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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.

DANSKBREN - NR. 5 • NOVEMBER 19%

3

rllii..

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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"Humanitære" overnassere
Godhedsi11dustrie11 har etableret sig
som en udsugende samjimdsmag1
uden at løse de fattige landes problemer. S. I og 3.

Godhedsindustriens
udvikling
Røde Kors og aflæggere er hovedeksemplet på den. intemationale
"humanitets·· magtovertagelse. S. 7.

Indvandringsteorier
Nye fremstillinger finder forskellige
løsninger. Men skal vi /ro på masseindvandringen som noge1 uafvendeligt? S. JO og li.

Først tamiler, så somaliere
Tamil-svindelen gentages nu med
somalier-invasionen. S. 6.

Farverige fupmagere
Skallemidler strøs generøs/ ud over
fremmedes "kulturprojef..1er". S. 5.

Butiksmafia
Flere butiksbra11ch.er er invaderet af
fi·emmeile - og præget affusk, lusk
og snusk eller værre. S. 14.

Sundheds trusler
Besynderlige manøvrer i dansk
sundheilsledelse over for fremmedes
AIDS- og HIV-smitterisiko. S. I 5.

"Nazijægers" fodskud
Fals slog sin. egen herre på hals. S. 9.

Museumsislam
Nogle afvore største kulturhistoriske
museer viser en besynderlig imeresse
for islam - endog med en så tvivfrom
partner som SOS Racisme. S. 16.

ISSN 0907-1636

10. årgang

NR. 6 . DECEMBER 1996

Humanitær
kriminalitet
Danmark er det land i verden, der
yder den største u-la ndshjælp pr. indbygger. Næsten 2.000 kr. årligt betaler
hver eneste af os - voksen som barn.
Mere end 3 årtiers hjælp har bare ikke
afhjulpet nøden derude. Tværtimod
må flere og flere gå sultne i seng.
Samtidig har den voksende fattigdom skabt en folkevandring mod Europa.
Dette burde nantrligvis føre til eftertanke. Havde det drejet sig om en
skrantende, privat erhvervsvirksomhed, som trods stadige blodtransfusioner gennem 30 år ikke var bragt på fo.
de, ville enhver indse, at noget måtte
ske. Alligevel bliver vi ved med bare
at sende gode (bistands)penge efter
dårlige. Hvorfor?
På dansk grund opererer en hærskare af selvudnævnte humanitære, der i
stærke private organisationer forvalter
pcngestrømmen - med et rigeligt udkomme til sig selv. "Betal din skærv,
ellers dør de nødlidende", hedder det.
Tvivlrådige får stukket billedet af et
sultent barn med opsvulmet mave i
ansigtet: "Se hvor ond d u er, hvis du
ikke betaler! " Det gør vi så. Ligesom
man i mi ddelalderen købte aflad af
kirken for at få plads i himlen.
Når de danske humanitære herefter
har taget deres solide del til "samlende administration", "oplysningsarbejde" og hvad det ellers kaldes, sendes

det resterende ud, hvor det gerne skulle hjælpe. I f.eks. Kenya viste det sig
for få år siden, at kun ca. en fjerdedel
af bistandsmidlerne nåede hen, hvor
de skulle. Resten tog lokale parasitter
undervejs.
Mennesker, der lever på tilværelsens yderste kant, gøres til gidsler af
fede katte, der overalt mæsker sig i ulandshj ælpen. En del af byttet bruger
de end.og til med alskens fiduser- kaldet reklame og lobbyvirksomhed - at
tage strubegreb på politikerne, så disse ikke kommer på forkerte tanker om
arrangementets hensigtmæssighed. (Se
artiklen s.3).
Dette må der nødvendigvis sættes
en stopper for. Vor u-landsbistand på
over l O milliarder kr. om året gives,
samtidig med at vort sundhedsvæsen,
ældreforsorg o.s.v. knager under svære mangler, og betales i øvrigt ved forøgelse af en statsgæld., der har passeret 800 milliarder kr. Skal vi fortsat give u-landshjælp, må det sikres, at den
ikke opædes af parasitter, men tjener
til at skabe bedre leveforhold for landenes befolkninger i en stabiliseret situation, nemlig ved at få styr på befolkningstilvæksten (jf. s. 10 og I I).
Diskussionen om dette anliggende
må tages nu. De herskende tilstande er
uholdbare. Det, der foregår, er dybt
a moralsk og burde rettelig! kaldes humanitær kriminalitet.

Hastesag på tiende år
Kampen mod indvandringspolitikken i Danmark er efterhånd·
en ved at være en ældre sag. De, der befandt sig på danske arbejdspladser i slutningen af tresserne og be1,,yndelsen af halvfjerdserne, vil kunne berette om en udbredt afstandtagen li-a indførsel af fremmed arbejdskraft til Danmark. Modstanden var der
altså allerede dengang. Og den var til tider ramsaltet og kontant,
men den var der dog kun inden for kantinens og skurvognens fire vægge. Officielt var vi næsten alle glade og enige om, at det
var nødvendigt af hensyn til nationens økonomiske ve og vel. Enkelte offentlige protester var der dog, f.eks. fra nu afdøde smedeformand Hans Rasmussen, der i stedet foreslog en skattefri
overarbejdstime til afhjælpning af den manglende arbejdskrnft men han talte for døve øren.
Et nyt kapitel i indvandringspolitikken be1,,yndte for IO år siden med sognepræst Søren Krarups annonce i Jyllands-Posten.
Annoncen åbnede for IO - 15 års indespærret modstand og had
til danske politikeres leflen for det multikulturelle og det internationale liv i de mange verdensomspændende organisationer.
Kort tid efter, nemlig den 18. marts 1987 stiftedes Den Danske Forening ved et særdeles turbulent møde i Virumhallen.
De første IO år af den organiserede indvandringsmodstand er
altså snart gået, og det må være passende at skue tilbage og gøre
stan,s samt stille spørgsmålet: Har foreningens virksomhed nyttet, har vi nået konkrete mål, og har vi udsigt til at sejre?
Det kan siges uden overdrivelse, at uden den organiserede indvandringsmodstand ville der i dag ikke have været 2 offentlige
holdninger til indvandringspolitikken. Der er en real itet, at presse, politikere og andre multieLniske lobbyister i dag må operere
med viden om, at deres skråsikre meninger ikke længere tages alvorligt af brede kredse i det danske folk. Men det er ligeså klart
en realitet, at en massiv majoritet i landets lovgivende forsamling
føler sig så sikker i sadlen, at den fremdeles vover at koncipere
og vedtage stribevis af lovforslag, hvis indhold på mange måder
favoriserer de fremmede indtrængere på bekostning af det folk,
den selv er rundet af og valgt af.
Når det er gået bedst for indvandringsmodstanden, har meningsmålingerne vist mindre forskydninger i den rigtige retning,
men dog utilstrækkeligt til at fa politisk betydning.
Derfor må den organiserede indvandringsmodstand i dag stil•
le sig selv det spørgsmål, om arbejdet fremover alene klares ved
at udgive seriøse tidsskrifter, holde seminarer, lokalmøder m.m.?
En ting er helt sikker. Det haster, hvis vi skal nå at vende ud·
viklingen, s1I Danmark kan bevares som danskernes land.

De xenofile
Jublejublejublejuble! ! !!
Flygtningeminister Weiss er begejstret over, at det er lykkedes
at finde boliger til 13.300 bosniere (Jyllands-Posten 13/5 96).
Lobbyen glæder sig. Pressen glæder sig. AUe de rigtige mennesker glæder sig.
De eneste, der ikke glæder sig, er de 13.300 danskere, der ikke fik et sted at bo.
For sådan er det jo. Der er ikke blevet bygget l3.300ekstra boliger til at huse bosnierne i. De 13.300 boliger har måttet tages
ud af den allerede eksisterende boligmasse.
Nettoresulcaret er derfor, at der altså er 13.300 hjemløse danskere, der ikke fik en bolig.
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Hvordan i alverden kan sådan noget blive til en glædelig begivenhed'/
Jo, det kan det godt, hvis man er psykisk afvigende. Den megen glæde over, at det lykkedes at indhuse de mange bosniere,
som vi i sin rid fik at vide k'Un skulle være her midlertidigt, er ud·
slag af en psykisk sygdom. Denne sygdom har oven i købet et
navn. Navnet er "xenofili", hvilket betyder ekstremt overdreven
begejstring for alt, hvad der er fremmed.
Xenofilicn er som bekendt vidt udbredt hos den opinionsdannende elite, hvor den synes at være affødt af for lang tids vellevned uden forbindelse til denne verdens realiteter. Jo mere fremmed og des flere frenunede desto bedre.
Hvor xenofilien har faet fat, går al fornuft fløjten, og alle moralske hensyn viger.
Den xenofile ser ikke hvad han gør. Han ser ikke de hjemløse,
der betaler for følgerne af hans ideer. Han ser ikke konsekvenserne for sine egne børn. Han ser intet.
Den xenofile ser kun sit eget indre.
Han er livsfarlig.

Visum og gæstfrihed
Siden den skæbnesvangre udlændingelov af I983 trådte i
kraft, har udlændinge fra såkaldt "u.~ikre" lande, uår de først er
kommet ind i Darnnark, haft krav på få en asylansøgning behandlet. En asylansøgning giver i de fleste tilfælde ansøgeren adgang til et livslangt ophold i Danmark med alt betalt for sig selv
og sin familie incl. børn.enes fremtidige ægtefæller fra hjemlan•
det, deres børn og disses ægtefæller osv. Flere medlenuner af regeringen har fastslået, at Danmark har råd til at efterleve denne
praksis, og at den er et "flOI" udtryk for "human.isme".
Der er vel omkring 3.000.000.000 mennesker fra "usikre" lan•
de, som godt kunne tænke sig at ombytte deres trælsomme tilværelse med en sådan fremtid i Danmark. Blandt andre de nævnte medlenuner af regeringen ved udmærket godt, at Danmark ikke har råd til at tage vare på så mange mennesker, - uanset a11e

bumani~iiske flotheder. Derfor har Danmark i de senere år indført krav om visum til borgere fra en lang række lande.
Behandlingen af en visumansøgning tager oftest 6·8 uger.
Visumpligten og den lange behandlingstid har medført store vanskeligheder for mange forretningsfolk, kunstnere og almindelige
turister, som gerne vil besøge Danmark, og i mange tilfælde har
besøgene måttet aflyses af samme grund.
En sådan praksis er en hæmsko for Danmarks handel og sarn·
arbejde med de berørte lande og er ødelæggende for det mellemfolkelige samvirke, og det er forståeligt, at den har medført
· kritik fra flere sider.
Indenrigsminister Birte Weiss har med kyshånd taget imod
kritiken og ønsker nu, som man kunne vente, visumreglen1e lem·
pet.
En lempelse af vismnreglerue bør hilses velkommen. Men
hvis en sådan lempelse kommer til at stå alene, står Danmark
overfor en ny bølge af "handelsfolk" og "turister", som udeluk•
kende kommer til Danmark for at få lejlighed til at udtale den
moderne udgave af "Sesam, Sesam luk dig op", nemlig ordet:
"Asyl".
Det er derfor bydende nødvendigt, at lempelsen af visumreglerne suppleres med en stranuting af reglerne for adgang til asyl.
Danmark bør naturligvis være åben for udlændinge, som ønsker at besøge landet. Til gengæld skal udlændinge, som er uvillige til at forlade landet, når besøget er forbi, venligt men bestemt
hjælpes på vej.

De fede katte

AfOle Hasselbalch

I en verden under hurtig forandring har de heldigt stillede rige muligheder for at udnytte de
mindre heldigt stillede. Det melle1nfolkelige "humanitære" bureaukrati har viklet sig ind i et
orgie af misbrug. Bistandspengene ruller - og den internationale godheds industri høvler enorme summer af til eget brug.
"Fat cats" - fede katte- kalder man i den
3. verden dem, der lever godt af andres

ulykke.

Amazonlandet
Stedet er Orinokoflodens øvre løb. I
princippet er dette Amazonjunglen. EJier
rettere det var. Turistindustrien har bredt
sig, og svulmende herrer og damer i alle
kulører køres rundt på ladet af terrængående vogne i jagt på oprindeligheden,
belæsset med fotografiapparater og rustikke solhatte i sære faconer. Hjulsporet i
junglen er efterhånden bredt. Her interesserer man sig ikke for detaljerne. Når dagens byger konuner og det hele bliver til
pløre, køres blot endnu en gang lidt ved siden afsporet. Området er på den måde blevet en stor flade af spor, der fortaber sig i
retning afjunglen, som trækker sig længere og længere tilbage. Som hårranden på
en herre, der er nået over sin bedste alder.
Ved den velassoi:terede bar, som h.ører
til enhver turistindrettet junglefacilitet,
holder en lille fyr til. Han er 13 - påstår
han - og på bestandig jagt efter en skilling, som kan falde af, når han gør en af
de overvægtige gæster en tjeneste. For
hvad der svarer til en krone, kan de overvæi,>tige her få arbejdskraft, som der skulle betales en halvtredser for hjemme - i
mark, dollars eller yen. Drengens hele
verden består af forventningen om, at han
på den måde kan holde skindet på næsen
og senere blive til noget stort Gerne i det
fjerne USA mod nord. Han fortæller i det
hele taget gerne om sine planer. Det foregår på et engelsk, der ville få enhver
skolelærer til at blegne af forfærdelse.
Før eller s iden vil der sikkert komme en
eller anden, der kan få en fordel af at skaffe ham til USA.
Hong Kong
Stedet er Hong Kong - nærmere betegnet den plads man stiger i land på fra lokalfærgen til Hong Kong Island. Det er
sidste aften i en som sædvanlig hektisk
uge i byen. Pladsen er et ufremkommelig!
menneskehav. Det er der tradition for på
denne ugedag. Det ses, at det ikke er hongkong-kinesere, der fylder op. Det er yngre
kvinder, som ved nærmere undersøgelse

viser sig at komme fra Filippinerne. De
arbejder billigt i byen - mange afdem selv
om de ikke må. På den måde kan de forsørge en familie hjenuue. På pladsen samles de på denne faste ugedag for at snakke. Der er alt til fals.
Jeg mindes en engelsk kollega, der er
gift i Italien. Konen plager ham nat og dag
for at få en "philippino waiter". Sådan en
bar hendes veninder i Italien nemlig. Systemet er, at denne "waiter" bliver glad for
at komme til Europa. Konen bliver også
glad, for fi lippineren er villig til at arbejde
præcis så længe uden løn, at han får lov til
at forblive i Italien bagefter. Og derefter
får konen bare en ny af slagsen til at hjælpe i huset og imponere de andre mamaer.
Hvordan systemet stemmer med italiensk
immigrationslovgivning, må guderne vide. Men i Italien foregår der jo så meget.
Bangkok
I ventesalen i Bangkok sidder nogle
uformelige, midaldrende svenske herrer
efter en hektisk uge. Dunsten af gårsdagsbrandert står omkring dem, og de er nået
til det punkt, hvor man som transitrejsende, der allerede har siddet vågen for længe i ubekvemme flysæder, ikke ligefrem

begejstres for at høre skandinavisk. Samtalen er højlydt og forventelig. Den går
fortrinsvis på den kvindelige del af den
thai.landske befolkning og muligheden for
at fil flyttet en passende andel heraf til
Sverige. I følge den tågede snak, skal dette være et projekt, som andre "grabbar"
har kunnet få til at lykkes.
Kenya
I Kenya kører en chauffør rundt på de
bullede veje. Okuno hedder han - eller
noget i den retning. Så for at undgå lidelsen ved at skulle høre sit navn brækket itu
af europæerne, kalder han sig helst James.
Skal man rundt i landet, tager man ikke
bussen. "James" er en af dem, der har fået
job med at køre europæiske besøgende
derhen, hvor de gerne vil. Det gør han så
uanset stadige malaria-anfald, som han
har lært sig at skjule. For ellers bliver det
bare den næste i køen, der får hans job. I
Nairobi vandrer hærskarer rundt uden mål
og med ogjob. Er de heldige at få en dags
løsarbejde, er daglønnen i kenya-shillings, hvad der svarer til 15 danske kroner.
Så James J1ører til de privilegerede. Han
har tre børn på kostskole - der er ikke andre steder at have dem, for hans kone er

Pjece fru Tviml-forewgemlet "U/(Uuishjælp Folk til Folk " om "Solidaritetsarbejde i AfriM '':
"G(;ir nylle og nyd live/ "!
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død. Derfor kører James nu nmdt og rundt
og rundt og rundt - uanset hvad - og kan
regne m<Xl, at det må han blive ved med i
JO år efter, at det sidl>1e barn har forladt
skolen og er konunet ud i arbejdsløsheden. For så længe vil det tage ham at betale skolepengene tilbage. Hvis han altså
holder så længe. Det gør han antagelig ikke, efter hans udseende at dømme. Så antagelig vil børnene komme ud i arbejdsløsheden noget for.
I Nairobi Airport er et dansk ægtepar i
klemme. Manden er ansat i Røde Kors,
medens konen har problemer. De skal
hjem til Danmark, og manden har hentet
sig en flybillet på første klasse (pris retur
ca. 25.000 - 40.000 kr.). Sådan gør man,
fortæller konen, når man er Røde Korsansat. Konens problem er, at hun ikke bar
fået billet til første klasse. Hvis ikke der
bliver gjort noget vtXI det, må ægtefællerne altså vente med at ses til i aflen, for så
må de jo nyde deres drinks i hver sin at~
deling af flyet. Htm må bede om engelsksproget hjælp til at gøre sig forståelig over
for Kenya Airways med hensyn til s it alvorlige problem. Det afhjælper selskabet
naturligvis gerne. Alt for de gode ktmder.
Alt for humaniteten.
Uden for lufthavnsvinduerne står et
Røde Kors særjetfly, som ifølge kilder på
stedet er parkeret der, så at godhedsadministraroreme straks kan komme på inspektion, hvor som helst de måtte ønske.
Indenfor er placeret overdimensionerede
sparebøsser, i hvilke de rejsende kan
lægge deres sidste skillinger til hjælp for
landets talløse døve, blinde og hvad de nu
er. Foran i køen står en tydeligt velsitueret
dame, som trods sine somaliske træk påstår at være kenyaner med ret til at komme ind i Danmark. Lykkeligvis tager den

Hvad nu?
Den hidtidige u-landspolitik har spillet fallit i en hel række af de lande, der får
hjælp fra Danmark. Elendigheden der bliver bare værre og værre, og resultatet er
formelige bølger af emigranter med kurs mod Europa. Samtidig vokser de sociale
skel hos os, og stadig flere må placeres på overførselsindkomster - pension, arbejdsløshedsunderstøttelse, bistandsydelser og anden offentlig hjælp.
Man kan ikke blive ved med på den måde at tage fra de fattige i de rige lande for
at give til de ,ige i de fattige lande. Det, der foregår, er ikke blot dybt uansvarligt.
Det er også hamrende umoralsk. - Og så har de politikere, der skabte den over for
danskerne almægtige men ved afhjælpningen af nøden ude åbenbart aldeles afmægtige Godhedsindustri,jo da for øvrigt for længst brugt hver en klink. Ja, oven
i købet har de pantsat vore efterkonunere for yderligere 800 milliarder kr.
Derfor må det ondskabens monopol mellem profitørerne hjemme og ude, som
holder den evighedsmaskine i gang, u-landshjælpen har udviklet sig til, brydes.
Det er nu igennem ti år bestandig faldet i vor lille forenings lod at være den, som
sagde det unævnelige først, så at det til sidst endog blev muligt at diskutere det
åbent. Derfor er vi også i denne sag villige til at tage skraldet
Men hvad mener medlemmerne? Hvordan skal eo forsvarlig politik på dette område se ud?
Man kunne f.eks. tage udgangspunkt i den økonomiske realitet, som den tonune
og forgældede statskasse udgør, og konkIudcrc, at i fremtiden må det være op til
den enkelte, der føler at have noget at yde, at betale det til u-landene, som han mener at kunne afae.
Men det kunne ,•el ventes, at mange fortsat ville være villige til at foretage en
smertefuld operation i baglommen, såfremt de så en mening med det, og der altså
kunne ses en ende på det.
Skal det derfor f.eks. forlanges, at lande, der trods omfattende hjælp i årtier stadig ikke er konunet p.i fode, sættes tmder en lige så effektiv administration, som
konkurstru<Xle danske kommuner bliver det en slags temporær rekolonisering?
Eiler skal opretningshjælpen overføres uden om Godhedsindustricns flerdimensionale administrations-, reklame- og "infonnations"budgetter og f.eks. direkte fra
dansk kommune til det tilsvarende lokalområde i u-landet, så at den enkelte borger
fik indsyn i, hvad hans surt tjente skillinger gik til, og der opstod en større ansvarlighed i deres anvendelse?
Der er måske også andre løsninger.
Men hvilke?
Vi opfordrer medlemmerne til at sende redaktionen deres mening. Skulle der
blandt det indsendte være en lys ide, skal vi nok prøve at få sat den på dagsordenen
i den offentlige debat.
O.H.
vakse paskontrol hende ud af køen trods
rasende protester fra hendes ledsager - en
mørklødet herre med !,'Uldringe både her
og hisset. Ifølge rutinen ville hun efter al
sandsynlighed ombord være blevet forvandlet til en ukendt, forfulgt flygtning,
som dårligtselv ved, hvor hun konuner fra.
De nyrige somaliere i Nairobi er som regel
dem, der er løbet med den somaliske statskasse eller med andre somalieres penge.
Derefter har de installeret sig på Nairobi
Hilton eller Hotel Ambassadeur, medens
de venter på en mulighed for at "flyi,>te" til
Europa. Her står bl.a. Det Radikale Venstre
som bekendt altid på spring for at kttnne
finde et påskttd til at tro på deres løgnehistorier. Det kaldes "humanitært sindelag".

Nairobi Airporl: Giv din sidsre skærv til de
arme!
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En verden under forandring
Jovist, verden forandrer sig. Mange

mennesker konuner i klemme. Og tingene ·
sker &~ hurtigt, og det er ikke let at følge
med i, hvad der egentlig foregår. Som enhver plattenslager ved, er dette en situation,
der tak-tisk set er ideel til at lænse et offer.
Derfor slår plattenslagere og udbyttere
af enhver slags til overalt på kloden i disse år. F.eks. ''the fat cats", som man i Nairobi kalder de humanitære, der holder
"eternal holiday" - evig ferie - i landet.
Man ska1 bare hengive sig til humanismen
og idealismen og tage et skattefordelagtigt job i Godhedsindustrien. På den mMe
kan selv en middelmådighed, som i Danmark vel knap er i stand til at tjene det
tørre brød ved sine kvalifikationers krafl,
blive opgraderet til en nettoløn over en
dansk højesteretsdommers og oven i købet få chauffør, tjenere og flybilletter på
første klasse.

Sultens slavehær
Ca. 60 milliarder dollars bruger den rige verden på u-landshjælp hvert år. Men
kun en brøkdel når frem til de fattige. Resten opsuges af de svulmende humanitære
systemer og disses korrupte lokale regeringsstøtter på vejen.
Undertiden men ikke ofte, lukkes der
en luge op, som man kan kigge igennem.
Læs f.eks. Graham Hancock, "I.ords of
Poverty" (udgivet _på Macmillan, London). Åbner man øJnene, og færdes man
på gerningsstederne, er det også forhold~vis let at få øje på et og andet.
Men siger man fi-a over for misbruget,
kryber kattene i ly af humanitetens uangribelige facade. Fra derme position messer de
med himmelvendte sveskestene den uimodståelige remse om, at vi må hjælpe de fattige, forfulgte, torturerede, misbrugte, udnyt·
tede, dødstruede o.s. v. o.s.v. Betal for din aflad og put en tier i bøssen gode herre, næste
gang indsamleren kommer forbi! Ellers er

du et foragteligt menneske med et afskYeligt
"menneskesyn". Og du må finde dig i, at
pressen kaster dig som frit bytte for en hvilken som helst skrupelløs "racismejæger"
og naziopsøger med psykopatiske anlæg.
Afvis alligevel de umoralske udbyttere
og find en direkte vej til at hjælpe dem,
der har ltjælp behov! I dag kan mere end
50 afrikanske børn sikres et års skolegang, mad og medicin og dermed et håb i
tilværelsen for det samme beløb, som det
årligt koster at have en "Oygtning" indlogeret i Danmark. Flere gange så mange
kan sikres for det samme beløb, som det
koster at holde blot en enkelt godhedshjælper på banen.
Der skal op til ca. 2.666 kenyanske daglønninger til at betale for bare en I. klassesrejse København-Nairobi. Svarende til
en kenyaners samlede indsats dag ud og
dag ind i over 7 år.
Hvem talte om sultens slavehær?
Ole Hasse/batch

Sugerørs-sæson
AfAlice Furnival
Efter at sommeren nu er overstået og de
nye danskere er vendt tilbage til Danmark
efter tiltrængte ferier i Pakistan, Tyrkiet
og Libanon, er det atter blevet sæson for at
få lirket de offentlige kasser op og få anbragt sit sugerør.
Og kulturberigerne har fortsat al mulig
grund til at smile mellem slurkene: For
selv om det nye finanslovsudkast opererer
med et underskud på 6-7 mill iarder og statens gæld er på 700-800 milliarder, er der
ingen smalle steder, når det gælder de
frenunede og deres danske medløberes
fantasifulde projekter. Indenrigsministeriet har nemlig haft uddelingsmøde og
smidt om sig med penge til dem.
Ikke overraskende er det stadig INDsam, der skovler broderparten ind. Med
Bashi Quraishy på lønningslisten er budgettet naturligvis for længst sprængt,
hvorfor man har været nødt til at tigge
endnu en kva1t million for at kulllle klare
skærene. Rent pro forma har man denne
gang valgt at få sendt den ekstra kvarte
million til det bankkontonummer, som
kaldes Multikulturel støllepulje for etniske foreninger.

Men også andre steder end i IND-sam
vil der blive festet i delllle tid: African Women Orgallisation i Århus har fået en
check på I0.000 kroner, Høstmarkens

Slaraffenland havde brug for en ny skate-

board-bane og besluttede sig til at skaffe
pengene fra Indenrigsministeriet og kaldte derefter projektet "særligt intcgrationsfremmende". Checken på I0.000 kr. kom
omgående. En fyr, som benævner sig
Khaled Ramadan, havde ikke selv råd til
et smart omslag til sin sikkert uhyre interessante pamflet "Three Dimensions" og
fik 5.000 kroner sendt, mens Heller Film
skaffede sig 250.000 kroner Lil en ny oplysningsfilm.
Og endnu flere steder blev der grinet.
Her er et skønsomt udvalg af nogle af de
sjoveste projekter:
SOS Racisme: 20.000 kr. til et motionsløb og 30.000 kr. til en ny bog 1il grin mod
racisme 2.
Komkar: 18.000 kr. til en kurdisk kulturfest.
Mes,11 Zilan: 30.000 kr. til en samling
af Sherko Beka;; digte.
Mehregan Moslehi: 25.000 kr. til at leje et telt og til plakater.
Mellemfolkeligt Samvirke: 24.000 kr.
til er sensommer-træf.
A1111ette V. Hansen: 5.200 kr. til arrangementet Chilensk hverdag i Roskilde.
FAPA: 8.000 kr. til en børnesafari.
Huong Que Teaterforening: 6.000 ler.
til plakater til vietnamesisk teater.

HJÆLP
ET BARN
Tegn et fadderskab
for et
u-landsbarn for
75,- kr. pr. måned
Vc,cn 1i1 ~n b«lrc tihæ-tclsc- for et fa11ig1
u-landsbatn er rørs, 08 fresnm~l en 1cyg. og kærlig
OJ)''<dst og skolct3ng, men OgS.\ sund mad.
~-accma1ion<'r og 1øj på kfo.ppeo.
Ali d'-•lt k..1n baroo lå, ltvis J')c "il hJæJpp,'
...

').,. t,

..(',

International
Børnehjælp
Upolirisl: - Ul0nnc1
Gainrnd T<.)l'V S - 4880 h'yst«l- Tif. 53 87 19 18

Geethaalayama Art Academy: 20.000
kr. til en bog om tamilsk dans.
Red Bamet: 16.500 kr. til en multietnisk sommerlejr.
Dansk Flygtningelyælp: 60.000 til verdensmusikfestival i Vej le.
Pædagogisk Center: 40.000 kr. til PRudgi~er.
Images ofAfrica: 6.000 kr. til produktion af masker.

Og mange flere penge til endnu Ocrc
kulturberigende projekter.
Indenrigsministeriet praler i øvrigt af,
at man nu er i gang med at lave en ny infom,ationspiece om de fremmede. Den
skal være færdig i efteråret og bliver udgivet på flere sprog og skal uddeles gratis
til højre og venstre. Også Udlændingesty•
relsen vil have nye ting produceret og har
sat et hold i gang med at lave nyt farvestrålende invitations-materiale til fremmede - bl.a. om hvordan disse lettest opnår visum, asyl og familiesammenføring.
Også denne bog skal trykkes på et væld af
rremmede sprog.
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Toppen af vanviddet
Efteråret har bragt os en af de velkendte hulke- og hysterihistorier blandt frem-

medvelgørere og hjernevaskmedier.
En tamilsk ungmø var til en afveksling
fundet for ler af vore overliberale flygtningemyndigheder og skulle de1for returneres til Sri Lanka, hvorfra hun på ukendt
vis og ad uransagelige veje var kommet
ind i Danmark. Straks gik hele påvirkningsmaskineriet i gang for at omstøde
denne umenneskelige beslutning og skaffe hende det ønskede livsvarige ophold i

Det egentlig oprørende i det nu passerede er derfor ikke hjemsendelsen af den
begrædte ungn10 som en enkelt af de mange tamiler, der stadig på alle mulige må-

der siver ind i Danmark, men at de mange
tusinder, der er kommet før og efter hende, ikke for længst er blevet sendt hjem til
deres egne områder.

Somalier-gentagelsen
Den tamilske "flygtuinge"farce blev
imidlenid ikke enestående, men har i
Danmark, naturligvis kamufleret med for. 90'erne filet et sidestykke i indstrønm insikringer om, at det lrnn skulle være mid- gen henil af mange tusinde afrikanere fra
lertidigt, så længe der var krig i hendes det borgerkrigsplagede Somalia eller omg ivende områder.
hjemland.
Også i dette til fælde så man i praksis
Tamil-svindelen
bort fra den individuelle vurdering af foDette bringer den store tamilindvan- religgende trusler og indførte som fast
dring, vi har været udsat for den sidste praksis, at alle somaliere fi k asyl. Denne
halve snes år, ind i billedet (jf. Danskeren danske praksis, der var i modstrid med be1989 nr. 5 s. 12, 1992 nr. 3 s. 3). Den re- handlingen de fleste andre steder i Europræsenterer nemlig noget af det mest me- pa, fik namrligvis Danmark til at virke
ningsløse og selvmodsigende i hele flygtsom en magnet på somaliere også andetningegalskaben. Man lod i slutningen af steds i Europa. I årevis har somaliere bl.a.
80'erneadskillige tusinde tamiler komme derfor udgjort den største nationalgruppe
ind i Danmark og gav dem asyl og varig blandt spontane asylsøgere her. Ganske
opholdstilladelse. I realiteten så mangan- · vist skal de officielt have visum for at
ske bort fra kravet om, at der skulle finde komme ind i Danmark, men langt de fleen individuel vurdering sted, og at der ste af dem bliver ifølge politiet hjulpet
skulle foreligge en personlig og politisk over grænserne af menneskesmuglere.
forfølgelse for at blive anset som flygtDet kommer dem imidlertid ikke til skaning. Bare det, at de pågældende var tami- de. I 1995 fil< godt 1.100 somaliere opler fra Sri Lanka, blev tilstrækkeligt til va- holdstilladelse her, og i år har allerede
rigt asyl.
godt 1.400 S0g1.
Oprørende måtte dette forekomme,
Nu fastslår en dansk rapport på grundisær fordi tamilerne på Sri Lanka lige på
lag af undersøgelser i de nordlige dele af
den anden side af det smalle stræde mel- Somalia og af udtalelser Ih både internalem øen og det indiske fastland har lig- tionale hjælpeorganisationer og lokale
gende den indiske tamilstat Tamil Nadu politikere, at dårlige økonomiske forhold
med 40-50 mio. tamilske land~mænd. og ikke politisk forfølgelse er årsag til, at
Hundredtusinder af tamilerne på Sri Lan- somaliere stadig forlader landet og rejser
ka synes da også at have bragt sig i sil<- til Saudi Arabien eller Europa. ingen bekerhed der. Men for en del a f de mest velhøver at flygte på grund af politisk forfø J.
stående og fo retagsomme af dem V'df det gelse. Masseudvandringen af rige og velikke tillokkende nok at blive i dette fatti- uddannede skaber derimod nye, store proge land. De søgte videre mod det rige Veblemer for det borgerkrigshærgede land.
stens lande og ofrede form uer på flyve rej- Andre lande er i virkeligheden med til at
ser til de fjeme mal og til at betale de forøge vanskelighederne i Somalia ved at
agenter, der skulle skaffe dem ind hos de give ophold til de stærkeste, der kunne innaive og skyldtyngcde europæere. En del
vestere i erhvervsudviklingen og deltage i
af "flygtningene" kom måske endda slet genopbygningen af landet. Men mange
ikke fra Sri Lanka, men fra selve Tami] der er også afhængige at de penge, som de
Nadu; i vævet af uklarheder og løgne er bortdragne sender hjem fra udlandet, og
det nok vanskeligt at fastslå. En del kom derfor imod deres hjemvenden, selv om
vel også som agenter for oprørsbevægelsen forholdene er fredeliggjon og en del af
på Sri Lanka, der havde god brug for at få emigranterne ikke trives i udlandet.
fingre i nogle af de midler, ''flygtningenen
Denne ikke overraskende besk1ivelse
kunne regne med at få i det rige Vesten.
af de faktiske forhold får nu endelig de
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danske myndigheder til al overveje en ændring i deres politik. Udlændingestyrelsen
vil i modsætning til den hidtidige automatiske asyltildeling give afslag til nogle
somaliere fra de nordlige dele af landet og
bede Flygtningenævnet tage stilling hertil
som hastesag. Hvis denne kurs godkendes, vil man e,1. undersøge forholdene i
de øvrige dele af landet for at afgøre, om
den ændrede kurs kan udstrækkes til også
at gælde disse. Desuden lufter man mere
forsigtigt tanken om at hjemsende nogle
af dem, der allerede har filet opholdstilladelse, men endnu ikke har været her i tre
år. (Jyll.-Post. 4/11 96).

Dansk kurs
Mange tidligere oplysninger og altså nu
også de nye har til overflod vist galskaben
i den danske "flygtninge"politik over for
somalierne og andre afrikanere, der blot
påstod at komme fra Somalia. Uden hensyn til det grundlæggende krav om personlig og politisk forfølgelse som forudsætning for asyl har man givet dem dette
varigt, blot fordi deres land som så mange
andre lande på kloden var hærget af uro
eller borgerkrig, og skønt antagelig de fleste af dem blot brugte dette som et påskud
til at "flygte" fra et fattigt område til en
lettere og rigere tilværelse i et i-land.
Dansk naivitet og meningsløs skyldfølelse over for u-Jande, hvis tilstand vi hverken har lod eller del i eller noget historisk
eller moralsk ansvar for, har ved hjælp af
fi-emmedpolitil<emes vanvittige udlændingelov fra 1983 skaffet os mange tusinde af
disse vildt fremmede mennesker på halsen.
Der er kun et rimeligt dansk svar på
denne meningsløse situation. Send alle
både de tamilske og de somaliske skinflygtninge hjem til de lande eller områder,
hvor de kom fra og hører hjemme. Selv
den tossede udlændingelov af 1983 åbner
muligheden herfor, og i nødvendigt omfang kan Datuuark støtte de hjemsendte til
en ny begyndelse i deres hjemlande eller
hjælpe d isse lande og områder til at optage dem. Det er dog en forn1 for u-landshjælp, der giver mening.
Så længe disse titusinder af fremmede,
der er kommet herind under helt falske

forudsætninger, forbliver i Damnark, er
det danskere, der er afhængige af der danske samfunds støtle, som kommer til at
betale milliardbeløbene, de koster. De må
betale dem i form af nedskæringer i børne- og ældreforsorgen, sundhedsvæsenet,
folkepensionen og meget andet, gennem
højere skatter og afgifter, foruden at nye
kæmpelån dynges oven i den enorme
statsgæld, vi overlader til de næste generationer at betale.
Deri ligger det ,-irkelig umoralske.

S.D.

Godhedsindustriens verden
Godhedsindustrien indgår i et stort projekt, der gradvis skal opløse nationalstaterne og skabe en
verdensregering. Dette er baggrunden for godhedsindustrien, som her følges fra starten af Røde
Kors i sidste århundrede.
Afcandjur. Knud Eriksen
På samme måde som det for nogle år siden var vanskeligt at imødegå socialismens og konununismens påståede mål,
der alle var en variant af godheden selv: solidaritet, tage fra den rige og g ive til den
fattige, de undertrykte folks frihed, al-

menvellet frem for egoismen osv., osv., er
dagens godhedsideologi og de mennesker,
der dyrker den, anbra&>t i en sikker og anerkendt godhedsstilling, der gør kritik
vanskelig. Humanitære organisationer,
altså menneskekærlige foretagender, er

næsten umulige at kritisere, uden at k:riti•
ken virker ond og urimelig. Selve betegnelsen "humanitær" er ofte forsvar nok.
Ydermere er det en kendsgerning, at
organisationer som Røde Kors, Red Barnet, Dansk Flygtningehjælp har gjort meget godt i tidens løb, har hjulpet mi llioner
af mennesker, og at tusindvis af idealistiske mennesker, der har ydet uegennyttig
hjælp via sådanne organisationer, fortjener ros og ikke ris for dette.
Udhulede godhedsmaskioer
Når der i dag ikke desto mindre i mange danskeres øjne er kommet et odiøst
skær over den såkaldte Godhedsindustri
bestående af disse organisationer, er det
fordi de er blevet udsat for et groft misbntg. De er blevet til en femteko lonne, en
forræderisk magt til undergrnvelse af nationen Danmark. Forræderimetoden hedder internationalisme, som ikke er nær så
løst et fænomen, som det lyder.
Pervertering af godhed
Et interview med den ungarskfødte advokat Karoly Nemeth, i Berlingske Tidende den 20.1 0.1996 (Tema, s.7), illustrerer
misbntget og perverteringen. Nemeth
kom til Danmark som flygtning i 1956.
Modtagelsen af de ungarske flygtninge
fm den brutale sovjetiske nedkæmpelse af
folkets oprørsforsøg var Dansk Flygtningehjælps første store opgave. Den Danske
regering bestemte sig for at modtage
1.000 af "disse stolte og ranke mennesker" som man skrev, og et stort apparat
blev sat i sving for at hjælpe dem.... Da de
kom til Padborg stod danskerne med varm
kaffe og wienerbrød og åbne arme.... Fyrre år efter sidder Karoly Nemeth i sit kon-

tor med udsigt til Amalienborg Slotsplads, mellem bunker af sagsmapper og
billeder af sin danske kone og deres børn.
Han er advokat med møderet for Højesteret, han er medlem af stribevis af bestyrelser. Fra l985til 1988varhanogsåmedlem af flygt ningenes sidste ankeinstans,
Flygtningenævnet. Han sagde bl.a. i interviewet: "Jeg tror, det V'dr mere fntstrerende
for m ig end for de andre. Efter nogle år
kunne jeg ikke holde det ud mere. Alle de
flygtninge, som jeg med sikkerhed kunne
sige aldrig ville kunne indpasse sig i det
danske samfund, fik flygtningestatus. Alle
de, der lignede os, der kom i 1956 - polakker, czeker, østeuropæere - fi k det ikke ... Den afrikaner, der fyldte os med løgn
og påstod, at han havde roet hele Afrika
igennem i kano, selv om han garanteret
havde været agent for Gaddafi, fik ja.
Det er anderledes at være flygtning i
dag, og det er synd for de mange, som er
gode nok, at danskernes holdning er ændret. Vi, som kom fra Ungarn i 1956, blev
modtaget som gæster. De polske jøder,
som kom i 1968, og de få czekiske flygtninge i 1968, blev rimelig vel modtaget.
Bådflygtningene fra Vietnam blev det også, men de havde en særlig historie, og de
var så gode til at tilpasse sig."
"Humanitære" ridefogeder
Ganske enkelt fortalt Sandt. Og klart
bevis for, at danskerne af natur er humanitære og ikke spo r racistiske. Lige så
klart er det et bevis for, at en konstant
svindel gennem årene med bevidstløs uddeling af flygtningestatus, efter 40 år har
ændret danskorn.es indstilling omkring
"flygtninge" til en dyb skepsis og modvilje, det de selvgode kalder "fremmedhad".
· Umiddelbart skulle man synes, at det viser en engleagtig tålmodighed for ikke at
sige tossegodhed, når modviljen først er

blevet massiv efter 40 år og efter at omkring en halv million udlændinge har mast
sig ind i landet. Men sådan ses det ikke i
Dansk Flygtningehjælp, som har været en
hoveddeltager i svindelen. Her ser man en
stigende racisme, der mil bekæmpes.
$§dan keres det gode show
Dansk Flygtningehjælp er formelt en

privat organisation, men helt overvejende
offentligt finansieret. Den er et samarbejde mellem Amnesty International, ASFDansk Folkehjælp, Caritas Danmark,
Dansk Røde Kors, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Kvinders Nationalråd, FNforbundet, Folkekirkens Nødhjælp, IBIS,
Red Barnet, Mellemfolkeligt Samvirke og
Mosaisk Trossamfund. Senest er bl.a. også bøssers og lesbiskes lobbyorganisation
kommet med. Ud over den kæmpemæssige flygtningeindustri, som betales særskilt af regeringen, finansieres den primært af DANIDA, altså også offentligt.
Indsamlinger tjener hovedsagelig til at
skaffe et image som en folkeligt stønet organisation. De legitimerer NGO-status
(Non Govcrnment Organisation, "folkelig
bevægelse", "græsrodsbevægelse"). Princippet er, at et budskab, der kommer fra så
mange "folkelige" kilder må blive overvældende. At indsamlingsbeløbene sikres
ved massiv offentlig propaganda, og i
øvrigt smuldrer væk i forhold til det erklærede formål, tales der ikke meget om.
Også de øvrige humanitære organisationer har regeringen og specielt DANIDA
som gavmild bankforbindelse. TV, radio,
presse og "kulturpersonligheder" stiller
desuden villigt og gratis op til propaganda, fordi det hele jo emmer af godhed (og
ofte giver god reklame for dem selv). Der
rokeres livligt imellem de enkelte organisationer og andre fedt lønnede stillinger i
samfundets top, især medierne. Både nationalt og internationalt. Man skulle jo
gerne sikre, at kun godt prøvede internationalister ender her, og det lykkes da også ethundredc procent. Et par illustrerende navne er Film Slumstntp (fra Dansk
Flygtningehjælp til Da,unarks Radio),
Eigil Pedersen (fra Røde Kors til Det Internationale Røde Kors Ligas ambassadør
ved FN - plus 5 mi llioner kontant), Christian Kelm-Hansen (fra DANIDA til Røde
Kors) og Jørgen Poulsen (fra TV til Røde
Kors). De fleste topfigurer har desuden en
rød baggnmd. Det skader aldrig. Da Anders Ladekarl fra Dansk Ungdoms Fællesråd ("Rød, rødere, Anders") fik problemer i forbindelse med skandalen om misbntg af tipsmidlerne, var der straks plads
til ham i Dansk Flygtningehjælp. De ek-
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sotiske navne florerer her som i medierne,
så det er vanskeligt at undgå fornemmelsen af, at vi allerede styres af e11 klike af
illdvandrere. Det hænder, at det lader sig
gøre at komme indenfor med navnet
Jensen, men underdanigheden over for
den hellige ideologi skal være i orden. En
patriot kan ikke, gentager: IKKE overleve
længe i de tynde internationalistiske luftlag her. Sindelagskontrol ved ansættelse
foretages tydeligvis, men er såmænd ikke
nødvendig, for rekrutteringen er sket
langt tidligere, f.eks. i Ungdommens Røde Kors - fra 15 år, eller dennes børnegruppe, der indoktrinerer de "syv principper" - og internationalismen, fra otteårsalderen. Forn1entlig er planerne for "illdlegnillg" af principperne i vHggestuer og
børnehaver langt fremme.
Røde Kors og Røde Ret
Det vil ikke tjene noget fornuftigt formål at fortabe sig i de enkelte humanitære
organisationer. Det er tilstrækkeligt her at
påpege, at de ligner hinanden til ukendelighed og ALLE fremmer internationalismens mål. De presser på, forlanger, laver
rapporter. I medierne, i de politiske partier, i stats·, amt- og kommuneadministrationen og i kulllLTtoppen sidder hundredvis
af indforståede venner, som tripper af iver
efter at lade sig "presse" til multi-etnisk
landsforræderi. Til belysning af, hvordan
hun1anitære organisationer har kunnet blive så skændigt misbrugt, kan jeg gennemgå udviklillgen i Røde Kors.
Røde Kors er "Godhcdsindustriens
mor". Fra den udspringer direkte eller indirekte de fleste af de øvrige humanitære organisationer som knopskud. Således Red
Barnet i 1920 og flygtningearbejdet i 1921.
Grundlæggeren Henri Dunant oplevede det blodige slag ved Solferino, Italien i
1859. Han skrev en bog "Erindringer rra
Solferino" i 1863, hvori han appellerede
til offentligheden om, at der måtte klume
skabes enighed om oprenelse af cl neutralt hjælpeselskab under krige. Efter
grundigt agitationsarbejde blandt Europas fyrster lykkedes del for Dunant og
hans højre hånd, advokaten Gustave Moynier, at 13 stablet en international konference på benene, som 29. oktober 1863
enedes om nogle resolutioner efter Dunants retningslinier. Først langt senere
udmøntedes disse i de "syv humanitære
prillcippe1": medmenneskelighed, upartiskbed, neHtralitet, uafhængighed, frivillig
tjeneste, enhed og almengyldighed. Ved
yderligere ihærdigt arbejde opnåede Dunant, Moynier og deres femmandsgruppe
al en international diplomatkonference afsluttedes med "Genevekonventionen af
22. august 1864 til forbedring af forholdene for de sårede hære i felten".
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Dunant og Moynier brændte begge for
"et verdensomspændende broderskab''. Dunant havde tidligere været den ledende
kraft bag omdannelsen i J855 af KFUM
til en verdensomspændende organisation
med både godgørenhed og internationalisme på programmet, han agiterede foren
international voldgift (dom.stol), skabte
"Verdensalliancen for Orden og Civilisation" mod slaveri og var allerede i 1866en
tidlig, men lidet kendt pioner for zionismen. Moynier, hans illternationalistiske
kompagnon, fra "Geneves Ahne1myttige
Selskab" blev præsident for "Internationalt Røde Kors-komiteen" frem til sin d.0d
i 1910,ogskabtesamtidig i 1873 "Institut
de droit international" (international ret,
folkeret) i Geneve. Det blev den ledende
kraft bag organisering og styrkelse af folkeretten og bag oprettelsen af "folkeforbundet'' efter Første Verdensklig. Herefter var folkeret blevet gjort til et regerillgsauliggende, men foreningen pressede fortsat på, som en "NGO". Dens magt
styrkedes yderligere gennem USAs dominerende indflydelse på folkeretten.
Både Dunant og Moynier døde i 19 10,
men de havde skabt en vigtig internationalistisk kim, der efterdannelsen af FN på klm
50 år skulle vokse sig til et altopsl\1gende,
altødelæggende monsterblæksprutte.

de''. På verdensplan blev medlemstallet
forungdomsorganisationen i I 928 anslået
til 10 millioner.
I Danmark var medlemstallet for Ungdo1mnens Røde Kors i 1992 godt tusind
og målet for 1996 2.500. Det indoktrinerer skolebørn til illtemationalisme og laver illdvandrer- og u-landspropaganda.
I 1992 gennemførte den socialdemokratiske godhedsekspert Christian KelmHansen et kup i Røde Kors. Han fik gennemført en strukn1rændring, der skulle
slanke og effektivisere organisationen, og
selvfølgelig "styrke demokratiet". Resultatet blev en strømlinet asyl- og u-landsmaskine, hvor den folkelige indflydelse
forsvandt. Der var oprør fm mange medlemmer op til og under landsmødet i 1992,
men ændrillgerne blev gennemført. Kun
ved massivt kunstigt åndedræt fra TVshows er de folkelige indsamlillger holdt
oppe i de senere år.

"I krig, i fred ..."

Røde Kors havde med sin Genevekonvention skabt en af den internationale rets
vigtigste grundpiller. Dette erkendtes af
verdens ledende jurister allerede i 1895,
da konventionen var underskrevet af 42
stater. Og selv om Røde Kors altså var
skabt som en decideret hjælpeorganisation under krig, illdførte Dunant allerede i
3. udgave af sin bog ideen om den hjælp,
organisationen kunne yde under epidemier og katastrofer, og efterhånden blev det
til fredsvirksomhed "uden hensyn til politik, race, nationalitet og religion".
Da forløberen for FN, "folkeforbundet" til skabelse af international fred blev
skabt efter Første Verdenskrig, og som. et
foreløbigt højdepunkt for folkeretten, opfordrede pagtens paragraf25 medlemsnationerne til at støtte Røde Kors Ligaens
(forbundets) fredsprogram. Ligesom dette nydannede internationale Røde Kors
Forbund havde et rent fredsprogram samt
et stmdheds- og barmhjertighedsprogram
blev et rent internationalistisk fredsprogram. illdholdet af Ungdommens Røde
Kors fra 1922. Organisationen var opstået
under verdenskrigen, hvor ledende (internationalistiske) undervisnings-teoretikere
og psykologer havde set den store mulighed i at opdrage ungdonunen til bl.a.
"rredsidealerne, samfundssind og international forståelse over for børn i andre lan-

De syv godheder
Et afprineipperne, det "frivillige", har
lidt et alvorligt knæk. Kerneaktiviteten,
samaritterne, er faldet fra 130.000 i 1951
til 8.000 i 1958 og til godt 2.300 i 1984.
Medlemstallet er faldet fra J60.000 i 1951
til "over 80.000" i 1993 og til 65.000 i
1996, endda efter en intens hvervekampagne i 1995. Derimod var der i 1992 219
lønnede medarbejdere på landskontoret,
heraf alene i asylafdelingen 123, og på
landsplan omkring 3.000. I dag er organisationen udvidet med et palæ og er i alt
væsentligt en statsbetalt, perverteret og
udhulet, men topprofcssionel godhedsmaskine.
Internationalt har perverteringen af Røde Kors og FN skabt store problemer for
det udsendte mandskab. Man er f.eks i exJugoslavien ganske enkelt begyndt at skyde på dem, fordi FN så tydeligt ikke længere er upartisk, men et såkaldt "freds-

Farmand tabte

skabende" politi rettet mod borgerkrigens
ene part. Godbedsprincipperne "upartiskbed" og "neutralitet" har bragt organisationen de,til, at del røde kryds på de udsend- Den af medierne hojt opreklamerede
te i stigende grad bliver brngt til at s igte såkaldte "nazijæger" Frede Farmand
efter.
led skibbrud med en injuriesag, ban
Princippet "medmenneskelighed" sæt- anlagde mod DDF's formand. I stedet
tes i perspektiv ved at se på landsindsam- kom han selv til at betale torterstatning
lingen i 1992, der gav 11,7 millioner kro- for uberettigede nazi.beskyldninger.
ner og minus udgifter 6,9 millioner. CheDet noget usædvanlige forløb bef,')'lJdte
fen Eigil Pedersen, der tabte magtkampen
i organisationen, skuUe have 5 millioner i 1994. Her fortalte Farmand i Berlingeren
kroner (over 3 år) fra nødhjælpsmidler 7/10, at nationale personligheder, ja endmed til sin ny topstilling ved FN. Og stor og besættelsestidens modstandsfolk, "deopstandelse og pinlighed var der hos den ler farligt tankegods" med moderne nanye chef, Jørgen Poulsen, da det i TV kom zister. På den måde lykkedes det ham ogfrem, at hele 30% af samtlige organisatio- så at fa bragt DDF ind som havende noget
med nazisme at gøre.
nens indtægter gik til administration.
Hvor tåbelige disse synspunkter end er,
Men "godheden" her i landet bedømmes måske nok så meget ved, at Røde s,'i er det jo som bekendt således, at moKors s,'i beredvilligt deltager i udbyttelsen derne journalister finder dem relevante
af Danmarks egen befolkning gennem nok til viderebringelse - i dette tilfælde
den ivrige varetagelse af masseimporten endog altså Berlingske Tidende.
af fremmede. Om dette arbej de for staten,
som har ændret organisationen så dra- Hvad DDF kunne afsløre om
stisk, og som gang på gang har skabt pa- "nazijægeren"
Ole Hasselbaleh så in1idlertid som renik før folkeindsamlingerne, så alle venner i medierne måtte hjælpe til, forklarer præsentant for DDF ikke nogen grund til
man i de fleste brochurer, at staten i 1984 hos Berlingskes læsere at efterlade Farhenvendte sig til Røde Kors herom, men mand nogen status som autoritetsperson i
sandheden kommer frem i andre af orga- dette anliggende. Hasselbalch sv-arede
nisationens skrifter, og den er, at det var derfor i et læserbrev under overskriften
Røde Kors selv, der i 1982-83 planlagde at "Frede Farmand utroværdig kilde". Heri
tage sig af flygtningene "som en naturlig henviste Hasselbalch til Fannands helt
ejendommelige profil:
del af organisationens virke".
Bl.a. havde den gamle nazifører RiisN~j, en "hwnanitær organisation" ven·
ter ikke på staten. Kommandovejen er den Knudsen vurderet, at der skulle et "elektronmikroskop" til al finde forskellen på Farmodsatte.
mands
holdninger og Riis-Knudsens egne,
Km«/ Eriksen
skrev Ole Hasselbalch. Videre kunne han
fortælle, at Fannand havde producerec en af
de groveste nazi-propagandavideoer i nyere
tid. Og han kunne fortælle, at den "afsløring''
afnaziføreren, som Fannand havde foretaget
i TV-2's udsendelse "De skjulte Bånd", minsandten ifølge Farmand selv havde fundet
sted med naziførerens egen indforståelse.
Hasselbalch sluttede herefter læserbrevet med at undre sig over, at Farmand i sin
rolle som "nazijæger" var så sikker på ikke at blive faldet i ryggen af nynazisterne,
at han endog havde turdet anlægge en injuriesag mod en person, der ligeud havde
kaldt ham for en gammel nazist.
Farmand går til retten - med fri proces
Dette var en stærk kop te for Farmand,
der jo ynder at præsentere sig i en noget
anden rolle. Han anlagde derfor injuriesag
mod Hasselbalcb. Og da alle gennem medierne kender den renfærdige "nazijæger'', fik denne da i øvrigt uden videre

"'4
Ålt - nej, nej, nej, nej!!!

fri proces - det vil sige, at statskassen betalte hans omkostninger ved at føre sagen.
Myndighederne fandt det end ikke ulejligheden værd, forinden de gav ham denne begunstigelse, at undersøge, hvad Ole
Hasselbalch havde at sige til sit forsvar.
Skibbruddet
Efter endeløse retsforhandlinger er sagen så nu nået til en afslutuing. Både øjne
og ører var ved at falde af dommeren, da
hun så og hørte DDF's dokumentation i
sagen. Hasselbalch havde ikke skrevet
mere, end der var dækning for, vurderede
dommeren. Hasselbalch fik herefter medhold på alle punkter. - Og staten blev
dømt til al betale Hasselbaleh erstatuing
for sagsomkostninger.
Ja, Fannand blev oven i købet selv
dømt for injurier. For da Hasselbalch nu
alligevel skulle i retten med ham, afkrævede han "nazijægeren" en torterstatning, fordi Farmand uden føje havde beskyldt Hasselbalch og DDF for at have
"holdninger og livsværdier, der forener
korset og hagekorset".
Det gav dommeren Hasselbalch ret i
var urigtigt og injurierende, hvorfor retten
mortificerede Farmands beskyldning og
pålagde ham at betale torterstatning for at
have ftems,ot den.
Tommermænd'?
DDF's medlenuner vil nok have konstateret, at dommen ikke har fået nogen
særlig omfattende omtale i pressen. Det er
ikke svært at forstå hvorfor.
For hvad var det for et sandhedsvidne,
Berlingeren betjente sig af?
Og hvad er det for tåbe-journalister, der
gang på gang bruger denne mand? Mauge
vil f.eks. huske, hvordan TV har vist omslaget til en afskyelig nazivideo "Die Gedanken sind frei" som iJlustration på nazipropaganda, der produceres her i landet.
Og dernæst er de gået over til at interviewe "nazijægeren" Fam1and om nazismens forbandelser.
Men det er bare Farmand selv, der har
produceret videoen for nynazisterne!
Kilderne?
Hvordan kunne DDF vide mere end
disse journalister?
Fordi foreningen ønsker at vide.
Og fordi mange lzjælper foreningen ved
at sende de oplysninger, de rar fat i.
Dem skylder vi alle stor tak.
Med den stormægtige presse alene og
dens horder af discountjonrnalister havde
offentligheden været dårli&>t hjulpet.
0.H.

Den "krillske" journalistik har/<:;ire~ nye triumfer: Den nazipropagandafilm. 1'V brugte flere
gange som et eksempel pd. hvad 1,az1sternejå1· /ov at lave; Danmark. viser sig a1 ~·ære produ·
cerel afen mand, TY har markedsført som ''nazijæger··.
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Dansk ortodoksi, svensk nytænkning
Ny dansk bog om fremmedspørgsmålet giver et vist overblik men ingen løsninger. Tre svenske
udviklingsforskere har derimod netop udgivet en bog, der på engang løser indvandrerproblemet og til dels de fattige landes udviklingsproblem.
AfPeter Neerup Buhl
En nyttig og detaljeret oversigt over
indvandringsspørgsmålets historie og
problemstillinger giver Hans Komø
Rasmussen i sin bog "Flygtninge og indv-,mdrere i Europa" (Handelshøjskolens
Forlag, 1996. 199 sider). Fra de historiske
afsnit kan fx. nævnes omtalen af, at det allerede i 1974 i en OECD-rapport hed om
indvandrerstoppet, at det var "resultatet af
uomgængelige politiske overvejelser", da
"de politiske og sociale ulemper ved immigration nu syntes at være større end de
økonomiske fordele".
I et senere afsnit opstiller Komø
Rasmussen bl.a. seks scenarier med forskellige blandinger af høj, middel og lav
immigration til Europa og høj og lav integration af immigranterne. Her er en af de
klare konklusioner, at indvandring ikke
realistisk kan afbøde det problem, at aldersfordelingen i Europa vil forskubbe sig
over mod langt flere ældre. Det ville
kræve en stadigt stigende indvandring i
meget stor målestok.
En anden tankevækkende udregning i
Komø Rasmussens bog er, at i l 980 var
18% af jordens befolkning muslimer, ca.
30% kristne. I år2100 vil 40% være muslimer, ca. 200/o kristne.
Desuden er det en hovedkonklusion i
bogen, at EU ikke foreløbig vil være i stand
til at føre en fælles indvandrerpolitik, uanset om behovet er til stede eller ej. Med de
store samfundsforskelle, der er internt i
EU, vil fri bevægelighed for udlændinge
ikke tillades af de mere attraktive lande, og
alternativet under en fælles indvandrerpolitik ville være en uacceptabel grad af kontrol indenfor det enkelte land~grænser. På
trods af, at nationalstaten derfor fortsat
bcd~t kan styre sin indvandring selv, er
Komø Rasmussen alligevel enig i departementschef i udenrigsministeriet J. Ørstrøm
Møllers udtalelse: "Nationalstaten tildeles
ingen nye opgaver og visner bort. Muligheden for at føre en national politik vedrørende økonomi, valuta og teknologi er
blevet en tom skal. Den opgave vil udelukkende blive varetaget på europæisk niveau.
Nationalstaten afløses af regioner, som
specielt tager sig af emner som kultur, uddannelse og sociale forhold."
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Kornø Rasmussen ser overalt "globaliseringen" slå igennem. Dette er virkelig
også tilfældet for de organisationer, som
planlægger migranternes udrejse i ulandene. Her er der de seneste år opbygget internationale netv,erk, der sørger for, at
mennesker konuner fra "dør til dør". Disse netværk anvender alle tænkelige ruter
for at bringe mennesker fra ulandene til
Europa og Nordamerika. Og samtidig
skaffer disse organisationer de nødvendige papiret· og oplysninger om de lande,
hvortil rejsen går. Centrum for denne trafik er Moskva, hvor en halv million mennesker fra hele verden venter på at komme
videre.
Hvad angår forhold i modtagerl:lndene,
som fremmer immigrationen, har eksi-

stensen af sociale netværk en åbenbar indflydelse. Fx. bosatte 97% af de algeriske
udvandrere sig i Frankrig. "Undersøgelser
har vist. at udvandrere ofte kommer til familier eller bekendte i det nye land. De
sørger ofte for en bolig og beskæftigelse
for de nyankomne og styrker dermed også de bånd, der i forvejen· er til bestemte
områder i udvandrerlandene. Hvor stor
betydning disse netværk egentlig bar, er
meget vanskelii,>t at afgøre. Sandsynligt er
det dog, at i den nuværende simation, hvor
det stort set er umuligt at komme til Europa for at arbejde legalt, far disse netværk
endnu større betydning for dem, der alligevel søger til kontinentet." Dette antyder
nødvendigheden af en generel repattiering for at forhindre videre immigration.
Det kommer Kornø Rasmussen dog ikke
ind på. Han nedtoner og afviser mere drastiske, angiveligt "racistiske" og "ekstremt højreorienterede" tiltag, og ud fra
konstateringen af, at der er langt flest
flygtninge i ulandene, konstaterer han formildende: "Når sil mange vesteuropæiske
politikere taler om, at flygtninge skal behandles i nærområderne, er der således
mere tale om retorik end om realiteter.
Sådan er det allerede."
Dette ændrer imidlertid ikke ved, at de
relativt "fil" såkaldte flygtninge i Vesteuropa koster mere end hjælpen til de langt flere i ulandene, og at en omprioritering derfor er det eneste humanitære og rationelle.

Flygtningepolitikkens andet trin
Mens Hans Kom.ø Rasmussen i sin bog
holder sig inden for den herskende ortodoksis problemløsninger og "glemmer"
væsentlige sanunenligninger, er der vir·
kelig nytænkning og fokusering på de
centrale urimeligheder i Ingrid Bjorkman,
Jan Elfverson og Åke Wedins nye bog
"Flyktingpolitikens andra steg. Återvandring som utvecklingsstod" (SNS Forlag,
1996. 128 sider). Heri peger de på, at der
er to perspektiver at anskue migrations·
problemet ud fra. Det hidtil toneangivende har været individperspektivet, hvor der
fokuseres helt på den enkelte "flygtning"s
skæbne, behov og ønsker. Overfor dette
snævre mikroperspektiv stiller forfatterne
et globalt perspektiv ud fra den indsigt, at
uligheden mellem i- og ulande truer hele
verden, og at flest mulig af de begrænsede ressourcer derfor bør anvendes så rationelt som muligt for at mindske uliglieden.
Den nuværende asylpolitik virker stik
modsat. Sveriges asylpolitik kostede i
1992-94 43 gange det beløb, som UNHCR råder over til sin verdensomspændende virksomhed. Det er de uddannede og
initiativrige mennesker, som

tørst og

fremmest udvandrer, og er der noget ulandene har behov for, er det disse menneskelige ressourcer, fastslår Bjorkman,
Elfverson og Wedin efter mange års erfaring med ulandsarbejde. Situationens vanvid forstærkes af, at i Vesteuropa går de rige evner til spilde - 50% af socialhjælpen
i Sverige gik i l994 til udlændinge. Kun
2% af dem, der fiir opholdstilladelse, er
ægte flygtninge, som i modsætning til resten vil hjem igen, når det er muligt. Resten er en byrde for Sverige, de svigter deres hjemlande, og de bruger kostbare ressourcer, som kunne have været anvendt
konstruktivt. "Får de arbejde, tager de det
fra en svensker, får de det ikke, kører de
gratis på den svenske vclfærdsvogn",
konstaterer forfatterne.
Samtidig anvendes milliarder på en ineffektiv ulandshjælp, der er så uønsket i
modtagerlandene, at den svenske statslige
ulandsorganisation Sida ofte har måttet
betale tjenestemænd i ulandet for at skri-

ve en ansøgning til sig. Ocr mangler kvalificerede folk i ulandene til at drive projekterne på egen hånd.
Som konsekvens af al denne elendighed foreslår Bjorkman, Elfverson og
Wedin en ny bistandspolitik, hvis centrale
del er uddannelse af de fremmede i Sverige med derpå følgende repatriering fulgt
af produktiv bistand (det s idste under forudsætning af, at det givne land fører en effektiv befolknings-begrænsningspolitik,
må man tilføje). Forfatterne giver flere eksempler på, hvordan bl.a. private virksomheder med succes har kunnet uddanne og bruge fremmede som fortropper i en
ekspansiot1 i deres hjemland, hvor svenskerne på egen hånd havde stået uvidende
om, hvordan de skulle agere. Eller omvendt kan svenskerne skabe installationer
i ulande, som "flygtninge" så uddannes ril
at sendes hjem for at tage vare på. Uddannelsesinstitutioner i ulandene opbygges
ved, at en svensk institution står "fadder"
til en ulaudsk med lærere osv. i begyndelsen, og på samme måde kan svenske statsinstitutioner, svenske byer via venskabsbyer i ulande osv. overføre kundskaber
med hjemsendte fremmede og derved
bl.a. skabe markeder for sig selv. Faktisk
var det ved japanske virksomheders etablering i Sydøstasien med påfølgende overførsel af "know how", at disse landes
vækst begyndte - og for 40 år siden var
Kenya og Sydkorea lige fattige, i dag er
Sydkoreas levestandard tyve gange højere
end Kenyas.
Bjorkman, Elfverson og Wedins forslag
får nu st.0tte af UNHCR, hvis rapport
1995, "The State ofthc World's Refugees", markerer en kursændring i FN's flygtningepolitik rra en "eksil-orienteret" og
"flygtninge-specifik" strategi. Nu fokuse.rer man i stedet på udviklingsindsatser i
sanunenhæng med hjemsendelsesprogrammer. De hjemvendtes reintegration i
hjemlandet af11ænger af, at en holdbar udvikling kommer igang der. ''Flygtningene"s værtslande har hidtil negligerer det
vigtige repatrieringsspørgsmål, konstaterer UNHCR og foreslår at de bistandsgivende lande nu indtager en "returnee aid
and dcvelopment approach".
Hjælp os hjem!

Bjorkman, Elfverson og Wedin får også støtte fm andre sider. "De kom fordi de

behøvede beskyttelse. Ikke som emigranter, for at fil job og blive", siger den bosniske ambassadør om bosnieme i Sverige.
Og eritreaneren Misghinna Kuflu skrev i
''Dagens Nyheler": "Vi er i Sverige i dag
mellem 7.000 og 10,000 eritreanere. Her
lever vi i marginalen og de fleste er arbejdsløse, men hjemme i Eritrea venter
mere arbejde end nogensinde (...). Hvor-

for kan Sverige ikke ændre på sin indvandringspolitik, fx. i eritreanernes tilfælde,
så den bliver hjemflytningspolitik?"
Den bolivianske læge Edgar Prieto giver udtryk for samme engagement og frust.ration: "Selv om Sverige er et fremra~
gendc land at bo i, er det ingenlunde sikkert, at det rækker til at garantere flygtningen livskvalitet (...). Velkvalificerede
akademikere arbejder her i ukvalificerede
jobs, fx. med rengøring eller som opvaskere." Han slutter sin artikel med en bøn
om at bidrage til sit lands udvikling, at vise praktisk solidaritet med sit folk: "Vore
egne liv ville igen fil sin oprindelige mening, hvis vi fik mulighed for at deltage i
arbejdet med at fll gang i udviklingen i vore hjemlande. De kundskaber og erfaringer, som vi har erhvervet i løbet af flugttiden, ville være til stor nytte der. Vore
hjemlande har brug for os!"
I stedet for at lytte til sådanne bønner
ser både den svenske og den danske regering paradoksalt nok vellykket "integration" som forudsætningen for fremtidig
hjemrejse, og bosniere og alskens andre
får permanent opholdstilladelse i siede!
for lige fra starten at forberedes til den
hjemrejse, der er det eneste rationelle for
alle parter.
Peter Neerup Bul,/

Uafvendeligt?
En stor del af propagandaen for afskaffelsen af Danmark som et dansk land for
det danske folk og indførelsen af et multietnisk samfund baseret på en konstant
masseindvandring af fremmede går ud på
at få danskerne lil at tro, at det ikke kan
være anderledes, fordi udviklingen er uafvendelig.

Et af de stærkeste kort i dette spil er
henvisningen til den demografiske udvikling, altSå ændringerne i folketal, fødselshyppighed, alderssammensætning o.s,v, i
Darunark og i Europa som helhed, sammenlignet med sannne udvikling i den
omgivende verden, særlig i u-landene og
ganske særlig i de islamiske områder syd
og øst for Middelhavet. Den går nemlig
klart og hurtigt i retning af stilstand og tilbagegang i folketal her hos os med færre
unge og flere gamle, mens folketallet er i
eksplosiv vækst der med en voldsom
overvæi,>t af unge. Denne demografiske
udvikling ledsages af stadig større økonomisk velstand her og stadig større fattigdom der.
Dette fører ikke overraskende til et voldsomt pres fra store grupper i områderne
med uhæmmet folkevækst for med alskens

begrundelser og påskud at trænge sig ind i
de rigere europæiske lande. Som bekendt
er det også i vidt omfang lykkedes i den seneste generation eller to med en forhen
ukendt flodbølge af "fremmedarbejdere",
"indvandrere" og "flygtninge" til følge. Og
det er kun en beskeden forsmag på, hvad vi
har i vente, hvis vi skal tro de kloge.
De vil nemlig have os til at tro, at denne udvikling er uafvendelig, så vi lige så
godt først som sidst kan affinde os med
den. Og ikke nok med det. Vi skal også ligefrem være glade for den og fremme
den. EJiers kan vi nemlig ikke bolde vort
folketal og vores produktion og rigdom
oppe, a11,>umenterer de. Og så hjælper vi
også de fattige lande rremad, så dampen
måske med tiden går lidt af deres befolkningseksplosion!
Hele tankegangen i dette er uendelig
naiv. Selv om vort folketal skulle stå stille eller gå noget tilbage, er der med den
tekniske udvikling, vi er midt i, ingen
grund til at frygte en økonomisk nedtur.
Den kommer først, når man lukker fremmede bistandsklienter i hobetal ind til forsørgelse her. Vi kan heller ikke standse
befolkningseksplosionen i de islamiske
områder med bistandshjælp hverken her
eller der. De mange milliarder i hjælp, der
allerede postes i disse lande, tjener først
og fremmest til at brød føde den uhæmmede tilvækst af mennesker der, som landene ikke selv er i stand til at forsørge.
Nødhjælp til dem har kun mening, hvis
den hjælper til at fil styr på befolkningstilvæksten.Hvis landene ikke selv vil bidrage effektivt hertil, bør den indstilles.
Indtrængningen her af &emmede er ingen uafvendelig naturkatastrofe. Den er politisk skabt og kan naturligvis standses og
vendes med en ændret politik. Det kræver
blot, at det danske folk tager sig sammen til
at afvise alt det nedbrydende og falske "humanitære" ævl og nonsens, der har behersket de senere årtier, og i stedet gør op med
landsforræderiet og igen kræver Danmark
som sin ejendom og sit enemærke.
S.D.
"Danmark har altid været foregangsland for humanitær og lægevidenskabelig
hjælp til fattige ulande, uden forståelse for
at tradition og religion i ulandene sammen
med den næstekærlige hjælp ville udløse
en befolkningseksplosion, som vil føre til
folkevandringer og krige. Tilsyneladende
har politikerne og de humanitære hj ælpeorganjsationer ikke set skriften på
væggen og fejer advarslerne ind tmder
gulvtæppet som racistiske eller tåbelige
dommedagsprofeters snak. Straffen kommer over vore børn i tredje og fjerde led."
Knud Madsen, Horsens, i JyU...Post 1219 95.
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I) {
De gamle
partiers svigt
Engang færdedes man på Cluistiansborg
- Rigets kongeborg og folkestyrets hjemsted - med stor respekt Her var politikere,
man så op til, og der var en vis aura omkring dem og stedet, hvor beslutningerne
blev truffet. Som vælger havde man fulgt
demokratiets udvikling og lovgivningen
med tilfredshed, og nogle af os havde endda engageret os politisk med medlemskab
i et parti og en organisatorisk indsats.
Nu er respekten for næsten alle politikere - især folketingsmedlemmer - forduftet. Vi er et stigende antal i vort gode
danske land, der føler, at det repræsentative demokrati er gået fløjten, og at de fleste politikere i dag faktisk kun repræsenterer sig selv og hverken tilgodeser vort
lands, deres vælgeres eller demokratiets
interesser.

mende - afrikanere, tyrkere, pakistanere
og andre afskygninger af afro-asiater - i
stigende om fang dominerer især byområder, men stort set alle dele af vort danske
land, kan man tale om, at politikerne med
deres lovgivning er ved at afvikle Danmark.
Politikerne bar ikke alene ladet stå til;
de har med deres udanske virksomhed
fremmet en reel folkevandring, der langt
overgår fjerne tiders folkevandringer.
Med en fødselsrate, som langt overgår
danskernes, kan man regne sig frem til, at
det danske folk omkring 2020 vil være i
mindretal. Men folketinget og de ministerielle administrationer har også på andre
punkter meget på samvittigheden. De har
tilskyndet en udvikling og mangfoldiggørelse af indvandrer- og godhedsindustrien, der har fået det blå stempel både
politisk og mediemæssigt, og tilsikret disse adgang til store pengepuljer samt tilladt
omklamrende indsamlinger til fordel for
alle former for indvandrere og flygtninge.
Hvad man skal kalde et folketing roed de
skiftende siddende regeringer, der har
stået faddere til denne "udvikling" (læs:
afvikling), vil jeg overlade ti l læserne at
bestemme.
Direkte demokrati nødvendigt
Befolkningens (det danske folks) reaktion på denne katastrofe for vort land bør
være tre-delt:
I) Kravet om DIREKTE DEMOKRATI

skal lyde igen og igen. Uophørligt
skal politikerne have at vide, at vi ikke kan acceptere ret mange af deres
beslutninger og lovgivning~ men at vi
kræver folkeafstemninger om alt vedrørende almenvellet - herunder naturligvis frenunedlovgivningen.
DIREKTE DEMOKRATI kan i dag
gennemføres hurtigt og effektivt ved
elektronisk afstemning.
Per Ø( Johans.son.

De vil nedlægge vort land
Næppe mange læsere af dette blad vil
være i tvivl om, hvad jeg mener hermed.
Men utvetydigt sagt, henviser jeg til, at de
gamle partier og politikerne er ved at nedlægge vort danske land og nation. Det er
sket accelererende gennem de sidste ca.
20 år med en undergravende lovgivning
koncentreret omkring udlændingeloven
og loven om familiesammenføring. Fremmedinvasionen - indvandringen, strømmen af flygtninge og den enonne familiesanunenføring har afstedkonunet et antal
af fremmede, der i dag kan dokumenteres
til langt over 500.000. I og med en invasion af fremmede - og vort land uvedkom-
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2) Mulighederne for etablering af NYE
PARTIER skal lettes. Odiøst nok
strammede de siddende partier valgloven for nogle år siden, således at det
er blevet meget sværere end tidligere
at ind.~amle underskrifter til opstilling
af nye partier.

3) Den tredje og enkleste mulighed, vi
alle har, er at give de gamle partier en
begmand ved valgene: Lad være at
stemme på dem! St.ei11 blanla - eller
sæt et - ugyldigt - stort kryds. ingen
- måske med undtagelse af Dansk
Folkeparti og Fremskridtspartiet fortjener vælgernes kryds. Men mød
op på valgstedet og bliv registreret
som aktiv vælger. Godt nok bliver folketinget - eller byrådssalene - befolket med det sædvanlige antal "ærede"
medlemmer; men man opnår følgende: For det første mister partierne
mange penge, da de jo får statstilskud
efter antallet afstemmer. For det andet
er det trods alt et Æmftigt signal at udsende til partierne, når deres stemmetal kraftigt formindskes.

l
j

Gå ind i nye partier

Dette lille oprør er enkelt, effektivt og
helt demokratisk. At forsøge at gå ind i de
gamle partier og forsøge at påvirke dem til
fornuftig tænkning og handling har af nogle været foreslået og forsøgt; men alt har
været forgæves. Så dette kan kun frarådes.
De gamle pt1rtiers tid må også være ved at
være forbi. De er - som det konstant ses
med tydelighed - klart udslidt. Og hvorfor
skulle også de bestandigt have eneret? Det
står mig bekendt ikke skrevet noget sted.
Gå i stedet i11d i 11ye partie,; der vil indvandringen og fremmedgørelsen til livs.
Men vid dog, at magthaverne er parate ti I
at lovgive mod alt, hvad der kan modvirke
multi-etniseringen og fremmedgørelsen af
Danmark, for det har de - uforståeligt nok
- klart vist, de ønsker - og gør! Vid også,
at hele medieverdenen og pressen er vore
modstandere. Kun det "politisk korrekte"
får omtale og spalteplads der. Men vid dog
også, at dit land har brug for dig, og at du
- og vi - vil ta gennemslagskraft til sidst. Vi,
der tror på demokratiet og har lidt tålmodighed og optimisme i behold, skal nok nå vort
mål. For tiden arbejder trods alt for os.
Hvilke former, demokratiet end vil få
efterhånden, skal det nok en dag på ny blive anstændigt at kunne færdes på Christiansborg uden kun at tænke på den skadevirkning, politikerne generelt har påført
vort fædreland. Måske vil det endda kunne lykkes at betragte den sidste snes års
folketingsmedlemmer som en uheldig parentes, når andre har repareret på deres
mange politiske fejltagelser.

t

J

