Den beløber sig
højest til et middel. Faktisk drejer det sig
ikke om at stemme, men om at bestemme,
bestemme over sig selv og sit eget og kun
det. Tusinder af mennesker ville være lykkelige for den mulighed. For de magtsyge
er selvbestemmelsesretten imidlertid ikke
nok. De vil også bestemme over andre.
Det er en demokratisk forfatnings opgave
at holde den slags mennesker nede.
Efterfølgende betragtning må tillige
gøres. Der har aldrig eksisteret samfund
uden frihed. Også i diktaturstater råder dette gode. Frihed for de få vel at mærke, for
dem i toppen. For overklassen er selvbestemmelsesretten en selvfølge. De mægtige spørger ikke om den. Problemet er at få
friheden til at sive nedad i samfundet. I
særlig grad volder det ,,anskeligheder at
rodfæste friheden hos de materielt producerende. Den ,,areproducerende befolkning har ofte ageret som skaffedyr for den
politiske klasse og som skatteobjekter.
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Politikerne og bureaukraterne
er problemet
De folkevalgte er blevet et demokratisk
problem. Den politiske aktivisme tager
selvbestemmelsesretten fra borgerne.
Navnlig lukker miljøpolitikken af for fri.
heden i dybden. Producenterne disciplineres. Politikerne og bureaukraterne er
over håndens arbejdere som gribbe. Miljø
foran og den offentlige magt formår at
æde sig ind på den civile verden. Politikmagerne er ikke solidariske med vælgerne, men med de institutioner, hvortil de er
valgte. Der skal karrieren gøres.
Institutionaliseringen af den politiske
proces, partivæsoet og politiks professionalisering skærmer folkets repræsentant
mod folkets dom. Vælgerskaren kan ikke
påvirke de folkevalgte og dermed lovgivningen og regeringsføreisen. Magtkoncentrationen forekommer overvældende.
De sammenfiltrede kræfter fra kommunen, amtet, staten og EF synes uovervin•
delige. Den professionelle politiker viger
ikke tilbage for at alliere sig med udenlandske magter. Vitterligt, den folkevalgte udgør en trUSsel mod demokratiet.
De intellektuelles sejr
over håndens arbejdere
Imidlertid bar udhulingen af friheden
andre forudsætninger end de hidtil nævnte. Politiseringen af samfundet stikker dybere. Til syvende og sidst lader politikrnageriet sig kun forklare med forskydninger
i den sociale struktur.
Den private næringsdrif\ og det frie
marked har til alle tider været forudsætningen for demokratiske tilstande. På
markedet er selvbestemmelsesretten netop trumf. Men de selvstændige næringsdrivende holdes i et jerngreb. De har i årene efter anden verdenskrig mistet indflydelse i katastrofal grad. Miljøtyrannernes
hærgen efterlader uhyggelige spor.
Til gengæld er de intellektuelle avanceret i den sociale kamp. De højere læreanstalter har siden 1960'erne produceret kandidater i hobetal. Og bogkarlene vil have et
embede. Ejendomsretten og selvejet og
dermed den økonomiske frihed interesserer dem ikke. Studierne har netop taget sigte på at undgå det legemlige arbejde.
Her kommer interessen for politiksty·
ringen ind i billedet. På markedet er de
selvregulerende kræfter i front. Den slags
stiller ikke mange skriveborde i udsigt.
Derfor må de selvregulerende faktorer udskiftes med embedsregulativer. Politik og
bureaukrati er de intellektuelle kært. Disse autoritære fænomener løser læreanstalternes afsætningsproblem. Samtidig får
de veluddannede magt over folkene.
De intellektuelle behersker den politiske proces til fulde. Partierne befinder sig

i deres vold. Højre og venstre, borgerlig
og socialistisk betyder i sammenhængen
ingenting. Således forekommer den tred·
je trussel mod en demokratisk forfatning
nærværende. Elite.rekrutcringen er en
kendsgerning.
Det nære og det nationale
værner mod moralsk korruption
Et frit samfund hviler på to afgørende
søjler, nemlig den personlige ejendomsret
og den nationale ejendomsret. Den private og den nationale selvbestemmelse udgør intet mindre end bolværkerne mod
diktaturet. Repræsentanterne for folket
truer begge dele. Den politiske klasse lej•
rer sig om politik og håner jævne menneskers optagethed af det nære og det nationale.
Korruptionen beløb sig til den fjerde
trussel mod folkets styre. Er de folkevalgte korrupte?
På dette felt må der skelnes mellem den
juridiske og den moralske korruption. Det
første falder ikke umiddelbart i øjnene.
Derimod kan der forholdsvis let argttmenteres for den sidste knude. Politik er magt
og magt korrumperer. Det vides. Miljøpo·
litikkcn, grænsepolitikken og EF-politikken sætter den gammelkendte sætning i
relief. Politikmagerne forråder friheden
og nationen gennem de tre politikker. Den
personlige og den nationale selvbestemmelsesret løbes over ende.
Magten koncentreres, politikken pro•
fcssionaliseres, eliten sætter sig på lovgivning og administration og den etiske
korruption gør sig gældende. Sandelig,
demokratiet er trnet.
Steen S1ee11sen

Politi
Politur
Polimut
Politiet har det ikke så godt længere. Jaget
af autonome, andre venstreorienterede, hu~
manitære politikere og alskens vejrhaner
og bladsmørere, med en ledelse, der synes
at ville bøje lidt af for dette pres, og med
domstole, der ofte viser meget større mildhed mod lovovertræderne, end politiet
forstår, breder mismod og lede sig åbenbart i de meniges rækker og smitter af på
den ungdom, der skulle rekruttere del.
Hidtil har en stilling i politiet været et
ønskejob for mange unge, og der har
været så mange ansøgere, at ledelsen kunne vælge og vrage for at få de bcd~te. Men
i år er der pludselig et fald på ca. 20% i
mængden af ansøgninger.
Det kan jo nok give anledning til bekymringer. Men ledelsen er tilsyneladende ikke særlig bekymret. Tilbagegangen i
de normale danske ansøgninger kan
tværtimod give et skub til en udvikling,
som den og dens politiske bagland meget
gerne ser fremmet. Nemlig flere indvan•
drere i det danske politi!
Justitsministeriet og politiet har allerede længe opfordret kvalificerede indvandrere til at søge ind ved politiet bl.a. for at
øge den indbyrdes tillid. Det er åbenbart
først nu ved at give resultater. "Før gik der

lang, lang tid, hvor der ikke kom nogen.
Nu er der nogle hver uge. Men de vil først
kunne blive optaget i politiet til næste år",
siger lederen af Rigspolitiets ansættelsesafdeling.

Nogle er der dog åbenbart allerede optaget, for på uddannelsesholdet til 1/10
1996 varder af 128 politiaspiranter 7 med
"anden etnisk baggrund". Lederen af Politiskolen synes begej~-tret og udtaler:
"Det vil være en berigelse at få tlere 2. generations indvandrere ind, for politiet skal
afspejle den danske befolkning". Så politiet overvejer, hvordan man kan få endnu

flere indvandrere til at søge optagelse.
(Jyll.-Post. 26/9, 27/9 96; Berl. Tid. 28/9
96).
Når man nu endelig skal finde de lyse
sider ved de mørke, kan man måske se et
praktisk fremtidsperspektiv i, at de mørke
bag de sorte masker kaster deres sten og
molotov-cocktails mod mørke bag
bjelmvisirerne, eller i, at assagaier måske
kan afløse de pistoler, som det nu er helt
fy-fy at bruge!

At "integrere" betyder ffølge politikerne at

"indpassede/1"enunede, men med bevarelse af
deres egne kulturfræk··. Vi se,· spænd1/rem Lil,
hvorledes "integrationen·· skal praktiseres indenfor politistyrken ...

J

EFTERLYSNING!!!
- til dem, der var unge 1940-1945
Gem1em år og dag bar ODF fået sendt materiale om snart sagt alting. Herunder
er der også kommet oplysninger og akter hidrørende fra overlevende deltagere i
Danmarks Frihedskamp.
Undertiden giver dette materiale et andet billede af forholdene dengang, end det
nu er på mode at vise troskyldige skoleelever.
Deler vigtigt, at sådanne informationer bevares i "operativ" tilstand. En af DOF's
opgaver er jo at hindre, at nutidspolitikerne omskriver og monopoliserer danmarkshistorien, så at den bedre kan bruges til deres egne formål. Af den grund udsendte vi i 1995 bogen "Opinionskampe11 1933-45".
Vi er derfor interesseret i (I// autentisk materiale, der belyserforholde11e 1111der
besættelse11 1940-45 eller dele afmodstandskampen. Tænk på os, inden sådant materiale overlades til dødsboet og dermed måske til marskandiseren!

"De er a11holdt mi11 gode nu111-d! Jlær

venlig at følge med!"
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Fra brevkassen
Løst og fast fra den indgåede post
En læser fra Frederiksberg gør opmærksom på en artikel i Frederiksberg
Bladet d. 1J/6, ifølge hvilken to herboende j ugoslavere har åbnet Det Jugoslaviske

Kulturcenter "Yu info center". Centeret
skal bla. a. fungere som mødested mellem
danskere og j ugoslavere og skal hjælpe
nyankomne jugoslavere med at udfylde
og forstå danske papirer.
Den ene af de to initiativtagere angives
at være restauratør. Den anden er arbejdsløs hyrevognschauffør. Som kuriosmn
vedlægger brevskriveren hosstående udklip fra Berlingske Tidendes stillingsannoncer sanune dato.
I dagens Danmark er det åbenbart mere tillokkende at drive "etnisk forening"
end at køre hyrevogn.

Chauffør ansættes i Hovedstadens Taxi. Ordnede forhold, ny Mercedes. Gennemsnitsløn for natfolk i
1995: kr. 247.000. Skift Frb.
Tlf. 38 88 84 75.
- -- - -Chauffør antages,
vognmandskontoret Københavns
Taxa. Fast dag/nat og afløser. Farumgade 10, (Uno-X
tanken) ~ 31 83 93 30 ell.
42 15 28 41.
Chauffør, C-Odanbilen, til fast
nat og afløsning. Nye Mercedes Benz med aut. gear og
soltag. Skiftested: KC. Ør·
stedsvej, @31 24 88 88.
Chauffører til Taxamotor søges. Fast nat og afløsning.
Skiftested Nørrebro/Rødovre. 36 70 13 33 - 40 51 96 50.
Chauffører. 3 af byens store
taxicentraler søger chauffører. Har du ikke allerede
taxikort, så ring alligevel til
Taxiskolen 81, 38 88 64 13,
Berlingske Tidende, 3. sektion, tirsdag I I.ju-

ni 1996.

En brevskriver fra Midtjylland fremsender til orientering nogle læserbreve,
som han har fået rertu fra Jyllands-Postea
Læserbrevene omhandler udenlandske
sportsfolks mulighed for at omgå det
såkaldte indvandringsstop.
"Det kan ikke være rigtigt, at der gives
opholdstilladelse til amatører, der ved si-
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den af sporten skal have et arbejde for at
klare økonomien og dermed tage arbejdet
fra danske uden arbejde. For et par år si·
den blev to polske familier hentet til Brønderslev, hvor mændene skulle spille håndbold i den lokale klub. Den ene mand fik
job hos en mekaniker, den anden i et fo.
derstoffirma. Hvordan kan det tillades,
når der er indvandringsstop?», spørger
brevskriveren og fortsætter med en omtale af et mere kendt eksempel, løberen W
Kipkcter:
"Han er kommet til Danmark fm Kenya
for ca. 6 år siden. Baggrunden for indrejsen var, at han skulle studere og få en uddannelse og derefter rejse tilbage til Ke-

nya og udnytte sin viden.u
Eksemplet Kipketer viser, hvordan den
danske fremmedpolitik virker som en direkte sabotage mod forsøgene på at udvikle Afrika økonomisk og teknologisk,
og det er svært at være uenig med brevskriveren, når han slutter:
"Er vi virkelig sunket så dybt, at man
skal importere udenlandske idrætsfolk for
at vinde medaljer til Danmark - så må
man hellere blive hjenune fra de internationale stævner".
Bente og Peter Schmidt Poulsen fra Vejen fortæller, at de sidste vinter gav husly
til en hjemløs og giver udtryk for deres

harme over, at Danmark ikke formår at tage vare på sine svageste:
"Men der er håb forude, for om 3 år vi I
man bygge boliger til dem. Men i 3 år er
der også 3 vintre, hvor der tit og ofte er
meget koldt på bænkene i parken. Danmark er et af verdens rigeste lande. Derfor
siger vores regering, at vi har pligt til at
hjælpe folk i nød. Men det må åbenbart
kun gælde for folk, som konuner fra fjerne lande, da de får både rag over hovedet
og en seng at sove i. En sådan politik kan
nemt skabe nogle racistiske holdninger

hos mange mennesker'\ skriver Bente og
Peter blandt andet.
En anden brevskriver har lidt besvær
med at indkredse racismen og skriver:
"Racismen har iflg. den offentlige opfattelse været stigende i utallige år. Kan Den
Danske Forening ikke oplyse, hvor meget
den er steget hidtil? Hvordan foretages
målingerne? Kan den stige mere? Hvor
stor bliver racismen, når den ikke kan stige mere? Hvor mange pct. af danskerne er
ramt af mcismen? findes racismen kun
udenfor Folketinget eller også indenfor?

Kan journalister og politikere også blive
ramt af racismen? Hvordan opdager man,
om en person er ramt af racismen? Hvad

gør man, hvis en person, som man kender,
bliver racist? Findes der centre, hvor racismen kan drives ud af den ulykkelige?"
På redaktionen har vi gransket materiale fra bl. a. den statslige propagandatjeneste Global Generation i håb om at kunne
besvare spørgsmålene. Desværre forgæves. Vi må henvise læseren til at lade
spørgsmålene gå videre til de politikere
og andre, som mener sig kompetente til at
udtale sig om mcismens vækst. Spørg f.
eks. fhv. statsminister Anker Jørgensen.
Han skulle være ekspert på området.
Chang Claus Lembirk fra Valby ser
tegn på en begyndende holdningsændring
blandt indehaverne af de ri&>tige meninger
og skriver blandt andet:
"Man vil i de konunende år opleve,
hvorledes FN vil tage initiativer til repatrieting af fremmede i Danmark og i resten af Vesteuropa. Det vil blive gjort af
hensyn til det overordnede mål: at sikre
demokrati og menneskerettigheder.
På den måde kan FN også stække de reelt højrerabiate kredse, der i de senere år
er blevet styrket, ikke mindst som følge af
afnationaliserings- og folkeblandingspolitikken.
De reelt højrernbiate kræfter er som bekendt ikke særlig optaget af at sikre demokrati og menneskerettigheder. Man må derfor delvis føje dem for at overvinde dem.
Det er forlængst gået op for selv de mest
bimse multihalløjser, at hele indvandringssagen er gået grassat og udgør en trussel
mod verdensfreden. De mest inkarnerede
apartheidmodstandere er således dagligt
vidne til flere og flere eksempler på
apartheid i vesteuropæernes dagligdag.
Det hedder ganske vist ikke apartheid. Det
kaldes etnisk. Etniske legepladser, arbejdspladser, plejehjem, skoler og hospitalsaf.
delinger. Det er ren og skær Sydafrika.
For at dække over denne politiks totale
fallit har man været nødt til - uofficielt
ganske vist - at overtræde menneskerettighederne ved at indføre berufsverbot
over for de formastelige, der ikke kan holde bøtte.
Vi lever således i et Danmark, der af bare kærlighed til menneskerettighederne er
overdrysset af racisme og apartheid og
berufsverbot.
Når det hele skal gøres om, bliver der
meget lange køer ved håndvasken, hvilket
da forresten også er i udmærket overensstemmelse med vestlig politisk disciplin
og tradition."
En læser fra Brønshøj ved København

skriver om "statsracisme0 :
"På DR, PI, 4.9.96, genudsendt 7.9.96,
kunne man i udsendelsen "Hvad er min
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ret, og hvad er min pligt?" høre det tidligere medlem af Danmarks Kommunistiske
Partis centralkomite, Hanne Reintoft, give
et eksempel på den danske statsracisme.
En spørger, der havde opholdt sig IO år i
Australien, fik 1200 kr. 1nindre i folkepen·
sion end nyindrejste nemmede statsborgere, der havde boet kort tid i Danmark
Årsagen til forskelsbehandlingen var,
forklarede Reintoft, at Danmark havde
indgået en aftale med en række lande om,
at indvandrere fra disse lande skulle have
fulde socialydelser uden de fradrag, der
gælder for danskere. Pudsigt nok er de
lande, man har indgået aftaler med, netop
de lande, hvor hovedparten af indvandrerne kommer fra. Danmark havde ingen aftale med Australien, så, keine be)(erei, et
fradrag på 1200 kr. om måneden.
Reglen gjaldt også, sagde Reintoft, for
danske søfolk, der sejlede på udenlandske
skibe.
Da pressen for nogen tid siden fortalte,
at indvandrerne fik højere bistandsydelser
eod danskerne, var Reintof\ ude i aviserne
med lodret usande påstande om, at det fik
de ikke. I denne sag skal man nu nok tro
hende. Vi får hver dag eksempler på statsrncismens forskelsbehandling af folk med
en hvid hudfarve."
Brevskriveren bar desværre ret. Danskerne behandle.~ i stigende omfang som
andenrangs borgere i deres eget land. Det
er forøvrigt 25 år siden, at daværende
uderuigsminister Hartling underskrev aftaler, som gav tyrkere, pakistanere og jugoslaver særrettigheder i Danmark. - Formodentlig i strid med den såkaldte racismekonvention, som siger, at man gerne
må behandle egne statsborgere bedre end
udlændinge, men at udlændinge skal behandles ens!
En læser har overladt foreningen et antal numre af et indvandringskritisk blad,
Budstikken, som blev udgivet i begyndelsen af 1970'erne. Vi ved ikke, hvem der
stod bag udsendelsen af dette "illegale
blad". Men det viser i hvert fald, at der al-

J

Orienteringsblad

l

DDF har mangfoldiggjort et orienteringsark med korte indholdsoplysninger om væsentlige artikler i Danskerens seneste numre.
Et eksemplar af dette A4-ark er vedlagt dette nr. af bladet. Giv det videre
efter endt læsning til andre, som kan
trænge til at se det, og rekvirer evt. flere eksemplarer fra telefonsekretariatet
til at fordele, sætte på supermarkedets
opslagstavle eller hvad der er praktisk.

TfPJ{E[]BØH/11 SKAL EF'JER
HARTLJNGS AFTAl..E VÆRE
DENNÆ'IJANSKE'UNGXM

lerede dengang var modstand mod masseindvandringen.
Vi viser her et aftryk af side I og 2 fra
Budstikken nr. I, 1971, som omtaler Hartlings famøse underskrift for 25 år siden.
Det fremgår blandt andet, at det var højrefløjen, der var primus motor bag indvandringen, mens Socialdemokratiet og LO
var imod.

Spørgsmål
og svar
SPØRGSMÅL: Århus kommune har
vedtaget, at "det er Århus kommunes politik at halvdelen af de aktiverings- og revalideringsstiUinger, som oprettes i kommunen, forbeholdes flygtninge og indvandrere". Er det lovligt?
S/l,4R: Lov om forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet bestemmer, at der ved
"offentlig foranstaltning" kan uiværksæt~
tes foranstaltninger, som har til formål at
forbedre beskæftigelsesmulighederne for
personer af en bestemt race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse,.. Dette er en "gununiparagrar',
der giver nogen mulighed for at gå uden
om lovens almindelige forbud mod forskelsbehandling. Men denne bjellllllel er
næppe tilstrækkelig til, at en kommune
kan indkvotere indvandrere og flygtninge
i stillinger. Kommunens beslutning er derfor ulovlig.

Lagen-

forsker
Den tyrkiske "forsker" ved Odense
Universitet, kultursociolog Mchmet Necef interviewes i Fyns Amts Avis 24/8 96
om - den manglende - integration af sine
tyrkiske landsmænd i det danske samfund
og konkluderer efter undersøgelser heraf,
at ligesom sprog læres også et lands skikke og traditioner bedst på lagenet!
Han har i den forbindelse en særegen
hilsen til alle danske kvinder. Han siger
nemlig:
"I integrationen spiller sex en stor og
ofte overset rolle. - Der findes ikke en
eneste dansk kvinde, som ikke har været i
seng med en italiener, en græker eller en
spanier. Men tyrkerne har lav status, fordi
så mange af os er u-uddannede, og der
derfor er stor arbejdsløshed blandt os.
Endnu er der simpelthen ikke prestige i at
danne par med en tyrker".
Så nu ved enhver dansk kvinde, hvad
der er udfundet om hende gennem den
tyrkiske "ku.ltursociologiske forskning''
ved Odense Universitets Center for Mellemøststudier, og hvordan hun indgår i det
islamiske syn på kvinder.
Mon det ikke var en god ide at overføre
nogle af de kolossale danske skattemidler,
som de fremmede beslaglægger, fra denne "forskning" til de krisecentre, som for
tiden overrendes af mishandlede muslimske indvandrerkvinder, der åbenbart ikke
længere kan udholde at blive på deres egne lagener?
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Danmarks forrædere og
det forrådte Danmark
Der er forskel på folk: Mens de politisk korrekte "internationalister" og fredselskende "humanister'' tilsyneladende kan begå svig, tåbeligheder og infamiteter uden skade på omdømme og
position, druknes nationalt sindede og "reaktionære" i anklager eller fortielse.

AfPeter Neerup Buh/
"Vi er i sandhed - ikke blot, hvad angår
nationalstaten - ved vejs ende. En række
af de fænomener, som tilsanunen udgjorde billedet af det gamle Danmark, der
skulle bestå så længe med leverpostej og
forloren hare på bordet og Gud, Konge,
Fædreland og Dannebrog på hel, er på
samme måde og som en logisk forudsætning for nationalstatens hastige forsvinden - også ved vejs ende." Sådan skrev
Georg Metz i sit blad Information den 2/9
96 i en skamrosning af Søren Mørchs meget omtalte afskrivning af Danmark i sin
"sidste Danmarkshistorie". Og Metz fortsatte: "Det meste andet af det vi som danskere med søvngængeragtig selvglæde
har gået rundt og pralet af, tager Møreh
også fat i og påviser den forløjethed, det
velorganiserede selvbedrag vor nationale
såkaldte identitet i så rigt mål bygger på!'
Og så følger en opremsning.

Danmarks forrædere
Citatet af Metz kan skabe en fornemmelse af det had, som der særlig i visse
akademiske kredse findes mod alt nationalt, og som var årsagen til den direkte
femtekolonne-virksomhed,
der blev
udøvet af mange politikere m.m. til fordel
for kommunismen, beskrevet af Ole Hasselbalch andetsteds i nærværende blad.
Nyttig idiot-aktiviteterne, der udspringer
af samme mentalitet og fandtes hos de
samme personer, som i dag går ind for det
multietiske, blev af en af dens mest fremtrædende repræsentanter, Lasse Budtz,
beskrevet som solidarisk "internationalisme", hvilket kun alt for følgerigtigt fik
Budtz til at deltage i kommunistisk arrangerede kongresser i selskab med bl.a. Nicaraguas Daniel Ortega, Najibullah fra
Afghanistan, Mengistu fra Ethiopien,
samt Castro og Ceaucescu. Om den sidstnævnte hedder det helt uden ironi i Budtz'
erindringer: "Hans udenrigspolitiske formuleringer den gang lignede vore ganske
meget, men han var jo også berømt for sin
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udenrigspolitiske enegang og uafhængighed." Den slet skjulte beundering i disse
ord kommer åbent til udtryk i den radikale åndsfælle K. Helveg Petersens bog
"Ceaucescus taler" (1980). Heraffremgår
klart, at når man blot kalder sig "internationalist" og "antifascist", er alt andet tilladt.
"For Ceaucescu er det vitalt, at Rumænien udbygger samarbejdet med alle
dele af verden. Næppe nogen ledende
statsmand aflægger så mange besøg i andre lande eller modtager så mange delegationer fra andre lande som Ceaucescu.
Og de, der taler med ham, er ikke i tvivl
om hans ønske om et bredt internationalt
samarbejde på tværs af grænser og ideologiske modsætninger", skriver gamle
Helveg indforstået i sin hyldest. Hans videre beskrivelse af forholdene under rædselsregimentet i Rumænien har karakteristisk nok ikke rokket hans position som
radikal åndsfader: "Den fattigdom, der
prægede Rumænien efter den 2. verdenskrigs ophør, og de kløfter, der fra ældre tid
fandtes mellem på den ene side de besiddende klasser og på den anden side arbejdere og bønder, førte til et systemskifte.
Men samtidig skete der en mobilisering af
nationale kræfter, der har bragt Rumænien et godt stykke vej op af fa ttigdommen.
Levefoden er steget stærkt, men Ccausescu mener selv, at det vil tage adskillige år,
inden Rumænien er nået op på mellemniveau, målt med den vestlige verdens levevilkår."
At den stadige fattigdom tværtimod
skyldes den fredselskende landsfaders
centralstyrede politistat, falder selvfølgelig ikke ind hos Helveg, der på næste side
gladeligt fortsætter i sin idiotrolle: "Det er
indlysende, at de rumænske politiske forhold, hvor der er et parti, som dirigerer og
bestemmer, medfører andre beslutningsprocesser end i samfund, der er baseret på
fri meningsudveksling og demokrati. Er
der da ikke meningsudveksling i Ru-
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mænien? Jo, det er der, inden for rammerne af det overordnede politiske system.
Inden for disse rammer udvikler der sig
debat. om en række politiske og praktiske
spørgsmål. Fx. er det en regel, at alle lovforslag, der behandles i parlamentet, offentliggøres i massemedierne. Sorgerne
kan på det grundlag indsende ændringsforslag, de finder relevante. De synspunkter, der på den måde fremkonuner, indgår
i parlamentets udvalgsarbejde, inden lovene vedtages. På fab rikker, på statsbrug,
inden for institutionerne etc. drøfter de
ansatte en række af de spørgsmål, der
knytter sig til de daglige arbejdsvilkår og
til opfyldelsen af de fastsatte mål. Og
Ceausescu opmuntrer til deltagelse heri."
Ud fra samme metode kunne man selvfølgelig give et harmonisk billede af Hitlers Tyskland og af Saddam Husseins Irak,

men Ceaucescu er jo "antifascist" og
fredsapostel, så for ham gælder andre standarder. 1 hyldestkapitlet "Træk afCeausescus liv og virke" beretter Helveg: "I den
antifascistiske nationalkomite holdt Nicolae Ceausescu den 5. september !934en
tale, der vakte opmærksomhed både på
grund af indhold og form. Den blev beskrevet som 'den vildt fossende flod fra
bjergene'. Det udtryk ville man ikke bruge om de taler, han holdernu. De er præget
afvægt ogro, myldrer med billedudtryk og
rummer mange detaljer og oplysninger,
der viser, at han ønsker, tingene skal ses i
sanunenhæng." På et tidspunkt må selv
Helvegs ordrigdom dog slippe op overfor
storheden: "Det er ikke muligt at give en
dækkende beskrivelse af den indsats,
Ceausescu har øvet, fra dengang han som
dreng for mere end 50 år siden startede sin
aktive deltagelse til i dag, hvor han er Rumæniens statsleder. Hans stilling kan sammenlignes med eneherskerens, men magten er ikke tilfaldet ham ved et kup; det er
sket gennem hans utrættelige indsats, der
har været præget af begavelse, organisationsevne, viljestyrke og mod."

Rammende har en kroniksamling af K.
Helveg Petersen titlen "...med fødderne i
den blå luft", men konsekvenserne af denne fantasts indflydelse har været alvorlige
nok, fx. var han hovedmand bag den "blå
betænkning" fra 1960, der stadig er det
ideologiske grundlag for folkeskolen.
Med tanke på hans Ceausescu-hyldest er
det i den forbindelse tragikomisk at læse
hans kronik om skoleordningen i Politiken 27/1O60: "l danskundervisningen vil
der gang på gang være anledning til at
opøve elevernes kritiske sans, vænne dem
til at skelne mellem det ægte og det uægte, det sande og det forløjede."
At faderens vrangforestillinger er nedarvet på sønnen
man i valgkampen
1994, hvor De radikale udgav valgmateriale skrevet på hvert af de fire store indvandrersprog: Tyrkisk, urdu, arabisk og
kurdisk. "Hvis man vil den stigende misforståede intolerance over for indvandrere
og flygtninge til livs, er det nødvendigt at
få en konstruktiv dialog i gang", sagde
Niels Helveg Petersen som begrundelse
for udgivelsen af materialet. Lige som under Ceausescu er der tydeligvis tale om en
dialog "inden for rammerne af det overordnede politiske system".
Den herskende åndsradikale devise er
tydeligvis, at blot handlinger kan retfærdiggøres under henvisning til "gode",
fjerne fremtidsmåt, er de acceptable.
"Imod fremtids fjerne mål" er næppe
ti lfældigt titlen på den mest kendte roman
af forfatteren Arne Herløv Petersen, der i
1981 blev sigtet som KGB-spion. Herløv
Petersen er også kendt som oversætter,
bl.a. af Gaddafis "grønne bog" i Libyens
danske propagandablad, men han er angiveligt alligevel en "respekteret forfatter"
og vandt-i 1994 en romankonkurrence udskrevet af forlaget Centrum. Han vil nok
gå ind i historien som en agtværdig repræsentant for dansk litteratur, ligesom
Stalin-bcundrerne fra trediverne Kjell
Abell, Hans Kirk, Hans Scherfig m.fl. er
blevet det.

s.,

Det forrådte Danmark
En noget anden skæbne fik forfatteren
Harald Raage (1883-1951). På trods af, at
mange af Raages romaner blev store læ·
ser-succeser- fx. kom "Venustoget i Norden" fra 1919 i ti oplag i løbet af blot to år
- er der næppe nogen, der kender hans
navn i dag, endsige læser ham. Hvorfor nu
ikke? Jo, han var nemlig stærk1 national
og desuden skeptisk overfor bl.a. demokratiet og jøder, hvorfor han allerede in•
den sin død blev betragtet som "nazistisk"
eller i hvert fald som fascist. Cai M. Woel
kunne dog endnu i første bind af sin
"Dansk Literaturbistorie 1900- 1950'" fra
1956 komme med en mere nuanceret

det Folk, der taalmodigt lader sin Ryg strime til Blods og sin Arvelod sælge - for at
Banden kan oppebære Provision - det
Folk er ikke værd at løfte Sværd for."
Halfdan Rote ser bibelhistorien gentage
sig: "Som Jacob snød Essau. Som David
lod Urias slagte. Som Ackab røved sin
Næstes Vingaard. Som Judas lschariot
solgte Jesus. Saadan sælges og forraades
Danmark for hver Dag, de udenlandske
Snyltere driver det frem mod Udslettelsen." Rote sætter sig på en københavnsk
cafe, "tænder sig en Cigar og tager Blikket fra det af alskens Snavs skændede
Torv. De farvede er i Fremmarseh over-

dom. Woel betegner Raages mellemkrigsproduktion som "de mest udfordrende Sider, der er skrevet inden 1935'"., men den
sympati, som Raage måtte have haft for
fascismen, blev stadig mindre i løbet af
trediverne, og efter 9. april 1940 havde
han intet samarbejde hverken med den ty·
ske besættelsesmagt eller med de danske
nazister. Woel forklarer bl.a. denne udvikling med Raages manglende tro på politiske løsninger: "Han følte nok varmt og
stærkt for dem, der led Uret, men han troede ikke et Øjeblik paa de demokratiske
Former, ja, foragtede dem - troede langt
mere paa Herren, den enevældige. Men da
'lyskerne stod i Landet - og vist ogsaa inden de kom her - havde Raage forkastet
ogsaa det Styre, om han nogensinde havde troet paa det. Han satte ikke Pris paa
Jøder, men han vilde ikke have dem
brændt i Gaskamre." Raage tilbragte besættelsesårene med at skrive den store historiske roman "Svend Tveskæg erobrer
England" ( 1946). Han viUe blot, at nationen slmlle hævde sig som dansk, hvilket
er linien i hans samtidskritisk-skønlitterære forfatterskab.
En beskrivelse af sin samtid, som snarere kuruie passe på Danmarks situation i
dag, giver Raage i sin knivskarpe roman
"Det forraadte Danmark" ( 1920). Da en
ung kvinde spørger romanens hovedper·
son, om vi mon fllr Sønderjylland tilbage
ved afstemningen, må hovedpersonen
svare med en karakteristik af magthaverne, der også passer til de toneangivende i
dag: " Nej se - ja, jeg er ikke Spaamand,
Frøken - selvfølgelig faar vi jo nok de Par
sølle nordlige Soi,'lle. Men om vi faar mere, det er tvivlsomt. Men jeg ved, at vi
kunde have faaet det hele. Men ser De,

alt.'~

naar man sætter Ulven ti1 at vogte Faar,

saa gaar der i al Fald nogle af dem fløjten.
Og naar man sætter nogle fædrelandsløse
Individer til at vogte sit Fædrelands dyreste Interesser, saa maa man være forberedt
paa, at disse Interesser gaar Fanden i Vold
og bliver til business til Fordel for samme
Fædrelandsløse Bande." Denne bande dominerede ifølge Raagcs talerør ikke kun i
politik: "Det er i Litteratur som paa alle
andre Omraader. Dette aandsraa Rak har
stjaalet Magten alle Steder." Det gælder
også dagbladene: "De fire Femtedele i
den gode Stad Kjøbenhavn ejes af Mafiaen, skrives af Mafiaens Tilhængere eller
deres Lejesvende."
Raages talerør i romanen, Halfdan Rote, bliver forelsket i den unge kvinde, som
for Rote kommer til at personificere
danskheden, mens han taber interessen
for sine omgivelser: "Og hvad skulde han
ogsaa ude i Kampen mellem Usselrygge
og Menederne? Der findes jo ingen offentlig Moral i dette forkoglede Land. Tb.i

I tiden lige efter I. verdenskrig tog den
spanske syge rusinder med sig i graven, ligesom i dag AID$: "Det er en Pest, som
særlig skyldes de skidne Asiat-Racer, som
vor høje Regering af Frænde-Følelse har
befordret her ind i Landet og ved hver Lejlighed favoriserer. Den finder god Jordbund, hvor der er Mangel paa Renlighed
og Luft. Og den faar beredvilligt rakt begge Hænder af et hensynsløst Styre, der har
lagt meningsløst Skat paa varmt Vand,
lukket Bade-Anstalter og sørget for, at
Meoneskeoe nødsages til at klumpe sig
dyrisk sammen. Blot for at det kære farvede Pak kan faa Husly og Albuerum."
Rotes kæreste dør af den spanske syge,
og han sværger, at ban vil vie resten af sit
liv til kampen mod dem, der har ofret hende og Danmark. "De har forraaet og
forsjoflet Landet. Dag efter Dag har de
dryppet deres sikkert virkende Ødelæggelsens-Gift i folkets Aarer. De har
indforskrevet, beskyttet og hæget om de
værste Lastens Parasitter, saa vore Gader
ligner de berygtede Smøger i Søstædeme
ved det sydlige Middelhavs Kyster ( ...).
Kjøbcnhavn har alt skiftet Udseende."
Den danske arbejder gør imidlertid ikke oprør mod "dette Aag af udenvelts Oprindelse", idet de manipuleres; de "lader
sig gladeligt bruge som Slaver og Stemmekvæg for nogle Snyltere, der for hver
tilkastet Drikkeskilling i Form af Lønforhøjelser og Understøttelser bar geonemgarvet deres Ryg med Forbud, Fordyrelser, Tvang, der har s.ørget for at importere
al Verdens lede Forbryderpak, saa Arbejdernes Søstre og Døtre gaar i Farer for at
bl ive skændede, naar de gaar fra og til deres Arbejde. Disse Snyltere, som hoverende griner og applauderer, naar danske
Kvindernævnes lig Skøger ude i Verden:'
En af konklusionerne i romanen er, at
parolen ved hvert folketingsvalg må være:
"Hellere stemme paa General Satan selv
end paa en Mand fra de Partier, der for ussel Vindings Skyld forraadte og solgte de- ~
res Fædreland." Og de trøstende ord til
Halfdan Rote i kampen mod forræderne
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må også huskes i dag: "Sk'Uffelser og Nederlag skal du lide. Ene skal du staa, som
du altid har staaet. Fattig skal du blive,
som du altid har været, og dog skal du naa
at føle dig rigere end de fleste, fordi du gaar
under Retfærds Banner."
Harald Raage kæmpede selv en stadig
mere ensom kamp mod en brandesiansk
og radikal samtid, der lagde grunden for
nutidens katastrofer. I sine udfald mod
modstandere var Raage ikke hårdere end
perfide og hadefulde "anti-nationalister"
som Poul Henningsen og Georg Metz,
men fordi Raage var så kompromisløst

dansk, er han i dag helt "glemt" - står end
ikke i Biografisk Leksikon, og findes end
ikke på kommunebibliotekernes magasiner, mens fx. Henningsen harmet balvgudeagtig status, fordi han "fulgte med tiden'.,,
Skellet mellem det nationale fortiede
og forrådte Danmark og Danmarks forrædere er i dag så skarpt som nogensinde,
men fronten kan spores gennem hundrede
år, og altid er det Danmarks forrædere, der
er blevet hyldet og sat på piedestalen. Opgaven er at vende vægtskålen.
Peter Neerup Bul,/

Hvordan terrorens
fremmarch standses
Det amerikanske demokratis grundlæggere James Madison og Thomas Jefferson skrev engang, at statens mai,>t til at
skabe sikkerhed "bør være ubegrænset,
fordi det er umuligt at forudse eller definere graden og mængden af nationalt kritiske situationer og de deraf følgende
mængder og variationer af midler, som er
påkrævet for at neutralisere dem. Antallet
af omstændigheder, som kan bringe nationernes sikkerhed i fare, er utallige, og alene af den grund kan der ikke gennemføres fornuftige, konstitutionelle magtregler, som forhindrer, at det sker(...). Der
er mig bekendt ikke noget, der vil forskåne denne del af kloden for de grusomheder, der er opstået andre steder, og derfor erklærer jeg min afsky for ethvert projekt, der tager sigte på at berøve regeringen et eneste våben, som under enhver
omstændighed kan være brugbart for forsvaret og sikkerheden."
Disse ord burde europæerne tage til sig
i en tid, hvor "rettigheder" og paragraffer
udtænkt i overståede historiske epoker
bruges som argument for i dag at tillade
en udvikling, der truer den nationale sikkerhed.
Citatet bruges også aflsraels nuværende premierminister Benjamin Netanyabu i
hans nye bog "Kampen mod terrorisme"
(Fremad, 1996). Da Israel er det land, der
har vist størst vilje til eksistens i en årtier
lang erfaringsgivende kamp mod muslimsk pres - forsåvidt den samme kamp,
som europæerne snart vil stå i - vil vi kun
kunne lære af at lytte til Netanyahus råd.
Terrorister er simpelthen forbrydere,
fastslår Netanyahu med rette - særlig til-
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trængt at læse i Danmark, hvor de forkælede intellektuelles dyrkelse af en
forkvaklet "filosof" som Jean-Paul Sartre
fandt sin logiske konsekvens i Blekingegade-banden. Ifølge Netanyahu skal man
ikke "forklare" endsige glorificere terroristerne og deres handlinger, men s impelthen bekæmpe dem med alle nødvendige
midler.
Også Netauyahus dokumentation af
PLOs fortsatte terrorisme og det illusoriske i den så fejrede "fredsaftale" med Arafat er sundt læsestof i Daruuark, der ubegribeligt har givet 250 mio. kr. til at sikre
Arafats nye terroristrede, hvilken selvfølgelig forsvares af bl.a. den lidet værdifulde Politiken-skribent,jøden Pundik.

Om terrorismen understreger Netanyahu i sin bogs forord, "at uden en beslutsom
og resolut indgriben af USA og Vesten vil
både den nationale og den internationale
terrorisme i 1990'erne udvikle sig dramatisk. De aktuelle tragedier kan enten blive
forløbere for endnu større ulykker eller
vendepunktet, hvor de fiie samfund atter
mobiliserer deres ressourcer og opfindsomhed og får fjernet denne ondskab fra
deres midte. Terrorbekæmpelse er ikke
noget 'politisk' valg. Det er en nødvendighed for vore demokratiske samfunds
og vores friheds overlevelse."
I sin anbefaling af en mere offensiv
kamp mod terrorisme gør Netauyahu dernæst opmærksom på, at i intet af demokratierne har de beslutsomme anti-terrorforholdsregler ført til afgørende eller varige indskrænkninger af individets rettiglieder. "Men den krævede grundlæggende
revision af den udbredte tiltro til, at et demokratisk samfund kan garantere ytrings-,
forsamlings- og religionsfrihed, retten til
at bære våben, diplomatisk immunitet og
politisk asyl, som om det var indiskutable
absolutter."
Netauyahu ser den største trussel i den
moderne islamiske fundamentalisme,
som han s idestiller med nazismen, men
han peger på, at modsætningsforholdet
mellem islam og Vesten ikke er et nyt fænomen, idet det går helt tilbage til islams
fødsel- hadet mod Vesten skyldes således
ikke Israels eksistens, men islams bad
mod Israel skyldes det grundliggende had
mod Vesten: "Fjendskabet til Vesten går
mange århundreder tilbage og har indtil
dette øjeblik været den drivende kraft i
den militante, arabisk-islamiske politiske
kultHr. Det ville også have værettilfældet,
selv om staten Israel aldrig var blevet
skabt."

Derfor vil den store tilstedeværelse af
muslimer i Vesteuropa skabe grundlag for
en varig terrortrussel. "I takt med, at de
muslimske samfund i den vestlige verden
fortsætter med at vokse, bliver en stadig
større udkant af deres medlemmer uundgåeligt modtagelig for det militante
islams budskab. På denne måde er Europa
blevet oversået med centre for militant,
islamisk aktivitet." I 1995 havde man
således kendskab til mindst 14 militante,
islamiske grupper, der opererede over
hele Europa, og antallet af aktive medlenuner nåede op i titusinder. Neranyahu
beskæftiger sig også med den snart
aktuelle realitet, at bl.a. Iran har atomvåben, og for at kwu1e true med disse
uden at blive udsat for gengældelse kan
landet benytte sig af en terroristgruppe i
udlandet: "En sådan gruppe kan dukke op
hvor som helst i det søle af militante,
islamiske grupper, der nu dækker hele
Vesten..u
Som en konklusion på disse overvejelser giver Netanyahu et vigtigt råd til Vesten: "Skærp indvandringslovene. Det er i
dag velkendt, at terrorister fra Mellemøsten og andre steder bar gjort USA,
Tyskland, Italien og andre lande til terro-

ristreder på grund af en slap regulering af
indvandringsbestemmelserne. Denne frie
indvandringsæra bør afsluttes. Et vigtigt
forhold omkring kontrol med indvandringssituationen er strengere og grundi·
gere undersøgelser af baggrundene hos
potentielle indvandrere, knyttet til en reel
mulighed for deportation."
Til vores skam kan det oplyses, at det
vigtigste skræmmebillede i Netanyal1us
bog er World Trade Center-attentatet,
hvor terroristerne blev "assisteret af en
frygtindgydende, hidtil ukendt islamisk
gruppe i Danmark." Det må nok svintle
for Nctanyahu, hvis han ved, at de danske
myndigheder længe har hafløje på de omtalte terrorister, men at vi ikke har kunnet
udvise dem af bekymring for det "humanitære" og "retssikkerheden"!
Den nuværende indvandring skaber
islamiske terrorbaser indenfor vores egne
grænser. Israels dyrtkøbte erfaringer og
kompromisløse nedkæmpning af terrortrusler - trods skingre "humanitære" protester- giver et forbillede at leve op til for
europæerne under den islamiske fundamentalismes fortsatte blodige fremmarch
på tværs aflandegrænserne.
Peter Neerup Buh/

Folkesundhed
og frermnedpolitik
En danskerskrev 3 1/1095 til Sundhedsministeriet for at lå klarhed over forskellige forhold i vort sundhedsvæsen, som er
stærkt påvirket af fremmedinvasionen. Det
tog sin tid al lå svar. Sundhedsministerens
svarbrev var først dateret 14/3 96.
Og på nogle af de centrale spørgsmål
gav det ikke megen klarhed.
Fremmedbelægningen
Spørgeren ville bl.a. vide, "hvor mange
hospitalssenge der procentuelt optages af
fremmede i Danmark (asylsøgere, flygtninge og indvandrere) foruden de kirurgiske senge, den danske regering har tilbudt
sårede soldater fra krigen i Bosnien. - En
bekendt, der fornylig besøgte Rigshospitalet, var chokeret over det store antal
fremmede der."
Til begrundelse anførte han: "Der er
p.t. alene i Nordjylland ca. 22.000 på venteliste til operationer, og ventetiden kan
ikke udelukkende skyldes indskrænkning

dem som i Darunark, og af tuberkulose
med asylsøgere fra Somalia, hvoraf adskillige skal være angrebet af sygdommen, ofte uden at den er diagnosticeret,
mens den i Danmark efter mange års intensiv bekæmpelse og forebyggelse er så
godt som udryddet.
Om difteri-risikoen fra Østeuropa svarede sundhedsministeren, at man allerede
havde "udvidet de eksisterende danske
vaccinationstilbud ved at indføre tilbud
om dels revaccination mod difteri og stivkrampe i 5-årsalderen dels en kombineret
Di-Te-vaccination i forbindelse med
sårbehandling", og at ruan holdt øje med
udviklingen.
Over for tuberkulose-faren fandt man
ingen grund til en generel undersøgelse
ved indvandring til landet. "Det er derimod meget væsentligt, at der iværksættes
undersøgelse af personer fra risikoområder, såfremt der opstår symptomer på lu·
berkulose. Dansk Røde Kors, som har ansvar for den sundhedsmæssige betjening
af flygtningecentrene, har aktuelt iværksat en undersøgelse med henblik på at vurdere, om man kan lå noget ud af en rutinemæ-~sig tuberkuloseundersøgelse. Over
en periode på 6 måneder vil der blive fo.
retaget en rutinemæssig klinisk screening
af personer, der kommer fra lande med bøj
forekomst af tuberkulose, f.eks. fra tropiske lande. - Det bør dog i den forbindelse
nævnes, at tuberkulose i langt de fleste
tilfælde stammer fra husstanden eller den
nære omgangskreds. Der er således ikke
noget, der tyder på en smittespredning af
nævneværdigt omfang fra udlændinge til
danskere!'

af sygehuspersonale, lukning af afdelinger m.v.''
S1111dhedsministerens svar gav imidlertid ingen som helst konkret oplysning om
fremmedbelægningen, men kun det helt
upræcise postulat, "at indvandrere, flygtninge og asylsøgere, der udgør en lille del
af befolkningen, optager en meget begrænset del af de danske hospitalssenge."
Det, der var af interesse at vide, var naturligvis, om "den meget begrænsede del"
svarer procentuelt tit den "lille del af befolkningen", som politikerne stædigt fastholder, at de frenunede kun udgør. Men
det kan vi altså ikke få at vide.
lodslæbning af
farlige smitsoter udefra
Spørgeren berørte dernæst faren for
indførsel af farlige smitsomme sygdomme som difteritis og polio fra Østeuropa,
hvor de siges at brede sig, og hvor man ikke har foretaget folkevaceinationer mod

Den sidste påstand må dog forekonune
særdeles tvivlsom, da det jo netop er myndighedernes politik at sprede asylanteme
mest muligt blandt danskerne, der således
udsættes for smitterisiko.
HIV og AIDS
Endelig fandt spørgeren, at en HJV-test
af alle asylsøgere burde være et krav og
ikke et tilbud.
Det mente sundhed.~ministeren absolut
ikke. Det ville "både være diskriminerende og stride mod internationale anbefalinger", så det havde h1111 bestemt ingen planer om at indføre.
Danskerne må derfor fottsat leve med
den stigende HJV-AIDS-forekomst blandt
de frenunede uden at få at vide, hvor mange det egentlig drejer sig om, og med den
forøgede risiko for den dødelige sygdom,
der derved indføres til landet.
Spørgsmålene og de ministerielle sv-.ir
viser klart, al fremmedimporten også for
folkesundheden betyder en fare "af nævneværdigt omfang".
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Landet rundt

tallet af 2. generations banditter nu fordobles."
Det har han nok ret i. Men hvad indtryk
gør det på pamperne, der åbenbart fore-trækker afrikanere og asiater for deres egne landsmænd.
(Kilde: Brønshøj.Husum Avis 10/9 96; brev fra

I en lignende ny bebyggelse Utterslev-

Hovedstadsområdet

huse eller Tingbjerg Vest fik boligselskabet derfor tilladelse fra Borgerrepræsentationen til selv at anvise lejlighederne
direkte uden om Kommunen. Det vil man
benytte til at etablere "opgangsfællesskaber" bl.a. efter etniske kriterier. Det er således lykkedes at etablere en opgang med
somaliere og en med kinesere. På deo måde håber man at kunne skabe "trygge og
p0sitive ~ghettoet,..,
En dansk beboer i Tingbjerg, der bar
fulgt miserens udvikling der, kommenterer det nye initiativ således: "Eksperin1entet vil næppe give 'ra,rre naboklager end i
Tingbjerg' eller mindre ballade og danskere, der flytter væk. Tværtimod vil problemerne i de to tætte bebyggelser blive
slået sammen og fordoblet, og indvandrerterroren vil givet blive værre, når an-

"Opgangsfællesskaber"
Fremmed-ghettoerne breder sig som
bekendt i vore storbyer, og politikerne har
svært ved at bestemme sig til, hvordan de
skal forholde sig til den udvikling. For at
imødegå det, der i boligselskabsp0litiker•
Sprog betegnes som "negativ udvikling
med utilpassede beboere" har man nu ka·
stet sig ud i et nsociaJt eksperiment" i
Københavns Brønsh.øj-Husum-kvarter.
Et kun få år gammelt socialt boligkompleks Tingbjerg med masser af fremmede
indtrængere havde som venteligt givet anledning til mange klager fra træni,>te dan·
ske beboere.

r---------------------------,
HVEM VILLE DU ALLERHELST BO I OPGANG MED
HVIS DU SELV KUNNE VÆLGE?

lokal).

Libanesisk samurai
Dørmænd ved restauranter, hvor de
frem mede vil ind og ødelægge stenmingen for danskerne, lever som flere gange
rapporteret livet farligt.
En 23-årig dørmand uden for d iskoteket Havana i Scala i København blev således først i september hugget i armen med
et samurai-sværd af en herboende libaneser.
Dørmanden havde hævet armen for at
afværge et slag mod halsen. Sværdet ramte knoglen og skar flere sener og nerver

over.
Kort forinden var en 52-årig kvinde
blevet slået i hovedet med skæftet af sværdet, så hun måtte på skadestuen, og en 20·
årig mand var blevet snittet i halsen.
(Kilder: Jyll.-Po~1. 3/9 96 efter R..itz.1us Bureau:
e.kscra Bladet 3/9 96).

Kronede dage

AN DRE TYRKISKE ELLER LIBANESISKE FAMILIER?
Endelig en helt ny boligide, der vender
fuldstændig op og ned på de hidtil gæl·
dende boligkøer.
Ikke alene giver vi dig chancen for at
flytte ind i et nyt, spændende byggeri •
Utterslevhuse • der netop nu opføres i et
stort grønt område i Københavns Kom·
mune.
Vi giver dig også mulighed for at bo
sammen med mennesker, der har samme

kulturelle baggrund som dig selv. Alle
lejlighederne vil nemlig blive udlej et t il
personer, der klart tilkendegiver. at de
f.eks. ønsker at bo i et etnisk og kultu·
relt opgangsfællesskab.

(Kilde: B.T. 1/9 96).

Fyn

Få t ilsendt udforligt materiale. Fax i dag

på 45 83 77 17 eller ring søndag mellem
kl. 10.00 · 15.00 på te lefon 45 83 36 00
eller 45 85 10 SS .

........ .
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Politiken 9/6 96.
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Butikstyverierne trives som aldrig før.
Og med dem naturligvis vagtselskaberne,
som har kronede dage.
Ifølge politiets statistik er antallet af
vagtfolk fordoblet fra I 99 I til 1996, så der
nu er næsten 9.000 i branchen. Gæt, hvem
der skal betale deres lønninger!
Derimod behøver vi ikke at gætte om,
hvem der er årsagen til den øgede beskæftigelse.
Chefen for et af de københavnske vagtselskaber udtaler:
"Det er en kendsgerning, at langt den
største del af vore såkaldte pågribelser er
af personer med udenlandsk herkomst."
Det havde vi vel i øvrigt for længst gæt·
tet!
·
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1,4 mio. danske kr.
mod fremmedbande
Odense Kommune har fået bevilget 1,4
m io. gode danske skatteyderkroner som
led i Socialministeriets DASK-kampagne
mod ungdomsvold. Det er dog ikke me-

ningen, at de voldelige unge skal have
med deres egne metoder. Navnet står for
Drop Afmagten- Skab Kontakten. Så ved
vi besked!
Målgruppen i Odense er en lille gruppe
svært belastede unge, ca. 30 i 14-18 års al-

deren. De har været involveret i scørrc kri~
minalitet <>g andet.
Gruppen består dels af et mindre antal
piger, der er ude i store problemer og har
en svag baggrund - med andre ord "tyrkertøse" eller "feltmadrasser" - dels af en
række 2. generations indvandrere, som bl.
a. er kendt fra ungdomsbandemes ballade, uro og kriminalitet i det nye banegårdscenter.
Disse stakkels unge er i fare for resten
af deres liv at blive tabere i samfundet. Så
der må gøres noget.
Det involverer både en kontorchef under Odense Konunune og en konsulent fra
Socialministeriet, og man tænker også på
at inddrage Odense Universitet i affæren.
Så det skal nok gå godt. Og 1,4 mio. er
da nærmest billigt for så meget. Det svarer kun til DDFs samlede budget i et par
år. Og det budget belaster med garanti ikke Socialministeriet!

De frenunede gik blot grinende videre.
Politiet kan kun bruge en masse forklarende ord, men er i øvrigt magtesløst.
(l(jldc: Fyns Sti/tstidcndc I 1/6 96).

Voldsmosen
Vollsmose-kvarteret · i Odense er et af
de mange fremmedbesatte områder i Danmark, hvor lov og orden er historie og Om·
tale af alle overgrebene mod danskere er
håbløs. Så kun et eksempel.
"Giv os sedler, eller vi skyder dig!", fi k
en 34-årig kvinde at vide, da hun blev udsat for et natlii,,,t røveri afto unge frenunede fyre. De tog hendes taske, gennemrodede den og stjal de I 00 kr., de fandt. Der
var også et hævekort, men den overfaldne
var kyik nok til at påstå, at hun havde
glemt koden.
Det er vel kun politikere, der kan undre
sig over, ar de danskere, der kan, fortrækker fra disse besatte områder, så kun de
svageste er henvist til at blive tilbage.
(Kilde: Fyns Stiftstidende 12/6 96).

Østjylland

Tidligt på sommeren stjal unge indvandrere en halv snes såkaldte splatterpistoler fra en hobbyforretning i Odense. Siden
har de benyttet dem fli ttigt, isæ r i det nye
banegårdscenter, der jo er deres foretrukne tumleplads.
Pisto lerne, der koster 400-600 kr. stykkeL, er mestendels ufarlige, men svære at
skelne fra rigtige skydevåben.
Politiet har søgt at sætte en stopper for
løjerne, men har åbenbart svært ved det
og havde i starten kun fået fat i et par af de
stjålne pistoler.
(Kilde: Næravi,eu Odense 18/6 96).

Danskerjagt
Tilfældene af de fremmedes vold og
forfølgelse af danskerne er så talrige, at
det er umuligt at referere d em systematisk. Kun enkelte belysende eksempler
kan nævnes. Her er et.
To 17-årige danske Odense-drenge var
i sommer på deres knallerter på vej til fri-·
luftsbadet. På vejen skulle de passere nogle unge 2. generations indvandrere. Uden
nogen som helst foranledning sprang disse mod danskerne, der forsøgte at undvige og derved blev trængt ud i rabatten og
styrtede. Kun styrthjelmene reddede dem
fra alvorlige skader, men begge fik dog
store hudafskrabninger, og den ene måtte
have sin underarm syet med 14 sting.

Knivfest
Århus' årlige festuge forløb i år fredeligt, når bortses fra slutningen. På Strøget
i Århus blev to 17-åJ.ige drenge natten til

I Fra

(Kilde: JyU.-Post. 17/9 96 efter kitzaus Bureau).

Midtjylland
"Neger"voldtægter
Det er nu kommet så vidt med retssikkerheden, at politiet i Silkeborg opfordrer
piger og kvinder til ikke at fæ rdes alene,
hvis de skal ud efter mørkets frembrud.
Det skyldes en lang stribe af voldtægter
og voldtægtsforsøg gennem det sidste år.
Det seneste adskiller sig fra hovedparten ved, at det undtagelsesvis var en yngre
"hvid mand", der var forbryderen.
Siden efteråret 1995 er 8 kvinder blevet
overfaldet af en mand, som de alle beskri-

ver som uneger". PoJitiet mener, at det er

( Kilde: Fyns Sti/tstidcnde 616 96).

Banegårdssplat

slutsøndagen stukket ned med kniv. Den
ene blev ramt i skulderen, mens den anden
fik en kniv i ryggen, da han i løb var på vej
væk fra stedet.
Politiet er sikker på, at gerningsmanden
skal findes i en gruppe af 5-6 vietnamesiske unge, der er set på stedet. Politiet fandt
umiddelbart efter episoden en 40 cm lang
machete-kniv i en skraldespand længere
oppe ad gågaden.

en og samme person, der dog næppe er lokal, men kun kommer til Silkeborg med
det ene formål.
(Kilde: Jyll-Post. 2619 96 efter Ritz.aus Bureau.

1)/10 96).

andre lande

Tyskland
Retssikkerhed
og vidnebekyttelse?
Efter brandkatastrofen i et asylcenter i

Liibeck den I8. januar var man" endnu
0

samme nat helt klar over at der måtte stå
"højreekstremister" bag og arresterede
sn·aks tre korthårede tyskere "fra milj øer,
politiet normalt interesserer sig for"; d en
ene var en banal biltyv. De måtte dog
løslades straks efter. Forlydender i "Der
Spiegel" om, at der skulle være dukket nyt
materiale op imod dem, er kategorisk af-

vist af anklagemyndigheden, sidste gang i
september.
En libaneser, Safwan Eid, er nu eneanklaget. De tekniske undersøgelser på
brandstedet er foreløbigt afsluttet, og sagen med afhøring af et stort antal vidner

er åbnet ved retten i Liibeck. Sagen har
gang på gang måttet afbrydes på grund af
nunulter udenfor og tumulter i retssalen
forårsaget af stridigheder mellem de etniske grupper, der boede i det nedbrændte
asylcenter.
Det var en ung frivillig sanitetsmand,
der tilfældigt efter katastrofen hørte libaneseren sige frem for sig: "Det var os ...
vi lå i strid med en anden beboer". Sanitetsmanden sagde først til libaneseren, at
den slags skulle man ikke spøge med og
gik så hjem. På kurser havde han hørt om
tavshedspligt og sagde i første omgang ikke noget til nogen. Efter et par dage gik
han dog til politiet.
Havde han kendt følgerne, havde han
måske overvejet det endnu en gang! Han
kan ikke længere leve som en fri mand,
men må bo på hotel under et andet navn.
Ved forhør ffir han en paryk på for ikke at
.blive genkendt. Politiet har indhentet op- , ,
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lysninger om ham hos arbejdsgiver og
omgangskreds: er han pålidelig?, drikker
han?, er han lystløgner? Altsanunen forgæves; "ingen alkoholproblemer" lyder
det fra arbejdsgiveren, "han lyver ikke" siger kollegerne fra sanitetstjenesten og "et
åbent ærligt menneske" roser hans bedste
ven ham for at være.
Dertil kommer beskyldninger om, at
han ktut er trådt frem som vidne for at få
dusøren på 50.000 mark. Alt ialt: en
mumlen om, at han nok er et forudindtaget værktøj for en øvrighed, der vil dømme uskyldige udlændinge og lade nynazister løbe.
Ønsket om dog bare at have holdt mund
trænger sig frem. Sktdle han alligevel træde tilbage og sige at han h.ørte forkert,
spurgte han en veniude, "nej, jeg ved at
det kan du simpelthen ikke klare" svarede
hun.
Anklagen bygges desuden på, at Eid
har ,•ist kendskab til enkeltheder, som efter politiets mening kun brandstifteren
kan have kendskab til.
Sagen slæber sig fi-em ved retten i
Liibeek. To kompagnier beredskabspoliti
må bevob>te retsbygningen, der er omringet af demonstranter, der kræver Safwan
Bid løsladt øjeblikkeligt og "nynazisterne", hvilke vides ikke, dømt, vistnok øjeblikkeligt. Safwan Eids beskik.kede forsvarer bad sig i september fritaget for sit
hverv, da han ikke længere følte at kunne
hamle op med indforskrevne kanonadvokater fra Hamburg og Hannover, der tilsyneladende råder over ubegrænsede pengemidler. Han tror stad.ig at hans klient er
uskyldig, men vil ikke stå model til det
''politiske forsvar", der nu sættes i scene.
De to kvindelige advokater kender hinanden som forsvarere for et venstreradikalt
undergrungstidsskrift "radikal". fra tilskuerpladserne høres råb om "fascistisk
justits". Og på samme pladser ses den professionelle "antifascist" Beate Klarsfeld,
der repræsenterer en '~inte01ational kom•

mission".
Eid er forlængst på fri fod.
Safwan Eids far kom til Tyskland fra
Libanon i 1990 med otte sønner og en datter. Familien Eid taler kun arabisk i hvert
fald i retssalen, så hele retshandlingen må
foregå via tolk. Parterne har hver sin, da
det bar vist s ig nødvendigt at have en af
politiets tolke til at kontrollere de normale arabiske tolkes arbejde. En stor del.af
rettens tid går med skænderier mellem
tolkene.
fan1ilien Eid ønsker ikke at svare på,
hvordan den er kommet til Tyskland.
Faderen har en sag løbende for socialt
bedrageri.
I Liibeck tog borgmester Boutellier initiativ ti1 et "Runder Tisch gegen Auslan·

2Q
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derfcindlichkeit" med domicil i byens ærværdige rådhus. Borgmesteren var en af
dem, der allerede på brandnatten var helt
på det rene med, at det var "højreekstremister'', der havde sat ild på. På grund af
rundbordets åbenlyse partiskhed (det har
bl.a. beskyldt statsadvokaten for "racistisk'' efterforskning) har de borgerlige
partier valgt at holde sig væk.
Uafhængigt af hvem der nu måtte have
sat ild på asylcentret i L(ibeck: Sagen rejser mange andre retssikkerhedsspørgsmål
end dem, der skal beskytte anklagede.
Hvem har fx. lyst til at vidne for anklagemyndigheden?
Hvordan kan en civiliseret sagsbehandling overhovedet gennemføres i dette hysteriske virvar?
Et par gange har det været nødvendigt
at sende 700 (!) politifolk til nabobyen
Grevesmiihlen for at beskytte de tre, der
ikke er anklaget, når demonstranter fra det
hamburgske BZ.miljø har taget fri fra
vagttjenesten i Liibeck og har villet aflægge dem et besøgl
(Kilder: Der Spicgcl 1996 nr. 19, 28 og 36; Die
V.~lt 2/9 og 17/9 96; Die Zeil 417 og 20/9 96).

Lars 0110 Kris/e11sen

Man mærker hensigten...
Ogs.1 i Tyskland angribes politiet for
negativ særbehandling af udlændinge (Se
Danskeren 1996 nr.J, s.18).
De tyske indenrigsministres fællessekretariat ("Standige Konferenz der lnnenminister") har udarbejdet et grundigt og
omfangsrib>t studie på 150 sider om påstået politivold.
Arnnesty International havde efter alt at
dømme haft lejlighed til at gøre sig bekendt med undersøgelsens resultater inde11 offentliggørelsen, men var åbenbart
ikke synderligt tilfreds.
Præcis dagen før offentliggørelsen udsendte Amnesty International en pamflet
på halvanden side med nye sager om politivold, sager, der alle efterforskes på fuldt
norma1 vis.

Form.anden for det tyske politis fagforening, der ellers er meget forsigtig med at
forsvare kolleger i den slags sager, udtrykker vrede: "Det lugter langt væk af en
hensigt om målbevidst at komme den
grundige rapport i forkøbet".
(Kilde: Die Well 7/2 96).

Lars Otto Kristense11

400 albanske tyve
Selv i det røde Hamburg kan bystyret 17,
nok. Man har problemer med to grupper
albanere. Den ene er fra Tirana og gør sig

først og fremmest bemærket ved voldelige interne opgør, der af og til tager tyskere med i farten. En gruppe på 400 Kosovo-albanere ernærer sig ved indbrud i private hjem. 154 er pågrebet og af dem er
foreløbig 24 idømt fængselsstraffe. 12
kriminalpolitifolk arbejder på fuldtid med
albanerne. Juridisk er Kosovo-albanerne
borgere i Rest-Jugoslavien, der hverken
vil eje eller have dem, når de udvises fra
Tyskland. Heller ikke Albanien viser
påfaldende iver med at tage mod sine, de
fleste af dem har smidt deres papirer væk,
og de albanske konsulater udsteder ikke
nye, s let ikke ti.I egne borgere i Tyskland.
(K.ilde: Die Well 1313 96).

Lars Otto Kn'stensen

Storbritannien
Premierminister
Mohammad?
Den internationale sammensætning af
de studerende er ved at gøre mange britiske universiteter til kamppladser. flere
steder er det konunet til regulært håndgemæng mellem muslimske, jødiske og
kristne studenter. Striden står især om de
muslimske studentergrupper "Hizb utTahrir'' og "Al-Muhajiroun", der er fortalere for islan1isk revolution i Storbritannien. I de senere år har grupperne holdt store islamiske møder på Wembley Stadion,
hvor bl.a. repræsentanter fra terrorgrupperne Hamas og Hizbollah, herunder Sheikh Omar Abdul-Rahman kendt fi-a World
Trade Centre-attentatet, har været gæstetalere pr. video.
Den almindelige studentersammenslutning "National Students Union"
(NUS) har med held søgt at få "Hizb utTahrir'' forbudt på flere læreanstalter.
Ifølge NUS er antallet af verbale angreb
og chikanerier over dobbelt så udbredt fra
muslimske grupper som fra højre-ekstreme grupper på de britiske universiteter.
Flere af "Hizb ut-Tahrir"s løbesedler har
talt for mord på jøder som hævn for deres
politik i Mellemøsten, ligesom de offentligt støtter muslimske terrorgrupper.
Myndighederne betvivler, at man kan
fil et bedre psykologisk klima på universiteterne via lovgivning. Bl.a. oplyser lederen af"Al-Muhajiroun" Omar Bakri Mohammad, at han platdægger en ny storoffensiv mod universiteterne i dette efterår:
"Jeg arbejder på at se det islamiske flag
over Downing Street'', fastslår han.
(Kilde: PoU1iken 2/9 96).

U.S.A.
Lille sorte Sambo
blev ædt af de Sorte
Chaucer, Shakespeare, H.C. Andersen
og andre af verdenslitteraturens største
navne har måttet affinde sig med at blive
anklaget for racistiske skriverier og m deres værker enten undertrykt eller rettet, så
de kan godkendes af vor tids ''politisk korrekte'\
Så hvem kan undre sig over, at ruren er
kommet til klassikerne for de mindste
som "De små synger" (se s. 8) eller "Lille sorte Sambo''?
J U.S.A. har de rettroende for længst søgt
at myrde den lille sorte dreng. De fleste
biblioteker har skam ikke sådan en bog.
Det "liberale" nyhedsmagasin Time påstår
med korrekt afstandtagen, at dens "grove,
nedsættende tegninger og racistiske perSOIUlavne er klart forargelige og gør bogen
til et af de bedst kendte arvestykker næsten et kultbillede - fra en sørgelig tidsalder." Så ud med Sorte Mumbo, Sorte
Jmnbo og lille sorte Sambo himself1
Nu er der jo bare det ved det, at man ikke sådan kan fjerne en klassiker, der har

været folke- og børnekær gelUlem det meste af et århundrede, uden at den efterlader et tomrum - måske endda et nagende
savn. Men det er der da heldif,>vis råd for.
Når tiden ikke har ånder, der kan skabe
noget originalt nyt til afløsning, kan man
jo altid lade nogle litterære ligrøvere komme til - bare de er "politisk korrekte".
U.S.A. kan nu ånde lettet op ved at have met hele to pk-afløsere for den fæle
Sambo. To - selv sorte - fyre har skrevet
og tegnet originalen helt om, og "Sam and
the Tigers" skal efter sigende ikke kunne
forarge selv den sarteste anti-racistiske
sjæl. En anden- hvid- livredder har nøjedes med i sin "The Story oflittle Babaji"
at gøre Sambo-familien indisk med indiske navne og vist tilsvarende lysere lød.
(Den originale "Sambo" blev skrevet i
1899 i Indien af en skotsk kvinde - derfor
vel også tigrene).
Så nu kan man ånde lettet op i Amerika, og de mange biblioteker, der havde
fjernet den slemme Sorte Sambo, kan fylde hullerne med Sam og Babaji.
Gad vist, om den slemme bog endnu
kan fås herhjemme. Måske skulle man så
sørge for at skaffe sig et eksemplar, mens
tid er!
(lGl<ler: Jyll.-Post. 319 %: Time 2319 96).

I Bøger og tidsskrifter
Over-Danmarkshistorie
Søren Mørch:
Den sidste Danmarkshistorie.
57 fortællinger af fædrelandets
historie.
(Gyldendals Forlag, 1996. 584
sider. 398 kr.).
Vejen mod en "international fælleslmltur" er itølge hr. Ritt Bjerregaard, dårligere kendt som historikeren Søren Møreh,
med til at uddybe den opdeling af befolkningen i et A- og et B-hold, der i forvejen
er under hastig udfoldelse: "Medlemmerne af A-holdet er dem, der godt kan acceptere indvandringen og nmltikulturell iteten. Noget af forklaringen på det er selvfølgelig, at det ikke er i deres nabolag, de
fremmede slår sig ned eller bliver anbragt,
ikke i deres børns skoler, at flertallet er
fremmedsproget, ikke deres arbejdspladser, der trues af ufaglærte fremmede. For
A-holdet er de fremmede en berigelse.
Dets medlenuner er glade for de tyrkiske

snæversynet. Den forudsætter, at nationen
er den bedste - hvad enten den er det eller
ej. DelUle indstilling, der altid har været
et kors for enhver omtanke, tog afsæt i
patriotismen, kærligheden til fædrelandet."
Ifølge Mørch skulle modstandsbevægelsen 1940-45 være udtryk for den tanke, at man bør fomæ&>te den nationale interes.~e til fordel for international solidaritet (med de allierede). Han fortsætter:
"Flygtninge- og indvandrerp01itikken er
udtryk for samme tankegang. Dens huma·
nistiske indhold er smukt, men i modstrid
med fastholdelsen af en national solidaritet, og dermed undergravende for konsensussamfundet. Forestillingen om, at vi
som danskere har fælles værdier, er uforenelig med et multi-etnisk eller multi-kulturelt samfund. Ironisk nok er dem, der
først har mærket de ubehagelige følger af
forandringen, de fremmede, der har været
her i længere tid. Mens de i nationalstatens tid havde været sjældne og kuriøse og
let havde kunnet optages i det nationale
fællesskab( ...), blev de i det internationaliserede Danmark talrige, udenfor og fejlfarvede. Måske fordi de er lettere at møje
P<~ end gelUlemsnitsdanskere, bliver de
over en bank anset for bistandsklienter,
socialnassere og småkriminelle. Det ville
ikke have været accepteret i nationalstaten, måske fordi de ikke ville have 11ct lov
til at komme i det antal, de nu er ankommet i."

j

grønthandlere, de pakistanske kiosker, de
russiske bolcheforretninger og de etniske
restauranter. En ny tjenstvillig underklas-

se."
Opsplitningen af danskerne bringer
Mørch til den konklusion, at det ikke længere er muligt at fortælle en samlet Danmarkshistorie. "Der er så mange slags
Danmarkshistorier, at det, når det kommer til stykket, egentlig kun kan lade sig
gøre at fo11ælle sin egen."
Det gør han så. Som den trofaste hr. Ritt
Bjerregaard, han er, skildrer han Daiunark
som en "nordtysk kulturprovins", der il<ke længere har nogen selvstændig eksistensberettigelse. Forsåvidt er hans bog et
interessant dokument over den herskende
socialdemokratiske overklasses ideologi,
der har fjernet sig milevidt fra det menige
folks.
At Mørch gennem sine tykke akademiker-briller og med Ritt som førerhund har
fået et ganske forvrænget indtryk af det
nationale, fremgår således af følgende
passus: "Nationalfølelsen er definitorisk
forbundet rned selvtilstrækkeligbeden og

Nej, det ville nemlig ikke have været
accepteret i en nationalstat, som Danmark
var i 1945, hvor man hurtigst muligt ville
af med de tyske flygtninge. Det er dog heller ikke det brede folk, som har accepteret
de fremmede i vor tid, men derimod det
ovenfor nævnte A-hold, hvis Da.omarkshisto1ie M.ørch skriver.
Elitens forræderi ser Mørch som et fait
accompli, der i sig selv berettiger til videre afnationalisering: "Det danske nationale fællesskab er under hastig udtynding,
som nationalstatens ideologi er det overalt, blandt andet noder indtryk af internationaliseringen, men ikke kun af den
grund. Den danske nationalfølelse bliver
for tiden strukket og udvidet, så dens solidaritet også kan omfatte de flygtninge og
indvandrere fra mange forskellige dele af
verden, der kommer til Danmark og slår
sig ned(... ). En sådan udvandet dansk nationalfølelse kan vel lige så godt omfatte
en grønlænder som en tyrkisk kurder, og
den ene kao vel bruge skattepengene med
samme ret eller mangel på ret som den an-

den?"
Som den mekaniske robot for den herskende elites holdning, han er, kender
Mørch ingen anden værdimåler end sit
eget ego og dettes drift efter selvrealise-
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ring, der ingen grænser eller underordning tåler: "Det har været en vældig befnclse at slippe for de autoriteter, der blev
dyrket i min barndom og endnu i mine unge dage i 1950'erne ( ...). Det har været en
lenelse at slippe for et postuleret nationalt
fællesskab med mennesker,jeg synes.jeg
ikke havde andet til fælles med, end at vi
tilfældigvis opholdt os det samme sted."
Et tankevækkende udtryk for de socialdemokratiske magthaveres foragt for begrænsninger i deres ambitioner har været
den lethed, hvormed de har omgået
Grundloven fx. i EU-spørgsmål, hvilket
forklares i Mørchs bog: ''NationalstatStankegangen, Grundloven, det politiske
system hører til i mine forældres eller
bedsteforældres verden - en anden verden." Når man opfatter sig som repræsentant for en helt ny verden uden ansvar for
den gamles traditioner og love, kan man
selvfølgelig uden skrupler svigte noget så
provinsielt som Grundloven og det nationale.
Ritt Bjerregaard bliver i bogen hævdet
som "selve symbolet på den skræmmende
anderledes nutid", som andre mennesker
endnu ikke kan finde ud af at begå s ig i.
Hun er typen "for en ny tids politikere."
Nemlig de politikere, der ikke mere anerkender, at et folk har et territorium og nogle grundlæggende værdier fælles. De politikere, der som Mørch sæner lighedstegn mellem Fr. Paludan-Miillers smukke
sang "Brat af Slaget rammet" og nazisternes sange. De politikere, der som Mørch
mener, at det folkelige fællesskab ikke i
højere grad var "begrundet i realiteterne,
end den folkelige racisme er det nu." De
politikere, der som Mørch mener, at det

ikke er slemt, "at Danmark er ved at blive
et multi-etnisk, multi-kulturelt samfund
( ... ). Det er svært at få øje på, hvem det
skulle være slemt for, at muslimerne er
blevet så langt den største religiøse gruppe uden for folkekirken. Hvem skulle dog
være generet af det?"
Nej, som Mørch tidligere skrev, er ingen i A-holdet jo kede af at få en tjenstvillig fremmed underklasse, mens det for
B-holdet derimod betyder stadig mere
økonomisk og social marginalisering,
ødelæggelse af livssammenhængen, fare
for liv og lemmer ved blot at færdes på gaden, og politisk magtesløshed overfor
særbehandlede "minoriteter" i et "multikulturelt samfund", der aldeles ikke, som
Mørch påstår, er den nødvendige konsekvens af en anonym "intemationalise•
ring", men derimod det villede resultat af
fædrelandsløse magt- og karrieremenneskers hensynsløse skatten og vallen med
landets skæbne gennem den sidste menneskealder.

Peter Neerup Buh/
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Fortvivlelsens
selvhjælp
Tore Bjorgo og Rob Witte
(red.):
Racist Violence in Europe.
(St. Martin's Press, New York,
1993- 261 sider. 45 DS-dollars).
For at karakterisere den akademiske
lødighed af denne bog angiveligt skrevet
af"forskere", må det være nok at oplyse,
at redaktøren af "Demos nyhedsbrev"
Erik Jensen er blandt bidragyderne. Den
mand har åbenbart en særlig evne til at
mase sig ind som tilsyneladende nøgtern
oplyser alle vegne.
Allerede bogens titel viser tendensen
ved at pege på et fantom, der næppe eksisterer. Bjorgo og Witte definerer "mcistisk vold" som "enhver vold i hvilken ofre er udvalgt p.g.a. deres etniske, 'racemæssige', religiøse, kulturelle eller nationale oprindelse. Ofrene angribes ikke i
deres egenskab af individer, men som repræsentanter for sådanne grupper, der
normalt er i mindretal med hensyn til antal såvel som med hensyn til magt." Meningsløsheden i hele konceptet fremgår
klart af kapitlet ''The Police and Racist
Violence in Britain", hvori det hedder, at
sortes vold mod hvide "på ingen måde"
kan betragtes som racistisk: "Sorte mennesker kan angribe hvide af en lang række årsager- begærlighed, vrede, frustration, misundelse - men racisme er ikke
iblandt dem, ikke hvis vi med racisme forstår fjendskab mod folk p.g.a. deres hudfarve, eller etniske eller nationale oprindelse, på baggrund af et system af ulige
magtforhold. Mens sorte og hvide mennesker kan have lige magt som individer,
mangler sorte som gruppe i Storbritannien den sociale, økonomiske og politiske
magt tilhørende den hvide majoritet, som
ikke alene er betragteligt større numerisk,
men har magten også til at definere og bestemme andres situation."
Hvide, der udøver "racistiskn vold,
hører dog ganske sikkert til de mest magtesløse i samfundet, og i øvrigt er det vel
lige så slemt at være voldsoffer, uanset
hvilken "gruppe" man tilh.ører. Paradoksalt nok udspringer bogens definition af
"racistisk vold" af et meget skarpt todelt,
unuanceret verdcnssyn, hvor alle er blot
enten sorte eller hvide, og bvor de første
aldrig kan være racistiske, og de andre altid er det.
At verden alligevel ikke er så enkel,
fremgår af kapitlet "Double Standard: The
Turkish State and Racist Violence". Her
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skildres i detaljer den tyrkiske barbarstat,
og afslørende indblik i den tyrkiske selvforståelse gives. For at fil den tyrkiske nationalisme accepteret af hele folket drives
der propaganda i alle institutioner, herunder i skoler og læreanstalter. 1 grundskolen
skal alle elever begynde dagen med en
lang remse, der starter med "Jeg er tyrker,
jeg er ærlig, jeg arbejder hårdt." Remsen
ender med "Jeg giver min eksistens som en
gave til den tyrkiske eksistens." Dette er
ikke kun tilfældet i grundskolen, men også i de højere klasser. I alle universiteter,
akademier og lignende er tyrkisk revolutionshistorie et tvungent fag.
Tyrkiet ønsker at sikre sig, at dets emigranter i Europa ikke glemmer deres nationalitet. Modersmålsundervisning gav
mulighed for dette. Særlige nationalistiske lærere er blevet sendt til forskellige
lande, fx. Tyskland, og Tyrkiet bestemte,
hvem der skulle sendes. Materialet brugt i
denne modersmålsundervisning er identisk med det, der bruges i Tyrkiet. Et andet eksempel på denne politik ført af den
tyrkiske stat vedrører militærtjenesten for
de unge mænd, der bor udenfor Tyrkiet.
De har valget mellem enten at acceptere
denne tjeneste på 16 måneder i Tyrkiet eller at betale I0.000 D-mark og få en
måneds militærtræning. I denne måned
bliver de unge mænd "overfodret" med
nationalistiske slogans, fx. "jeg er glad for
at være tyrkisk" og "en tyrk er hele verden
værd", på en måde som får nogle til at tale om en måneds hjernevask. Det er klart,
at som et minimumskrav for at blive her
bør europæerne kræve, at tyrkerne bryder
disse bånd til deres hjemland.
Tyrkisk dobbeltmoral fremgår også i
forbindelse med mordbranden i Malin
1992. Da hed overskriften på forsiden af
den ledende tyrkiske avis "Hiirriyet":
"Menneskeligheden er henrettet i Molln.
Kondolencer til os alle." Som logo har avisen det tyrkiske flag og et portræt af Kemal Atatiirk, hvorunder der står: ''Tyrkiet
tilhører tyrkerne" ...
I stedet for at kalde al vold mod minoriteter i Europa for "racistisk" burde man
reservere denne betegnelse til den lille
del, der virkelig udspringer af racistisk
motivation, udøvet af marginale grupper
med "arisk" ideo logi. Langt det meste
"racistiske vold" udspringer af forståelig
vrede over de fremmedes meningsløse
forbliven her, hvilken vrede kun er "racistisk" for dem, der kalder al indvandringsmodstand racisme.
"Racistisk vold" er en fonsænelse afden
politiske indvandringsmodstand med andre midler, det første ulykkelige trin på den
selvforskyldte europæiske borgerkrig, som
Hans Magnus Enzensberger har advaret
imod (se Danskeren 1994 nr. 4, s. 17). Vol-

den er dog næppe helt "meningsløs", som
Enzensberger hævder, idet den - som det
siges i nærværende bog - kan få de fremmede til at overveje, "om der er nogen
fremtid i dette land for dem og deres børn."
At volden ofte udøves uden nogen organisatorisk baggrund er ikke tegn på dens meningsløshed, men snarere på klogskab hos
gerningsmændene. Som den offentlige anklager i Hannover udtrykte det: "Jeg er foruroliget over den anonyme karakter af denne gruppe af forbrydere. Jeg ville hellere
have, at de var organiserede, så ville man i
det mindste vide hvor mange de var, og
hvor man kunne fmde dem."
Det er oftest ikke organisationer, men
hine enkelte, der i fomi,·lelse over fremmedkursens upåvirkelighed føler trang til
at træde i karal'ter med metoder. der af vore journalister blev kaldt "led i den nationale befrielseskamp". da de blev anvendt i
en tidligere anti-kolonial.istisk bevægelse.
Peter Seerup Buh/

•

I Foreningsnyt I Møder
Video
Vi er i gang med at producere en præsent.1tionsvideo for DDF.
Vi søger derfor materiale, der kan bruges til at belyse navnlig de første år af
foreningens historie. Det kan være fotos,
videooptagelser, presseklip mv. Der er også brug for alle, der vil hjælpe med arbejdet.
Ring 48 24 25 88.

sprog og levevis i en ,-erdeo. der aues af kaos, overbefolkning, vold og
fanatisme.

Foreningens medlemmer modtager bladet for deres medlemskontingent.
Ikke-medlemmer kan aboonerc på bladet for 125 kr. om året. Tndmeldclscs- og bestitling:skupoo se nedenfor.
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. Bladet (evL kopier af det)
og foreningens andre tryk.sager må ikke omdeles privat sammen med
trykmatenalc fra anden kilde eller med pålørt teks~ logo el.lign.

Den Danske Foreninss styrelse administrerer
Danmari<sfonden af5. maj /995, der er en kampfond, hvis nudler anvendes i overensstemmelse
med Den Danske Forenings fonnålsbestenunelse
tiJ at sikre danskerne,, ret til en tilværelse på egne
prænusser her i landet. Fonden er opbygget på
grundlag af teStamentariske oS andre gaver.
Bidrag kan indsættes på foreningens girokonto.

Dagligstuemøde i Holbæk
den 3. mandag i hver måned.
Henv.: tlf. 53 46 02 01.

Mojn, vi ses i Sønderborg
Tilmelding nødvendig til Ellen Ewers,
tlf. 74 43 51 57.

Lørdag 14.12. kl. 17.
Pris 40 kr. Medbring selv drikkev-Jrer.
Tilmelding senest 7.12. på
tlf. 45 85 37 95.

udgives af Den D:>:1,,ke Forening. hvis formål er på folkestyrets grund,
uafhængigt af økooomiske og politiske interesser at sikre dansk kultur,

Dagligstuemøde i Virum
den I. torsdag i hver måned.
Vibeke Edsberg,
Henv.: tlf. 45 85 37 95.

OBS! Dagligstuem.øder den første tirsdag
i hver måned, kl. 19.30.

Julefrokost
i Virum
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Dagligstuemøde på Frederiksberg
den 3. tirsdag i hver måned.
Henv.: tlf. 35 36 29 28.

Annonce

Internet-hjemmeside:

www.glistrup.com

Foreningens adresse: Postbok.o:; 411, 8100 Århus C.

Telefonsel<retariat. nr. og t<lefax: 86 13 24 Ol. Giro: 454-7551

E-mail: Danskeren@dk-online.dk
Redaktion:
Dr. phil. Sune Da/gård (ansv. red., styrelses,mdl.), tlf. oS fax 31 55 18 02
)fødckon.<ulent: Murer Poul Vmther Jensen(styr.medl.), tlf. 75 6108 49
Juridisk blstand: Advokat Fobrn:r Rcindel (styr.med!.), tlf. 33 15 19 92,
telefax 33 15 5 I 96

Lokale kontaktpersoner:

København: Cand. mag. Peter Ncerup BuhJ (styr. medl.), tlf. 31597740.
Nordsjælland: Prof.,/·ur. dr. Ole Hasselbalcll (form.), tlf. 49 19 15 54,
Henrik Søndergaard, t f. 48 24 25 88.
Midtsjælland: Bibliotekar Harry Vinter (næstformand), 111: 42 38 75 93
Sydsjælland: Lærer Verner Holm, tlf. 53 73 19 13
Lolland-Falster: Tømrer Jan Simonsen, tlf. 5387 80 32
Fyn: Fhv. politiassistent Erik Dagø, tlf. 62 22 56 58

Syd- og Sønderjylland: Ekspedient Ellen Ewers (styr.med].),
tlf. 74 43 51 57, Kai Pederse,~ tlf. 75 44 50 27
Sydøstjyliand: Fhv. overlærer Ingrid Mathome, Llf. 75 6147 76
ØstjyUand: Herbert Nielsen, til: 86 17 46 69.
Vestjylland: SygeplejetSkc Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31
Nordvestjylland: HF-sn,derende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. Bering, tlf. 98 14 7 1 12

Foreningens kontaktpersoner tegner ikke foreningen~ men kan formidle kontakt til den.

Indmeldelses- og bestillingskupon
Navn:----- - -- -- - - - -- -- - -

D

Jeg indmelder mig herved i Den Danske Forening

og indbetaler mit kontingent (mindst I00 kr. !rligt), der

Gade, vej m.m.: - - - - - - - - -- -- -- - -

inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens
adresse eller p§ dens postgirokonto 454-75SJ.

Postnr. og -disttikt: - - -- -- - - - - -- - - -

D Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening.

Evt. telefonnr.: - - -- - - - - - - - - - -- -

D

Kuponen bedes indsendt til:
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411, 8100Århus C.

Jeg ønsker som ikke-medlem at abonnere særskilt på
bladet Danskeren (125 kr. årligt).
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Det flerkulturelle udspringer af kamp
Jytte Hilden

Den 20-årlge dansker Michel Sdtarling Jørgensen blev bn1talt overfaldet og sparke! til døde sm1dag morgen den I. septembe.r 1996 afen importeret 16-årig libaneser. Morde1/andt sted ved handicaprampen.foran indgange11 li/ Århus Hovedbanegård.

Igennem 30 år har fremmedpolitikken trukket sit blodige spor gennem Danmark.
Mange danske har enten personligt eller
blandt de nærmeste oplevet overfald, voldtægt, lemlæstelse eller mord. Værre og værre
er det blevet år for år, og flere og flere familier sidder tilbage med tunge savn.
Et af de seneste overfald fandt sted ved
Århus Hovedbanegård om morgenen d. 1. september, hvor den 20-årige Michel Scharling
Jørgensen blev sparket til døde af en importeret libaneser. Få dage senere døde en ung
mand efter et brutalt overfald i Odense. Og
sådan vil det fortsætte, indtil det danske folk
stiller de skyldige politikere til ansvar.
For de virkeligt skyldige er de politikere og
deres ideologiske bagmænd, som udmærket
ved, at den udlændingepolitik, de har tilrette-
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lagt, medfører vold, drab og ødelæggelse af tusinder afuskyldiges liv.

De har skylden!
Skylden ligger hos Hans Gammeltoft-Hansen, Niels Foss og de andre, der støbte kuglerne.
Skylden ligger hos Elisabeth Arnold, Birte
Weiss, Dorte Bennedsen, Ole Espersen, Mimi
Jakobsen, Arne Melchior og de andre, der
støttede den fremmede kolonisering.
Skylden ligger hos Uffe Ellemann-Jensen og
Poul Schluter, der ikke ville tillade vælgerne
ved en folkeafstemning selv at bestemme,
hvem der skal være i landet.
Sidst og ikke mindst ligger skylden hos de
vælgere, der gang på gang genvælger politikere, som ikke tager vare på danskernes ve og vel.

