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Eliten og 
rendestenen 

Stærke politiske ledere med rent 
mel i posen behøver ikke tvivl
somme alliancer for at ho lde sig 
ved magten. Svage derimod kan 
være fristede til at give køb på 
moralen og tage imod hånds
rækninger, der ikke just dufter af 
roser og viol. 

Det ses f.eks. i den udvikling, 
Socialdemokratiet er undergået: 
Partiet opretholdt førhen ligefrem 
et apparat til at beskytte sig mod 
udnyttelse fra ekstreme højre- og 
venstrekræfter (nemlig AIC, Ar
bejdernes Informations Central). I 
dag samarbejder partiledelsen 
tværtimod med sådanne folk (se 
Danskeren nr. 2/1997, s. 6). De 
bruges f.eks. til at hjælpe med at 
skabe "antiracisme" -tam-tam, 
som kan lægge bånd på vælgernes 
protester mod forsøgene på at 
gennemdrive partitoppens multi
etniserings-dille. Den socialde
mokratiske justitsminister vender 
ryggen til, når de rødnazistiske 
stormtropper, understøttet med 
fagforeningsmidler søger at lukke 
munden på folk, der siger ube
kvemme ting herom (se Danske
ren 4/ 1997, s. 22). Og på grund
lovsmøder videreekkoer partiets 
politiske ordfører, den frelste Tor-

ben Lund, ekstremisternes løgne 
om, at DDF vil "omstyrte demo
kratiet" (1995), og han ser (i 
1997) den danske tolerance kom
me stærkest til udtryk derved, at 
DDF får lov til at eksistere!! 

Det ildelugtende samliv til fæl
les bedste - symbiosen - mellem 
det værste ros og etablerede poli
tiske figurer har ikke overrasken
de også bredt sig til vor øvrige selv
udnævnte åndelige elite. I dette 
nummer af Danskeren vil f.eks. 
kunne læses, hvorledes et frem
trædende borgerligt blad så at sige 
blev åndeligt kidnappet til at re
klamere for venstrerevolutionære 
idiosynkrasier om det borgerlige 
Danmark, DDF og mere traditio
nelt virkende socialdemokrater. 

Udviklingen er en konsekvens 
af manglende kvalitet og regulær 
underlødighed hos "eliten". 

Mangler, som denne kun kan 
kompensere for ved at tage mod 
hjælp fra rendestenen. 

Men sådan bistand er altså nød
vendig for, at bistandsmodtagerne 
kan bevare deres placering på 
samfundets top og dermed et ind
tægtsniveau langt ud over, hvad de 
er i stand til at tjene ved ærligt ar
bejde. 



"Verdens
sammensværgelsen'' 

Mennesker vil helst kunne se en årsag til, at ting går skævt. I 
oldtiden jagede folk trolde og onde ånder, når høsten slog fej l. Og 
i middelalderen brændte man gamle koner af på bålet som hekse, 
hvis husdyr blev syge. 

1 dag oversvømmes vi med bosættere fra fjerne himmelstrøg, 
uden at det er til at se nogen forklaring på, hvorfor det får lov at 
ske. Hvad er da nemmere end at udsøge sig nogle nutidige hekse? 

En kreds, der af ukendte grunde beklamrer DDF, har bestormet 
Danskerens redaktion og foreningens styrelse med krav om, at 
foreningen skal deltage i en sådan pyromanvirksomhed og ampu
tation af forstanden: Det hele skyldes, hævder de, at ''.jøderne" 
konspirerer mod Danmark. 

Et grundliggende element i dansk retsbevidsthed er, at såvel in
divider som organisationer kan holdes ansvarlige for det, de kon
kret har gjort. Derimod kan man ikke dadle endsige straffe nogen 
for noget, andre har gjort. Kollektr.1 ansvar accepteres ikke. 

"Jøder" i a~nindelighed kan narurligvis ikke bære ansvaret for, 
hvad fjolser i deres kreds har kunnet finde på. Og samtlige med
lemmer af det jødiske samfund kan heller ikke være ansvarlige 
for, hvad deres trossamfund i en mindre heldig fase har fået rodet 
sig ud i under ledelse af den uvederhæftige og nu oven i købet for
henværende overrabbiner Bem Melchior. 

De, der helst vil slippe uden om at skulle beskæftige sig med 
de komplicerede årsager til, at visse af vore bykvarterer i dag lig
ner arabiske markeder, og som derfor i stedet hengiver sig til den 
så behageligt enkle forklaring om den 'Jødiske verdenssammen
sværgelse", spilder overtalelsestalentet på Den Danske Forening. 

Kan de ikke begribe dette, er det måske tiden for dem at søge 
derhen, hvor ideerne vinder større genklang. 

OH&HV 

Necefs afledningsmanøvrer 
Den tyrkisk fødte kultursociolog Mehmet Necef har for nylig i 

aviser og TV vakt furore ved at foreslå, at fremmede, der kommer 
til Danmark, i de første fem år ikke skal have nogen sociale ydel
ser. Begrnndelsen er, at de fremmede ikke skal umyndiggøres 
men selv arbejde sig til en plads i samfundet. Den største mod
stander afNecefs forslag identificerer han som de højtuddanne
de i indvandrer-industrien, der er bange for at blive arbejdsløse: 

"l Danmark er der e11 hel indvandrer-industri med stærke in
teresser. Et par tusinde rimeligt højtuddamiede mænd og kvinder 
i 40 'eme og 50' erne har en forretningsmæssig interesse i at frem
stille 'Mustafa ' som ojfe,; så de km fortsætte med at behandle 
ham. Det er utroligt stærke i11teresser. og vi taler om både psylø
loge,; psykiatere, sprogkursus-lærere, antropologer. kultursocio
loger, projektmagere osv." 

Med disse ord rammer Necef forsåvidt i plet, men hans egne 
forslag, som han redegør for i Jyllands-Postens kronik 20/8, vil 
heller ikke løse fremmedproblemet Som han skriver i kronikken, 
vil en periode uden socialhjælp ikke forværre noget for indvan
drerne: "Det er bare den 11orma/e tilstand i deres respektive hjem
la11d, til og med en række betydelige forbedringer. De kammer ik
ke til ar opleve det som en berøvelse af reuigheder, men en ople
velse af at lømpen gdr videre, og al man md kæmpe sigfrem fil 
en plads i det nye samfund." 

Netop. En masse ressourcestærke fremmede vil ikke mindre (i 
endnu højere grad?) end i dag tiltrækkes af det danske smørhul og 
dermed bygge videre på det "multinationale" samfund, som uan
set socialt system fører til konflikt. I fx. Los Angeles må de nye 
etniske grupper være selvhjulpne - og resultatet? 
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Den fædrelandsløse ateist Necef, der "flygtede" hertil, fordi 
han i hjemlandet drev venstrerevolutionær aktivisme, er nu lige
som så mange af hans slags stået på "globaliseringens" ekspres
tog, hvor ikke national solidaritet, men den stærkestes ret og det 
grænseløse marked sætter dagsordenen. 

Hvor der er godt at være, er mit fædreland, lyder devisen for 
Necef og hans internationale akademiker- og forretningsmands
broderskab, der imidlertid kun udgør en lille minoritet. Langt de 
fleste - tyrkere og danskere - ser sig stadig først og fremmest for
pligtet på deres egen kultur og egne landsmænd. Derfor er Necef 
endog langt farligere end en åbenlys "multietnisk" ophidser som 
hans kritiker Bashy Quraishy. Denne kan enhver gennemskue, 
men Necef har på den såkaldt liberale bølge placeret sig midt i 
den herskende indrepolitiske diskussion, idet han uudtalt forud
sætter, at Danmark ligeså meget bør være alskens fremmedes ar
bejdsmark som danskernes. 

Derfor bør denne mands "fornuftige" reformer ikke være em• 
net, men hans grundfalske præmisser. Hvis vi blot lukker langt 
færre ind, behøver vi jo slet ikke indføre I. og 2. klasses borgere 
med dertil hørende konflikter. 

Med Quraishy diskuterer man i det mindste det grundlæggen
de: Hvis er Danmark? 

Overfor Necef har man allerede kapituleret. 
P.N.B. 

Historien gentager sig 
Den tidligere overvismand og professor i nationaløkonomi 

Anders Ølgaard udtalte den 18. juli til Det fri Aktuelt, at politi
kernes fej lslagne og mangelfulde indsats for at få de mange tu· 
sinde indvandrere integreret i det danske samfund er en af de største 
trusler mod det danske vel færdssystem i de kommende I 0-20 år. 

"Det er som om, at top-politikerne ikke tør at gøre noget ved 
problemerne, eller også har de bare ikke opdaget, at netop ind
vandrerne får en helt afgørende betydning for det danske samfund 
i de kommende år", sagde Ølgaard til Det fri Aktuelt. Han fort
satte: "Hvis der ikke nu gøres en helt målrettet indsats for at få 
indvandrerne ind i arbejdsstyrken, så bliver de fundamentale de
le af velfærdssamfundet truet, når vi om ti til ryve år har langt fle
re indvandrere end i dag." 

Som et konkret tiltag mener Anders Ølgaard fx., ae kommende 
indvandrere simpelthen skal lære at tale og skrive dansk for at få 
lov til at komme ind i landet og blive her. "Og det må der altså 
sættes de nødvendige penge af til for at få lært indvandrerne. Men 
der skal selvfølgelig laves en masse andre ting for at få fx. en so
malier til at blive integreret i samfundet, og midlerne til disse til
tag må og skal findes, hvis ikke velfærdssamfundet for alvor skal 
blive truet af voksende overførselsindkomster", mener Ølgaard. 
Han understregede samtidig, at han ikke har noget imod indvan
dringen til det danske samfund. Men der skal mere konkret hand
ling til at få integrationen i gang. 

Således er Ølgaard alt i alt blot et dansk modstykke til Melunet 
Necef. Ligesom vore kommunister, der fordømte den "reelt eksi
sterende socialisme" overalt, men ,som alligevel vedblivende 
stræbte efter den socialistiske utopi, vil disse nye utopister efter
hånden som fremmedproblemerne tårner sig op komme med sta
dig ny kritik af og ændringsforslag til den reelt eksisterende frem
medpolitik - kun vil de ikke atvise fremmedstrømmen hertil. Når 
det hele en dag går galt, vil ikke fremmedkursen selv, men de kon
krete midler til at håndtere den, få skylden - særlig vil det blive 
hævdet, at der ikke blev tilført nok "ressourcer". 

Men kommunismen faldt jo ifølge de rettroende også kun på 
grund af visse uansvarlige menneskers manglende gode vilje 
overfor projektet. 

P.N.B. 



Grænsen slettet 
Skridt for skridt er landegrænsen blevet hullet som en si. Dan
ske politikere begyndte. EU fortsatte. I dag kan så enhver løbe 
over og blive "flygtning" i kraft af vore naive love. 

Da de ældre danskere var w,ge eller yng
re, kunne de stole på, at landegrænsen var 
vel bevogtet af et talstærkt grænsegendar
meri, der b-Oede spredt langs grænsen, var 
veludstyret med karabiner, pistoler og 
hunde, militært trænet og kendte ethvert 
smuthul i terrænet. Dette effektive værn 
mod civilt overløb af grænsen afskaffede 
vore emsige politikere for adskillige årti
er siden og gjorde dermed illegal grænse
overskridelse langt lettere. 

EU fortSatte, hvor vore egne slap. I sin 
iver for at opbløde alle indre nationale 
grænser har EU fll.et mindsket medlems
landenes muligheder for at føre kontrol 
med, hvem der passerer grænserne, så den 
næsten er helt væk. I det ydre ses det af, at 
det danske rigsvåben nu som grænsemær
ke er afløst af landenavnet indkredset af 
EUs stjerner. Kontrol ved selve grænsen 

er erstattet med ineffektive stikprøver i 
baglandet. Danmark er trods de højt be
sungne Maastricht-forbehold gået ind i 
EUs Schengen-aftale om åbne indre 
grænser, der endda nu synes at skulle 
være en del af selve det ovcmationale sy
stem med bindende flertalsafgørelser. Alt 
sammen virker det til at åbne Danmark 
endnu mere for fremmed indstrømning. 

Det nyeste led i grænseslctningen er 
vor deltagelse i den Dublin-konveution, 
som hindrer den hidtidige hurtige tilbage
sendelse til Tyskland af den mindre del af 
grænseoverløberne, som trods alt bliver 
anholdt af politiets såkaldte baglandspa
truljer. De skal nu, når de siger "asyl", 
sendes til Sandholmlejren til omfattende 
og kostbar asylbehandling, inden de kan 
returneres - hvis de da overhovedet kan 
det. En af de vigtigste forudsætninger for 

konventionen er nemlig et samlet euro
pæisk register med fingeraftryk af asyl
søgere, og det er slet ikke skabt endnu. 

Så nn strømmer de ''illegale" grænse
overløbere lystigt over den grænse, som i 
praksis knap nok eksisterer mere. 
"Grænsen er hullet som en si. Politikerne 
må ønske, at det er sådan, eller også ved 
de ikke, hvad der foregår", siger en patrul
jerende politiassistent. To kørende en
mands patruljer er sat til at bevogte 60 krn 
landegrænse mod Tyskland! 

Senest hedder det sig ganske vist, at den 
hidtidige tilbagesendelsesordning skal gen
indføres. Men først efter 6-8 uger, og kun 
hvis de øverste tyske myndigheder godken
der det. Alene i år er der kommet ca. 2.500 
ulovlige indvandrere til Sandholm-lejren. 

Og som toppen på kransekagen medde
les nu, at EU-kommissionen har fremlagt 
en ny plan for en fælles EU-indvandrings
politik, som skal give borgere fra ikke
EU-lande adgang til statsborgerskab og 
familiesammenføring efter blot 5 års op
hold i et medlemsland. Det oplyses, at der 
er næsten I 3 mio. af dem i EU, og at der 
kommer mere end en mio. nye til hvert år. 
Så det er nydelige udsigter. 

(IG!de: Berlingske Tidende 1/9, 11/9, 16/9 97). 
S.D. 

Danmarks grænse er hullet som en si 

Europas undergravning 
Det er ikke mere kun Europa-parlamen

tet) der med sine talrige "antiracistiske" ud· 
skejeiser viser sit sande anationale ansigt: 
EU-kommissæren for retlige og indre anlig
gender, svenskeren Anita Gradin, th.'llllagde 
i slutningen af juli et forslag om harmonise
ring 'af EU-landenes regler om tildeling af 
statsborgerskab og ret til familiesammen
føring. Ifølge forslaget skal en udlænding 
have ret til statsborgerskab i et EU-land ef
ter kun fem års ophold - i Danmark kræves 
for tiden syv år. Statsborgerskabet skal der
næst give automatisk ret til familiesammen
føring, og familiemedlemmer, der således er 
kommet til et EU-land, skal automatisk ha
ve arbejdstilladelse efter et halvt års ophold. 

Gradin begrunder sit forslag med bl.a. 
følgende ord: "Verden er i dag vidne tj] 

store folkevandringer, og denne flytning 
er en del af det internationale samarbej 
de!' Klarere kan det vel ikke siges: Opgi
vet er her åbenbart enhver tanke om 
standsning af disse vandringer, nu skal de 
blot accepteres som en kendsgerning og 
adn1inistreres. ni en situation, hvor mere 
end en million fremmede Rytter til EU 
hvert år, er der behov for klare regler", 
forklarer Gradin således videre. Altså ik
ke regler til at mindske denne strøm, men 
til at styre den, så bchand.Jingen af koloni
satorerne bliver ens i hele EU - og vel at 
mærke stadig mere positiv (for dem). 

Hvis Amsterdam-traktaten vedtages, 
bliver Danmarks forbehold i asyl- og ind
vandrerpolitikken undergravet ved, at be
slutningsretten overføres fra medlemslan-

Berlingske Tidende 
li. september 1997. 

dene til EU, hvor et simpelt flertal da vil 
kunne stemme for forslag som Gradins, 
der helt sikkert vil aflaste de mest frem
medplagede lande til ulempe for bl.a. 
Danmark, som blot kan følge trop. 

Desuden medfører Amsterdam-trakta
ten bl.a., at grænsekontrollen skal for
svinde ved de indre grænser. Perspektivet 
i traktaten er alt i alt, at medlemslandene 
med tiden ikke længere selv kan bestem
me, hvem der kan bosætte sig i deres eget 
land. Og i betragtning af alle de tidligere 
indvandringspositive markeringer fra EU 
er Gradins forslag endnu et tegn på, at sel
ve endemålet for EU er at afvikle Europas 
nationalstater, herunder Danmark. Over
for denne udvikling må der siges stop. 

RN.B. 
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Forbudt information 
Fri og lige adgang til information som grundlag for ytrings
friheden. Det er oplægget til bibliotekarer fra hele verden sam
let til kongres i København. Adgangen mangler angiveligt i 
flere lande bl.a. i franske Front National-styrede byer. Men be
høver man overhovedet at bevæge sig så langt væk? Giver dan
ske offentlige biblioteker ikke eksempler nok? 

I FLA (International Federation of Li
brary Associations and Institutions) er en 
international organisation for bibliotekar
sammenslutninger o.l. Den holder jævnlig 
verdensmøder, sidst i København i sep
tember, hvor der deltog ca. 3.000 bibliote
karer fra hele verden. 

Et hovedemne for mødet var sikringen 
af ytringsfriheden og den frie og lige ad
gang til information. Dette er nemlig af 
altafgørende betydning for det enkelte 
menneskes udvikling og for økonomisk 
og social fremgang, har Berlingske Tiden
de fået at vide til en artikel, bladet skrev 
inden mødet, og hvor det tilføjede: "Store 
ord og flotte målsætninger. Men fører al 
den snak Lil noget?" 

Det håber mødetS generalsekretær, den 
tidligere stadsbibliotekar i Hillerød Hel
len Niegaard på, for som hun siger: 

"Spørgsmålet om informations- og yt
ringsfiihed er ikke mindre aktuelt nu, end det 
var tidligere, og jeg forestiller mig, at !FLA i 
fremtiden i langt højere grad bliver en sam
menslutning, der også udøver lobbyatbejde." 

Og der er åbenbart steder nok, hvor det 
tiltrænges. Men vi i Vesten er såvist ikke 
for gode, for det hedder videre: 

Men hvorfor overhovedet pege fmgre ad 
den smukke by Orange og dens måske min
dre indtagende sydfranske skæbnefæller 
som eksempler på vore vestlige mangler, 
når meget sikrere og mere belysende ek
sempler kan findes i vor hjemlige andedam? 

Den danske bibliotekslovgivning hviler 
på grundtanken om fri information" ni me• 
ningsbrydning og alsidighed i det materia
le, der stilles til rådighed for brugerne. Men 
hvordan ser virkeligheden ud, i hvert fald 
når det gælder materiale til oplysning og me
ningsdannelse om dansk frenunedpolitik? 

Skønt DANSKEREN er det eneste seri
øse tidsskrift, der kritisk behandler mas
seindvandringen og dens følger, er det, 
som det fremgik af en landsdækkende un-

dersøgclsc i 1991, kun en ganske lille del 
af de danske folkebiblioteker, der opfyl
der alsidighedskravet ved at abollllere på 
DANSKEREN, mens de samme bibliote
ker svømmer over med indvandringsven
lige tidsskrifter og andre tryksager. Bille
det er ikke væsentlig ændret siden da. 

Det mest tragikomiske eksempel på 
bibliotekers lovbrud og magtfordrejning i 
denne sag er en afvisning af et abonne
mentstilbud fra materialevalgschefen ved 
Odense Centralbibliotek 28/5 1990, fyldt 
med hans personlige idiosynkrasier, inju
rier, nedsættende omtale etc. Biblioteks
væsenet i Danmarks tredjestørste by 
abonnerer stadig ikke på DANSKEREN, 
der alts.1 i mere end IO år har været for
budt infonnation for offentligheden dfr 
Forbudt af de bibliotekarer, der kræver af 
andre, at de skal sørge for fri information 
og ytringsfrihed! 

Så det er nok ikke helt galt, når Ber
lingske Tidende mener at have forstået om 
holdningen i ledende bibliotekarkredse, at 
"den værdineutrale tilgang til faget er ved 
at være en saga blot." 

IFLAs "lobbyarbejde" kan passende 
starte i Odense! 

(Kilder: Berling...,ke Tidende 29/8, 6/9 97; Dan
skeren l990 nr. 4 s. l 7, nr. 6 s. J4, 199 l nr. 3 s. 7, 
1992 nr. I s. 8). 

S.D. 

"I øvrigt skal man være opmærksom på, 
at det ikke kun er i Kina, Cuba og andre 
tredjeverdenslande, at der er problemer ... I 
den sydfranske kommune Orange, hvor 
Jean Marie le Pens højreekstrcmistiske 
parti Front National dominerer politisk, har 
myndighederne blandet sig i bibliotekets 
bestand af bøger - venstreoriemerede 
bøger og bøger om andre kulturer er røget 
ud, og højreorienterede bøger er kommet 
op på hylderne i stedet for. Det samme er 
tilfældet i tre andre le Pen-kommuner:• 

Betalt pilot-uddannelse til 
''ny dansker'' 

Uden i øvrigt at have kigget på hylder
ne i disse franske biblioteker - før og et~ 
ter - kan man måske få den tanke, at der 
kan have været en god grund til at skabe 
bedre balance mellem "venstre" og "høj
re" der. Det er jo ikke alene i Damuark, at 
bibliotekarstanden har en stærk slagside 
til "venstre", og mange års politisk "ven
stre"kørsel i de nævnte franske kommu
ner kan vel også have sat sine spor. 

4 DANSKEREN • NR. S • OKTOBER 1997 

Hvis en dansker vil uddanne sig til tra
fikflyver, må han eller hun i banken for at 
låne 370.000-420.000 kr., hvis en kautio
nist ellers er ved hånden. Det er hvad en 
trafikflyveruddallllelse koster fra start til 
slut. Skal gælden ikke løbe løbsk, er er ar
bejde sideløbende med eller efter afalut
ningen af uddannelsen altafgørende. for 
at gøre sig håb om at gellllemføre uddan
nelsen bør man mindst kmrne fremvise 
studentereksamen. 

For såkaldte nydanskere gælder in1id
lertid andre regler. Da en mand fra eks
Jugoslavien således ønskede at f§ er
hvervspilot-certifikatet, fik han uddan
nelsen betalt, idet hans sagsbehandler 
henholdt sig til bistandslovens§ 43 stk. 2. 

I følge denne paragraf kan der ydes 
hjælp til uddannelse og erhvervsmæssig 
optræning eller omskoling i det omfang, 
der ikke ydes hjælp hertil efter reglerne i 
anden lovgivning. Kriterierne for at få 



hjælp er, at der skal være tale om personer 
med nedsat erhvervsevne, for hvem rev-d
lidering er den mest hensigtsmæssige 
løsning. Stk. 2 lyder: "Når der er iværksat 
revalidering i overensstemmelse med en 
forud fastlagt erhvervsplan, udbetales der 
en fast revalideringsydelse, der udgør 
I 1.03 I kr. ( ... ). Ud over den faste revali
deringsydelse kan der ydes hjælp til de 
særlige udgifter, der følger af uddannel
sen eller handicappet." 

I en note til stk. 2 hedder det, at der er 
pligt til a t udbetale ydelsen efter er
hvervsplanens iværksættelse, og at ydel
sen ikke skal tilbagebetales. Hvis der er 
behov for hjælp til familien, ydes denne 
som hidtil efter de almindelige regler om 
kontanthjælp efter kapitel 9 . Desuden står 
der i noten, at den faste revalideringsydel
se k'Un kan ydes, når der er lagt en reali
stisk erhvervsplan - e11 plan som vedkom
mende skønnes at kunne gennemføre og 
som forventes at kunne føre til en place
ri11g på arbejdsmarkedet. 

Det ville jo være en drønunegave til en
hver dansk pilotaspirant, der må arbejde 
og uddanne sig på samme tid. På trods af 
disse v-dnskelige vilkår består de neste 
da11ske elever næste11 altid de indledende 
7 teoretiske del-eksaminer og den af
gørende sluteksamen, før de skal igang 
med den praktiske del, som den omtalte 
eks-jugoslav nu har filet betalt. Han har 
imidlertid sjoflet undervisningen og hav
de, da han i foråret fik betalt den praktiske 
flyveruddannelse, kun bestået 4 af fagene. 
I den praktiske del er det også hændt, at 
han udebliver uden at melde afbud, og 
uden at angive grund til udeblivelsen. Og 
når han er i luften, aner han ti I syneladen
de ikke, hvad der foregår. Uddannelsen 
trækker derfor ud, men tilsyneladende 
skal han skubbes igennem for at få sit øn
skejob, betalt af danske skatteydere. 

Tilbage bliver spørgsmålet om inkonse
kvensen i at favorisere raske tiJflyttere ved 
at støtte dem som handicappede. Vil man 
dermed også bringe flyvesikkerheden i fa. 
re ved at lade en "handicappet" nydansk 
pilot sætte sig i cockpittet, skønt han kva
liteL~mæssigt er under almindelig stan
dard'! 

(Kilder: Sagsakter og udsagn fr3 "sagstx:handler"). 
P.N.B. 

Hov! Mig maj~t sorry,forkert knap! 

Talerstolen 
Lærerstuderende 

Martin Svendsen 
har ordet 

Søndag 29. j uni 1997 skriver en religi
onshistoriker ved navn Jørgen Bæk Si
monsen i ugeavisen Søndagsavisen. An
ledningen er, at han som forsker indenfor 
den islamiske-arabiske verden ved Kø
benhavns Universitet ser sig nødsaget til 
at kommentere en engelsk nndersøgelse 
om n·oende muslimer der. En undersøgel
se foreu,ge1 af "the Christian Research 
Association" i Engla,ui vise,; at a111a.l/et 
af engelske troende muslimer om bare.fem 
år vil overhale a11/allet af krisme, der re
gelmæssig i kommer i den engelske stats
kirke. 

Det får ikke Simonsen til at overføre 
tendensen fr..t England til Danmark. Ja 
faktisk er overskriften i avisindlægget: 
"lngen gru11d til dansk islam-panik". Jør
gen Bæk Simonsen mener at undersøgel
sen i England er "vidcnskabcligl uvcder· 
hæftig", og at islam aldrig vil hale ind på 
folkekirken. 

Det der undrer mig er, hvordan Jørgen 
Bæk Simonsen kan sige i indlægget, at 
undersøgelsen i England ikke kan bruges 
i et dansk perspektiv. Den siger da i høj 
grad noget om, at både England og Dan
mark modtager flere fremmede. Det er
kender Jørgen Bæk Simonsen da også, 
som en slags konklusion udtaler han: '"V, 
vil.få flere muslimer i Danmark i de kom
mende ti år - ingen kan sige hvor mange. 
Men vi vil aldrig se, a1 folkekirken bliver 
sejlet agterud af islam". 

Man kunne fristes til at spørge, om re
sultatet i England strider imod .Iø rgen 
Bæk Simonsens egne politiske holdnin
ger, hvor det at diskutere de frenm1ede 

kritisk er en by i Rusland, og hvor samtli
ge politikere på Christiansborg har sky
klapper på i det sp0rgsmål? I så fald er 
forskningen jo styret af politiske motiver. 

Det virker som om, at Jørgen Bæk Si
monsen gør en ære i at bagatellisere de 
problemer der kan opstå, når to religioner 
støder sa1runen. 

Slå lidt af brodden af kritikken og be
kymringen mod indvandringen. så har 
man passiviseret folk, for hvem 10r sige en 
forsker imod? Han er jo ekspert og bør 
kende sit felt. 

Det virker absurd, at Jørgen Bæk Si
monsen giver sig i kast med at være 
spåmand. Hvorfra ved han, at islam aldrig 
vil hale ind på folkekirken? Er det ikke at 
gøre nøjagtig det samme som det han 
klandrer undersøgelsen i England for? At 
fremture med prognoser og forventninger 
til fremtiden. Hvem kan se ti år frem i ti
den? 

Det kan selv ikke engang forskere, som 
j o tit er drønende uenige om de frenune
des antal eller tilvækst i Danmark. 

Det er som om vi danskere ikke kan få 
sandheden om de fremmede at vide fra 
samfundets top. 

Jeg kan ikke lade være med at tænke, at 
her har vi en forsker som tænker politisk 
korrekt. En som ikke taler imod den 
gængse holdning blandt politikerne. Kryb 
uden om problemet, det er så bekvemt. På 
den måde tuder man også med de ulve 
man er iblandt. 

Hvis man om ti år konfronterer Jørgen 
Bæk Simonsen med hans påstand om 
muslimerne i Danmark, vil han. så sige: 
"Ak jeg er j o kun et menneske, og et men
neske er fejlbarligt", når udfaldet eventu
elt viser sig at være anderledes end hans 
skråsikre udsagn? Man fristes til at citere 
Storm P: "Det er svært .at spå, især om 
fremtiden"! 

M(Jrfin Svendsen 
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smed at gøre 
anskeren bedre 

Over 300 læsere besvarede spørgeskemaet, 
som var indlagt i august-nummeret 

Aldet'smæssigt er indsenderne fra 19 til 
90 år. Der er imidlertid ingen større gene· 
rationskløft mellem de unge og de ældre 
læsere. Svarene fordeler sig omtren1 lige
ligt, når de fordeles på aldersgrupper. Der 
er kun en undtagelse: jo yngre læserne er, 
des mere er de tilbøjelige til at mene, at 
Danskerens Jay-out er fol' tørt. 

75 pct. af læserne læser mere end to 
tredjedele af bladet, mens kun 4 pct. læser 
under en tredjedel. 

Informerende artikler er de mest popu
lære. 86 pcl. hal' sat kryds ved faktastof. 
Dernæst følger "Landet rundt" (74 pct.), 
leder-artikler (72 pct.) og hold.ni11gsstof 
(63 pct.). 

Af stof, som læserne evenmel1 savner i 
bladet, er "billedstof" og "illustrationer" 
det hyppigst angivne. 

Næsten samtlige besvarelser tilskriver 
Danskeren en høj grad af troværdighed, 
hvilket ikke kan undre. Hvorfor skulle 
man el lers læse det? Der er da heller in
gen, der tilskriver Danskeren en lav tro
værdighed. 

De fleste (84 per.) finder, at Danske
rens "tone'1 er passende. 

Et flertal finder og&i, at Danskerens 
lay--0ut er passende. Blandt respondenter 
under SO år er der imidlertid ikke færre 
end 44 pct., som finder lay-outet for tørt. 
B fandt respondenter på 50 og dernver er 
der 16 pct., der finder lay-outet for tørt. 

Mindre end I pct. (ialt 2 personer) fin
der, at Danskeren er for poppet. 

Ca. to tredjedele af respondenterne 
genm1er de gamle numre af bladet, ofte 
efter at det har cirkuleret blandt familie, 
venner og bekendte. En tredjedel af re
spondenterne gemmer ikke bladet. Mange 
angiver, at de enten giver det videre eller 
"glenuner" det i venteværelser~ tog mv. 

Besvarelserne vedrørende uddannelse 
og beskæftigelse antyder, at Danskere.ns 
læsere gennemgående er betydeligt bedre 
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uddannet end den danske befolkning som 
helhed. 

Redaktio11en siger tak til alle, som har 
medvirket i undersøgelsen. Alle svar vil 
indgå i bestræbelserne pd at gøre Dan
ske,-en bedre. 

Mange har benyttet muligheden for at 
skrive en kommentar på bagsiden af spør
geskemaet. I det følgende bringer vi i al
deles tilfældig orden e t skønsomt udvalg 
af de mange kommentarer: 

Danskeren udmærker sig ved et sobert og 
korrekt dansk. Anføring af kilde er meget 
nøjagtig og deialjeret. der er 11æste11 in
gen trykfejllsprogblomste,: BLIV VED 
MED DET! 

Jeg kunne savne mere fotografisk materi
ale. Og hvorfor ikke statistiske oversigte,; 
kurver etc.? ... 

Bladet er ga,,ske udmærket og en klar 
11ødve11dighed i debatlen, men bladet er 
på adskillige områder for dårligt og for 
følelsesladet. Derved forekommer bladet 
ofte useriøst og plat. Resulwtet er des
værre at bladet fremmer et formål der er 
det stik modsalle af hvad der er udgiver
nes meuing. 
Et par eksempler: 
De indvandrere som nu en gang ER It.er 
bor naturligvis lave nogec - ogfor mange 
er den eneste mulighed taxakørsel. fmgt
forre111ing o.s. v. Det er da aldeles glim
rende at de gør den slt1gs-11awrligvisfor
udsat at forretningerne overholder lan
dets love, at taxacltaufføreme !«111 finde 
vej o.s. v. - men lad være med i Danskeren 
at latterliggøre de indVlmdrere som rent 

fi,krisk ger11e VIL indgå i det danske sam
fimd ... 
Det næste Jeg håber t,·ker er at lndva11-
drerne som t1llerede er her i landet vil 
hjælpe til med atfå stopper for yderligere 
indvandring. Derfor ville det være rigtig 
godt hvis Danskeren på en eller anden 
måde /..wme få de bedre kre,lse afindva11-
drere i tale ... 

Der ma11gler i bladet 1111gdomss1offra i11d
og udland. Hvo,for skriver man ikke om 
den hastigt stigende nationale musikscene 
fm især Sverige. Finla11d, Tyskland. USA 

? Q.$.V. . .. . 

Et meget i11teressant blad - isærfordi det 
står sil alene i det danske meningsland
skab. Bladet burde lu, • en Cavling - pris 
(og en stor pose penge) for at ha' e11 hold
ning. 
li(ms Sche,fig skrev mange gange. at'""" 
vil savne Land & Folk. når bladet er gået 
ind. Det lo vi af de11ga11g, men ikke idag. 
Der er så .fri blade der vil stå for noget -
og u11dskyld sammenlig11ingen med Land 
& Folk. Det var et godr blad. og i11gen skal 
tro, at alle jeres læsere er højre-rabiate. 
hvad det sti er! 

Savner en dialog med politikerne om. 
hvori den ia,lturel/e berigelse bestil,: 

Jeg glæder mig hver ga11g at Danskeren 
kommer ind ad døren. Jeg sy11es at I gør et 
stort og godt stykke arbejde . .Jeg er over
bevist om at det er meget vigtigt at holde 
en saglig og orde11tlig tone, hvis man øn
sker at komme ud med vores meninger i et 
større fomm ... 
Et mindre "tørt" sprog /amne måske med 
fordel bmges i nogle af artik/eme ... 

Danskeren er et godt medie for den store 
procentdel af danskerne. som heldigvis er 



begyndt at frygte den nuværende flygtnin
gepolitik og integration i EU. De,for kan 
jeg ikke forstå (I/ det er på {(l/e at ned
lægge DDF. Vi har stadig meget at kæmpe 
for og informere om ... 

Humor - var effektiv/ 1940 til 1945. 

Uden at gøre Danskeren.for poppet kunne 
den måske gøres mere tilgængelig for et 
bredere publikum. Måske flere billeder 
som blikfang. Jeg synes der er en masse 
spændende stof i Danskeren, men jeg rror 
det er de færreste fra det brede pub/i/mm 
der gider pløje sig igennem lange artik
lei: .. 

Danskeren er og bliver et organ vi ikke 
kan undvære ... 

8/adets akademiske til.mil er (I/gørende 
for rroværdigheden - overfladiske og fø
lelsesladede yrri.t,ger vil sJ«,de os. 
Vittighedstegninger skader os. 
KIL~termærker skader os ... 

Jeg synes at "lander rundt" er overf/ø· 
dig ... Da vi der læser Danskeren også.føl
ger med i dagspressen, bliver vi sd rigeligt 
fodrer med beretninger om hvad vores 
"la,lturberigere "foretager sig. 

Lange anmeldelser som Morten KorcltS 
seneste roman af P.N. Buhl, er efter min 
mening spild af spalreplads. 
P.N.Buhls anmodning om akrindsigt i lov
forslag 111: L 234 er en god ide. Bid digfost 
og.fortsæt! 

Bring evt. lange citater eller partsind/æg 
fra modstandernes side, Anker Jørgensen. 
Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Do
kumentationscentret o. lign. med ~fle,føl
ge,ule kommentarer og reel dola,mentati-
011. Det er altid interessant a.f høre mod
argumenterne direkte fra kilden - og ofte 
ji-emstår deres argumenter endnu mere 
naive, arrogante. ulogiske og an/i-danske 
når de selv får mulighed fi>r m ji-emføre 
dem ... 
Engang imellem virker Danskeren i sa
gens natur som en prædiken for de allere
de omvendte. Men ellers er det efter min 
mening et særdeles sobert og velfimderet 
blad. En oose i ørkenen. 

Jeg sav11er noget dansk kulturstof i tradi
tionelforsta11d. 

Dtmskeren er velredigeret, ogjeg beundrer 
de personer. der yder en stor arbejdsind
sats.for bladet. Det er mii gæt, at de fleste 
MFer læser bladet med betydelig illleresse. 
også når de er sJ«,rpe modsumdere afDe11 
Danske Forenings !,y,upunkJet: 

Bladets force er dokumentation/beviser. 
Disse skaber en fakt(lbank ved diskussion 
med andre. Dette skal Danskere11 skaffe 
medlemmerne/læserne. Dokumenu,tionen 
b1'rde stilles op mod kendte størrelser, idet 
store tal intet siger mange men11esk.er. .. 
011e pie/ure = a thousand words ... 

Sørg for at de "danske" politikere får læst 
bladet, så de kan sJ«,mme sig ! ... 

Hvad jeg savner mest er en noget mere 
agitationspræget henve11delse fil offent· 
ligheden. En slags mellemting mellem Ek
straB/adet og Danskeren. Der er ingen 
speciel slagkraft. Stoffet er tørt og meget 
sagligt. Jeg sidder tit tilbage efter læsnin• 
gen og tænker: Ja, det er rigtigt alt sam
men. - Og hvad 11u? .. . 
Polk må bringes væk fra at stemme på 
"indvandrerpartierne" ... 

Jeg tror. at Danskeren med fordel kunne 
anvende grafiske modeller i større "(i. 

stræk11ingfor at vise i hvilken retning, 1«/· 
viklingen gdi: .. Sådanne modeller ville, 
hvis de også bringes som løsblade, være 
velegnede til at tage med til venner og be
kendte - måske mere velegnede end hvis 
11U111 tog hele bladet med .. . 

Tak til de menneske,; som. har evner. ener
gi og mod til at gø)·e et arbejde, som 111a11 
i momentan modløshed kan synes er et $i
sy/os-arbejde ... 

Danskere11 bm· søges bibeholdt som irri
tations- og dokumentarionskilde uanset 
foreningens fremtidige aktivitetsniveau. 
Ophører Da11skeren med at udkomme vil 
politfkere og massemedier omgående syn
ke tilbage til tidligere tiders dvaletilsta11d 
eller endog direlae fremmedvenlighed. 

Savner profiler af folk fro "godhedsi,u/11.· 
strien ". 

Jeg kunne godt tænke mig anikler med et 
højere perspektiv på indvandringen, nog
leforsøg på svar på spørgsmålet: Hvo,for 
er de,me prøvelse/straf kommet over os? 
Bliver et religiøst tomrum, som vi har haft 
det i et par årtier, automatisk.fyldt op ude
fra. som var det et atmosfærisk under11yk? 
Er ilulvmuiritJgen mon en højere magis 
svar på vor accept af den frie abort? Vi 
har vel i de sidste 25 år slået ca. ligeså 
mange ufødre danskere ihjel, som vi har 
modtaget indva,tdrere. 

Jeg synes det er et udmærket professionelt 
blad. Det er godt skrevet, og det er seriøst. 
Det er egentlig på et ganske højt niveau. 
Og jeg synes også det er !telt fint m.h.t. 
layout og papirkv(llitet. 

lfdr næppe Birthe Weiss, Anker etc. til at 
skrive i bladet. Det ville ellers være in1er
essant. Hold den seriøse, måske lidt kede
lige linie. Undgå polemik med Demos, de 
autonome, Sejersen. Hva • rager de os. Tak 
forbladet. 

Jeg ønsker at andre end de samme hver 
gang kan få deres meninger i bladet og/å 
lov til at udtale sig. Nu og altid har det 
været de samme, som man hører om hver 
gang. De samme som er for/affere af hvad 
der står i bladet - det er jeg træl af 

.. .I øvrigt er mit argument over for dem 
Jeg disJ..i,terer med, at det kun ka11 være 
sandheden, der står skrevet i Danskeren. 
Ellers havde vi set mange negatfve reakti
oner både i den skrivende og den billedli
ge presse. 

Et blad som Danskeren betyder uhyre me• 
get, da vore nyhedsmedier og vort sam
fimd er sil ensrettet. Dagbladene skrives 
af e11 lille gmppe mennesker. som er ens
rettede på vort lands eneste journalisthøj
skole ... 
Noget af det som plager vort land er vel 
"superforståelsen". som Martin A . Han
sen kalder det og som tjener til) at mange 
accepterer tilstandene. Måske kunne det 
give bladet en videre læserkreds 0111 man 
gik ind på de problemer og hele det øko
nomiske bedrageri, som ligger bag. 
Bladets troværdighed må være høj, da I 
ellers ikke turde skrive, som I gør. 

Peter Neenw Buh/s anmeldelser er uden 
tvivl glimrende, men efter min mening bli
ver de for lange, og de,for for tørre for ik
ke-a/((ldemikere. Jeg elsker Sune Da/
gårds ··spidse pen". 

... ni P.N.Bulil: dine anmeldelser er frem
rogende analyser og i høj grod læseværdi
ge. 

Lay-0111 er usigeligt 1ørtlkedelig1 for et 
bredt j/er((,/ - skal der informeres bredt, 
tænker jeg mig noget d la "landet rundt'' 
sat op som Se & Hør. 

Jeg holder meget af den objektive linie. 
Der har dog været enkelte "smuttere" 
med skribenter der er "løbet over" med 
egne subjektive synspunlaer. Ikke at det 
også kunne være interessant at høre skri
bentens egne meninger, men det passer ik
ke så godt i en ellers saglig og interessa11r 
artikel. 

Mere ta/m(lteriale om væksten i antallet af 
fremmede. 

Lod endelig de11e tidsskrift "leve"! 
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TB- og HIV-indslæb 
Officiel statistik bekræfter igen, at et overmål af nye tuberkulose
og HIV-tilfælde skyldes fremmede. 

Tuberkulosen, der i tidligere tid var en 
svøbe herhjemme, var næsten udryddet, 
indtil den igen begyndte at bre<lesig i takt 
med fre1runedindstrømningen. AIDS og 
HIV har som ofte omtalt også langt større 
udbredelse blandt de fremmede indtræn
gere end blandt danskerne Uf. Danskeren 
1996 nr. 6 s. 15 og henvisninger der). 

Denne udvikling bekræftes helt af ny 
statistik fra Sundhedsstyrelsen. "Der an
meldes stadig flere tilfælde af TB blandt 
personer født i udlandet og deres børn", 
hedder det. Forekomsten af nye tilfælde 
blandt danskerne er fortsat lav: 3,7 pr. 
I 00.000. Men de mange tilfælde blandt de 
fremmede b1inger den samlede forekomst 
op på 9,1 pr. 100.000. Samtidig er der en 
iøjnefaldende aldersforskel mellem de to 

grupper. Danskerne tilhører den ældre ge
neration med en medianalder (50% over 
og SO% under den) - om end stærkt faJ. 
dende · på 47 år for mænd og 53 år for 
kvinder. Den tilsvarende alder hos de 
fremmede var kun 28 år. 

Epidemiforskerne på Statens Serumin
stitut sammenfatter udviklingen således: 

"Det stigende antal til fælde af TB hos 
udlændinge afspej ler, at der i disse år 
kommer et stigende antal flygtninge og 
deres familier fra højendemiske områder 
syd for Sahara. De fleste af disse tilfælde 
repræsenterer formentlig smitte inden an
komsten til Danmark, men der ses også 
småudbrud, der skyldes nysmitte. 

Den lave, men konstante forekomst på 
ca. 200 tilfælde pr. år blandt danskerne 

''Etniske'' læger over patienter 
Hvad tæller mest? Hensynet til en fremmed hospitalslæges eller 
til danske patienters fornemmelser? De fremmede er ikke i tvivl 
og danske sygehuse synes at støtte dem imod patientønsker. 

Der vil blive flere og flere læger med 
"etnisk" baggrund i de kommende år. 
12% af de lægestuderende og af '97-år
gangen af nye læger har "etnisk" bag
gnmd, og mange påstår at have hafl ople
velser med diskriminering. Da ligen Sha
shi Kant Jha således forgæves havde skre
vet 30-40 ansøgninger, spurgte han nogle 
af de afvisende overlæger om grunden til 
afalagene. En af dem sagde ligeud: 
"Hvorfor skulle jeg tage dig, når jeg har 
30-40 danske ansøgere?" 

Det rimelige og narurlige i denne hold
ning kunne Shashi Kant .lha dog ikke ind
se. På samme ganske urimelige måde an
ses det for etnisk diskrimination, hvis sy
geplejersker støder sammen med en pa
kistansk læge, fordi: "Nu har vi brugt 20 
år på at få lægerne til at tale ordentligt til 
os. Vi vil ikke spilde 20 år til på uden
landske læger med et tilbagestående kvin
desyn.0 

De problemer, offentligheden har hørt 
om, har dog mest handlet om, at nogle pa
tienter har et anstrengt forhold til læger 
med udenlandsk baggrund. Det var en 
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sådan episode, der for nogle år siden fik 
Århus Kommunehospital til, som det 
første, at formulere en "etnisk" politik. 

Anledningen var, at en dansk patient 
nægtede at lade en afrikansk medarbejder 
behandle ham. Hospitalet føjede patien
ten, som fik en anden behandler - men 
mente bagefter, at det var en bommert. 
Derved "krænkede" man jo den første 
medarbejder. Det rigtige havde angiveligt 
været at stå bag sin medarbejder og bede 
patienten finde et andet hospital! Idet man 
åbenbart hellere ville krænke den utrygge 
patient, vedtog hospitalets ledelse: 

- Personalet skal ikke tolerere "racisti
ske" ytringer fra patienter. 

- Ingen medarbejder vil få indskrænket 
sit arbejdsområde, fordi patienter ikke 
vil behandles af den pågældende. 

- Patienterne får i lignende situationer 
fremover ikke tilbud om behandling af 
andet personale, medmindre der er tale 
om et livstruende problem, der skal be
handle<, omgående. 

dækker over en faldende ineidens blandt 
ældre og en stigende incidcns blandt yn
gre og midaldrende." 

Også den tidligere påpegede enorme 
overrepræsentation af indtrængeme blandt 
HIV-positive bekræftes af den nyeste sta
tistik. I perioden aug. '90-juni '97 var 
3 I ,3% af de heteroseksuelt smittede 
I .gangs HIV-positive født i udlandet og 
smittet der. For kvinderne alene var ande
len endda næsten 43%. 

En dansk læge konunenterer besk: 
"Det er fo11sat ufatteligt at Sundheds

styrelsen, fru Weiss' forlængede ann, ik
ke HIV-tester alle ankommende. Har jeg 
en patient, der skal udsendes til f.ex. vis
se Baltiske lande, eller en student, der skal 
være tjener i Spanien i blot een sommer
måned, kræver de IDY-certifikat." 

Men det er let at fatte, at disse uhyrligt 
omkostningskrævende sygdomme, der 
altså i stort omfang indslæbes udefra, 
medvirker deres til væksten i de mange 
utilfredsstillende forhold i vort sundheds
væsen) som danskerne må slås med. 

(Kilde: EPI-NYT. Sundhedsstyrelsens meldesy
stem ro, smi1sonune sygdomme. Uge 34-35, ·1>1). 

Den politik så Shashi Kant Jha gerne 
indført på alle danske sygehuse, selv om 
han understreger, at han ikke oplever pro
blemer, hvor han arbejder. Hvis en patient 
klager over at tale med en "etnisk" læge, 
eller forlanger at tale med en "dansk 
læge", har Shashi Kant Jha altid oplevet 
I 00% opbakr1ing fra personalet. Som 
altså dermed 100% har svigtet patienten, 
der har følt sig usikker. 

På grund af denne "etniske diskrimina
tion" (mod de fremmede, altså!) har "et
niske'' medieinstt,derende og yngre læger 
i København dannet Lægefaglig Forening 
for Etniske Minoriteter (LFEI\II). Desuden 
har Foreningen af Danske Lægesruderen
de, FADL, allerede taget et forslag til sig 
fra LFEM om at oprette en stilling som 
"etnisk konsulent". Konsulenten skal 
kortlægge problemer med diskrimination 
og studere ansænelsesreglcr med henblik 
på at ændre forhold, der gør diskriminati
on mulig. 

Et første mål for LFEM er at fll indført 
retningslinjerne fra Århus Kommuneho
spital på alle landets sygehuse. Af hensyn 
til de "nye danskere" vil man altså nu se 
helt bort fra de patientforskelligheder, der 
ellers tales så meget om. At de føler sig 
utrygge, er åbenbart helt ligegyldigt. 

Kamal Qureshi, bestyrelsesmedlem i 
LFEM, forudser en udvikling i de kom
mende år som bl.a. kendes fra USA og 
England, hvor læger med "etnisk" bag
grund har en markant overrepræsentation. 



På grund af, at de tiltrækkes af den høje 
prestige, som læger har, er der på 1ægeud· 
dannelsen i København relativt set fire 
gange så mange fra de etniske minoriteter 
som i resten af befolkningen. 

Men disse "etniske" Jæger skal altså ik
ke integreres og indgå på lige fod med 
danske læger. Tværtimod skal vi have en 
ny lægeforening for "fremmede" læger, 
som alligevel v iJ p~1å, at de er danske 
læger. De vil ikke ændre sig, men vil 
kræve at samfund, personale, patienter 
etc. tilpasser sig deres krav. Ikke mindst 
bombes forholdet mellem patient og læge 
adskillige årtier tilbage af hensyn til ny
danskerne, idet patienterne åbenbai:t over
hovedet ingen rettigheder skal have over
for en "etnisk" læge! 

(Kilde: Ugeskrift for L.1:gcr l 6/6 97). 
P.N.B. 

"Danmark vil gerne bekæmpe korrup
tion, men ved at hæfte penge på somalier
nes hjemsendelse er Danmark medvirken
de til, at Somalia bliver korrupt. Jeg kan 
da nemt forestille mig, at flere tusinde 
somaliere bliver sendt til Danmark, for det 
er da en fin forretning, at hver "flygtning" 
kan vende tilbage til sit land med I mio. 
kr. Der kan blive en god indtægt for Soma
lia. Det var nok klogt, hvis danske politi
kere slog fast, at sådan handler vi ikke 
her." 

Mira PeterSe-n, Virum, i Berlingske Tidende l818 
1997. 

" ... hjemløse•herberget "Ski ftesporet" 
må dreje nøglen om - selvom der er brug 
for stedet. Kommw1en har lukket kassen. 
Dette går igen ud over en af Danmarks 
minoritetsgrupper: 3000 hjemløse køben
havnere. Herberget skulle ellers gå over til 
permanent drifl, hvor Socialministeriet 
fortsat betaler 3/4 af udgifterne, men 
Københavns Kommune siger nej til den 
sidste fjerdedel. Andetsteds i avisen kan 
man så læse om udviklingsministerens 
"del-fiasko" med el Gaza-Hospital (Dan
marks del 68,8 mil!. bistandskroner). Det
te hospital, der foreløbig står gabende 
tomt, skal m1 inspiceres af I 7 medlemmer 
af Folketingets udenrigsudvalg! Jeg ved 
godt, at de to ting ikke har noget med hin
anden at gøre, men jeg synes da, at vi skal 
have folk i politik, der "tør tænke sig om". 
Et spørgsmål som "Herberget" er jo et så 
stort og vigtigt problem, at det bare skal 
løses - og omgående. Pengene skal bare 
findes i en el1er anden "kasseu." 

Vagn Jensen, Hvidovre, i Berlingske llde-nde 511 
1997. 

Front National 
og situationen i Frankrig 
Foredrag på Den Danske Forenings møde i Århus 21 . juni 1997. 
AfThierry Tramoni, Front Nationals repræsentant i Skandinavien. 

Jeg vil gerne takke Den Danske Fore
ning for at give mig mulighed for at for
tælle om Front National, som ved siden af 
Østrigs Frihedsparti er det største nationa
le parti i Europa, Det, begge partier kæm
per mod, er det multietniskc Europa. Front 
National blev stiftet i 1972 af .Jean-Marie 
Le Pen og nogle af hans trofaste venner. 
Dengang var den yderste venstrefløj me
get stærk og velorganiseret, og del varme
get svæ,:t at bryde igennem. Front Natio
nal mener at tilhøre højrefløjen, fordi den
ne går ind for friluul. Det mener vi, er det 
vigtigste: Friheden i samfundet. Desuden 
står højre/løjen for tradition og kultur, og 
vi mener ikke, at der kan blive en fremtid 

Thierry Tramoni. 

uden en rodfast fortid. Vi må ikke glem
me de tidligere generationer, deres arbej
de og indsats. 

Front National er national i et Europa, 
hvor man vil fjerne grænser og forskelle
ne mellem landene. National fordi vi op
fatter nationen som en stor familie med 
fælles erfaring og fælles religion, og der
for skal vi bevare vores identitet. Det er 
meget vigtigt, og det er også noget, som 
folk lægger meget vægt på: forskellene 
mellem landene og folkene. Vi er et fol
keligt parti, fordi vi gerne vil samle alle 
franskmænd, uanset om de er arbejdere el
ler arbejdsgivere, håndværkere eller intel
lektuelle. Vi er et socialt parti, fordi det er 
vigtigt at beskytte de svage, og vi er ban
ge for en ubegrænset Jibera.lismc. Vi er 
faktisk det største arbejderparti i Frank-

rig, idet ca. e11 trediedel af arbejderne har 
stemt på Front National ved det sidste 
præsidentv-alg i 1995. Vi er også meget 
kede af, at der er ca. 500.000 hjemløse i 
Frankrig, og lægger derfor meget vægt på 
det sociale synspunkt. 

Partiets historie 
Som før næv11t blev partiet stiftet i 

1972, og vores program og ideologi er ik
ke meget forandret siden dengang. Vi 
kom med et originalt program om en mo
derne nationalisme. Allerede i 1973 talte 
Le Pen om den fare, som indvandri11gen 
udgør for nationen. I 1974 kom i Frankrig 
som i maoge andre lande indvandJings· 
stoppet, og dette år fik Le Pen ved præsi
dentvalget 0,75% af stemmerne. Da vi 
nogle steder blev meget stærke, fik vi i 
1977 fællesliste med det borgerlige højre, 
men det varede ikke længe, Først efter 
I 981, da socialisterne kom til magten, 
brød Front National rigtigt igennem. 

Socialisteme i Frankrig er de mest ven
streorienterede blandt de europæiske social
demokrater- de havde i 1981 et megetso
cialistisk program. Det advarede ,•i fransk
mændene iniod. At Front National gik frem, 
da socialisterne kom til magten, er typisk 
i Sydeuropa: Når venstrefløjen kommer 
til magten, vokser dens modsætning, og 
omvendt. Så man kan godt sige, at det 
hjalp os meget, for det er klart, at folk bli
ver forskrækkede, når socialisterne i 
Frankrig var meget, meget socialisth;kc. 

Vi fik gode resultater ved kommunal
valget og Europavalget i 1984 - da fik vi 
et rigtigt gennembrud med 11% af stem
merne overalt i Frankrig. I 1986 fik vi 35 
mandater i Nationalforsamlingen, og ved 
præsidentvalget i 1988 fik Le Pen 4,4 mil
lioner stemmer, hvilket varen overraskel
se. Til det sidste præsidentv-alg fik Le Pen 
15%, men da var der også en a11den kan
didat med nøjagtig samme program som 
Le Pen - han hedder De Villiers og fik 
4%. Det bliver således 19-20% til det na
tionale højre. Ved valget til Nationalfor
samlingen i maj i år fik vi 15% på lands
plan - ud af samlet 577 valgkredse fik vi 
i 118 kredse over 20% af stemmerne, i 23 
over 25% og i 6 over 30%. Vi står meget 
stærkt i Syd- og Østfrankrig, og vi er det 
største parti i Sydfrankrig og i Alsace. 
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Uretfærdigt valgsystem 
Men systemet er meget uretfærdigt i 

Frankrig, fordi man absolut skal lave alli
ancer med andre partier for at blive valgt, 
eller man skal have over 50% af stemmer
ne. Så vi fik kun I mand ind i Natfonal
forsamlingeu med vores 15,1%. Mens 
konuuunisterne, der lavede alliancer med 
socialisterne, fik 37 mandater ind med 
kun knap I 0% af stemmerne. Vi fik fak
tisk 200.000 stenuuer flere end de libera
le, men de har fllet I 09 repræsentanter ind, 
også pga. alliancer, mens vi står alene. Vi 
passer nemlig ikke ind i billedet med de 
øvrige partier, som accepterer EU. Som 
før nævnt fik vi en trediedel af arbejder
nes stemmer, og blandt de unge mellem 
18 og 35 år far vi 23% af stemmerne, så 
derfor er både venstre- og højrefløjen irri
terede på os. Pga. alliancerne far 40% af 
stenuuerne ialt kun 46 mandater af Natio
nalforsamlingens 577. Det er derfor svært 
for små partier at komme frem. 

Program mod fremmedku rsen 
Hvad angår vores program vedr. ind

vandringen: Der er mange indvandrere i 
Frankrig, og de !lir meget hurtigt og nemt 
statsborgerskab. Der er mange proforma
ægteskaber, for via et sådant kan man seks 
måneder senere få statsborgerskab. Vi ved 
ikke, hvor mange udlændinge der er i 
Frankrig, men vi ved, at siden 1974 er der 
født 800.000 udenlandske børn i landet, 
og siden sanuue årer der kommet 1,5 mio. 
legale og en halv til en hel mio. illegale 
indvandrere. Så det er mange, og det er 
ganske almindeligt at se l..'Vll.lterer, hvor 
op til 80% er udlændinge. Det skaber 
mange problemer, men hvis politiet vil 
ind i disse kvarterer, må de komme virke
lig talstærkt, ellers kan de ikke blive der. I 
det nordlige MarseiUe, hvor ca. 80% er 
indvandrere, kan politiet kun være i ca. 
'h time, ellers bliver der uro~ så det er svært 
at pågribe kriminelle i disse kvarterer. 

Det er det sanuue med asyl. I 1970 var 
der kun 2.000, der fik asyl, i 1980 20.000, 
og i 1990 60.000, så det vil vi også stram
me op på. Der er mange, der konuuer til 
Frankrig blot pga. økonomiske forhold. 

En årsag til, al Front National gik frem, 
var altså socialisternes magiovertagelse. 
Da de kom til magten, gav de opholdstil
ladelse til 300.000 illegale indvandrere, 
og det er den slags, der gør, at flere og fle
re indvandrere kommer, idet de ved, at de 
nok far opholdstilladelse alligevel. Mens 
socialisterne har regeret, har 30.-50.000 
illegale flet opholdstilladelse. 

90% af de fremmede, der kom før i ti
den, var katolikker og europæere, mest fra 
Belgien, Polen, Spanien og Italien - i dag 
kommer kun 30% fra Europa, 400.Ai fra 
Amka og 23% fra Asien. Så det er klart, 

10 DANSKEREN - NR. 5 • OKTOBER 1997 

at her bliver et multietnisk samfund, hvis 
det fortsætter på den måde. I så fald vil år 
2025 halvdelen af alle børn, der fødes i 
Frankrig, i realiteten være udlændinge. 
Desuden må det siges, at i 1975 var der 50 
moskeer i Frankrig, i 1997 over 1500! 

Vedr. narkokriminalitet er 60% af alle 
fængslede udlændinge. Hvad angår anden 
kriminalitet er på landsplan 30%, i Mar
seille 70% udlændinge. Man må her end
da tage i betragtning, at flere millioner har 
fået fransk statsborgerskab. 

Indvandringen koster mange penge. 1 
I 989 kostede den ca. 250 milliarder kr. 
om året. Vi synes, det ville være bedre at 
hjælpe indvandrerne i hjemlandene end i 
Frankrig. Delfor har vi et meget vigtigt 
punkt i vores program, som vi kalder na
tional fortrinsret, dvs. franskmænd skal fil 
arbejde og bolig først. 

Vi skelner mellem europæiske og ikke
europæiske indvandrere. For de sidste vil 
vi stoppe familiesammenføringen, social
ydelser og ændre asylreglerne. For social
ydelserne kan der laves særregler med de 
europæiske lande. 

Familiepolitik 
Vedr. familiepolitik: I Frankrig som an

dre steder i Europa har vi "demografisk 
vinter". For at ændre dette v il vi støtte 
fødsel afflerc franske og europæiske børn 
økonomisk - særlig det 3. barn er meget 
vigti!,>t. Desuden skal der skabes mulig
hed for, at forældre kan være hjemme
gående. Da dette er et stort arbejde, bør en 
af forældrene kunne få løn for at gå hjem
me, til det sidste barn er fyldt 18 år. Front 
National vil også ændre abortlovgivnin
gen, idet abort kun undtagelsesvist skal 
foretages. Derimod skal det være lettere 
for kvinder at bortadoptere deres børn, og 
lettere for franskmænd at adoptere fran
ske børn. Det er galt, at det tager 1-2 år at 
adoptere et fransk barn men kun få måne
der for et barn, der kommer fra Colnmbia 
eller Indien. Den nuværende lovgivning 
er lidt racistisk : Hvis det drejer sig om 
franske børn, skal man sikre, at de økono
miske forhold osv. er i orden, mens det for 
dem fra Columbia ikke er nødvendigt. 

Endelig skal børn beskyttes mere mod 
vold og pornografi. 

Kultur, miljo og dyrebeskyttelse 
Angående kultur: Det er vigtigt for os at 

kutme påvirke kul ruren, da knltur er vejen til 
magten. I de sidste 25 år har det i Frdllk:rig 
som i andre lande været sådan, at kultur an
ses for at tilhøre venstrefløjen, mens økono
mi hører til højrefløjen. Kulturer meget vig
tig, så derfor har også Den Danske Forening 
her en vigtig opgave med at oplyse folk. 

Om miljø: Vi har før De Grønne lagt 
meget vægt på miljøet. Man skal ikke 

ødelægge naturen. I Frankrig har vi man
ge atomkraftværker, og Front National 
mener, at vi absolut må udvikle andre 
energikilder, idet der er en vis fare ved at 
have så mange a-kraftværker, selv om det 
giver os en vis selvstændighed, idet 70% 
af vores energi kommer fra atomkraften. 

Også dyrebeskyttelse er vigtig for os. 
Dyrene skal ikke pines. Her er særlig Bri
gitte Bardot kendt- hun støtter Front Na
tional og boykottes derfor nu af medierne, 
mens hun tidligere ofte kom i medierne 
for at tale dyrenes sag. 

Fransk "demokrati" 
Demokratiet i Frankrig er således me

get dårligt. Særlig er ytringsfriheden me
get ringe. I klager godt nok om mangel på 
ytringsfrihed i Danmark, men i Frankrig 
er det tusind gange værre. Læserbreve, 
som man kan læse i danske aviser, har in
gen chance for at komme frem i Frankrig. 
Her ligger det "politisk korrekte" meget 
dybt. Der er selvcensur i aviser og TY, og 
hvor de ledende partier under en valg
kamp fik 3 timers propaganda, fik Front 
National 7 minutter! 

Trods alt står vores parti dog stærkt, og 
måske har den modstand, vi har mødt, 
hjulpet os, idet vi har flet tid til at vokse 
rigtigt i stedet for at Il stor tilslutning på 
en gang. Vi har nu I 00.000 medlemmer i 
Front National, en ugeavis og et dagblad. 

Europa og folkene 
Endelig vil jeg tale lidt om Europa. Vi 

har intet mod Europa og synes, der skal 
være et stærkt kulturelt, økonomisk og 
forsvarsmæssigt samarbejde mellem lan
dene, men vi vil ikke have et Europa, hvor 
Bruxelles og bureaukrater bestemmer. 
Ifølge Jacques Delors er allerede 80% af 
fransk lovgivning be-~temt af Bruxelles. 
Så vi vil bevare vores grænser og selv
stændighed, fordi selvstændig)led for en 
nation er ligesom frihed for et menneske. 

Vi mener, at et stærkt forsvarsmæssigt 
samarbejde skal erstatte NATO, fordi vi 
synes, at Europa bør forsvare sig selv. Ef
ter kommunismens fald har NATO ingen 
mening, og vi behøver ikke at beskyttes af 
amerikanerne. I Østeuropa har folkene 
befriet sig selv - det kan vi takke mænd 
som Solsjenitsyn, Walesa og Landsberg:is 
for, det er ikke vores fortjeneste. 

Omvendt viser det jugoslaviske sam
menbrud, hvor håbløst og tåbeligt det 
multikulturelle eller multictniske sam
fund er. Man ville skabe et samfund, hvor 
de forskellige folk skulle leve fredeligt 
sammen. Det er et eksempel på det, vi nu 
er ved at opbygge i Europa. Man søger at 
presse folk i en form - folk, der ikke øn
sker at leve sanunen. 

Thierry Tramoni 



Danske soldater i kamp 
med muslimer! 
Mediedækningen af krigen i Bosnien var meget ensidig og tendentiøs. Multi-kulturalisterne 
lagde al skyld på serben1e og gjorde muslimerne til uskyldige ofre. Folk, der har stået midt i 
uhyrlighederne, har ofte et noget andet syn på sagen. En ung mand, der gjorde tjeneste i de dan
ske styrker i Sarajevo, skriver i det følgende om nogle af sine erfaringer. 

Af L. P. Larsen. 

Saraje,•o Februar '93 
Med h0j hastighed passerer de 3 danske 

pansrede mandskabsvogne igem,em ho
vedgaden i Sarajevo, på vej mod byens 
centrum, hvor de skal aflevere post, føde
varer og nyt mandskab til FN's fremskud
te hovedkvarter. 

Dagens varme ,1rkelighed 
Ved hj0rnet af PTT-bygningen (Saraje

vo 's post og telegrafvæsen) dukker en 
muslimsk skarpskytte frem af ruinerne i 
et højhusbyggeri, og tager de tre vogne 
under beskydning. Vognkommandøren på 
den bagerste vogn far øje på soldaten, og 
samtidig med at han vender sit tunge ma
skingevær mod manden, meddeler ban 
om faren over radioanlægget til de 2 andre 
vogne. 

Kommandørerne på de to første vogue 
drejer desperat deres tunge maskinge
værstårne imod faren, og som på kom
mando, åbner de 3 danske soldater ild 
samtidig imod snigskytten, der på grund 
af projektilernes høje hastighed bogstave
ligt talt bl iver slynget tilbage imod en ru
indynge flere meter bag ham. 

Da besætningen få minutter efter er i 
sikkerhed bag ved hovedkvarterets mure 
er stemningen nærmest curoforisk. Man 
klapper hinanden på skulderen, smiler og 
tænder en tiltrængt cigaret. 

Endnu engang har man overlevet et an
greb fra muslimerne i Sarajevo. Den by 
man i efteråret '92 hjemmefra havde fået 
at vide, man skulle ned og støtte med mad, 
brændsel og medicin. 

Men virkeligheden skulle allerede fra 
starten vise sig at være en del anderledes, 
end den man fra dansk politisk side havde 
fortalt. 

Styrken og opgaven 
I efteråret '92 opstillede Danmark et 

siabskompagni på 150 professionelle sol
dater der skulle fungere som serviceorgan 
for FN's hovedkvarter i Kiseljak 20 km 

Samtidig med dette skulle de være be
væbnet eskorte for de hospitals- og 
brændselsforsyninger, der skulle ind til 
byens overvejende muslimske befolk
ning, og desuden forsøgsvis, eskortere ci
vile flygtninge ud af byen. 

I oktober '92 blev kompagniet sendt af
sted med tog ned gennem Europa. Samti· 
dig med dette tog Bosniens unge mænd, 
sygeplejersker, Jæger og desertører i tu
sindvis den anden vej til sikkerheden i 
Danmark, og lod det således allerede fra 
starten være op til fremmede landes søn
ner at rage kastanjerne ud af ilden fra det 
bål de selv havde tændt. 

Allerede i løbet af den første måned 
stod det klart at den lette bevæbning og 
pansring, man fra politisk side havde givet 
soldaterne med for at de ikke skulle "pro
vokere" krigens parter. langt fra var til· 
strækkelig. 

Politisk fejlskøn koster 
Utallige er eksemplerne på hvordan 

danske soldater i ' 92-·93 blev ydmyget af 
krigeilS parter, ja endda ligefrem kom i 
livstruende situationer, fordi hverken ser
berne eller muslimerne respekterede det 
vage mandat og den lette bevæbning man 
var blevet sendt afsted med. Bl.a. måtte 

man efter bare en gang opgive at eskorte
re flygtninge ud af Sarajevo, på grund af 
at man blev overfaldet af soldater med 
svære våben, som man ikke kunne svare 
tilstrækkelig igen overfor. 

I januar '93 måtte man da også i al hast 
sende tillægspanser til mandskabsvognene 
og sværere bevæbning ned til soldaterne. 

I månederne der fulgte kom dette ud
styr i høj grad til at stå sin prøve, idet ild
overfald på FN-k0ret.0jcr fra muslimernes 
side tog ti l i antal. Hør blot hvad en dansk 
korporal fortæller. 

1\111slimerne var særdeles fljttige til at 
afgive ild imod os, når vi i vores pansrede 
ma11dskabsvogne bevægede os i Sara;evo. 
Til allersids1 sad vi simpelthen med hove
derne nede kons1a111Jor ikke (lf blive raml 
af de bosniske desperados. Beds! kan jeg 
vel illustrere det med, at da vi ve11d1e hjem 
til Danmak i april '93 efterlod jeg e11 
mandskabsvogn med 60 huller til det 
næste hold. Og vel og mæ1*e stammede 
ikke el eneste af disse huller fra serbiske 
laigler! 

At blive angrebet af muslimer var dog 
ikke kun forbeholdt danskerne. Fransk
mændene der også havde soldater placeret 
i Sarajevo-selctoren. led mange tab. Men 
da man indsatte fremmedlegionen, kom 

t I t r • , • • 
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der for en stund andre boller på suppen. I 
stedet for kun at besvare ilden når man blev 
beskudt, omringede disse elitesoldater sim
pelthen husene, hvorfra der var blevet afgi
vet ild, hvorefter angrebshold trængte ind og 
dræbte de skydegale galninge. 

I al henunelighed blev også det danske 
jægerkorps senere hen indsat i konflikten, 
hvor man oprettede specielle anti
sn.igskytteteams. Resultatet af disse sol
daters medvirken er dog ukendt. 

Forstående FN-kontingenter 
Langt fra alle landes FN-soldater lagde 

dog en så professionel holdning for da
gen, som franskmændene gjorde. De 
ukrainske soldater der også var i Sarajevo
sektoren, benyuede sig af alle former for 
tuskhandel med muslimerne, fur at forsø
de deres egen dagligdag. Den mest almin
delige form for nummer var at køre de 
ukrainske mandskabsvogne ud i den dan
ske FN-lejr for at få vognen ryldt op med 
diesel, herefter gik turen direkte til den 
muslimske frontlinje, hvor dieselen blev 
solgt til muslimerne. Dette og deres salg 
af toldfri varer til muslimerne blev dog 
opdaget, hvorefter flere FN-lejre nægtede 
at sælge toldfrit og udlevere diesel til dis
se partiske FN-soldater. 

Paradoksalt nok kæmpede omkring 
200 ukrainske og russiske lejesoldater 
samtidig på serbernes side for at tilkæm
pe sig herredømmet over Sarajevo. 

Værst af alle var dog de egyptiske FN
soldater, som var udstationeret i centrum 
af byen. Af uforklarlige årsager fik de i 
begyndelsen af '93 "stjålet" 200 AK-47 
automatgeværer og tusindvis af patroner 
fra deres lejr. Egypterne har dog sikkert 
kunnet glæde sig over at tyvekosterne gik 
til "værdigt trængende", nemlig deres 
muslimske meningsfæller. 

Selv efter denne bodsgave turde man 
dog ikke fra egypternes side holde deres 
skik med at tage ophold på hustagene for 
flere gange dagligt at knæle mod Mekka. 
I Sarajevo betalte man s ig fra problemet 
ved at købe en muslimsk Samjevoborger 
til at indtage bedeposition på hovedkV'.ir
terets tag. Her sad denne muslimske teen
ager dreng således og me$$ede flere gan
ge om dagen, imens hans landsmænds 
kugler fløj om ørerne på ham. 

Imidlertid var det ikke kun våben mus
limerne modtog fra deres trosfæller. Ca. 
2000 islamiske soldater, pdmært mujaha
din-krigere fra Afghanistan var strømmet 
til kampzonen i og uden for Sarajevo for 
således at ville være med til islamiserin
gen af Sydeuropa. 

Flere tidligere FN-soldater kan berette 
om deres møde disse S-Oldater, der blandtan
det i flere tilfælde prøvede at tiltvinge sig 
adgang til de danske pansrede mand-
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skabsvogne for at stjæle våben og udn1st-
ning. 

'.\iuslimsk mediemanipulation 
At krigens første offer er sandheden, er 

ikke kun en fortærsket floskel. 
Et andet fænomen der blev de danske 

FN soldater til del, var muslimernes 
skamløse manipulering med pressen. Via 
medierne blev den vestlige verden infor
meret og chokeret af de rædselsvækkende 
billeder og reportager der via pro-mus
limske journalister kom for dagens lys. 

Allermest kendt er bombardementet i 
'93 af den menneskefyldte markedsplads 
i Sarajevos centrum. Serberne fik, via 
muslimske talsmænd. straks s]cylden for 
denne udåd, og vestlige reportere var hur
tige og uk1i tiske til at bringe nyheden for 
dagens lys, uden overhovedet at bag
gnmdstjekke infonnationen. Højtstående 
FN-officerer i Sarajevo-sektoren var imid
lertid mere end skeptiske over det påståe
de serbiske bombardement, hvorfor de 
nedsatte en undersøgelsesgruppe beståen
de af franske og engelske officerer. Grup
pen kom hurtigt til den konklusion, at gra
naten umuligt kunne være afaendt fra ser
bisk side, på grund af skudvinklen, der 
snarere tydede på at muslimerne selv hav
de affyret mortergranaten. Undersøgelses
gruppen blev imidlertid hurtigt standset 
da dette kom for dagens lys. !stedet for at 
rydde avisforsiden, som det var blevet gjot1 
da granaten sprang, nøjedes man nu med at 
genuue undersøgelsesgruppens resultat som 
en skjult notits på avisens mere ydmyge 
sider. Det var dog store ting i forhold til tv, 
hvor alle kanaler ignorerede nyheden. 

Her stod man altså med en krigsføren
de part, der bevidst prøvede at få FN til at 
g:l. ind i konflikten som pro-muslimsk 
part. Og midlet til dette? - Kynisk at ofre 
sit eget folk, for at ffi den opmærksomhed 
og medfølelse, som man havde regnet 
med ville udløse en FN-straffeaktion! 

!stedet for i det mindste at irettesætte 
muslimerne lod man 1\-a vestlig politisk 
side, som om intet var sket. 

Dette var langtfra eneste gang musli
merne blev grebet i at ofre deres egne for 
at opnå international opmærksomhed. Ek
semplerne erutallige, her skal for anskue
liggørelsens s]cyld kun nævnes 2. 

Da presseomtalen i lang tid havde 
været lidt sløj omkring muslimernes li
delser i den indesluttede by, lod man et ka
merahold filme under bisættelsesceremo
nien for faldne muslimske soldater. Midt 
under bisættelsen blev de døde soldaters 
pårørende beskudt af maskingeværild. 
Flere blev såret imens kameraeue kørte og 
et døgn efter var verden påny chokeret 
over serbernes grusomheder. At det sene
re hen viste sig at det var muslimerne selv 

der havde arrangeret ildoverfaldet, blev 
selvfølgelig forbigået i tavshed. 

En anden røverhistorie som pressen 
faldt lige i med samlede ben, var de ved
varende meldinger om at serberne som 
led i deres krigshandlinger, lukkede af for 
strøm og vandforsyninger til byens civile 
befolkning. Faktum var at muslimerne i 
store dele af Sarajevo, selv kunne regule
re vand og el som de ville. Men selvfølge
lig ver det smartere at lukke lidt for strøm
men en gang imellem, således at man 
f.eks kunne postulere at der ikke var lys til 
foretage operationer på hospitalerne. 

Fordrejning eller uvidenhed? 
Men var der tale om en bevidst fordrej

ning af de faktiske begivenheder i Bosni
en fra de vestlige mediers side, eller vid
ste man simpelthen ikke bedre? 

Vidste de ikke at imens Barbie-dukke 
Henriette Honore i tv-programmet "udfor
dringen" fik lavet tåreperseren "Sarajevo's 
børn", så beskød de selvsamme børn FN's 
køretøjer i Sarajevo med flasker, sten og 
luftgeværer, hvorunder der skete flere 
uheld. For ikke at tale om deres deltagelse 
i steningen af det serbiske mindretal i Sara
jevo, der S-Om flygtninge skulle eskorteres i 
sikkerhed uden for byen'/ 

Vidste de ikke at imens de berettede om 
det ene efter det andet overgreb fra ser
bernes side på den muslimske befolkning, 
v-ar dele af den muslimske politigård i Sa
rajevo omdrumet til et rent torturcenter af 
tilfangetagne serbiske soldater? 

Muslimske krig$forbrydelser 
Kun på grund af en serbisk fanges flugt 

fra politigården og igennem den muslim
ske frontlinje kom det frem hvorledes 
muslimske torturbødler dræbte og torture
rede regulære soldater. Blandt andet ved 
at klippe fingre, tæer og kønsorganer af 
deres ofre med en hæksaks! Jo, pressen 
vidste alt, men fortalte intet. Som en an
den stik i rend dreng for de muslimske in
teresser lod man sig føre rundt ved næsen 
af denne befolkningsgruppe- der ikke at 
forglemme, strntegisk havde hyret el ame
rikansk mediefirma til at stå for den ensi
dige propagandadækning af de "faktiske 
forhold". 

Jeg vil lade en infanterisergent's beret
ning om sit møde med en dansk journalist 
tale for sig selv. 

Journalistens udtalelser til sergenten 
afslører nemlig at det åbenbart var en 
kendt sag i mediekredse, at muslimerne 
blandt andet ofte beskød FN-personel. 

Sergents beretning 
"/ slutni11ge11 afmi11 uds1atio11eringstid 

blev jeg beordret til at køre fil Sarajevo 
lufthav11 og afhe11te nogle højtstående 

i 
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udenlandske officerer. Blandt dem var og
sd en kendt tv-journalist, som skulle med 
ud til Kise/jak. Fronten var meget urolig, 
men FN ojJicerernes nysgerrighed var 
større, sd da vi skulle passere den mus
limske fron1/i11je, bemærkede jeg at o.lfi
ceme havde rejst sig op i mandskabsvog
nen, således at deres overkroppe var 
udækkede. Jeg havde komma,uloen pd 
vognen og kunne teoretisk set godt bede 
dem om at sætte sig ned igen. Men hvor
ndr har du nogensinde se/ en sergent kom
mandere med enjlokoberstløj1nanter? Så 
selvfølgelig lod jeg dem stå. Det varjo ik
ke mit helbred det gik ud over hvis musli
meme var i det humør. Vi fik da også et 
par salver med på veje11 afSarajevos kæk0 

keforsvarere, hvilket gjo,tle al officererne 
til sidst af sig selv satte sig ned. 

Da vi nåede Kise(iak og officererne var 
blevet læsset af. blev journalisten tilbage i 
vognen. Harmdirrende henvendte han sig 
til mig og gjorde mig det forståeligt at han 
ville klage til min kompagnichef over min 
sløsede adfærd. Tilsy11elade11de var det 
faldet ham for brystet at Jeg ikke havde 
prøvet på al få officererne ned i vognen da 
vi passerede frontlinjen, nu når jeg meget 
godt vidste at muslimerne havde en løs 
ajirække,jinger. Nu var hans beføjelser 
over mig så som så) så jeg svarede ham ik
ke igen, men lod ham rende vreden af sig 
på vejen op til hovedkvarteret. Jeg blev da 
heller aldrig ko,ifronteret med sagen. 

Men muslimerne - dem blev jeg kon
fronteret med lige indtil den dagjeg rejste 
hjem.I!!" 

l.P. larsen 

Hadets Bibel 
Autoritære ideologier plejer at skabe deres egen mytologi med 
egne helte og skurke. Det har den ekstreme venstrefløjs såkaldte 
"antiracister" nu gjort. Der er tale om en slags hadets bibel, 
bygget på falske oplysninger. 
Fidusværket anbefales af- Jyllands-Posten! 

Af Ole Hasselbalch 

Autoritære politiske ideologier får som 
regel før eller siden svært ved at få virke
ligheden til at stemme med deres politiske 
budskab. Det problem prøver deres forta
lere som regel at klare ved at skabe en my
tologi, der kan træde i virkelighedens sted 
og forklare det politiske budskabs for
træffelighed. - Historieforfalskning og 
I.egn kaldes det efter sædvanlig demokra
tisk tankegang. 

God demokratisk skik 
Demokratiets grundtanke er jo nemlig, 

at det ikke er politiske profeter, men deri
mod de enkelte borgere, der inden for 
rammen af et folkestyre skal bestemme 
den politiske kurs. Og det betragtes som 
meget vigtigt, at borgerne får en sober og 
uhildet information at bygge denne stil
lingtagen på. Her skal der altså ikke skri
ves om på noget som helst. Her skal tin
gene fremlægges, som de er, så at folk selv 
kan tage stilling. 

Autoritære ideologier: 
"Formilet llelliger midlet" 

De autoritære ideologier, f.eks. kom
munismen og nazismen, har derimod et 

heil andet udgangspunkt. De bygger på 
den tanke, at nogle fa. evt. en enkelt. kan 
udtænke en altfavnede formel - ideologi -
for, hvordan menneskelivet skal leves. 
Denne fonncl anser dens tilhængere så at 
sige pr. definition som den eneste rigtige. 
Følgelig mener tilhængerne også, at de 
har ret til at trække den ned over hovedet 
på de brede "masser" med et hvilket som 
helst middel. 

Hverken kommunismen eller nazismen 
tog da som bekendt heller i betænkning at 
fremme "sagen" med løgn og bedrag. 
"Formålet helliger midlet", somjesuiucr
ne sagde, hvilket Lenin omskrev til, at 
"alt. hvad der udrettes i proletariatets 
navn, er re.lskajfenf''. 

Virkeligheden omskrives 
Det helt store problem for de autoritære 

ideologier er som regel verdens mangfol
dighed. Eller rettere: At virkeligheden 
sjældent indretter sig efter ideologiske 
skabeloner. Dette problem er disse ideolo
giers missionærer derfor nødt til at af
hjælpe. 

Det sker som sagt normalt på den må
de, at de skaber deres egen historieskriv-

ning, en slags politisk mytologi - helst så 
tilpas forenklet udformet og med markan
te helte- og skurkeroller, at selv den dum
meste kan fatte budskabet Denne mytolo
gi forsøger prædikanterne så at få "mas
serne" til at tage til sig i virkelighedens 
sted. 

Den slags kan da også gå godt i lang tid. 
l Sovjetunionen gik der som bekendt hele 
70 år, inden afstanden mellem teori og vir
kelighed blev så stor, at illusionen brase
de sammen. 

Verdensrevolutionens rester 
Autoritære ideologier og fascistoide 

metoder har aldrig haft nogen særlig 
klangbund i Danniark. Men enkelte 
smågrupper med dette ståsted stikker dog 
hovedet op - især rester af fortidens mere 
markante marxistiske bevægelser. 

Disse gruppers store problem i dag er, 
at marxisme og verdensrevolution ikke 
mere sælger billetter. Derfor må man mar
kedsføre sig på andre emner. For tiden er 
det især "kampen mod racisme og frem
medhad", som trækkes af stalden. Men 
dette tema er dog også ganske smart valgt. 
"Antiracistiske" aktiviteter ti I trækker som 
bekendt store pengetilskud. Og desuden 
kan man regne med, at fremstød med "an
timcismen" som dække også vil tiltrække 
moralsk støtte fra en del ukritiske fæhove
der (det, som Lcnin kaldte for "nyttige 
idioter). 

"Rædsclskabinettet" 
De overlevende yderliggående politi

ske grupper har nu offentliggjort en sam
lende mytologi til retfærdiggørelse af de
res "antiracistiske" forehavender. Det dre
jer sig om en lille bog: "Højrefløjens 
Rædselskabinet" (sidstnævnte udtryk i 
øvrigt hentet fra populærbetegnelsen for 
en DDF-udgivelse fra slutningen af80'er-
ne). Den er udsendt af en organisation, der ~ 
hedder RØD UNGDOM, på Internet (ne
denfor refereret efter udgaven her pr. 23/3 

F01/atteren - uden hæue. 
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97). Den er siden papirtrykt med et forsi
debillede visende en DDF-plakat med ny
nazistisk mærkat (plakaten er øjensynlig 
forfalsket til formålet). Forfatteren er en 
vis Mikkel Thornp, der angives at være 
universitetsstuderende i idehistorie. 

RØD UNGDOM er en rcvolmionær or
ganisation til venstre for SF. Man vil have 
en "fi,/dstæ,ulig omvæ//ning ~r samfun
det" - se den særskilte artikel om foreta
gendet på side 16. Til EkstraBladet (4/4 
97)- hvis kildeværdi forfatteren i omtal
te bog sætter højt-har et medlem af lands
ledelsen på linje med andre medlemmer 
forklaret, at "det ktm ikke lade sig gøre at 
skabe socialisme inden for lovens rammer. 
sdfolk må tage tingene i egen hånd''. 

Uden for sin forfatterkarriere opererer 
Mikkel Thorup da også blandt dem, der 
med sorte poser på hovedet sædvanemæs
sigt slås med politiet og generer de an
kommende gæster ved Den Danske Fore
nings møder. 

Hans værk, der altSå nu udgør påskuddet 
til disse aktioner, er indholdsmæssigt set 
uinteressant på den måde, at det ingen 
sandhedsværdi rununer. Sproget er også 
primitivt og fremstillingens struktur 
uklar, så selve læseprocessen er ingen for
nøjelse. Men bogen er alligevel interes
sant. For den viser, hvilken teknik der 
åbenbart er nødvendig - og anses som til
ladelig - for at fil et skrækbillede af "ra
cisterne" op at stå. 

Det samlende billede 

Dette billede ser i grove træk således 
ud: 

En mand ("FørerKrarup") opbyggede 
ved hjælp af "løftebrud og løgneri" DDF, 
som har et "anstrengt forhold til nazis
men", har "medlemmer fra Danmarks 
NationaLmcialistiske bevægelse", "sam
arbejder" med samme m.m. m.m. m.m. 
Foreningen "overtræder loven", "opfordrer 
til vold", har "ingen som helst respeks for 
demokmtiet" og er en ··racistisk" "propa
ga11damaski11e ". I midten sidder en af 
"førerens0 personHge venner, nemlig un
dertegnede, som "edderkop" og bestem
mer det hele. Foreningens "tråde" rækker 
ud til en bredere 'højrefløj", som omfat
ter f.eks. NATOs "Gladio"f'Sray Behind"
netværk, Moon-Bevægelsen, Aktive Lyt
tere og Seere, partiet Venstre og borgme~ 
ster Per Madsen. Foreningens stupide ideo
logi har sørgeligt nok haft indflydelse 
f.eks. på Venstre og visse socialdemokra
ter - men DDF har heldigvis haft parla
mentarisk fiasko. 

Kilderne 
Det er kort sagt en ordentlig mundfuld, 

som stiller store krav til dokumentationen. 
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Fuskeriets parade 
Fusk og sjusk og vilde påstande fylder 

stort set hele teksten i "Hadets Bibel". 
Det er derfor uoverkommeligt at gen
nemgå den med korrek-tioner for øje. 
Men nogle repræsentative eksempler er 
på sin plads til illustration af, hvad der 
tænkes på: 

Forfatteren udelader systematisk de
mentier og retlige mortifikationer af de 
fidushistorier, han bruger som kilde. Ek
sempler: I kapitel l gentages den for 
længst af Søren Krarup aflivede nistorie 
om, at pastoren skulle have misbrugt de 
menneskers fortrolighed, som gav ham 
deres underskrifter ved underskriftsind
samlingen i sin tid imod Flygtningelo
ven. - Det var kun de personer, der selv 
ønskede at bidrage til et videre arbejde, 
hvis adresser blev videregivet til brug for 
oprettelse af en forening. Og i kap. 4 
genoplives "personsammenfald" mellem 
DDF og nazibevægelsen, som Østre 
Landsret for år tilbage underkendte som 
grundlag for påstande om en "forbindel
se" mellem DDF og nynazisterne. 

Forvridninger i sværtningsøjemed fo
rekonuner løbende. Eksempler: I kap. 3 
tilskrives DDF en, forstås det fordægtig, 
"hemmelig" konto i Varde Bank, som 
skulle bruges i en "1ilspidse1 eller almt 
situa1ion", - Det drejer sig tilsyneladen
de om DDF's almindelige reservefond. 
Og i kap. 12 hedder det om undertegne
des bog "Den offentlige mening", at den 
er en "l«:>gebog i p.,ykologisk krigsførel
se", hvorefter forfatteren tilskriver DDF 
virkeliggørelsen af bogens beskrivelse 
al; hvorledes suspekte foretagender ope
rerer gennem facadeorganisationer. -
Men min omtalte bog har en helt anden ka
rakter: Den afslører, hvorledes venstre
fløjen opererede i den kolde krigs pedode. 

En god del aftilsnigelseme er i øvrigt 
så grove, at de nærmest må karakterise
res som regulært opspind. Eksempel: I 
kap. 4 hævdes, at en person, R.B., var 
deltager i en nazimarch - virkeligheden 
er, at han var til stede i nærheden af mar· 
chen for at kunne fotografere den (sam
men med flere pressefotografer). Det er 
imidlertid heller ikke svært at finde ek
sempler på klart opdigt. Eksempler: I 

Denne kommer tydeligvis fra det ven
strerevolutionære DEMOS (se herom 
DANSKEREN nr. 2/1997), hvor der gen
nem årene er samlet kæmpemæssjge 
mængder af avisartikler, fotos o.s.v. om 
både den indbildte og virkelige "højre
fløj". Desuden skinner det igennem, at 

kap. l påstås, at nazisterne udsender 
propaganda efter DDF's medlemslister. 
Og i kap. 4 omtales at nogle "skinheads" 
var 0 marcheret" ind til et DDF-møde i 
"disciplineret gn,ppe (.mm stormtrop
per)". - Undertegnede overværede selv 
de pågældende ganske almindelige unge 
menneskers aldeles udramatiske og del
vis spredte ankomst. 

Den bestandige bestræbelse på at om
forme sandheden fører naturligvis forfat
teren ud i det, der altid er et problem for 
den, der sætter digt i sandhedens sted: 
Beretningens indre sammenhæng svig
ter. Eksempler: I kapitel 2 oplyses, at 
DDF er udemokratisk, - samtidig med at 
forfatteren gør vrøvl over, at et forslag 
om at afskaffe styrelsesordningen blev 
forkastet på et landsmøde med alle stem
mer mod 3. Og i kap. 4 omtales en per
son, E.U., som tidligere DDF-medlem -
men i kap. IO er samme person pludselig 
beskrevet som medlem. 

Hertil kommer mængder af rent gæt
teri. Eksempel: I kap. 3 hævdes, at 
størstedelen af de "ledende medlemmer1

' 

er tilsluttet Hjenunevæmet. Hvor kan 
forfatteren vide det fra? 

I øvrigt sjuskes med selv simple fakta
oplysninger. Eksempler: l kap. I oplyses, 
at undertegnede måtte tage til Sverige for 
at blive professor, uagtet Gud og hver
mand ved, ae jeg aldrig har været profes
sor i Sverige, men blev doktor. World 
AntiCommunism League har ifølge kap. 
4 haft 150200 medlemmer i Danmark -
skulle vel have været 150-200, hvad det 
nemlig er blevet til i den trykte udgave. 
Tyskeren Franz Schonhuber bliver i kap. 
7 til Schiinhuber. Og Kristian Dahl rra 
Dansk folkeparti tilskrives i kap. 11 rol
len som DDF-kontaktperson for Østjyl
land. 

Mængden af fjollede småfejltagelser 
og -forvridninger er så stor, at man må gå 
ud fra, forfatteren regner det fortilstræk
keligt, at han bare siger et eller andet i 
nærheden af det, han mener, 

For ordens skyld bør vel nævnes, at 
bogens kap. IO dokumenterer, at forfat
teren ikke ved, hvad meisme er. 

OH 

forfaneren har trukket på "nazijægeren" 
Frede Farmands vidtløftige historier. For
melt bruger bogen imidlertid i hovedsa
gen to typer af kilder: 

For det første har forfatteren i et vist 
omfang selv skabt det, ban har brug for, 
ved at klippe i, omskrive og kommentere 
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Højre
fløjens 
hoveder 
Politik 
Af FLEMMING CHR. 
NIELSEN 

• 
Den 24-årige Mikkel 
Thorup læser til daglig 

idehistorie på Aarhus Uni
versitet. Han redigerer også 
et socialistisk ungdoms blad 
og har nu skrevet en kritisk 
bog om Den Danske For
enings teori og praksis, 
dens fjendebilleder og dens 
virkelighedsopfattelse. 

Bogen videregiver en 
syndflod af uhumske ud
sagn fra foreningens meni
ge medlemmer og fra dens 
topfigurer, som først og 
fremmest udgøres af pro· 
fessor Ole Hasselbalch og 

Foto: SØREN BIDSTRUP 
V.mstTes Inge Dahl Søren
sen ville dumpe ved en
hver libeTal eksamen, 
hævdeT M ikke I Thorup 

pastor Søren Krarup. Om drag og abonnerer på de 
den sidste hedder det, at samme tidsskrifter med 
han er på taktisk tilbagetog Danskeren og Tidehverv 
fra foreningens allermest som foretrukken godnat. 
krasse og fremmedfjendske læsning. 
ideologi, for han har sin Samtidig fremhæver for
kristne tro, og den er alt, fatteren, at den forsnævre
hvad han behøver. de tankegang trives i en lidt 

Derimod har professor, mere stueren udgave hos 
jur. dr. Ole Hasselbaleh kun partiet Venstre. For ek
angsten og med den frem- 1 ill , lk · d 
deles en holdning til flygt. sempe v e ,o et1ngsme • 

lemmet Inge Dahl Sørensen 
ninge og indvandrere. der (V) d d h J'b 
gør, at man - nå J. a. snapper umpe ve en ver 1 •· 

ral eksamen. Hendes åsyn 
efter vejret og ikke begri- er så fikseret i skræk og 
ber, at en så veluddannet rædsel for andre hudfarver, 
mand er ude af stand til at at selv partifæller har ud
erkende de historiske lig- trykt deres forbløffelse. 
hedspunkter mellem sine Mikkel Thorup skriver 
egne formuleringer og be- veldokumentereL Han for, 
stemte tendenser i falder dog her og der til en 
1930'eme. 

Mikkel Thorup inddrager noget skinger stemmefø
foruden Fremskridtspartiet · ring og har ikke lært, at af
og Dansk Folkeparti et <læmpetargumentation kan 

være stærkere end højre
væld af smågrupperinger stet modvilje. Hvad de siger 
på højrefløjen, som a!Je har og skriver i Den Danske 
det til fælles. at de opfatter Forening er i sig selv så gro. 
sig som nutidens friheds- tesk-absurd, at forfatteren 
kæmpere. I deres hoveder ikke behøver understrege 
er landet besat af muslimer. sit eget ubehag ved foreta-
og folk, som ikke deler ho- d 
vedemes opfattelse, er slet gen et. 
og ret landsforrædere. 

Lykkeligvis er de ikke ret O 
mange på den åbenlyst 
menneskefjendske fløj. Det 
er de samme personer. som 
overværer de samme fore-

Mikkel Thorup: 
HØJREFLØJENS RÆD
SELSKABINET 
119 sule,, 50 k-r. 
Rød Ungdoms Forlag 

Jy/lands-Poste11, Kunst og Kultw· s. 5, tirsdag d. 8. juli /997. 

originalmateriale og udtalelser fra de personer og foreninger, han 
har viet sin interesse. 

For det andet trækker han - omfattende - på de fidushistorier, 
pressen i tidens løb har bragt med hans egne politiske trosfæller 
og undertiden endog nynazistiske kredse som oprindelige hjem
melsmænd. Disse historiers sandhedsværdi accepterer han såle
des uden videre. Og derefter pumper han det hele endnu en tak 
op i genfortællingen og med egne, supplerende kommentarer. På 
den måde skabes en rædselsvækkende, sammenhængende hel
hed. 

Dette "rædselskabinet" prøver han naturligvis at give præg af 
autenticitet" Det sker dels ved (ret lemfældigt) udstrøede citati· 
onstegn i teksten, og dels gennem vedføjelse af nogle samlede 
kildehenvisninger til hvert af bogens kapitler. Disse henvisnin
gers generelt holdte karakter gør, al udenforstående umulif,>t kan 
vide, hvilke kilder der dokumenterer hvilke af de i bogen omtal
te "kendsgerninger". 

- Hvilket dog også er uden betydning, eftersom almindelige 
læsere antagelig ingen praktisk mulighed har for overhovedet at 
finde kilderne frem. Det hele bliver derfor et spørgsmål om tillid 
til forfatterens vederhæftighed - hvilken tillid Jyllands-Postens 
pudsige 68-figur Flemming Chr. Nielsen dog uden videre har 
været i stand til at mobilisere i en stærkt positiv anmeldelse aft,o. 
gen. 

Pip eller pak? 
Nogen vil måske sige, at forfatteren har pip. Men fantasteriet 

i "Hadets Bibel" er fonnentl ig ganske bevidst, forstået på den 
måde, at han ganske simpelt ikke har samme opfattelse af, hvad 
sandhed er, som almindelige mennesker. 

Forfatteren og det pak, han tilhører, bliver derved et interessant 
sociologisk fænomen og eksempel på den moralske udskridning, 
som smitte af totalitarismens forrådnelsesbakterie kan forvolde. 

Bogen ville være let at få stoppet med et injuriesøgsmål. Men 
det er bedre at lade den komme frem, så enhver kan se, hvor den 
slags rygtesmederier ~iammer fra. 

Og sådan litteratur påvirker jo da for øvrigt alligevel ingen ud 
over me,mesker af den type, der til alle tider spiller rollen som hi
storiens skubbegods, i relation til hvem kun tilfældigheder afgør, 
om de ender med sorte støvler og skrårem eller derimod under 
hanuner & segl. 

Jy/la11ds-Poste11s Flem
ming Ch,: Nielsen fimdf 
lovordene frem i sin an
meldelse ef I/ØD UNG
DOMS såkaldte doku111e11-
ranl(erk. 

~ 
I bladet RØD UNG
DOM (nr. 8/ 1996) 
hedder det ellers: "Vi 
skal bekymre os min
dre om, hvad der står i 
borgerskabets presse 
om os.fordi at ligeme· 
ge1 hvad vi går og 
laver, vil hverken Ek
stroBladet eller Jyl
lands Pesten skrive no
get pænt om os." 

Ole Hasselbalch 

Jyllands-Posten anbefaler: 

EKÆMP 

Fra "lige Venstre '', nov. 1995. 
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Rød Ungdom 
Hvad er RØD UNGDOM da for et foreta

gende? 
RØD UNGDOM er en samlingsorganisa

tion til venstre for SF. Den er ifølge vedtæ.g
terne, der e r vedtaget på et landsmøde 3-5/11 
1995. organi.s.eret i afdelinger, som skal god
kendes af eo landsledelse, men som i øvrigt 
konstituerer sig selv. Adressen. er Mejlgade 
49, 8000 Århus C - hvorfra der sidste år ud
sendtes en falsk smudsbrochure i folkebe
vægelsen mod Nazismes navn rettel mod 
Den Danske Forening (se herom Danskeren 
nr. 1/1 997, s. 5). Organisationen oplyser i 
anno,lceringer at have 20 afdelinger og kon
taktpersoner landet over. 

Man vil ifølge et program, der er vedtaget 
på landsmødet i 1995, have socialisme ind
ført ved revolution: Den "har ingen illusio
ner om. at man kan stemme sig til soda/is
me igennem det parlamentariske system ... 
en fuldstændig omvæltning af samfimdet er 
nødvendt'g - en revolution, hvor den under• 
tryk.le befolkning tilkæmper sigproduktions
midlerne og magten og indleder en ny epo
ke." I skriftet Rød Ungoom Trodser air! hed
der det tilsvarende: "Vi er enige om vejen til 
socialisme. Den hedder revolution. Revolu
tion er omvæltning afsamfimdet, og den kan 
være voldelig eller ikke voldelig .. . ". 

Kommunikationerne præges af voldsro, 
mantik. Eksempler: Under RØD UNG
DOMS hjemmeside på Internet har været 
bragt en mand med en bombe i hånden, der 
studerer en bopælsliste over folketingsmed
lemmer (refereret i EkstraBladet 414 1997). 
Og i et indlæg i RØD UNGDOM nr. 8 I 996 
hedder det fra en repræsentant for RØD 
UNGDOM, Viborg bl.a.: 'ror mig at se er 
politiet altid jje11den . ... " ... •·og 'det hedder 
ikke hærværk, sålænge man ikke bliver op
daget' citat Ja11 Mathiesen. DKP/ML." 

Medlemmerne kommer i hovedsagen fra 
nævnte DKP/Ml - der står for Danmarks 
Kommunistiske Parti/Marxister-leninister -
et foretagende, som blev sti/let 1978 med 
Albanien og Stal in som forbilleder. Nogen er 
dog også hentet hos Enhedslisten (sammen
slutningen af Venstresocialisterne, Danmarks 
Kommunistiske Parti, KAP d.v.s Kommuni
stisk Arbejderparti og SAP, d.v.s. Sociali· 
stisk Arbejderparti), KPiD (Kommw1istisk 
Parti i Danmark- en fortsættelse af det gam
le kommunistparti DKP) og andre uddøende 
marginalgrupper. Se herom RØD UNG
DOM nr. 6 1996 og nr. 8 1996. landsmødet 
1996 opfordrede KPiD og Enhedslisten "til 
ar gå aktivt ind og ligge et se,·iøsc arbejde ; 
opbygningen af Rød Ungdom. Vi ønsker Je
res parti.ers poliliske opbakning og et kon
tant engagemelll afjeres unge medlemmer i 
Rød Ungdom . .Jeres fi1/de stølte skal sikre 
den brede og slagkraftige udvikling af orga· 
nisationen, så vi på alle fronter kan modstå 
de mange angreb, der vil komme - og i et 
progressivt samarbejde kan ilbne vejen for 
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en total omvæ/t.ni11g af samfundet." (RØD 
UNGDOM nr. 81996). 

I praksis samarbejdes f.eks. med den au
tonome gruppe ANTI-FASCISTISK AKT!· 
ON - det var eksempelvis RØD UNGDOM, 
Århus, del' stod for bustransporten tiJ dette 
foretagendes demonstration mod nazi-tryk
keriet i Kværs. Og på organisationens hjem
meside på Internet findes links til f.eks. En
hedslisten, Internationale Socialister, Kom
munistisk Parti i Darunar~ "Arm the Spirit 
- For Revolutionary Resistance! ", De rigti
ge Skraldemænd i Århus, Sinn Fein (det ir, 
ske IRA's politiske gren), PFLP (Palæstina), 
Revolutionary People ~ Liberation 1>arty -
Front (Tyrkiet), Tue Noam Chomsky An:hi
ve (som angives at være ''en hyggelig.fyr, der 
har baggrunden i orden /Or at svine USA 
godt og grundigt til") samt lignende ekstrc· 
mist-og kommunistreder. 

Man udgiver bladet LIGE VENSTRE og 
medlemsbladet RØD UNGDOM og annon
cerer med en særlig "billedservice" (gennem 
hvilken f.eks. kan erhverves en "lille volde
lig tegnesen·e. hvor en nazi/år en økse i skal
den ", en "sovjetisk antinazistisk plakat" og 
billeder fra "RIBUS-kampen "). 

Foretagendet 11\r tilskud fra tipsmidlerne 
(EkstraBladet 4/4 1997) - ja, RØD UNG
DOM holder faktisk kun næsen oven vande 
i kraft af disse tilskud, som er opnået gennem 
Dansk Ungdoms Fællesråd (RØD UNG
DOM nr. 6 1996). Detteskete dog først efter 
et afslag p.g.a. organisationens antidemo
kratiske karakter. Men sagen lobbyedes til 
sidst igennem med stetteerklæringer fra bl.a. 
instruktør Erik Clausen, skuespiller Jesper 
Klein, socialrådgiver Tine Bryld, forfatteren 
Dea Trier Mørch, forfatteren Bente Hansen, 
sangerinden Lone Kellcrmann) forfatteren 
Jesper Jensen, skuespillerinden Anne Marie 
Helger o.a. åndelige spidser i nutidens Dan· 
mark(se LIGE VENSTRE2711 1997). 

RØD UNGDOM udfører selvstændige 
aktioner. I RØD UNGDOM nr. 3/ 1997 be
rettes f.eks. om, hvordan man besatte den 
amerikanske ambassade i 3 minutter: "Stor 
succes! Den amerikanske ambassades sik· 
kerhed os i røven. Vi griner af jer Yankee• 
svin". Meo man opere.rer også under dække, 
således bl.a. gennem F0LK.EB6V ÆGEL
SEN MOD NAZISME (se f.eks. LJG6 
VENSTRE maj 1996 og RØD UNGDOM 
nr. I 1997). ligeledes udnyttes folkebe
vægelsens Ungdom (FBU - d.v.s. folkebe
vægelsen mod EU): .. Vi g&r aktivt ind i FBU 
og prioriterer organisationens opbygning 
højt. Rød Ungoom skal dog ogs& markere sig 
selvstændigt på de områder, hvor e11heds
fro111en ikke ka11 bære det" (landsledelsens 
anbefaling,jf. RØD UNGDOM nr. 6 1996). 

DDF ønsker Jyllands-Posten velbekomme 
med bladets nye protege. 

OH 

Den fremmede 
byrde 
Bombe under det danske 
velfærdssystem? Danske på 
bistandshjælp bliver hastigt 
færre. "Flygtninge" derimod 
eksplosivt flere. 

De officielle tal vedrørende flygtninge 
på bistandshjælp er efterhånden yderst 
skræmmende. Mens det ved hjælp af en 
række forskellige ordninger er lykkedes at 
få antallet af danskere på bistandshjælp 
bragt ned i perioden 1994 til 1997, er an
tallet af flygtninge på kontanthjælp og re
valideringshjælp nærmest eksploderet i 
samme perio<le. Fra marts 1994 til marts 
1997 er antallet af flygtninge på kontant
hjælp steget med 41 % og antallet afflygt
ninge på rcvalidcringshjælp er steget med 
55%. Til sammenligning kan det oplyses, 
at antallet af danskere på kontanthjælp er 
faldet med 32% i samme periode. 

Situationen er nu så alvorlig, at der om 
ganske få år vil være mere end I 00.000 
flygtninge inklusive familiesammenførte 
familiemedlemmer i Danmark, som al
drig har haft et arbejde. Spørgsmålet 
er, hvordan Birte Weiss som lovet vil 
skaffe job til alle disse mennesker. Selv 
med en ny integrationslov og flere hun
drede millioner kroner kan det ikke lade 
sig gøre at få alle disse mennesker i arbej
de. 

"Dette er en bombe under det danske 
velfærdssystem", fastslår kultursociolo
gen Eyvind Vesselbo i Berlingske Tiden
de 3 ln 97, hvori han redegør for de oven
nævnte fakta. Han tilføjer, at med den nu
værende udlændingepolitik vil der i de 
kommende år komme mellem 12.000 og 
14.000 nye bistandsklienter til Danmark 
hvert år. Danmark er nemlig et af de mest 
attraktive flygtningelande i EU. Dette 
skyldes bl.a. vores høje bistandsydelser, 
men ikke mindst den meget høje anerken
delsesprocent for asylansøgere, som kom
mer ind i landet. I Tyskland får kun om
kring 5% af alle asylansøgere opholdstil
ladelse, medens det i Darunark drejer sig 
om næsten 70%. 

Mogens Lykketoft ser jo gerne denne 
store indstrømning, idet de mange kultur
berigere ifølge ham skal lette de ar
bejdsaktive danskeres store forsørger
byrde. Men hvorfor bidrager de så me
re end nogen anden gruppe til at forøge 
den? 

P.NB. 



I Landet rundt 
Hovedstadsområdet 

Samspilsramt 
Blandt de mange indvandrer-forårsage

de konflikter i lokale sportsklubber beret
tede vi i sidste nummer af Danskeren om 
et særlig grelt tilfælde fra Fyn. 

Et andet dramatisk eksempel var, da 
Albertslundklubben BS 72s juniorhold 
den 25. maj på hjemmebane skulle møde 
Brøndby Strand Idrætsklub. Begge hold 
består mest af indvandrere, og under spil
let udviklede en tackling sig til et siørre 
slagsmål mellem de to hold. Pludselig 
væltede det ind med unge udefra. De om
ringede og truede spilleme fra Brøndby 
Strand, som med eskorte af tilkaldt politi 
måtte gemme sig i omklædningsrummet. 

Fremtiden er nu usikker for ungdoms
afdelingen af BS 72, hvor hver tredie spil
ler er fremmed. Holdenes træner, der 
trænede det polske landshold op til OL
guld i 1972, har nu givet op, og de frem
mede børns forældre deltager næsten ikke 
i foreningsarbejdet. 

Ungdomsafdelingen har søgt hjælp hos 
kommunen: "Den pumper ganske vis1 
penge i et nyt klubhus, men vi har mere 
brug for professionel hjælp fra en indvan
drer-konsulent", siger afdelingens for
mand. 

Vicekontorchef i Albcrtslnnd Konunu
ne, Lis Heberg, forstår godt, at BS 72 øn
sker ekspertbistand, og det er kommunen 
også indstillet på at arbejde hen in1od. 
"Der har hele tiden været Jagt op til, at 
klubhusprojektet skulle kædes sammen 
med et integrationsprojekt. Men det af
hænger af, om vi kan fa midlerne", oply
ser Lis Hcbcrg. 

"Midlerne" far de jo nok - at tilføre 
sådanne i en stadig større strøm anses jo 
for universalmidlet nu om dage. 

(Kilde: Jyll.·Po.st. Kobenhavn 1418 97). 

Fiasko for 
"verdensmusikfestival" 

Det skortede ikke på de store ord, da en 
lang række danske organisationer og for
eninger, der beskæftiger sig med frem
medintegration, trommede til "verdens
musikfestival" i Brøndby 17. maj. 

Med slogans som "En halv dag for en 
hel verden" og hele ni bands på program
met for kun 20 kroner, kunne det næsten 
ikke gå galt. Men det gjorde det alligevel. 

Festivalen foregik i en hal, der snildt 
kunne rumme 800 mennesker, men hvor 
kun ca. 250 var mødt frem, langt de fleste 
"flygtninge". Det var meningen, at 4-500 
mennesker skulle danse rundt på gulvet og 
integreres. Men det blev ikke til meget me
re, end at den største gruppe fremmede, 
bosniere, dansede til deres egen musik. Ei
lers var det mest 6-7 børn, der dansede 
rundt på det store gulv. Musikerne spillede 
således op til et publikum, de knap nok 
l'tlnne se langt nede i hallens 1n0rke. 

Da dagbladet Informations udsendte 
journalist stillede kritiske spørgsmål til 
arrangementet, udviste de tilstedeværen
de arrangører tydelig irritation over, at 
spørgsmål overhovedet blev stillet, for 
hvorfor kritisere den gode vilje, der jo net
op er kendetegnet ved at være god? Var 
det da ikke godt, at nogen overhovedet ar
rangerede noget? 

Og journalisten måtte konkludere, at 
fr.i et integrationsmæssigt synspunkt ske
te der heller intet. Tilfredse var dog den 
ansvarlige gruppe integrationsfolk, der 
gik rundt og klappede hinanden på skul
drene af selvtilfredshed over det vellykke
de arrangement. 

Ja, de "humanitære'' organisationer må 
gudskelov holde ambitionerne på lavt blus 
og være tilfredse med lidt, når de arrange
rer fremmedpropaganda.fester for folket. 
Selv de laveste priser og det største udbud 
fllr efterhånden kun ganske få til at hoppe 
på limpinden. Tilbage til støtte for frem
medkursen er snart kun dens betalte le
jesvende. 

(Kilde: lnfo11natioo 20/5 97). 

Voksende 
fremmed-kriminalitet 

Politiet på Københavns vestegn vil nu 
samarbejde med kommunerne i forsøget 
på at komme den stærkt tiltagende krimi
nalitet blandt unge 2. generations indvan
drere tillivs. 

I Glostrup Politikreds rykkede politiet i 
1996 i snit ud til tre sager om måneden, 
men siden nytår er antallet steget til ca. 25 
sager om måneden. "Sammen med kom
munerne har vi haft stor succes med at 
løse mange af problemerne blandt de un
ge uromagere med dansk baggrund, men 
det er som om, at vi ikke kan nå de unge 
indvandrere", siger Glostrups politime
ster Jørn Bro. Han foreslår derfor bl.a. 

bedre dialog mellem politiet, kommunen, 
de unge og deres forældre. "De hyppige 
og mere aggressive episoder med de unge 
2. generations ind vandrere er blevet et fast 
indslag på vores døgnrapport. Og det gi
ver temmelig meget ekstra arbejde", oply
ser B(O. 

Det seneste eksempel på optøjerne er 
en sag, hvor to danskere af en gruppe ind
vandrere b1cv tvunget ind i en taxi og SC· 

nere truet til at udlevere både dankort og 
pin-kode. 

Hvor mange sådanne sager der skal fin
de sted, før "dialogen" med uromagerne 
bør føre til disses fjernelse fra det danske 
samfund, melder politimesteren intet om. 
Fra Danskerens redaktion kan vi dog fo
reslå, at den i Californien kendte regel 
mod kriminelle "Three strikes and you are 
out" i dansk fremmedpolitik gives et nyt 
indhold. 

(Kilde: Jylt.-Poot. 29/4•97). 

Fyn 

Afstå Vollsmose 
til muslimerne 

Det foreslår Næravisen Odense. Så 
langt er det nemlig nu kommet med gal
skaben i Voldsmosen. Næravisen går kr'&f
tigt i rette med lokalpolitikerne i Odense, 
der har stået bag denne udvikling, og som 
efter avisens påstand nu vil afskaffe det 
frie skolevalg, så de tilbageværende dan
ske forældre der tvinges til at sende deres 
børn til stedets helt fremmeddominerede 
skoler. Bladet foreslår i stedet i sarkasti
ske vendinger at evakuere de resterende 
danskere fra bebyggelsen og overlade den 
helt til muslimerne, der så kan indrette sig 
helt efter egne ønsker, bl.a. oprette egne 
diskoteker, hvor begge køn af deres egne 
kan konune, og danske piger måske så kan 
være i fred for "muslimske mænds utræt
telige erobringstogter" på byens danske 
diskoteker. 

Medvirkende til, at danskerne endelig 
synes at have fået nok, er et nyt bestialsk 
overfald på et dansk barn, denne gang en 
11-årig dreng, der på vej hjem fra skole 
blev udsat for rå vold af et par væsentlig 
ældre mørklødede lømler, medens en halv 
snes lige så mørklødede passivt stod og 
gloede på. Den I I-årige blev truet til at af
levere sin city-bike og skoletasken. Den 
ene af overfaldsmændene viftede med en 
pistol, den anden truede med en kniv. Ef
ter mødet med de to måtte drengen brin
ges til sygehuset med kraftige hævelser 
efter spark i skridtet, hjernerystelse efter 
slag i hovedet med kæppe, et par bøjede llli.. 
ribben og s-tærkt chokeret. ,.. 
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Et par uger før blev en 12-årig dansk 
dreng snittet i hovedet og i den ene arm af 
en mørklødet, og antallet af 2.generati
onsindvandreres overfald på danskere er 
nu nået dertil, at politiet prioriterer skole
børnenes sikkerhed så højt, at andre opga
ver må vige. Uro-patruljen og nærpolitiet 
er sat ind på opgaven. "Det er ingen over
drivelse at betegne Vollsmose som en 
krudttønde, der netop nu skal meget lidt til 
at antænde", konkluderer bladet. 

Og så dækker dets reportage endda kun 
en mindre del af de talrige overgreb, ind
vandrerbander i sommerens løb har for• 
øvet mod danskere i Odense. 

Dertil har landsforræderbanden på 
Christiansborg og deres lokale forlænge
de arme altså bragt forholdene i Dan· 
mnrks tredjestørste by. 

(Kilder: Næravisen Odense 19/8 97; Berlillgske 
Tidende 20/8 97). 

Sydjylland 
Multietnisering 
af socialsektoren 

Behovet for bistand, pleje og omsorg sti
ger blandt indvandrerne i Danmark. Det er 
baggnmden for et forsøg på at få flere ind
vandrere til at uddanne sig til social- og 
sundhedsassistenter. Sønderjyllands Amts 
skole for social· og sundbedsudda1melser 
opretter nu med direkte adresse til indvan
drerne et introduktionsår, der skal gøre dem 
klar til at gå i gang med uddannelsen. Blandt 
indvandrerne har det sædvanligvis været fa. 
milieu, der har klaret bistand, pleje og om
sorg af de ældre familiemedlemmer, men 
det har ændret sig, så de ældre ikke længere 
kan trække på familien, oplyser skolen. 

Ja, mange frenunedfamilier har jo fryg
telig travlt med at være arbejdsløse og 
med hele tiden at skulle pil lange ophold i 
hjemlandet. 

(Kilde: Politiken I t/8 97). 

Midtjylland 
Samarbejdende 
statskassetørnmere 

Dansk Flygtningehjælp har haft succes 
med at skaffe boliger til flygtninge hos 
private udlejere i Ringkøbing og Viborg 
amter. Siden kampagnen "Har du en bolig 
- så har vi en lejer" startede i maj, er det 
lykkedes at skaffe 72 boliger hos private 
udlejere i de to amter. Det er flere nye bo· 
liger, end der er skaffet i alle andre amter 
tilsammen. Dansk Flygtningehjælp har i 
hele perioden haft en fast medarbejder 
koblet på, som kunne træffes uden for al· 
mindelig arbejdstid. 

(Kilde: Politiken 18n 97). 
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Fra andre lande 
Tyskland 
Islam erobrer folkeskolen 

I delstaten Hessen planlægges nu et 
"pilotprojekt" for islamisk religionsun
dervisning i folkeskolen. Den eneste 
grund til, at det endnu ikke er blevet til no
get, er, at de islamiske organisationer sta
dig ikke har fundet en fælles forhand
lingspartner overfor myndighederne. Fra 
delstatsregeringens side savnes der skam 
ikke god vilje til at indgå en undervis
nings-aftale. Hidtil har man kun haft en 
sådan med den kristne kirke og den jødi
ske menighed i Hessen. På grund af 
"grundsætningen om ligebehandling" 
mener regeringen ikke, at den kan undgå 
en aftale med muslimerne. Lærernes for
bund er imidlertid af den opfattelse, at "de 
hessiske skoler for tiden uden tvivl har an
dre problemer end at komme overens med 
indoktrinerende mullaher." Dog er der bos 
myndighederne ingen tvivl om, at isla
misk undervisning bliver indført, og som 
lærerforbundet forndser, bliver derved 
med sikkerhed de islamiske fundamenta
listers fremgang lettet. Stadig mere kaos 
og uro i de hessiske skoler kan altså for
udses. 

{Kilde: Junge Frciheit 29/8 97). 

Pressefriheden truet 
Venstreekstreme kredse i Tyskland har 

erklæret krig mod pressefriheden under 
devisen ''stop naziaviser>'. Hermed menes 
faktisk udelukkende det lødige national
konservative ugeblad "Junge Frciheit", 
der som den eneste avis på den nationale 
fløj kan fås i kiosker o.lign. Eller burde 
kunne fås: "Antifascisternes" trusler mod 
de handlende har nemlig efterhånden 
medført, at de slet ikke tør sælge bladet, 
eller at man kun kan få det anonymt ind
pakket, hvis man beder om det ved disken. 
Kiosker, der har fortsat med åbent at sæl
ge det, har i løbet af 1997 været genstand 
for boykot og terror til et beløb på fore
løbig 300.000 DM ( ca. 1,2 mio. kr.). 

Således blev en avisforhandler i Rcm
scheid i slutningen af 1996 udspur1,ot af 
unge mennesker om, hvorfor han solgte 
"Junge Freibeit". På dage efter demon
strerede grnppen foran hans forretning og 
opfordrede over en højttaler de forbipas
serende til at boykotte ham. Til slut måtte 
politiet gribe ind. I februar i år kom så en 

ung mand ind i forretningen med en ryg
sæk, hvori han lagde hele beholdningen af 
"Junge Freiheit", som han stak af med. Ik
ke ovem,skende, al handlende ikke i 
længden kan bære den slags - og således 
i praksis må indføre censur mod bladet. 

Karakteristisk nok interesserer danske 
medier sig ikke for denne udvikling, mens 
de indignerede fordømmer Front Natio
nals forsøg på at skabe ligevægt i opini
onsudbuddet i Frankrig. 

(Kilde: Junge Freiheit 2911! 97). 

Arbejdsmarked og 
sundhedssektor under pres 

I Tyskland findes nu I 0-11 millioner 
fremmede, og tendensen over hele landet 
går entydigt mod, at i gennemsnit halvde
len af alle problemgrnpper i samfundet 
udgøres af udlændinge. I de fleste storby· 
er er der allerede et 50:50-forhold mellem 
arbejdsløse tyskere og udlændinge. I dag 
fører indvandring for det meste direkte til 
arbejdsløshed eller til illegal beskæftigel
se, ikke sjældent til begge. 

Den gan1le påstand, at udlændinge ikke 
tager arbejde fra tyskere, kan man kun 
komme med, hvis man helt har mistet re• 
alitetssansen. Arbejdsmarkedets tilvækst 
i det sidste årti har ikke betydet en aflast
ning, idet indvandringen har været for 
stor. I Berlin blev byggepladsen ved Rigs
dagen stormet, fordi der næsten udeluk
kende er beskæftiget udenlandske arbej
dere. Stedet er jo ikke uden symbolkraft 
på tilstanden for landet og nationen. Kun 
med besvær er det lykkedes at beskytte de 
udenlandske bygningsarbejdere mod de
res arbejdsløse tyske "kolleger". Når der 
senere vil forekomme stør re overgreb, vil 
man opleve, hvad "fremmedfjendtlighed" 
virkelig er, og at man må betale den hæm
ningsløse åbning af grænserne med op
stand og ukontrollabel vold. 

Også i belastningen af tyskernes syge
kasser trænger de fremmede sig på: Den 
uindskrænkede "sygehjælp" blev i 1989 
benyttet af ca. 250.000 tyske statsborgere, 
der i reglen selv havde været med til at fi. 
nansiere den, samt af ca. det samme antal 
udlændinge. Fire år senere, i 1993, benyt
tede færre tyskere sig af sygehjælpen, 
men antallet af udlændinge, der fik den, 
var mere end fordoblet. Siden 1994 har ar
bejds- og socialministeriet i Bonn ikke vi
dereført denne statistik. Det er kun et ek• 
sempel på, at når fremmedudgifter stiger 



uacceptabelt, bliver politikken ikke ænd
ret, men informationerne bremset. 

(Kilde: Junge Freillei1 SIS 97). 

Frankrig 
Ny legaliserings-kampagne 

Den 26. juni begyndte den socialistiske 
regering en stor kampagne, der går ud på 
at lovliggøre opholdet for op imod 
200.000 illegale indvandrere i Frankrig. 
Alle med illegalt ophold kan søge, og kun 
ca. 200/o af ansøgerne forventes at få af
slag. Disse skal derefter udrejse - i prin
cippet, men i praksis sker det næppe. Det 
siges desuden, at sagsbehandlere, der er 
modstandere af den socialistiske regering, 
vil sørge for at give så mange som muligt 
opholdstilladelse for utvetydigt at demon
strere socialisternes ansvarsløshed. 

Den generelle mening inden kampag
nen var, at ca. 20.000 viUe søge om at få 
lovliggjort deres ophold, men allerede den 
31. juli havde myndighederne modtaget 
54.219 ansøgninger, og pr. I. november 
nås antagelig 200.000. Hidtil er ingen ble
vet afvist, men sagsbehandlingen er da 
også blevet forsinket af, at så mange funk
tionærer har haft sommerferie. Men som 
det ironisk er blevet tilføjet, kommer også 
mange ansøgninger først senere på året, 
fordi så mange af de illegale har været på 
sommerferie. 

De illegale støttes af franske pressions
grupper som SOS-Racisme, af indvan
drernes egne organisationer - vel under 
devisen "man bliver aldrig så godt betjent 
som af sig selv" -, og ikke mindst af især 
de afrikanske hjemlandes diplomatiske 
repræsentationer. Først og fremmest støt
tes kampagnen dog af den socialistiske 
administration. I løbe! af 15 år har socia
listerne fået lovliggjort 300.000 illegale 
indvandrere, og med den nye kampagne 
ventes tallet altså at nå 1/2 million. 

Forhåbentlig får denne store dråbe 
bægeret til al flyde over for franskmænd
ene til fordel for Front National. 

(Kilde: National hebdo 2S/8 97). 

Politiseret indvandring 
Venstrefløjen i Frankrig klager over, at 

indvandringskritikerne har "politisere!" 
indvandringen. Tre citater viser dog, 
hvem der begyndte, samt antyder moti
verne til "åbenheden" - også i andre eu
ropæiske lande: 

"Det er uundværligt ar mangfoldiggøre 
/egaliseringerne og ,wturaliseringerne af 
indvandrere. og at give dem stemmeret, 
for ar vende {højrefløjens) na111rlige majo
ritet i landet." (Præsident franc;ois Mitter
and, 1981). 

"Vi er et revo/utio'nært parti, og i Fran
krig laver vi revolutionen rakket være ind
vandrente." (Konununistlederen Georges 
Marchais, 1981). 

"Fremtiden for Kommunistpartiets over
levelse blandt vælgeme afhænger af ind
vandrernes ret til at stemme." (Kommunis
ten Robert Hue, 1996). 

(Kilde: Na1ional hebdo l l/9 97). 

En antidemokratisk dom 
Kriminalretten i Aix-en-Provence har 

idømt front National-borgmesteren i Vi
trolles, Catherine Megret, 3 måneders be
tinget fængsel og en bøde på 50.000 franc, 
fordi hun til den tyske avis "Berliner Zei
tung" bar udtalt, at hun i sin kommune vil 
praktisere Front Nationals program om 
"national præference". Det er første gang, 
at en franskmand er blevet dømt for udta-

lelser offentliggjort i et andei land og på et 
andet sprog end fransk. 

I en udtalelse advarer borgmesteren om, 
at med dommen er den politiske frihed i 
Frankrig for alvor i fare. Hendes mand, Le 
Pens højre hånd Bruno Megret, kommen
terer bl.a., al det er en skandaløs afgørelse, 
som skaber tvivl om adskillelsen af den 
udøvende og dømmende mai,,>t. ''Den til
sigter slet og ret at bestride legitimiteten af 
vælgernes afgørelse i Vitrolles. Hvis dom
stolene har til hensigt at diktere de politi
ske partier, hvilke programmer de bør rea
lisere, er det enden på vort demokrati." 

Men Vitrolles' vælgere kan være sikre 
på, at dommen intet rokker ved Catherine 
Megrets beslutning om at iværksætte det 
program, hun er blevet valgt på. 

( KHde: National hebdo l 1/9 97). 

Bøger og tidsskrifter 
25 år for Danmark 
Kai Pedersen: 
Fremskridtspartiet - de første 
25 år i dansk politik. 
(Fremskridtspartiets forlag, 
1997. 300 sider. 199 kr.) . 

Dem1e velskrevne jubilæumsbog for 
fremskridtspartiet kan også betragtes 
som en sygejournal for dansk politisk liv 
i den sidste generation. I sin indledning 
beskriver Kai Pedersen rammende Frem
skridtspartiets valgsejr i 1973 som "et op
rør mod den mere og mere dominerende 
samfundsklasse: De intellektuelle, der i 
stigende grad fandt vej til magtkorrido
reme som lovgivere, besatte stillingerne i 
den offentlige administration og lederpo
ster i erhvervslivet. Det var den akademi
ske klasse, der vedtog lovene, udformede 
skemaerne og kontrollerede dem.0 

Derefter beskriver Pedersen "rindalis
men" - protesten mod kunststøtten i 1965 -
som var det første tilløb til Fremskridts
partiet. Desuden 68'erne, hvis fremfærd 
fik bægeret til al flyde over. I resten af bo
gen gennemgås grundigt og kronologisk 
Fremskridtspartiets historie. Heraf frem
går klart, at i de første mange år var intet 
middel for nedrigt til at latterliggøre og 
mistænkeliggøre partiet - ikke mindst fal
der berøringsangsten og uforsonligheden 
hos ledende politikere fra Venstre og De 
Konservative i øjnene. 

Også i Glistrup-sagen, hvis hovedlinier 
gennemgås, ses den rent politiske konspi
ration, der lå bag dommen. Justitsminister 
Nim1-Hansen fik dog en næse afombuds
manden, da han ikke ville give Glistrup 
lov til at bruge sin udgangstid fra fængslet 
på EF-valgkamp. Karakteristisk kom
menterede da Ole Espersen: "Jeg har med
lidenhed med Strafafsonere, men mindst 
af dem alle med Glistrup." 

Da Fremskridtspartiet i 1987 krævede 
folkeafstenuling om indvandringen, var 
Espersen også på pletten med en udtalelse 
om, at de brillante flygtningeforhold i Sve
rige skyldtes, at dette land ikke var belastet 
af et Fremskridtsparti. Ninn-Hansen men
te ligeledes, at folkeafstemning om ind
vandringen ville være et "misbrug". Bt lig
nende "demokratisk" sindelag blev udvist 
af Dansk Flygtningehjælps formand Thor 
A. Bak, som overfor Glistrups udtalelser 
om indvandringen opfordrede til, at Glis
trup skulle bures inde. Og han fortsatte: 
"Det forfærdelige ved at leve i et demo
krati er, at vi må acceptere, at folk skal ha
ve lov til at sige disse forfærdelige ting, 
uden at vi kommer efter dem." Senere bril
lerede Ole Espersen igen med en udtalelse 
om, at Fremskridtspartiet fører en politik, 
der kan sammenlignes med nynazisme. 
Når dommen over fremmedkursens førere 
skal fældes, og det vil jo ske engang, vil 
sådam1e ud1alelser blive husket. 

Kai Pedersens fremstilling er fortjenst
fuld, fordi den genopfrisker erind1ingen 
om dem, der svigtede - skønt nogle af 
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dem i 1990 erkendte, at det var deres egen 
berøringsangst, der forhindrede realise
ringen af Fremskridtspartiets rigtige ide
er. Også værdifuld er Pedersens gen.nem
gang af fremmedpolitikken. Han har nået 
at få med, at Fremskridtspartiet i maj 97 
bebuder, at det vil fremlægge forslag om, 
at der i udlændinges pas og andre legiti
mationspapirer skal være fingeraftryk. 
Mens kw1 ca. 3% af danskernes pas for
svinder, 0 forsvinder'' nemlig en trediedel 
af alle fremmed- eller konventionspas, 
selvsagt p.g.a. misbrug. Desuden har Pe
dersen fået med, at Fremskridtspartiet i 
april 97 fremsatte forslag om, at alle kom
muner, amter og staten skal have pligt Lil 
at opføre samtlige udgifter til flygtninge 
og indvandrere på en særlig konto, der 
skal indberettes til Indenrigsministeriet. 
Dermed kan der for første gang ~ et re
elt overblik over, hvad de fremmede ko
ster - pr. 1.1.96 udgjorde de angiveligt 
7,3% af befolkningen. 

I bogens epilog beskriver Kirsten Ja
cobsen, hvordan Fremskridtspartiets 
medlemmer og vælgere blev udråbt som 
værende en særlig lav menneskegruppe i 
samfundet - men at det, som partiet stod 
ene med i 70'erne, nu er noget, alle til
slutter sig, som om det var noget, de selv 
havde opfundet. Kirsten Jacobsen henvi
ser ti1 skattelettelser, privatiseringer osv., 
og man kan håbe på, at det 001 nogle år på 
samme måde vil være muligt at henvise til 
frenunedpolitikken. En ny enighed er til
trængt på deuc område, og her må ikke 
mindst Den Danske Forening igennem 
den samme ørkenvandring og tilsmuds
ning, som Fremskridtspartiet blev gen
stand for i hvert fald i dets første 15 år 
p.g.a. dets samlede politik. 

Fremskridtspartiets jubilæumsbog gi
ver håb ved ar skildre, at det trodshård yd
re modstand og smålig indre personstrid 
er muligt at føre ideer frem til almen ae· 
cept p.g.a. den gode sags iboende kraft. 
Men bogen indgyder ogs., afmagt ved at 

De herskende politikere låste slg/ast i selvret
færdig af~1isning ove,for Glislrup. lige.som de i 
dag gør det ove,for DDF. 
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vise, at der er langt fra almen accept, fra 
sejr i "åndskampen", til ydre resultater i 
den virkelige verden. På alle områder må 
man jo stadig se langt efter blot nogenlun
de dybtgående kursændringer - men det 
er ikke Fremskridtspartiets skyld. 

Peter Neerup Buh/ 

Det 21. århundredes 
udfordringer 
Gunnar Jervas m.fl.: 
2000-talets stora utmaningar. 
(SNS Forlag, 1997. 355 sider. 
350 sv. kr.). 

Befolkningsvækst, miljørelateret knap
hed på ressourcer og klimaforandringer er 
de globale perspektiver, som uddybes i 
denne bog skrevet af svenske eksperter og 
udgivet af"Studieforbundet Niiringsliv og 
Samhålle", der i disse år udgiver de mest 
relevante bøger om store aktuelle sam
fundsproblemer. 

Et stærkt indvandringstryk på fa1ropa 
må forudses som resultat af et voksende 
befolkningstryks rovdrift på ressourcer. 
Det er ikke længere brugen af "ikke-for
nybare" ressourcer, der vækker bekym
ring, idet nye forråd af dis.~e stadig opda
ges, men derimod brugen af fornybare 
ressourcer som vm1d, jord og fødevarer. 

Verdens importbehov af fødevarer kan 
år 2050 overskride de mængder, som fin
des tilgængelige for cksp<>rt, med op til 
525 mio. tons, dvs. lige så meget som det 
samlede forbrug i USA og Kina i dag. 
Mulighederne for at udvide fødevarepro
duktionen er imidlertid langt mere be
grænsede. En stor del af verdens produk
tion sker allerede nu med uholdbar udnyt
telse af jord og grundvand. Hvad det sid
ste angår, er situationen værst i MelJem· 
østen, hvor den snart bliver umulig. men 
udnyttelsen er også uholdbar mange ste
der i USA, og fx. i Kina synker grundvan
det ved Beijing 1-2 m. hvert år. År 2025 
vil vandforsyningen til 3 mfa. mennesker 
være et problem. 

Derfor vil en mængde af disse narurlig
vis længe inden søge andetsteds hen: "Mi
gration er normalt resultatet af en kompli
ceret proces, hvor vandproblemer kan 
være del afbaggrunden. Mangel/lav kva
litet af vand underminerer folks forsy
ningsevne, hvilket (efter lokale konflik
ter) får dele af landsbybefolkningen til at 
begive sig til byerne. Ofte bliver indflyt
ningstempoet så højt, at problemerne 
(mi ljøskader, slumomr.ider, kriminalitet, 
sociale modsætninger) vokser myndighe
derne ove1· hovedet. På de1u1e måde for
værres livsvilkårene også for ( dele at) 

middelklassen, der be1,')'11der at undersøge 
mulighederne for at flytte til heldigere de
le af verden. Derimod turde forarmede 
mennesker, der tvinges ind til byerne fra 
landområderne, i reglen savne ressourcer 
til at k-utu1e gennemføre et så krævende 
projek'\ som at emigrere." 

Således skriver Gunnar Jervas, der op
ridser det sandsynligste scenario: ''Tilta
gende forsyningsproblemer i Mellem
østen og Nordafrika leder til terrorisme, 
politisk forfølgelse og ustabilitet. Gentag
ne tørkeår i andre dele af Afrika og 3. ver
den skader fødevareproduktionen og tu
ristindkomster. Følgen bliver fattigdom, 
konflikt og migration til rigere dele af ver
den, hvor de etniske modsætninger vokser 
og i visse til fælde leder til åben konflikt." 

Også i hjemlandene kan løsninger på 
ressourceproblemer være særligt vanske
lige, hvis samfundet er multietnisk, påpe
ger Jervas: "Under sådanne omstændig
heder synes det svært at opnå enighed om 
effektive foranstaltninger ( ... ). Så længe 
overflod råder, kan grupper med forskelli
ge identiteter ofte sameksistere temmelig 
godt. Men så snart en eller flere grupper 
oplever en fonn for uretfærdighed, findes 
der en tydelig tendens til at forbinde årsa
gen til den relative forarmelse med andre, 
(påstået) privilegerede grupper. Hvis de 
misfornøjede organiserer sig og stiller 
krav, som de andre finder umotiverede el
ler uacceptable, er en optrapning nærlig
gende." Hvis enighed ikke nås, må rege
ringerne blive stadig mere repressive: 
"Senest i denne fase plejer de, der har mu
lighed for det, hvilket ofte er ensbetyden
de med den veluddannede middclklas.~c. 
at begynde med at forlade landet. Tr&gisk 
nok tenderer altså netop de grupper, der 
mest skulle behøves for at vende udvik
lingen til det bedre, til at lade deres dårli
gere stillede landsmænd i stikken." 

Fx. synes Pakistans muligh<J<!er for at 
klare en befolkning på 400 mio. år 2050 
særlig små, hvorfor man forstår en Bashy 
Quraishy, en Lubna Elahi og deres lige. 
når de søger til et Danmark med behage
ligere perspektiver. Imidlertid bume de
res angiveligt berigende evner finde bed
re anvendelse i Pakistan end i forsøget på 
at skabe et konfliktfyldt multikulturelt 
samfund her. 

Sådanne forsøg vil undergrave modta
gerlandenes stræben efter at blive "robu
ste" samfund, hvilket Jervas påpeger er 
nødvendigt overfor de store problemer: 
"Et robust samfond bør være således be
skaffent, at risikoen for absolut knaphed 
synes minimal. Helst bør det samfunds
kontrollerede overskud være så tilpas 
stort, at lokale knapheder let kan afujæl
pes. For det andet bør klasseforskelle 
være begrænsede, eftersom dette reduce-
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rer risici for konflikter, som har med rela- menneskets "rettigheder" hel! har glemt 
tiv forarmelse at gøre( ... ). For det tredie pligterne. I principerklæringen fra FN-
er det ønskværdigt, at samfundet er så ho- konferencen om befolkning og udvikling 
mogent, at konflikter, hvor gruppeidenti- i Kairo 1994 forekommer rettighedsbe-
tel er med i billedet, modvirkes. Dette sy- grebet således 32 gange, mens "ansvar" 
ne,, særlig magtpåliggende, e ftersom kun er nævn1 2 gange, og den ene af de co 
sådanne konflikter erfaringsmæssigt er gange er det endda statens ansvar. Som 
særlig uforsonlige." De nævnte omstæn- professor Jan Lundqvist konunenterer: 
digheder gør det vigtigt at komme med "Hvis familierne gives fri- og rettighed til 
forholdsregler mod migration mellem at bestemme antallet af børn, og staten 
områder med store kulmrforskellc, fort- skal tage ansvar for jobs, forsørgelse og 
sætter Jervas. "Dette betyder blandt andet, udvikling, ja så kan det blive en uholdbar 
a1 flygtningemo<ltagelse bør organiseres simation." 
på regional basis, så integration og/eller I nærværende bog synes behandlingen 
hjemvenden leues." af usikre prognoser for ozonlags og driv-

Verdens befolkning øges med 250.000 huseffekts uklare virkninger at fylde lidt 
om dagen, hvilket selvsagt gør det menings- for meget på bekostning af det, der tyde-
løst for Europa at undergrave egne ressour- ligvis er hovedproblemet: Den voksende 
cer ved at modtage, hvad der under alle om- befolknings pres på ressourcerne. Her bliver 
stændigheder kun svarer til nogle få dages virkningerne af såvel u-landshjælp som mi
fødselsoverskud. Indvandring udpeges da gration kun marginale. Rammende slutter 
også i nærværende bog som en skinløsning, bogens sidste indlæg med en kritik af de 
der vil få selv tidligere stabile lande til at moralske og ressourcemæssigt uaeccp-
vakle. Også fordi indvandringen hovedsage- cable kulturtræk, som forhindrer en kurs-
lig vil bestå af muslimer: "I den ud- ændring. Kun de folk, som ved begræns-
su-ækning, Sverige berøres, kan delte skabe ning af fødsler, forurening og overforbrug 
en intensivering af etniske konf\i.lcter af den tager hensyn til klodens fælles kapital, 
type, som vi aUeredc har erfaret i Sverige." fortjener del af dens afkast i fremtiden. 

Bevidstheden om denne trussel er dog Peter Neerup Buh/ 
svag i modtagerlandene: "Mange menne-
sker synes at leve i forestillingen om, at 
deres eget samfund ( civilisation) er så 
højtstående, at det selvfølgelig vil bestå, 
også fremover. Historisk set har det imid
lertid forholdt sig præcist omvendt. Hidti
dige højkulturer er faktisk gået under, en
ten som følge af erobring udefra, eller 
gennem i længden uholdbare indslag i 
eget samfund." 

Idet i-landene må bestræbe sig for at 
begrænse forurening og unødigt forbrug 
mest muligt, må det samtidig slås fast, at 
ressourcerne ikke tillader, at u-landene 
gennemgår en lige så namrbelastende ud
vikling. Her er det relevant at se på mis
forholdet mellem de sociale og kulturelle 
mønstre og naturforholdene i såvel i- som 
u-1, nde. Rammende hedder det i nær
værende bog, at man i fokuseringen på 

Tænkere på tværs 
Jiirgen Hatzenbichler: 
Querdenker. 
Konservative Revolutionare. 
(Arun-Verlag, 1996. 228 sider. 
29,80 DM). 

Er en national modstandsholdning kon
servativ eller revolutionær? Den gør oprør 
mod bestående tilstande for at bevare dy
bereliggende tilstande og er således både 
revolutionær og konservativ, hvilket ikke 
er det samme som kontra-revolutionær. 

I "Querdenker" gives intellekmelle bio
grafier over 11 konservative revolutio
nære: Yukio Mishima, Julius Evola, An-

toine de Saint-Exupery, Robert Michels, 
Ernst Niekisch, Gabriele d' Annunzio, 
Pierre Drieu la Rochelle, Edgar J. Jung, 
Kurt Eggers, Ernst von Salomon og Alain 
de Benoist. Flertallet af disse er nok 
ukendte for mange læsere, som så kan 
gøre sig tankevækkende bekendtskaber. 

For italieneren Evola (1898-1974) er 
nationalisme et moderne og negativt fæn
omen, der ødelægger den traditionelle 
verden: "Man må skelne mellem nationa
liteter og nationalisme. Middelalderen 
kendte nationaliteter, men ingen nationa
lisme. Nationaliteten er en naturlig sag, da 
den omfatter en bestemt gruppe med fæl
les grundegenskaber ( ... ). Den moderne 
nationalisme står for en modsat retning. 
Den påberåber sig en ikke naturlig, men 
kunstig og centralistisk enhed, hvis nød
vendighed man følte desto stærkere, jo 
mere den naturlige og sunde sans for nati
onaliteten gik tabt, ogjo nænnere menne
skene efter en ødelæggelse af enhver sand 
tradition og enhver kvalitativ udvikling 
var blevet en ren mængde, en blot masse." 

Franskmanden Saint-Exupery (1900-
44) skrev ud fra samme holdning, at vi le
ver i "termitmenneskernes" og »robot
menneskernes" epoke. Mem1e,,ket er "be
røvet hele s in skaberkraft" og kan "ikke 
engang mere i sin by frembringe en dans 
eller en vise". Mennesket er "forsørget 
med konfektionskulmr, med standardkul
mr, som man forsørger kvæg med hø". 
Sådan ser nutidens menneske ud, konklu
derede Saint-Exupery, men nu er tiden for 
rodfæstelse kommet! 

Tyskeren Edgar J. Jung (1894-1934) 
kritiserede det herskende demokrati, idet 
han heri ikke så den direkte delagtig
gørelse affolket i herredømmet: "Valgene 
er i dag udtryk for en mekanisk sanJJnen
fatning, de ansvarsløses voldsherredøm
me; er alt, undtagen demokrati. Af valge
ne lever imidlertid partiet, denne sjælløse 
maskine, der gør livet umuligt at leve, 
dræber ånd og sjæl, og bringer de mindre
værdige i spidsen." Intet fortjener en så 
hurtig undergang som partiet. Hvem der 
udsletter det med ild og sværd, sluttede 
Jung, udretter "et fromt værk". 

Mange af de i bogen portrætterede 
mænd kæmpede selv med livet som ind
sats for dere,, ideer, således tyskeren Kurt 
Eggers (1905-43), der skrev, at det sikre 
liv, den satte behagelighed "fordærver ik
ke kun kroppen og ånden, men lader i in
gen ting den sjælelige kraft komme til ud
vikling." For Eggers var nationen et fæl
lesskab, som den stærke må arbejde for: 
"Den der lever i fællesskabet tænker på, 
hvordan han gør sit liv nyttigt. Døden be
tyder for ham enden på virksomhedsmu
ligheden, derfor skynder han sig at dispo- lllii... 
nere over enhver time og udfylde den med ,.. 
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sin dåd. Han hader indadvendtheden og 
roen, han hader alt, der hæmmer dåden." 

Mest interessant og aktuelt er dog det 
afsluttende kapitel om Alain de Benoist 
( 1943-), leder af det franske "nye højre". 
Dette arbejder bredt ud fra erkendelsen af, 
at 0 det kulturelle hegemoni er vigtigere 
end det politiske", hvilket 68'ernejo også 
har forstået at udnytte. Det "nye højre" af
viser tanken om det lineære fremskridt og 
taler i stedet for en form for cyklisk histo· 
rieopfattelse ud fra den erkendelse, at der 
ikke er nogen "nødvendig" udvikling- hi
storien kan i ethvert øjeblik udvikle sig i 
hvilkensomhelst retning. Den har ikke an
den kurs end den, aktørerne giver. 

Det "nye højre" ønsker ikke en debat 
mellem nhøjre" og ''venstre", men mellem 
"tilhængere af den vestlige, egalitære kos· 
mopolitisme" og "tilhængerne af folkenes 
differentiering". Ud over en dybtgående 
kritik af "menneskerettighederne" har 
Benoist leveret en original kritik af det in
direkte demokrati til fordel for et direkte, 
"organisk" demokrati. Mens det liberale 
demokrati påberåber sig "frihed", hvor
med det kun mener individet, og mens fol
kedemokratiet mest af alt påberåber sig 
"lighed", kan det organiske demokrati 
påberåbe sig "broderskabet", hvorved 
Benoist betoner, at det ikke her handler 
om et abstrakt broderskab, men om et, der 
frem for alt er forbundet med folkene og 
nationerne, som de enkelte individer til
hører. Det højeste mål af demokrati bety
der hverken den "st0rste frihed" eller "lig
hed", men det største mål af medvirken. 

Så vidt, så godt Når det kommer til 
konkret stillingtagen i aktuelle hoved
spørgsmål, bliver Benoist imidlertid mere 
tvivlsom. Han vil skabe et regionernes 
Europa, der skal være en ny magtfaktor 
overfor Amerika, mod hvilket han sam
men med den 3. verden vil føre en "anti
imperialistisk" kamp. Her ser han den ara
biske verden som en naturlig allieret for 
Europa, og Jiirgen Hatzenbichlcr indven
der med rette, at her overses, "at den nye 
islamiske fundamentalisme er ekstrem 
aggressiv og ekspansiv." Ud af abstrakt re
spekt for forskelligheder er Benoist også 
imod såkaldt "etnocentrisme" og "frem
medhad" og går ind for en etnopluralistisk 
multikulturalisme. Han tager afstand fra 
Front National og har bekendtgjort at 
stemme på De Grønne. 

Fejltagelserne hos det franske "nye høj
re" synes at skyldes, at de er fritænkere i 
dårlig forstand. Med forbi llede i de gamle 
grækere alviser de kristendommen til for
del for et "nyt hedenskab" grundlagt på ra
tionel filosoferen, der imidlertid således 
ubundet står ganske principløs overfor de 
aogreb, der i disse år re,ttes mod de euro
pæiske nationers bærende fundamenter, 
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som er kristne. Det franske "nye højre" har 
sin kun alt for velkendte parallel herhjem
me i Per Stig Møllers ''konservative" tænk
ning, hvor nationens givne livsgrundlag 
håbløst går tabt i Jag på Jag af"principper" 
og den ubundne tankes filosoferen. 

Peter Neerup Buh/ 

Fra 1984 til 2006 
Staffan Bruun: 
Ayatollah Jesper. 
(Forlaget Anastasia, 1996. 241 
sider. 158 kr.). 

Handlingen i denne foruroligende frem
ridsroman udspilles i Danmark år 2006. I 
de øvrige europæiske lande har muslin1er 
overtaget magten, og nu er turen kommet 
til Danmark, skønt statsminister Uffe El
lemann-Jensen kæmper imod. Den islami
ske republik Sveriges ambassader beskri
ver situationen for Ellemann-Jensen: "Ver
den er blevet opdelt i to lejre, den onde 0<6 
den gode. I Enropa har de gode, det mus
limske verdenssamfund, overtaget magten. 
USA, Rusland og dele af Asien beherskes 
endnu af de onde. I den heil afgørende 
kamp, som står for d0ren, kan ingen være 
neutrale. Det ved Danmarks Muslimske 
Broderskab og mange af vores venner her." 

Hvor Københavns Rådhus stod, er der 
nu en stonnoske, hvorfra der kaldes til 
bøn fra minareten, og den i vid udstræk
ning muslimske befolkning går til moske
en ad Martyrernes Gade. Det er blevet far
ligt for vestligt klædte kvinder at færdes 
udendørs, og kun i de fæ=-te restauratio
ner ffis endnu alkohol. Muslimerne pres
ser hårdt på for at få forbudt diskoteker og 
pølsevogne, og romanens udgangspunkt 
er den afgørende nat, hvor den islamiske 
jihad tager sin begyndelse over hele landet 
i noget der ligner en parallel til nazister
nes krystalnat. Under denne myrdes mus
limernes danske leder, kaldet Ayatollah 
Jesper, og bogens handling drejer sig om 
opklaringen af dette mord med den ho
vedmistænkte, en dansk journalist, i cen
trum. Det gør situationen yderligere kom
pliceret, at journalistens kone er en af le
derne af den anti-muslimske modstands
bevægelse - hvorfor hun da også kommer 
alvorligt til skade under et overfald af en 
bande muslimer. Journalisten afskyr selv
sagt islam og er lykkelig over ikke at være 
ansat under Bjørn Elmblad, leder af dag
bladet PoLitiken, der som den første avis 
konverterede til islam, hvorfor det er 
påbudt alle kvinder på redaktionen at 
bære hovedklæde, og deres kontorer er ad
skilt fra mændenes. At det er kommet så 
vidt skyldes denne og de andre aviser samt 
de fleste politiske partier, der blev med-

løbere for islamistcrne, hvis indtrængen 
blev begrundet med situationen i hjem
landene. Forældrene til lederen af overfal
det på journalistens kone var således flyg
tet fra Algeriet i 1996 "uden selvfølgelig 
at have haft den mindste mistanke om, at 
deres søn skulle tilslutte sig de radikale 
muslimer nogle få år senere i Danmark." 
Da borgerkrigen i Algeriet kulminerede i 
foråret 1999, fandtes der allerede mere 
end ti millioner muslimer i Vesteuropa, 
fortsætter beretningen i romanen, hvor det 
må tilføjes, at der sikkert allerede i dag 
findes så mange. Myndighederne i de eu
ropæiske middelhavslande "stod magtes
løse overfor den nye folkevandring." 

Fundamentalisterne overtog efterhån
den magten i Algeriet, Tunesien, Marok
ko og Egypten, hvorfra flygtningestrøm
men også begyndte. Romanen fortsætter: 
"EU havde mistanke om, at mange af 
dem, som gik i land på Sicilien og de 
græske øer, overhovedet ikke var flygtnin
ge. Alt for mange af dem tilsluttede sig 
nemlig hurtigt de nationale muslimske 
frontorganisationer, der var vokset frem 
som paddehatte i alle europæiske lande. 
Lige efter årtusindskiftet var muslimske 
politiske partier allerede de største i både 
Italien, Frankrig og Spanien." 

Mens tiJstrø·mningen intensiveredes, 
forhandlede EU-politikerne ørkesløst, og 
i mellemtiden var flygtningene blevet så 
mange, "at ingen længere kunne kontrol
lere, hvem som kom og hvorfor( ... ). Pres
set på Sydeuropa voksede og voksede. 
Der blev bygget moskeer i ekspresfart i al
le større europæiske byer, og med den 
øgede parlamentariske styrke skærpede 
muslimerne hele tiden deres krav." Og 
med bl.a. olien som pressionsmiddel over
tog islamisterne magten, først i Græken
land i år 200 I; allerede i efteråret dette år 
indtog de hele Jugoslavien: "Titusinder af 
serbere og kroater blev elimineret gennem 
brutale massehenrettelser. Det muslimske 
Storbosnien bestod herefter af hele det 
gamle Bosnien-Hercegovina, Kroatien og 
Serbien( ... ). De to følgende år blev meget 
blodige i både Frankrig, Spanien og Itali
en. Der blæste kraftige muslimske vinde 
over hele Europa, millioner af arbejdsløse 
unge mennesker tilsluttede sig det Mus
limske Broderskab. Fastemåneden rama
dan blev obligatorisk i Spanien og Italien 
i år 2002, og ved juletid 2003 flyttede aya
tollah Flavio ind i Vatikanet." 

I Danmark blev der taget større og 
større hensyn til islam, således blev ser
vering af svinekød i offentlige institutio
ner forbudt i 2001, og år 2003 blev det 
Muslimske Parti Danmarks største med 
35% af stemmerne. Landet kan derfor ik
ke huse politiske flygtninge fra Sverige, 
som bliver fanget af islamiske korps og 



ført tilbage til den sikre død, og under det 
delvist islamiserede politi er der udbredt 
tortur. l romanen får en dreng, der morer 
s ig med at rive sløret af muslimske hin
der, skåret struben over af et islamisk 
korps, og hovedpersonen kommenterer ram
mende: "At skære halsen over på et barn 
er noget, som ingen andre kan finde på ... 
Og de er alle lige ansvarlige. Præsterne og 
de andre ledere har godkendt mord og 
vold. De burde tiltales for sammensvær
gelse og tilskyndelse til mord. Jeg tror ik
ke, at der eksisterer noget mere fejt, 
ondskabsfuldt og djævelsk end en muslim 
( ... ). Hvornår har en muslim for eksempel 
accepteret et politisk kompromis? Det ek
sisterer simpelthen ikke for dem. Alle 
modstandere er fjender, som man har lov 
til at myrde og mishandle, det kalder man 
så blot for jihad, hellig krig!' 

I Foreningsnyt I 
Møder 

Johan var ukuelig og utraditionel i sin 
kamp for Danmark: På avisforsider og i 
TV kunne man se ham i Fælledparken 
med en ketcher i færd med at forsvare 
Glistrup mod demonstranters ægkast, 
idet han slog æggene tilbage, hvor de 
kom fra. Og som formand for "Forenin
gen Stop Stormoskeen" søgte han at 
køre det træ, som muslimerne ulovligt 
havde fældet på den planlagte moske
grund, over til Forsvarsministeriet, som 
jo var den rette ejer. Det bibragte ham en 
bizar konfrontation med øvrigheden, 
som overfor hans uregerlige anarkisme 
gentagne gange har måttet kapitulere. 

Dagligstuemøder i Sønderborg 
I. torsdag i hver måned kl. 19.30. Tilmel
ding nødvendig, tl f. 74 43 51 57. 

Dagligstuemoder i Veers! v. Vejen 
En mandag kl. 19.30. Hør nærmere på tlf. 
75 55 51 97 eller 75 58 SJ 60. 

Til minde om 
Med humor og paradokser kunne han 

fortælle om alt dette, ligesom han med 
samme liv berettede om sine oplevelser 
på verdenshavene og redegjorde for sit 
uortodokse syn på politik og religion. 

Johan E. Christensen 
Staffan Bruuns roman tegner med 

skarp pen et fremtidsbillede, der er en li
ge så logisk konsekvens af nuværende 
tendenser, som George Orwells "I 984" i 
sin tid var det. Man må så blot håbe, at og
så Bruuns bog forbliver fiktion. 

Peter Neen1p Buh/ 

Det var ikke den velkendte sla&•færdige 
og utrætteligt diskuterende Johan, der i den 
sidste tid deltog i Den Danske Forenings 
dagligstuemøder i København, hvor han 
har været fast gæst i ti år. Han havde haft to 
blodpropper, var træt, men alligevel kom 
det som et chok at høre, at en tredie blod
prop berøvede ham livet den 9. september. 

Johan veg aldrig tilbage for aktivisme 
og personlig indsats i kampen, og ban 
stod også altid til rådighed, uår det nød
vendige rutinearbejde skulle udfores. 
Hans død er et virkeligt tab for forenin
gen, der er ham stor tak skyldig. 

P.N.B. 
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SydostJylland: Fhv. overlærer Ingrid Mothorne, tlf. 75 6147 76 
Østjylland: Herbett Nielsen, tlf. 86 17 46 69. 
Vostjylland: Sygeplejerske Kirsten Fogt, tlf. 97 42 91 31 
Nordvestjylland: HF-studerende Ronald Hansen, tlf. 97 74 05 66 
Nordjylland: Afdelingsforstander P. H. B<:ring, tlf. 98 14 71 12 

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

lndmeldelses- og bestiJlingskupon 

D Jeg indmelder mig herved i Den Danske forening 
og indbetaler mit kontingent (mindst 100 kr. §rligt), der 
inkluderer tilsendelse af Danskeren, til foreningens 
adresse eller på dens postgirokonto 454-7551. 

0 Jeg ønsker mere information om Den Danske Forening. 

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

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

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

Postnr. og -distrikt: ---------------

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

Kuporien bedes ilfdsendt til: 
DEN DANSKE FORENING, Postboks 411. 8100 Århus C. 
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Er arven lagt øde? 

"llfangen eg er for uvejret segnet .. " 

I 1940 udskrev Politiken konkurrence om en ny Danmarkssang. Ud 
af 1564 indkomne forslag vandt dr. phil. Søren Ha/Jar med det neden
stående digt. Det blev - forsynet med melodi - gengivet og sunget over
alt under besættelsen, men er siden karakteristisk nok stemt. Lige så ta
lende er forklaringen herpå i den toneangivende "Dansk identitetshisto
rie" (1992): ""Da dagligdagen vendte tilbage, klang den nationale patos 
hult og altmodisch." Videre hedder det, at digtet er tidstypisk ved "sin 
patetiske forkyndelse" af nationens fortrin, ved nsin indtrængende mo
ralske belæring om, hvad der et det rette nationale sindelag; ved sin har
moniserende-og ideal ise.rende forenkling'\ m.m. Hvorpå følger en lang, 
nedgø'f'ende "fonolkning" - som om digtet ikke taler for sig selv: 

Jeg har sortnende hede og hvidnende sande 
i vest og i nord, 
og mod øst og mod syd har jeg grønklædte strande 
om ø og om fjord. 
I de vidtstrakte agre bog skovenes rande 
står kornet og gror. 
Jeg har nok ti/jer alle, i marker og van.de, 
min rigdom er sto1: 
Det er Danmark, din moder. der taler, 
og lyt til mit ard! 

Du har hjemret i riget sd længe tilbage, 
som landet bestod. 
Du.fik lov til at leve beskærmede dage 
i tider af blod, 
og i /i-ih.ed, i reifærd og fred uden mage 
har stammen sin rod. 
Men at værne din arv og at dø uden klage 
du ogsdforstod. 
Det er Danmark. din moder. der taler, 
så lyt ved min fod! 
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Er nu alt blevet andet? Er arven lagt øde 
og rigdommen endt? 
I er nu kastel ud i et hcirdere møde, 
end/ør I har kendt. 
Blev I slappe og sløve, er mændene døde, 
blev slægten forvænt? 
Skalfl,r kiv og splidagtighedfolket nu bøde, 
har bladet sig vendt? 
Det er Danmark. din moder, der taler, 
har ordet dig brændt? 

Men jeg tro,; at en stærkere vilje vil stige 
aftrængslernes å1; 
at jert nag og jer smålige tvedragt skol vige 
forædlere kår. 
I skal bygge et værn i jert fædrene rige, 
så folket består, 
så det kender sin arv, og om nogen vil svige, 
forkastet han stå,: 
Det er Danrnark, din moder, der taler, 
så værn om min gård! 

For I elsker min skov, mine agre de brede, 
fra nord og til syd, 
og I elsker min strand og min mørkladne hede, 
og vandenes lyd. 
Kun hos mig har I hjemme, kan synge og bede 
i smerte og fryd. 
Dette ældgamle land skal I styrke og frede. 
blandt lande en p1yd. 
Det er Danmark, din moder, der taler, 
så hør mig og lyd! 


