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Hvor går grænsen? 
For tiden står danske myndigheder ved den skæbne
svangre skillevej: Skal man give frit løb for de middel
alderlige kulturtræk, som de hundrede tusinder af 
vildtfremmede i landet har slæbt med sig, eller skal 
princippet skik følge eller land fly hævdes? Fra magt
haverpartierne har hidtil kun enkelte lokalpol itikere 
som Brøndby-borgmesteren Kjeld Rasmussen meldt 
klart ud ti l dansk kulturs fordel ved at forbyde halal
mad fra børneinstitutionerne. 

Konsekvenserne af den modsatte holdning er da 
også uoverskuelige. Når man således først har tilladt 
tørklædet på arbejdspladserne, hvordan vi l det da være 
muljgt at forhindre det muhamedanske slør, som helt 
dækker kvindens ansigt? Overalt i vore storbyer ses jo 

efterhånden disse omvandrende telte, som vel også på 
et tidspunkt vi l se deres snit til at rejse sag om "diskri
mination" mod dem på arbejdsmarkedet. Næste trin 
bliver krav om accept af flerkoneri, som allerede er ud
bredt i Norge. 

Nej, kun ved en principiel afvisning af at bryde dan
ske normer af hensyn til såkaldt "moderate" muhame
danske nykker vil den farlige glidebane kunne undgås. 
Islam er jo et organisk hele med kvindeundertrykkelse 
som uadskillelig bestanddel. Et politisk system opstået 
i den arabiske ørken for 1360 år siden, med et til dato 
statisk kvindesyn formet af en jaloux profet i en ære
kær beduinkultur. Den slags hører ikke til i et Danmark 
nær år 2000. Læs videre side 2, 3 og 21. 

Eliternes korstog 
Med angiveligt. "humanitære" for
mål og under slagord om "menne
skerettigheder'' har Vestens eliter 
lagt sine sidste skrupler til side, 
monopoliseret nyhedsstrømmen og 
uhæmmet brngt deres vældige 
magtmidler til at forsøge at tilpasse 
verden til det velkendte politisk 
korrekte verdensbillede. Senest og 
mest åbenlyst i Kosovo. 

Det manglende opgør 
Mentaliteten bag den nuværende 
multikulturelle utopi er en direkte 
arvtager fra nazismen og kommu
nismen. Mellemleddet er 68'erne, 
hvis hovedfjende var Vestens civili
sation, og hvis midler var totalita
rismens. De, der i dag holder "op
gør'' med deres ekstreme fortid, har 
for det meste blot opgivet en revo
lution for at planlægge en ny. 

Nazismens nyttige idioter 
Farmand tabte sin inj uriesag mod 
DDF's formand. Vidner berettede, 
at nazisterne gerne vil udsættes for 
"afsløringer", skandaler og retssa
ger, og at de søger at fremstille alle 
indvandringskritikere som nazjster. 
De prøver med andre ord at gøre 
diskussionen for og imod indvan
dringen til en diskussion for og 
imod nazismen. 

Side 17. Side 6, 10 og 28. Side 12. 
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Hovedløs hovedsag 
Danmark stod i august på hovedet, fordi 
nogle herværende muslimske unge kvin
der ville hylle deres hoveder m.m.m. i 
muslimske slør eller tørklæder, hvad 
nogle supermarkedskæder fandt var ufor
eneligt med deres uniformsregler for per
sonalet inklusive kassedamer. Straks ilede 
gejstlige og verdslige fremmedtjenende 
koryfæer til deres undsætning og til kamp 
mod og revsning af de formastelige forret
ningsdrivende, som påstodes både at dis
kriminere og at modvirke den tilstræbte 
integration af de frenunede. 

Diskrimination var der utvivlsomt tale 
om, men rigtignok en positiv diskrimina
tion til fordel for de frenuuede muslimer, 
som skulle have en særrettighed. der 
åbenbart ikke skulle gælde de danske an
satte. Del begrundedes med, at det var af 
religiøse årsager og til overholdelse af 
den grundlovssikrede religionsfrihed m.m. 
Men hvor går grænsen? Som bekendt 
skelner islam ikke som vor evangelisk
lutherske folkekirketro mellem verdslige 
og religiøse forhold. men lader alt være 
afuængigt af religionen. Skal asatroende 
nu kuru1e forlange at gå på arbejde med 
huer eller hjelme med Thors hammer i 
panden? Eller skal betonkommunister el
ler ditto nationalsocialis1er, der dyrker de
res ideologier, som var det religioner, og 
lever og dør for dem, have lov til at op
træde ifø1t kasketter med rød stjerne eller 
hagekors som kokarde? Hvis ikke, er der 
jo tale ikke om ligeberettigelse, men 
tværtimod om en klokkeklar diskrimina
tion. Frit valg af hovedbeklædning kan 
blive en syndig farverig forvining, men 

Ind holdsfortegnelse 
Diskrimination - en ny form for 
af presning? .... ... .......... side 3 

En profeti om Vestens undergang side 4 

Natos første krig: En moralsk 
korskrig ........ ............ side 6 

Det mener vi ................. side 8 

Brevkassen ... ..... . . ....... side 9 

Set på nettet ................ side I 0 

Det tyvende århundredes 
udskejelser .............. ... side 12 

Det høje C - med det dybe fald . side 15 

det )'nder vore multikulturalister jo netop, 
så de burde vel støtte det. 

Integration, der som et andet trylleord 
fremplapres i tide og utide, er det svært at 
se skulle fremmes på den måde. Tvært
imod vil de.i kun kunne befæste det præg 
af provokerende mereværdspåstand, der 
klæber til de tilhyllede fremmede, og som 
de vel netop ønsker at fremhæve ved de
res aparte påklædning som modsætning 
til det foragtede værtssamfund, hvis nor
mer de ganske afviser. Men deres ihær
dige fortaler, den etniske l.igestillingsbis
kop og tallerkenvender i Århus forklarer 
jo nu også de undrende danskere, at det så 
sandelig ikke bare er de fremmede. der 
skal integreres med os, næh vi skal skam 
også integreres med dem. Så her ser vi 
igen Cl eksempel blandt mange på, at det 
er danskerne, der har at indrette sig efter 
de fremmede og ikke omvendt. S:l.dan er 
det med den integration. 

Skive for skive forsvinder pølsen. Det, 
der for blot få år siden fremstilledes som 
spind i betændte fremmedhadske hjerner, 
gøres i dag af de samme demagoger til 
den naturligste ti.n,g af verden begrundet i 
love, konventioner og menneskerettighe
der. Danskerne skal ikke tro. de er noget 
eller har særlige rettigheder til eller i Dan
mark. Fremmede indtrængere fører sig 
endda efterhånden frem med åbne ytrin
ger om. at vi, hvis ikke vi indretter os ef~ 
ter multietniseringens følger, kan sulte el
ler udvandre, så indvandrerne kan få de
res vilje. 

Kort sagt: Den multietniske jantelov. 
S.D. 

Balladen om Dansk Forum .... side 16 

Bart Simpson-kulter 
anti-muslimsk . .... ......... s ide 17 

»Nazjjægeren<< Frede Farmand 
dømt . . . . . . . . . . . . ... side 17 

Farmands mange sager ....... . side 18 

Danmark rundt .. ... ... ... side 19 
Verden rundt ... ........ ..... side 20 

Bøger og tidsskrifter ........ . side 22 
Foreningsnyt ........ ....... side 28 

Bestillings- og indmeldelseskupon side 32 



Diskrimination - en ny form for 
afpresning? 
Loven om racediskrimination giver frit slag for noget, som kun med en hårfin juridisk 
nuance skiller sig fra pengeafpresning. 

Af Erik Christiansen, Ballerup 

»100.000 kroner eller jeg skal få dig 
hængt ud i pressen og få jer sværtet til,« 
kunne være en bemærkning, der i forskel
lige variationer allerede flyver rundt i ad~ 
skillige danske virksomheder og instituti
oner. 

Forholdet er de1, loven om racediskri
mination siger, at den, som inden for er· 
hvervsmæssig eller almennyuig virksom
hed pd grund t,f en perso11s race, hud
farve. nationale eller etniske oprindelse, 
tro eller seksuelle orie111eri11g nægter at 
betje11e deti pågældende på s,1111111e vilkår 
som cmdre, scrajfes med bøde, hæfte eller 
fængsel indtil 6 ml!neder. 

Fra Allah til bøssen 
Racisme-paragraffen er en rigtig gununi
paragraf med en unægtelig vid og høj 
strafferamme. Den omfauer stort set all 
og alle, undtagen flertallet af den danske 
befolkning. 

Paragraffen har naturligvis 1iltrukke1 
kreative advokater og velbetalte hjælpere 
for afprøvning af grænserne. Simpelt hen 
for at score nemme indkomster fra typisk 
det offentlige ... godt hjulpet af de kræn
kede, som på ingen måde vil sige nej til 
muligheden for en fed erstatning. For 
hvad ? Nå ja, for hvad ? 

Hvad får man egemlig i erstatning for 
en voldsom fysisk skade ved et uprovoke
ret overfald? l modsætning til hvad der 
Øjensynlig forvemes i erstatning for en 
religiøs krænkelse. 

Desuden glemmes lovens ord om 
»samme vilkår« - for i utroligt mange 
tilfælde kræves særbehandling ... og alt 
ai1det påstås at være racediskrimination. 

Bede til Allah; F.eks. rejste en ind
vandret somalier krav om en erstatning 
på 150.000 - et hundrede femti tusinde -
kroner fra de danske skatteydere. Han 
mente at ha· vanskeligheder med at bede 
til Allah fem gange om dagen på det 
AMU-svejsekursus, som han fuldt skatte
yderbetalt gik på for måske engang at 
blive selvforsørgende i det danske sam
fund. 

Sagen kom langt op i retssystemet 
med store omkostninger og besvær for 
alle - før somalieren ikke fik medhold i 
kravet. Hans (og hans advokats?) grådig
hed var måske gået for vidt. AMU-skolcn 
blev undervejs hængt ud med navns næv
nelse, men fiksenere fuld oprejsning. selv 
om der uanset alt... altid hænger noget 
ved. Men en skole er en skole og ikke et 
bedehus. 

Og ingen synes at ha' tænkt på, at no
get af ideen med somalierens gang på 
skolen også er at forstå det danske sam
fund og lære at tilpasse sig det. Hans 

----

E,1.fremridig kassedame i Brugsen? 

bestræbelse gik på, at det danske samfund 
skulle tilpasse sig fil ham. Normen er jo 
den i Danmark, at man ikke provokerer 
med sin religion og sin politiske opfat
telse på arbejdspladser. Bl.a. derfor er der 
så få borger- og stammekrige i Danmark. 
Det kunne nogen undervejs godt ha' for
klaret somalieren, i stedet for at køre reL~
sager. 

Flytningen; I et andet tilfælde var der 
vanskeligheder mellem en indvandrer og 
hans kolleger på en københavnsk arbejds
plads. I stedet for at fyre manden for sam
arbejdsvanskeligheder eller hvad som 
helst andet... blev han forflyttet til en 
anden afdeling i virksomheden nogle 
kilometer borte - og ban rejste straks sag 
om diskrinunering på grund af flytningen. 
Firmaet blev hængt ud i pressen med 
navns nævnelse osv. 

Ba11kld11e1: Politi. anklagemyndighed 
og finanssektoren bruger nu store kræfter 
på, at en tunesisk mand blev nægtet et lån 
på 3000 · tre tusinde - kroner i en bank, 
som i sanune anledning også blev hængt 
ud med navn i aviserne. Talløse danskere 
(og indvandrere) får afslag på låneansøg
ninger i bankerne. De går så videre til 
andre bai1ker eller sparer pengene sam
men eller lader være med at bruge dem. 
Men er man tunesisk indvandrer, så går 
man til retten. Foret nej ti l et lån på 3000 
kroner. 

Tørklædet: Inspirere! eller ikke inspire
ret af den tåbelige diskussion om religiøs 
hovedbeklædning på danske arbejdsplad
ser, har en erhven•spraktikant/skolelev 
stævnet stonnagasinet Magasin for en 
erstatning på 50.000 kr., fordi hun ikke 
måue gå med hovedtørklæde i de få dages 
erhvervspraktik i Magasin. Erhvervsprak
tik er ikke engang et ansættelsesforhold, 
men en venlighed fra virksomhedens 
side. 

Bøssen og de unge mænd: En knap an-
sat medarbejder blev bedt om at holde op 
i en familiepleje for især unge mænd - da 
det kom frem, at han var bøsse. Takket 
være hans optagelse af samtalen på skjult ~ 
mikrofon, fik han en »kompensation« på 
I I måneders løn for at gå. 
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Den skjulte pengeafpresning 
Eksemplerne er hentet ret t ilfældigt ud fra 
aviserne over en ret kort periode. De er 
ganske givet blot den synlige top af et 
vældigt skjult isbjerg, hvor langt de fleste 
»kompensationer» forhandles i det skjul
te. Virksomhederne og institutionerne øn
sker sig ikke hængt ud og ønsker ikke 
dyre retssager - uanset om sagen skulle 
falde ud til virksomhedens fordel. 

De grådige hjælpere 
Er det tilfældigheder? Nej, for nogen tje
ner jo på den rene trussel, og en del per
soner og selvbestaltede dokwne111a1io11s· 
og rådgivningsc:e11Jre lever fak·tisk af den 
slags sager. Jo flere, jo bedre, for er der 
ikke diskrimination, så må centrene selv 
opfinde diskriminationen. 

Dette for at kunne bringe sig i presse og 
TV så hyppigt som mulig, for fund
raising 'en og for at kunne berettige sig 
ved næste bevilling fra statskassen. For
retningen skal jo endda gerne udvikles og 
udvides som enhver anden business, så 

flere venner kan ansættes. At gøre sig 
overflødig er definitivt ikke en sådan or
ganisations mål. 

På en underlig måde gør disse hjælpere 
derved netop det, som de øjensynlig øn· 
sker at gå in1od: De fremmer diskrimina
tionen og øger modsætningerne. For at 
opretholde sig selv! 

Somalieren på AMU-kurset skulle jo 
aldrig være kommet så langt. En venlig 
forklaring til denne indvandrer og andre 
om normerne på danske arbejdspladser 
ville ha' hjulpet langt mere end en rets
sag. 

Resultatet af balladen om flytningen af 
indvandreren i København mellem virk
somhedens afdelinger... gør blot, al denne 
virksomhed og andre vil være meget mere 
betænkelige ved at ansætte indvandrere 
for fremtiden. Danske kolleger skal nok 
være forsigtige med at spise frokost med 
en indvandrer-kollega, da enhver be
mærkning i arbejdspladsens egen jargon 
(rå og kærlig) jo kan udløse en retssag. 

Banken er i sin naturlige ret til at nægte 
enhver lån uden begrundelse. Banken 

overlever kun ved at kunne vurdere kun
derne. 

Skoleeleven i Magasin skulle ha' set 
sig for og bemærket, at ingen medarbej
der i Magasin, Dansk Supermarked, 
Netto, Brugsen osv i arbejdstiden går og 
fremviser religiøs, politisk eller seksuel 
orientering. Endnu da. Det gør man bare 
ikke, for kunderne ønsker absolut ikke at 
skulle ta' stilling til de dele under de dag
lige indkøb. 

Bøssen kunne måske godt ha' tænkt sig 
om og søgt til en arbejdsplads, hvor hans 
seksuelle orientering ikke kunoe forven
tes at give årsag til konflikt. 

Men det bliver alL~å sager, hvis man 
vejrer mulighed for erstatning og hvis 
man opmuntres af de grådige hjælpere. Så 
bruger man nogec, som er misbrug af lo
ven og af domstolene, og som kun med en 
hårfin juridisk nuance skiller sig fra be
grebet pengeafpresning. 

Og sådanne skamløse sager med,•irker 
mere til befolkningens modvilje mod ind
vandringen end I 0.000 pjecer fra såkaldte 
fremmedfjendtlige organisationer. 

En profeti om Vestens undergang 
Jean Raspails roman »Le Camp des saints« (De helliges lejr) om u-landenes masse
invasion af Vesten er blevet kaldt den mest politisk ukorrekte franske bog i det 
20. århundredes anden halvdel. Vi bringer nedenfor uddrag af forfatterens forord til 
romanens 3. udgave fra 1985. 

Da min roman Le Camp des saims ud
kom første gang i I 973, var det en fantasi 
om en eventuel fremtidig situation. I dag 
kan den opfattes som en profeti om en 
kommende begivenhed, en t.mssel. som 
det ikke mere er muligt at benægte. Den 
fortæller, hvordan fremmede folkemæng
der en dag gør landgang i Frankrig for 
derefter at indtage hele Vesten. Det er be
gyndelsen til den tredie verdens erobring 
af den gamle verden. Overalt, i regerin
gen, i politiske organer, i religiøse for
samlinger, i medieme og i hver enkelt 
borgers samvittighed genlyder. men for 
sent. del samme spørgsmål: hvad skal vi 
gøre? 

Hvad skal vi gøre, når vor respekt for 
den menneskelige værdighed forbyder os 
at handle som racister? Hvad skal vi gøre, 
når vi samtidig føler en naturlig og legi-
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Lim trang - som er enhver persons og en
hver nations hellige ret - til at bevare vore 
nedarvede særpræg og vor kulturelle 
identitet? 

Vor verden er skabt med en mangfoJ. 
dighed af kulturer og racer, der ikke 
kunne have udviklet sig, ofte til en origi
nal fuldkommenhed, uden en vis nødven
dig adskillelse. De deraf følgende mod
sætninger og uundgåelige sanunenstød 
var aldrig betinget af, hvad man i dag kal
der racisme. Det var blot de skiftende om
gange af den evindelige kraftprøve, som 
driver verdens historie. De svage trækker 
sig tilbage og forsvinder, de stærke udbre
der sig og triumferer. 

Den vestlige verdens ekspansion, fra 
korstogene over de store geografiske op
dagelser til kolonialismens nylige afslut
ning, kunne have mere eller mindre ædle 

politiske, merkanti le eller kulturelle moti
ver. Men kolonisatorerne var ikke, måske 
med undtagelse af nogle få stakkels sjæle, 
racister. De var blot de stærkeste. At vor 
overlegenhed for det meste blev udøvet på 
bekostning af andre racer, som dog også i 
visse tilfælde er blevet reddel fra en døde
lig dvale, var en konsekvens af vor fore
tagsomhed og eventyrlyst, ikke af en 
planlagt hensigt med et eller andet ideolo
gisk alibi. I dag er styrkeforholdet om
vendt. Vor Occident er indskrænket t il en 
tragisk minoritet og søger tilflugt bag sine 
gamle, forfaldne fæstningsmure. hvor vi 
nu opdager, at vi også er ved at blive for
trængt på vor egen jord, mens vi allerede 
hører larmen fra den menneskelige storm
flod, der nærmer sig. Vi bør da mindes 
den inskription, som er graveret på gamle 
solure: ,,Det er senere, end du tror ... « Det 



var Thierry Maulnier (fransk forfatter og 
kritiker, medlem af Det Franske Aka
demi), der mindede om det gamle ord
sprog i sin anmeldelse af Le Camp des sa
i11ts .. . Apropos anmeldelser vil jeg også 
gerne citere den amerikanske kritiker og 
colu11111is1. professor Jeffrey Hart fra Prin
ceton universitetet: »Raspail is 1101 wri· 
ting about race, he is writiug abour civi
tization. << ( ••• ) 

For at vende tilbage til handlingen i Le 
Camp des saints, vil jeg bemærke, at hvis 
den forekommer som en parabel, er den 
ikke nogen utopi, eller rettere: den er ikke 
mere en utopi. I bogen, der følger den 
klassiske tragedies regel om stedets, 
handlingens og tidens enhed, er alt forbi 
den tredie dag, men i virkeligheden vil det 
naturligvis ikke blive afgjort på tre døgn. 
Det bliver en gradvis udvikling over en 
periode med gentagne internationale kon
flikter indtil tragediens afslutning. formo
dentl ig engang i de første decennier af det 
3. å1tusind, og den hvide verdens under
gang. 

Kan nogen virkelig tro, for alvor, et 
eneste sekund, at vi bliver frelst. blot vi 
benægter en umiskendelig trussel og gØr 
os selv blinde og døve som den for
skræmte struds, der stikker hovedet ned i 
sandet, når en fare nænner sig? 

Ifølge demografernes mest forbe
holdne beregninger tæller jordens befolk
ning snart 7 milliarder mennesker. Der er 
kun 700 millioner hvide hvoraf knap en 
trediedel udgør den ældede, hensygnende 
befolkiling i vort gamle Europa, mens på 
den anden side af Middelhavet en fortrop 
på 300 millioner muhamedanere hvoraf 
halvdelen er under20 år, står klar Lil over
farten. ( ... ) 

I virkeligheden vil det naturligvis ikke 
foregå nøjagtigt som i min beskrivelse, Le 
Ctmip des saints er ikke andet end en fa
bel. Men i sidste e!lde bliver resultatet 
ikke meget anderlede.~. selv om det hele 
sikkert vil forekomme mindre overskue
ligt og måske 1i/sy11e/ade11d.e mindre utå
leligt. Sådan forløb Romerrigets under
gang, lidt efter lidt. Denne gang er det dog 
muligt, at tilintetgørelsen kommerover os 
som en pludselig løbeild. Man siger, at hi
storien aldrig gentager sig. Det er en 
enorm dumhed. Historien er ikke andet 
end en rækkefølge af folkeslag, der efter 
tur byggede sig en civilisation og siden 
forsvandt i en ørkesløs tomhed. mens an
dre flyttede ind og undertiden genrejste 
de efterladte ruiner. 

Vestens befolkning har ingen bevidst
hed om, at vi i dag befinder os i den 
samme tomhed. Vesten bar skabt den 
me,;t udviklede civilisation og sikke.n den 
eneste, der er i stand til at reagere på det 

3. årtusindes umådelige udfordringer. 
Men Vesten har tabt sin sjæl. Det er altid, 
hvad enten det gælder civilisationer, na
tioner eller individer, sjælen, der vinder 
det afgørende slag. 1 dag er det vanskeligt 
at skelne nogen sjæl hos os. 

Jeg betragter, som i en ond drøm, mit 
eget land, Frankrig, og jeg ser da »ind-

Jea11 Raspail 

fødte« landsmænd leve som slumstor
mere i de hjem, der har tilhflrt en forsvun
den s lægt. Det var den franske slægt. Gud 
ved, hvilke genetiske mysterier, der har 
kunnet udarte de efterkommere, som i dag 
kalder sig franskn1ænd. De bare eksiste
re.r. De nøjes med at overleve, fra dag til 
dag, mere og mere mageligt. De prokla
merer sig som tilhængere af en ubestem
melig solidaritet, når de ikke mere er soli
dariske med noget som helst. De har mi
stet enhver bevidsthed om det, der er det 
væsentlige gnmdlag i et folkeligt fælles
skab. Kun hvis der er tale om materielle 
goder og frivole nyheder til den person
lige komfon. kommer der et lille interes
seret glimt i deres begærlige blik. De dan
ner en nation af små bitte småborgere, 
som spiller herrefolk og med deres nedar
vede rigdom betaler sig millioner af tjene
stefolk: immigranterne. Åh! hvor disse 
herrer en dag vil konune til at skælve af 
forfærdelse! Tjenestefolkene er ikke al
ene, de har familie derovre på den anden 
side af havet, en stor sulten familie, som 
kan befolke hele kloden. Den universelle 
Spartakus ... 

Og hvad skal vi da gøre? 
Jeg er digter, jeg skriver romaner. Jeg 

har ingen teori eller ideologi, intet system 
at tilbyde eller forsvare. Det forekommer 
mig dog, at der kun er et eneste altemativ: 
Enten har vi mod og vilje til at give afkald 
pli vor overflod og leve i fattigdom. Eller 
også genfinder vi de rige,; ubøjelige vilje
kraft. I begge tilfælde er den kristne 
barmhjertighed magtesløs. Det bliver 
hårde tider. 

J.R. 

1 artiklen »Must It Be tbe Rest 
Against the West « (»Behøver det at 
være Resten imod Vesten«, Atlaotic 
Monthly, dec. 1994, også på Internet 
www.theatlantic.com/politics/immi
grat/kennf.htm} gennemgår Matthew 
Connclly og Paul Kennedy Raspails 
bog og relaterer den til den aktuelle 
udvikling, lige.~om Raspail selv 
gjorde det i 1985, da han sammen 
med en demograf skrev en forkætret 
anikel i Le Figaro Magazine. Bl.a. 
fremhæver Connelly og Kennedy 
hans ekstreme foragt for de sympati
sører og medløbere, især kirkefolk, 
der kræver Lole.rance over for de inva
derende horder. Alle disse mediefolk, 
hippier, liberale biskopper og radi
kale, der begejstret kommer den 
fremmede armada i møde lider nøjag
tig den samme grunune skæbne som 
resten af vestverdenen. Således er 
Raspails roman tiltrængt læsestof for 
mange her i landet, hvorfor der da 
også er planer om endelig at få den 
oversat til dansk. Engelskkyndige 
kan foreløbig læse The Camp of the 
Saints i flere amerikanske oversættel
ser. 

Islams legitime
ring af den demo
grafiske erobring 
,,Den almægtige har lovet os at den tid vil 
komme, hvor hele menneskeheden vil 
leve forenet under islams banner, men den 
dag skal fremskyndes gennem vor djihad, 
gennem vor villighed til at udgyde det 
urene blod af dem der ikke har set lyset. . . 
Det er Allah der giver os en skyder i 
hånden. men vi skal ikke forvente af ham, 
at han selv skal trække i aftrækkeren, 
fordi vi er for ængstelige«. 

Muhummod Taqi Psrtovi Sabz.c.vari 
i Ayendeh Nebzat Islam;, Qom 1986. 
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Natos første krig: 
En moralsk korskrig 
Foredrag om Kosovo/Serbien 
af journalist Jørgen H. Hansen 
ved DDFs udvidede styrelsesmøde 7. august 1999 
(fork. og red.). 

Noget af det mest bemærkelsesværdige 
ved krigen i Kosovo/Serbien er, at den 
dårligt nok var begyndt, før der blev givet 
udtryk for den mest dybtgående tvivl om 
den. Det var ikke de sædvanlige anti
krigscirkler, der var på banen, men deri
mod den politiske højreside. De traditio
nelt forsvarsvenlige. De mangeårige til
hængere af Nato. Mange militæreksper
ter var blandt kritikerne. 

Men deres kritik blev aldrig besvaret 
for alvor. I det omfang kritikken overho
vedet blev besvaret hævede svarene sig 
ikke over floskel-planet. Eiler man tyede 
til det gamle kneb at mistænkeliggøre 
modstanderen. Verden blev barnagtigt 
opdelt i de onde og de gode, i højre og 
venstre. Var man kritisk over for Natos 
angrebskrig, var man pr. defotition til
hænger af Milosevic eller noget, der var 
værre. For at fuldende billedet blev krigs
propagandaen drevet så vidt, at krigen 
ikke blev kaldt en krig, men derimod en 
»humanitær intervenering(( eller andre 
rare ting. 

Et andet kendetegn ved krigen er, at 
antikrigs-folkene, pacifister <lg antimili
tarister, radikale humanister og bMe for
henværende og nuværende venstrefløjs
utopister råbte i kor med en stort set sam
let dansk presse: Bomb serben1e! Bomb! 

Udtrykket en »velsignet krig« blev 
ikke brugt: Men det var egentlig kun, 
fordi ophavsmanden til det bevingede 
ord, Politikens kækt udseende chefre
daktør, Tøger næsen-i-sky-Seidenfan
den, slap så uheldigt af sted med det 
første gang. 

En moralsk korskrig 
Udtrykket »en velsignet krig« er næsten 
et perfekt billede på ec af den politiske 
korrekth<Xls ubehagelige kendemærker. 
Jeg tænker på, at religiøse symboler og 
begreber, der egentlig hører hjemme i 
den hellige verden, pludselig bliver over-
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ført til det verdslige og p0litiske plan. 
Man kender det også fra indvandrer/
flygtninge-debatten. Det, der hører denne 
verden til i bund og grund, det mest jor
diske af alt: den politiske magtkamp, bli
ver pludselig højt helliget, og der er ting, 
der end ikke må nævnes ved derc.~ rette 
navn. Det bliver til en grim blanding af 
moraliserende hellighed, som slet ikke er 
ny i verdenshistorien, men alL~å også 
drivkraften for den ny politiske elite og 
dynamoen i den politiske korrekthed i 
dao o · 

Krigen i Kosovo var Natos første krig, 
siden det blev oprettet som en forsvars
alliance i 1949. Det er ikke en tilfældig
hed. at jeg lægger trykket på forsvarsalli
ance. For det var som sådan, Nato blev 
oprettet, og ikke som en aggressiv an
grebsalliance. Men Natos første krig blev 
en hellig korskrig. Eller rettere: en mo
ralsk korskrig. 

I 60'eme blev en amerikansk universi
tetslærer berømt i hele den vestlige ver
den for sine sange imod Vietnamkrigen. 
Han hed Tom Paxton. En af de mest 
kendte af dem var » What did you Jeam in 
school to-day«, og eleven svarede, som vi 
husker så godt: ,,Jeg lærte, at krig ikke er 
så slem« osv. 

l dag kan man vende den sang om og 
spørge: »Hvad lærte du på TV i dag, kære 
danske seer?(< 

» Vi læne, at krig slet ikke er krig, men 
fred, og at fred derimod er krig. Vi lærte 
at Blairs bomber er humanitære og kun 
rammer den onde Milosevic og hans 
kumpaner. Vi lærte, at vi har kæmpet i 
Tuzla og Kosovo, og en skønne dag får 
min søn også chancen. Måske i Algeriet 
og Tyrkiet.« 

Algeriet og Tyrkiet (på grund af kur
derne) er nok de mest nærliggende steder 
at gennemføre den næste korskrig. Der er 
ganske vist mange steder at vælge imel
lem verden over, hvis man skal følge den 

logiske konsekvens af Nato's ny formål 
og strategi. Navnlig i Afrika er der grund 
til indgreb. Somalia, Etiopien, Rwanda 
for blot at nævne et par eksempler. Du 
kan selv fortsætte opremsningen og tage 
de andre verdensdele med. 

Men Algeriet er nok trods alt det mest 
nærliggende sted. For Nato må følge lo
gikken fra Kosovo og stoppe massemor
der og den etniske udrensning i Algeriet. 
Ifølge de officielle tal er der tale om 
mindst I 00.000 dræbte? Og Tyrkiet er jo 
scl v medlem af Nato. og det er jo ikke så 
heldigt at føre krig mod ens egen all iancc
panner. 

Der er i sandhed steder nok i verden. 
hvor din og min søn kan få chancen - for 
at kæmpe Blairs og Clintons sag. Og Ny
rups ikke at forglemme, for den danske 
regeringschef bar på en sær duknakket og 
utiltalende facon gjort deres sag til sin og 
denned også til din og min. Brovtende og 
ud fra en mæt og sikker position i Køben
havn erklærede Nyrup serberne krig. Til
syneladende uden selv at vide det. 

Der er tale om et alannerende brud 
med traditionel Nato-politik. Det er en 
revolution, der er sket i dansk udenrigs
politik og dansk forsvars- og sikker
hedspolitik. Og intet som helst tyder p5, 
at Nyrup har gjort sig det klart. Det kan 
godt være, han bar gjort sig det klart mere 
privat hjemme bos sig selv og konen. 
Men der er ikke i offentligt regi tegn på 
nogen erkendelse i den retning. 

En ny internationalisme 
Blair kalder sin Kosovo/Serbien-politik 
for »en ny i,uerriati.ontdisme«. Et af disse 
svulstige og flot klingende begreber, som 
Blairs rMgivere er eksponer i at opfinde. 

Men hvad er det konkrete indhold i den 
»nye internationalisme«? I Blair-doktri
nen, som man har døbt den i England. 
Blair har præsenteret den for omverde
nen flere gange bl.a. i et indlæg i News-



week 19. april i år, hvori han med sine 
egne ord skrev: 

» Vi kæmper for en verden, hvor dik
tatorer ikke længere er i stand til ar hjem
søge deres egne folk med rædselsvæk
kende straffeaktioner for at beholde mag• 
ten. 

Vi har brug for at gJ ind i et nyt årtu· 
sind, lrvor dikrarorer ved, at de ikke 
ustraffer kan fortsætte med etnisk udrens-
11i11g eller under/rykke/se af deres folk 
uden risiko for straf I denne konflikt (Be
mærk: han siger ikke krig!), kæmper vi 
ikke for territorium, men for værdier. For 
en ny internationalisme, hvor brutal un· 
derrrykkelse af hele erniske grupper ikke 
længere vil blive tolereret. For en verden, 
hvor de ansvarlige for sådanne forbry· 
de/ser ikke har nogen sreder at skjule 
sig.« 

Det er jo ord, vi godt kender. Nyrup 
har flinkt gentaget dem i Danmark. Det er 
en forbløffende enkel ops.krift, de følger. 
De placerer sig selv i helterollen og ser
berne i den djævelske skurkerolle. 

Klangfulde ord med magisk kraft. Li
geså gratis og risikofri som de er hule. 
Del er hulheden, der giver den malmfulde 
kraft, og ordene gør stort indtryk på me
dierne, der tilsyneladende har suspende
ret både kritisk sans og sund fornuft. 

En skødesløs krig 
Der har været noget ulideligt skødesløst 
over den krig. Jeg tænker ikke blot på de 
kinesere, der blev dræbt, da den kinesiske 
ambassade i Beograd røg i luften ved en 
beklagelig misforståelse. Jeg tænker hel
ler ikke på lignende fatale fejl tagelser. 
Nej, jeg tænker på det makværk, 
grænsende til fusk og humbug, der sti.lc
ker snuden frem i Blairs legitimering af 
Balkankrigen. 

Det er Blairs historiske paralleller, der 
er noget farligt makværk. Han drager 
uden ophør og uden at rødme sammen
ligning med 2. verdenskrig. Med Hitler, 
nazismen, diktatur, holocaust, folkedrab, 
krigsforbrydelser m.m. 

Milosevic repræsenterer hele denne 
onde og dæmoniske side af krigen. Mens 
Blair og Clinton repræsenterer den anden 
side, den gode og medmenneskelige. 
Sådan bliver det fremstilleL Men hvad 
man end mener om Milosevic - en Hitler 
eller en Stalin er han i.lcke. Han er slet 
ikke i den vægtklasse. Har ikke det for
mat. for nu at sige det på den måde. 

En britisk bistori.lcer, Niall Ferguson, 
har i The Specunor 17. april lige ud sagt, 
at Blairs doktrin er »baserer pd en di
sti,ikt og dyb misforsråe/se af fortide11.« 

Efterhånden kan man tillade sig alt i 
del politiske liv, indenrigs som udenrigs, 

blot man henviser til. at det sker for at 
forhindre holocaust og forbrydelser mod 
menneskeheden. Eller noget andet fra 
dengang. Blairs historiske paralleller har 
været udtryk for så grove misforståelser, 
at også den israelske udenrigsminister 
har taget afstand fm dem. 

Den historiske sandhed er jo, at holo
caust nok fik en ende som et produkt af 
Nazitysklands nederlag. Men hverken 
Churchill eller Stalin erklærede Hitler 
krig på grund af holocaust eller det ind
holdsløse begreb »forbrydelser mod 
menneskeheden«. 

Churchill erklærede ikke Hitler krig på 
grund af holocaust • af den fortrinlige 5r
sag. at holocaust ganske enkelt var helt 
og aldeles ukendt på det t idspunkt. Chur
chill erklærede krig af nationale grunde. 
For at forsvare britiske interesser og det 
britiske folk, 

Den Røde Hær, der udgjorde »løver
nes skare« og vandt landkrigen under den 
2. verdenskrig, var loyale over for et re
gime, som allerede før krigen overhove
det var begyndt, havde myrdet flere af de
res egne folk end Hitler myrdede jøder. 
Russerne kæmpede tappert, selvop
ofrende og med dødsforagt imod Hitlers 
indtrængende tropper, fordi Stalin appel
lerede t il den menige russers kærlighed 
til »moder Rusland«. Det var en appel til 
det, vor tids politiske korrekthed foragte
ligt kalder nationalisme. Det var på grund 
af 11arionalismen, Hitler tabte krigen. Li
gesom det var på grund af dybe nationale 
følelser hos de folk, der trællede under 
den kommunistiske internationalisme, at 
Sovjet-imperiet til sidst kollapsede man
ge år senere. 

Blair og Wellington 
Blair og hans store stab af rådgivere har 
været fænomenale til at iscenesæue sig 
selv. 

Det viste sig bl.a., da han i december 
1997 markerede Storbritanniens overta
gelse af formandskabet i EU det følgende 
år. Det skete med alle de markedsførings
mæssige færdigheder og trompetskrald, 
glimmer og glamour, der har kendetegnet 
Blair og New Labour. Drivende senti
mentale logoer, højteknologisk dekora
tion og et signal om, at Blair havde 
samme overvældende format som den 
berømte general Wellington fra Napo
leonskrigene. Delle sidste synliggjorde 
han ved at bruge undergrundsstationen 
Wellington som det sted, han skulle 
møde TV. Blair hoppede energisk ud af 
togkupeen og ilede forbi skiltet med sta
tionens navn: Wellington. Så var den 
hjemme. 

Det kan man le eller græde over, som 

man behager. Men han er altså britisk 
premierminister, og han har en udenrigs
minister, der hedder Robin Cook og som 
er så betaget af sin navnelighed med den 
store berømthed fra Sherwood, at han 
,•irkelig tror, han er en Robin Hood. 

Hele denne indbildske og dybt senti
mentale selviscenesæuelse og barnagtige 
føren sig frem på offentlighedens skrå 
brædder · måske er Føreren sig frem et 
mere dækkende udtryk • er det ikke no
get, vi kender herhjemme fra også? 

Kan et så fatalt makværk, udført af en 
af verdens mest magtfulde statsmænd, 
overhovedet undgå at få konsekvenser, 
der rækker langt ud i tiden? Der er jo i.lcke 
fred i Kosovo, endsige på Balkan. Heller 
ikke nu. Verdens sande tilstand er stadig
væk, at krig og ikke fred er del mest nor
male. De kommende ånier vil højst sand
synlig indebære ny høst af bitre frugter i 
form af yderligere farlige konflikter • 
også på Balkan. 

»Live1 er des værste svineri. jeg har 
været ude for. og det er for galt, at Goethe 
aldrig med en stavelse har omtalt den 
kendsgemi11g,« siger en journalist i Tom 
Kristensens roman »Hærværk«. Og fra et 
bord i stamcafeen erklærer en anden 
harmfuldt: »Jeg vil ikke høre sandheden 
ved mit bord. Den er ;kke stueren.« 

Verden er ond og ikke det sort/hvide 
billede, som Blair og Robin Cook viser 
frem i deres propaganda. Og sandheden 
ja, den vil vi helst ikke høre, for den er jo 
i.lcke stueren. Det er vel også derfor, 
»propagandisteme« har så let spil, som 
historien synes at bekræfte. 

Er del utænkeligt. at fremtidens histo
rikere må konkludere, at Serbien/Kosovo 
1999 saue den kæde af begivenheder i 
gang, som førte til den tredje verdens-
kri ? g. 

Jørgen H. Hansen 

Balkanmuslimsk 
kampdoktrin 
»Den, der rejser sig mod islam, vil 
ikke høste andet end had og mod
stand«. 

Bosniens Præsident 
Alia /zerbegovic, 

Islamisk Deklaration. 
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DET MENER VI: 

Demografisk krig 
Kosovo-krigen har akwaliseret begrebet 
demografisk aggression eller krigs
førelse. Albaneme har jo ikke erobret 
Kosovo fra serberne ved gammeldags 
krig~førelse. Hvad den angår, har de al
tid været dygtige til at få andre - og altså 
senest NATO - til at føre deres krige for 
sig. Erobringen er i virkeligheden sket 
ad demografisk vej, nemlig ved at den 
serbiske befolkning gennem adskillige 
århundreder og ikke mindst det seneste 
gradvis er blevet fortrængt af og erstat
tet med albanere, som derved efter
hånden er blevet flertallet i området. 

Det tyrkiske herrefolk begyndte un
der de mange århundreders besættelse 
af Balkan at skabe disse muligheder for 
deres muslimske albanske renegater. De 
tyske og italienske okkupanter fonsatte 
under 2. verdenskrigs besættelse. ltalie
neme, der i 1939 havde besat Albanien 
og var besættelsesmagt i Kosovo, for
drev i hundredtusindvis af serbere fra 
Kosovo og lod dem erstatte med alban-

ske indvandrere. Det jugoslaviske kom
muniststyre efter 1945 hyldede multiet
niske doktriner og lod derfor ikke de 
fordrevne serbere flytte tilbage til Ko
sovo. Albanernes overvældende forme
ringsevne gjorde resten af arbejdet med 
at reducere serberne til et lille mindretal 
i det, der engang var et serbisk kerne
område. Nu fordriver de så med alle 
midler den beskedne serbiske restbe
folkning i en sluttelig »etnisk udrens
ning«, som NATO synes langt mindre at 
kunne eller ville forhindre end den for
udgående serbiske. Den albanske »demo
grafiske krig« synes således endelig at 
være føn igennem til fuldstændig sejr, 
uden at albanerne har måttet føre nogen 
krig i klassisk forstand. 

Dette bør gøre indtryk. I første om
gang synes det at have gjort det på 
grækerne. De har straks iværksat en ak
tkln for at indfange de hundredtusinder 
af albanere, der gennem de senere år il
legalt er strømmet over grænsen til 

Grækenland for at søge livsophold der, 
og vil sende dem tilbage til Albanien og 
fremtidig bevogte grænsen bedre mod 
invasionen. Grækerne har åbenbart ikke 
tænkt sig at lade albanerne gøre deres 
nordligeområder til et nyt Kosovo, men 
vil tværtimod forsvare sig i tide. 

Men også vi andre burde tage ved 
lære af det skete og forstå, at hvis vi let
sindigt blot lader fremmede masser 
strømme ind i landet og bosæue sig her 
med fastholdelse af deres egne for en 
stor del muslimske kulturer, åbner vi på 
længere sigt for deres demografiske krig 
og erobring af von land, som de absolut 
ikke har i sinde at godkende som von 
den dag, de er blevet mange nok til al 
tage magten og med »demokratisk ret« 
forlange deres »demografiske ovena
gelse« godkendt og forsvaret af del »in
ternationale samfund« på basis af 
»menneskerenighederne«. 

Den dag er Danmark blevet et nyt Ko-
sovo. S.D. 

Hitler og Muhamed 
Tidligere har Danskeren (1995 nr. 4 s. 2) 
bragt Karen Blixen-citater om ligheden 
mellem muhan1edanisme og nazisme. 
Det var den tekst, som Tøger Seidenfa
den henviste til i TY 2's udlændinge
høring i efteråret 95 i et forsøg på at dis
kreditere Den Danske Forening. [ Dan
skeren 1999 nr. 3 s. 14 blev anført Stor
muftien af Jemsalems ord om ligheden 
mellem muhamedanisme og nazisme. 
Per Stig Møller anførte i Berlingske Ti
dende 14/4 1996, at nazismens totali 
tarisme »rimer langt bedre med den mus-
1 imske helhedsopfattelse af samfund, 
tro, retsregler og politik, end det liberale 
demokrati gør.« Digteren Henrik Nord
brandt var også inde på emnet i Jyllands
Posten 21/4 1998. Hitler selv priste 
muhamedanismen i modsætning til kri
stendommens »slappe tolerance« (jf. 
Buh I & Glistn1p: Retssagen mod Islam
lobbyen s. 48). 

Hemdover må nævnes Edgar Alexan-
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ders kritiske bog »Der Mytbus Hitler« 
(Ziirich 1937), der tolker Hitler som 
»den nye Muhamed«. Ud fra Hitlers ord 
i Mein Kampf om nødvendigheden af 
sværdet og hadet som drivkraft for ud
bredelsen af nazismens lære, fasL~t§r 
Alexander (s. 225) disse sanunen med 
fanatisme og hysteri som »gmndele
menter i den nytyske muhamedanisme«. 
Han belægger sin analyse med bl.a. 
dette citat fra Mein Kampf: »Had er 
stærkere end uvilje, og drivkræfterne til 
de gevaldige omvæltninger på denne 
jord lå til alle tider mindre i en viden
skabelig erkendelse, der beherskede 
massen, end i en den besjælende fana
tisme og af og til i et hysteri, der drev 
den fremad.« 

Hitlers storhedsvanvid og profetfø
lelse, der ifølge Alexander med al øn
skelig tydelighed viser parallellen til 
Muhamed, fremgår af Mein Kampfs 
ord: »Så kan det ske, at århundreder, 

utilfredse med tilstanden af deres reli
giøse liv, længes efter en fornyelse, og at 
der af denne sjælelige trang opstår i du
sinvis eller flere mænd, der på grund af 
deres viden og indsigt tror sig kaldet til 
at løse denne religiøse nød og træder 
frem som profeter for en ny lære eller i 
det mindste som bekæmpere af det be
stående. Givetvis er også her i kraft af 
den naturlige orden den stærkeste be
stemt til at opfylde den store mission; til 
erkendelsen, at denne ene udelukkende 
er kaldet, plejer de andre som regel kun 
meget sent at nå.« 

Man aner, efter vor tids erfaringer 
med nazismen, hvad Arabien har følt og 
lidt i 600-tallet ved muhan1edanismens 
eksplosionsagtige fødsel. Og hvad vi 
kan komme til at opleve snan, under den 
globale muhamedanske genopvågnen, 
der igen vil finde sin fører. 

P.N.8. 



Brevkassen 
En stor del af den post, redaktionen mod
tager, indeholder ros til både redaktionen 
og foreningen for en god indsais. Vi tak· 
ker for de opmuntrende ord og bringer el 
par smagsprøver. 

En brevskriver fra Frederiksberg skri
ver blandt andet: Som mangeårigt med
lem afforeningen læser]eg ltvert m,mmer 
af Danskeren og benyt1er lejligheden til at 
udtrykke mi11 respekt og beundring for 
Deres initiativ. Et ægtepar fra Nordsjæl
land skriver blandt andet: Viføter trang til 
at sige tak for den indsats for Danmark, 
som fore11i11gen gør; ligeledes er vi Ulk
nemmelige for »Danskeren«, som giver 
oplysninger om de forlwld, som dagbla
dene ikke omtale,: 

En brevskriver fra Norge skriver blandt 
andet: Takk til redaksjonen i Danskeren 
mlmedltjelpere jtJr deres store og viktige 
i,u,sats med utgivelsen gjemiom sd numge 
år! Bare så trist at et så godt redigert og 
velskrevet blad likevel gir mig stort selt 
11egative følelser under lesningen. For det 
sørgelige faktum ser enda Ul jhr å være at 
de11 11egative uJviklingen heller ikke er 
snudd i Dtmnwrk. 

En brevskriver fra Ballerup kommeme
rer den grusomme halal-slagtning og kon
kluderer: Når ,m muslimerne desværre er 
her, vil det jo kedeligt 110k blive ved med 
at gå ud over de stakkels dyr, som fortsat 
vil blive slag1e1 pli dewie infame måde. 
De muslimer, der er her, bør spise grØJl.f
sager og ikke andet. 

En brevskriver fra Sønderborg påpeger 
godhedsindustriens løgnehistorier og ma
nipulation: F eks. efter TV udsendelsen 
STØT BALKAN. hvor indsamli11gsresul
w1e1 blev ca. 86 mil/. kr. fra 179.000 bi
dragydere. TV og visse aviser beke11dt
cJorde straks, at det svarede til, at hver 
dansker havde givet så og sd meget. me11 
der er som beke11dt flere end 179.000 
bulb. i Da,unark, hvilket må beryde, at ca. 
5 mil/. ikke har givet 11oget, eller ca. 16 k,: 
hve,: Sidste nye løgnehisUJrie, - Færøerne 
har samlet 2.5 mil/. kr. ind, hvilket svarer 
til. (li hver færing ltar givet 200 k,: til 
BALKAN. En skoleelev i 4. klasse kan 
regne ud. m ft,cit bliver 12.500 færinger. 
Da der er ca. 43.000 indb. pli Færøerne 
kan det forstJs. at ca. 30.000 ikke har gi• 
vet en kro11e. eller at alle har give/ 
62,50 ki: hver. 

En voksende del af posten er e-post. En 
færing skriver blandt andet: Det var inter
essa11.t at læse jeres hjemmeside. og der 
var mange kloge ord at lage stilling til. F. 

eks. er jeg fuldstændig enig i jeres beskri
velse af muslimer i Skandinavien. 

En e-post-skriver fra Tølløse rejser et 
spørgsmål, som vi vist alle stiller os selv 
og hinanden med jævne meUemrum: 
Hvad er den dybere årsag til, at man vil 
have Uwet Dtmmark mn til et multiemisk 
sanifund. Det er vel ikke bare penge tJg 
magt, der gør danskeren til land.if,,rræ
d.er. Er der e1 enkelt svar på, at politikerne 
gø,: som de gØr, og hvad er drsagen? 

Ja, hvorfor gør de det imod os? Skriv 
og lad os høre din mening. 

Til danske studenter 
»... Landsmænd og studenter, I herrer i 
åndens rige, har I aldrig, når I sang: 

'Vort gamle Danmark skal bestå, 
så længe bøgen spejler 
sin top i bølgen blå' 

følt det sanune hånende, indre spørgsmål 
som jeg: Hvad mener I egentlig med det? 
I vil jo ikke gøre noget for, atjert land skal 
bestå, og så kan det jo ikke bestå. Har I al
drig tænkt over det, så tænk over det nu og 
herefter og syng ikke med, hvis I ikke me
ner noget alvorligt med det. Ellers gør !jo 
blot nar af jer selv. • Ja, undskyld, men 
sådan er nu en gang livet! De værdier, 
men ikke vil værne om, mister man. 'Sit 
fædreland skylder man alt, hvad man kan 
udrette'. 

. .. « 
Skibsreder A.P. Møller i Srudenttrforwingen 
712 t942. 

Forræderiet 
gentages 
Kære I.D.L.M. 
Jeg har en kommentar til dit indlæg 
GRAA INVASION i DANSKEREN 
1999 nr. 3. (Digtet af Poul Sørensen • 
Derfor kom rotterne ind). 

Jeg forstår ikke din sætning: »Mod
standen mod den tyske besættelse lurede 
under o,•crfladen - selv hos de mest for
sigtige. I dag er det nærmest vendt om -
vores regering og de toneangivende på de 
fleste niveauer synger med i koret af 
»frelste«, og derfor tier mange danske og 
•bøjer nakken«. 

Jeg ved ikke, hvad det er, der en vendt. 
Hvis du hører til dem, der tror, at alle dan
skere var frihedskæmpere, og at disse 
havde regeringens støtte, kan jeg hjælpe 
dig med en del dokumentation, der kan 
re,•idere din opfattelse. 

Da J. Christma.~ Møller rejste til Lon
don i 1942, hvor han den 14. maj holdt sin 
første tale over BBC til Danmark, sagde 
han: »Jeg ved mange hjemme vil fordøm
me min handling, men i denne store tid 
må enhver handle efter sin samvittighed<<. 

Christmas Møller fik ret. Et enigt fol
keting vedtog en fordømmelse af hans 
handling. Vi havde en socialdemokratisk 
regering. der indgik pagt (Antikomintern
pagten) med Hitler. Vi havde en statsmi
nister, der opfordrede folk til at angive sa
botører. Vi havde en konge, der gang på 
gang advarede mod handlinger, der kunne 
skade besættelsesmagten. 

Der kom først gang i modstanden i 
1943, da enhver, der fulgte med i hvad der 
skete, kunne se, at det nationalsocialisti
ske system ville lide nederlag. Modstan
den kom ikke fra regering, folketing eUer 
fagforeninger. Sidstnævnte sendte med 
stor iver folk til Tyskland for at arbejde. 
(Læs Harry Motor »Hjulspor i Bakspej
let« side 67-70). 

På Christiansborg e.r der et relief, der 
viser frihedskæmperens situation. Fri
hedskæmperen kæmpede helt alene, mod 
en brutal ovennagl og mod sit eget lands 
regering. Der blev aldrig gjort op med for
ræderne. Vi lever stadig med en skarn, at 
folk ved det første frie valg efter krigen 
Stemte på de folk og ved alle valg siden 
har stemt på de partier, der også var og er 
garant for forræderiet. 

EB 
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Set på nettet mm -
FA I R Fairness & Accuracy In Reporting 

Oet er ikke kun i Danmark, at medierne er 
blevet en integreret del af de herskendes 
magtapparat. Den samme udvikling har 
fundet sted i USA, hvor medie-overvåg
nings-gruppen FAIR af samme årsag blev 
dannet i i 986. 

»De førende medier er i swdig s1ørre 
grad pot og pande med de økonomiske og 
poliriske magthavere, som de burde holde 
kritisk øje med« skriver gruppen på sin 
hje0101eside. 

Hjemmesiden »wwwiair.org/index.html« 
indeholder et væld af eksempler på medi
ernes svigL For eksempel bragte hjemme
siden i so0101er en a1tikel, »Rescue from 
the Memory Hole« om den glemte bag
grund for den serbisk/albanske konflikt i 
Kosovo. 

I artiklen, som har adressen »www. fair. 
org/extra/9905/kosovo.html«, oplyses for 
eksempel følgende: 

»For at fjerne enhver Jorn, for moralsk 
tvivl om NATO-aktionen begynder medi
ernes beskrivelse af konflikte11 med J 987, 
da S/obodtm Milbsevic begyndre at ud
nytte spændingerne i K<Jsovo til sine egne 
formål.~ I e11 baggru11dsartikel i New York 
1tmes d. 4141999 springer Michael Kauf
ma11 direkte fra 2. Verdenskrig til 1987 og 
skriver: »Konflikten lå stort set i hi indtil 
Hr. Milosevic fremprovokerede fjendtlig 
heder i 1989 ved at fratage Kosovo den 
autonome staJus provinsen havde i Ser
bien.« 

Men beslutni11ge11 om at ophæve Koso
vos selvstyre i 1987 var ikke ude11 grund. 
New Yor.k nmes-korrespondenten David 
Binder rapporterede d. 28/11 1982: »De 
voldelige aktioner, som startede fra Pri
stiMs U11iversitet i marts 1981 har kostet 
mange mennesker livet og har såret i hun• 
dredevis. Næsten hver uge er der tilfælde 
af voldtægt, brandstiftelse, plyndri11g og 
industri-sabotage, Øjensy11lig1 med det 
formål at drive Kosovos tilbageværende 
oprindelige befolkni11g af serbere og 
montenegrinere ud af provinsen.« 

David Bi11der beskrev d. 9/11 1982 et 
forsøg p(t at sætte ild til e11 12-drig ser
bisk dreng: »De11 slags overgreb harfået 
mange serbere til at flygte fra provi,isen, 
hvorved de bidrager til at opfylde natio
nalisters krav om et emisk rent albansk 
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Kosovo. Kilder i Beograd tm.,/år, at 
20.000 serbere og momenegrinere har 
forladt Kosovo siden optØjeme i 1981.« 

D. 7112 1982 citerede New York Times
korrespondenten Marvine Howe e11 ko
sovo-alba11Sk embedsnumd, som forta/Je, 
at albanen1e har et to-punkJs program: 
»Først skal der skabes et etnisk rem al
bansk Kosovo. Demæst skal Kosovo slås 
samme11 med Albanien, så et stor-Alba
nien kan blive etableret.« 

D. /Il i 1987 skrev David Bi11der i New 
York Times: »Etniske t,lbanere i regerin
gen har manipuleret med ojfe11tlige mid
ler og regler for at overtagejord. som til
hører serbere. Den ortodokse kirke er ble
vet angrebet og flag er blevet revet ned. 
Brønde er blevet forgiftet og kormMrker 
bræ11dt af Serbiske dre11ge er blevet over
faldet med knive, og unge emiske alba
nere er af deres forældre blevet opfordret 
til at voldtage serbiske piger. E.fterhti1uie11 
som serberne flygter bliver provinsen 
mere og mere det, som etniske albanere 
har krævet i årevis. og med særlig styrke 
side11 optØjeme i /981, nemlig et et11isk 
'rent' albansk Kosovo.« 

Det var sådanne overgreb. som var 
baggrunde11for Milosovi,·s tllle i 1987, i 
hvilken han Lovede at beskytte serbeme, 
og det var sdda,me overgreb, som senere 
førte til i11ddrage/se11 af Kosovos selv
styre. Intet af det1e baggrundsmateriale 
er indgl';et i den aktuelle dækning af Ko-

sovo, hverken i New York Times eller an
dre steder.. 

Blandt andre interessante henvisninger 
på hjemme.~iden kan nævnes en upåagtet 
artikel fra Chicago Tribune d. 23. maj, i 
hvilken advokat Walter J. Rockler, som 
var anklager ved krigsforbryderdomstolen 
i NUmberg efter 2. Verdenskrig, blandt 
andet skrev: 

»for at retfærdiggre vor morderiske og 
ødelæggende bombning af Jugoslavien er 
det naturligvis 11ødvendigt for USA at 
hævde, at serberne har optrådt inhumant 
og at præsident Slobodan Milosevic, den 
strste af de serbiske dæmoner. er en af de 
værste krigsforbrydere verden har været 
udsat for indiil dato. 

Det forsikrer præsident Clinton <>.< om 
ved jævn.Uge pressekonferencer, under 
hvilke han kaster sig ttd i polemisk angreb 
p,l Milosevic. Men råbet »krigsforbryder« 
tjener blot til al understrege, at de, som 
bor i glashuse, bør være forsigtige med a, 
kaste med ste1c 

Vi Jwr involveret 1Js i åbenbar militær 
aggressio11, vi har hæmningsløst angrebet 
e11 lille 1iation,førs1 ogfremmestfor at de
nwnstrere, at det er os der regerer verden. 
Det argument, at vi blot gennemtvinger 
imeniati.onal ni.oral ville, selv om det 
havde været sa,u/t, ikke have kunnet und
s!.,·ylde militær aggression og de omfat
tende drab. som de medfører. Det fritager 
ikke de, som er a,isvarlige for denne ag-

Kulmi1iationen på mange år albansk terror mod serberne i Kosovo: Lig fra e11 masse
grt,v med 42 serbere funder 1t.ær Pristina i august. Fra Internet l~vv.~serbia~iufo.comlnews 



gression,for strafskyldighed. 
Som en grundlæggende kiMe til i111er-

1wtional lov er Niimberg Tribunalets dom 
fra 1945-1946 over de ledende nazistiske 
krigsforbrydere klare og utvetydige. Vore 
l.edere henviser ofte til de,me dom og ro
ser den til skyerne. Men tydelicvis har de 
aldrig læst den. Den !tuernationt,le Dom
stol erklærede: 

At påbegy11de en a11grebskrig er de,for 
ikke blot en intemationalforb,ydeLte, det 
er den største af alle imemationale for
biydelser, som adskiller sig fra andre 
krigsforbryde/ser ved, at den indeholder 
summen af alle de andre. 

I Niirnberg gennemtvang USA og Eng
land at nazi/ederne blev anklaget for at 
have planlagt og gennemført en angrebs
krig. Rettens præsident Robert Jackson, 
som var leder af USA's anklagere. ftist 
slog. at det at starte e" angrebskrig er en 
forbrydelse og at i11ge11 politisk eller øko
nomisk situation kan retfærdiggøre det. 
Han erklærede ogsd, al »hvis visse hand· 
tinger i forbuule/se med overtrædelse af 
traktater er for/11-ydelser, så er de forbry 
tleL,er hvademen USA begår dem eller 
Tyskland begdr dem, og vi er ikke parate 
1if at fastlægge e11 standard for kriminel 
opførsel overfor andre, som vi ikke selv er 
villige 1i/ at sul til regnskab overfor. 

FN har el tilsvarende syn på aggres
sion. Artiklerne 2 (4) og (7)forbyder iiul
trængen i ethvert andet lands myndig" 
hedsomrlide og trusler om magtanven
de/se eller brug af magt mellem stater. 
FNs Generaiforsamli11g understreger i Re
solution 2131, »Deklaration om lmerven
tio11.t Utilladeliglied~ det sy,isp,mkl, at en 
hvilken som helst milifær intervention i et 
andet land er t1ggressio11 og en forbry
delse, som ikke kan reifærdiggøres. 

A1 sæue e,, NATO-etike11e på en ag
gressiv politik og handli11g giver ikke 
denne handling nogen form for accept. 
Det er simpeltlte11 e11 pervertering af 
NATO-Traklllten, som blev stiftet som en 
forsvarst1llia11ce 1mder FN's Pt1g1. 

Den Nordatlantiske Trak1a1 forplig1ede 
sine underskrivere til al afstå fra !rus/er 
eller /,rug af magt pli nogen som helst 
måde, som ikke er i overensstemmelse 
med FN's formål, og den anerkendte ud
trykkeligt »Sikkerhedsrl/de1s ,msvar ( FN's) 
for opretholdelse af i11tematio11a/ fred og 
sikkerhed«. Ved al starte bombning uden 
FNs godke11delse har USA og NATO kræ11-
ket dew,e forpligtelse. 

Ogst, fra en anden synsvinkel udgør 
USA., og NATOs bombning en vedvt1rende 
krigsforbryde/se. I modsæming til hvad 
vore plt111/æggere tror. så er hæmnings
løs bombning forbudt i henhold til i111er-
1,a1ional ret. At bombe e1 lands ilifrastruk-

What•s FAIR? What•s New? Search 
E-mail list Who's Who Contact Us 

tur - vandværket; elektricitetsværker. brt,
er, fabrikker, TV- og radiostati<mer - ka11 
ikke a,ises for a,,greb pli militære ins1a/
latifmer. 

Vore bombninger /,ar desude11 kostet el 
stort antal civile mennesker livet og med
ført civile ødelæggelser iøvrigt. Det kræn
ker en anden standard. I vores stræben ef 
ter humanitære idetiler har vi nu dræbt 
hundreder, hvis ikke tusinder af serbere. 
mo11te11egrinere, og albanere, endda 
nogle kinesere. 

Foruden at sønde,rive FN-pagten og at 
pervertere NATO's formål /u,r Clillf()f/ 
også kræ11ke1 mi,ulst to paragaffer i USAs 
grundlov. Ifølge paragraf i, afs11it 8, i 
grundloven er det Kongressen, ikke præ• 
sidemen, der har magten til at erklære 
krig og M .straffe krænkelser mod imema
tionale regler. I blade! "The Fedemlist" 
110. 69 påpe8ede Afe:wuler Hamilton en 
af forskellene mellemfortidens monarkier 
og nutidens præsidentstyre: En konge 
kunne bru8e su, hær som det passede 
Jumz., en præsidellt har ikke en sådan 
uindskrænket magt. Ifølge paragraf VI i 
gru11tlfoven er traktater mere end /Jlot 
bunker af papir, såden som vi nu synes at 
mene. De er en del af USA's overordnede 
lovgivning. 1\1e,i i vor tid km1 en dvask 
Kongres, som udelukkende synes at ime
ressere sig for seksuelle fejltrin, ,ueppe 
forvellles 01 gennemtviilge fo1ft1111ings
mæssige forholdsregler. 

Man kan heller ikke forvente sig noget 
fra medier11e. Joumalisteme forlader sig 
pt, de nøje udvalgte meddelelser fra Præ
sidemens Kontor, Pentagon og NATO og 
ser de1 som deres pligt t,t tilføje farverige 
detaljer til de officiellefremstilling af ser
bisk grusomhed. Således er en presseoffi
cers 1a11ker om. ,u en 11ypføjet mark • se1 
fra JO kilometers højde, måske Iauuie 
være gerningssted for en massakre, blevet 
præsenteret som en nyhed. 

Forestillingen om at humanitære kræn
kelser kan afbødes ved hjælp af tilfældige 
Øllelægge/ser og drab udført med avance
ret teknologi er i høj grad betænkelig. Det 
er blot et pliskud for vor arrogallle hæv
delse af dominans og magt s1ik imod in
temational ret. Vi opsliller krav ,,g regler, 
som der ikke kan forhandles om, og gen
nem/vinger dem med militær magt. Det 
leder tankente hen på Henrik lbsens be
mærkning: »Brug ikke fremmedordet 
'ideal'. vi Ju,r selv det udmærkede ord 
'løgn'.«« 

Hvorfor NATOs krig mod Jugoslavien 
ikke bliver vurderet af Krigsforbryder
domstolen i Haag, mere end antyde.~ i ci
tater af NATOs talsmand Jamie Shea, som 
hjemmesiden hem•iser til på adressen 
» h up ://j mist. la w. pi tt.edu/hayden.htm «: 
På et spørgsmål fra Human Rights Watch 
om, hvorvidt NATO forventede at blive 
anklaget ved Krigsforbryderdomstolen, 
svarede Jamie Shea: 

»NATO er en ven af Domstolen. Det er 
NATO-landene, som /,ar betalt for etable
ringen af domstolen, vi er blandt de 
største bidragydere, og vi stØtler dagligt 
donistole11s aktivitel. Nej, vi fon,enter 
hverken anklager nwd politiske ledere el
ler militært personel.« 

Bombe! serbisk hospital - e,1 del af 
NATO's »Jwmanitære« krig. 
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Det tyvende århundredes 
udskejelser 
En gennemgang af to bøger, der giver erkendelse af det moderne ideologiske vanvid, 
som i stadig nye skikkelser hylder erstatningsreligioner. Senest i form af den multiet
niske utopi. Resultatet er altid død og ødelæggelse. 

Vo11 århundredes totalitære ideologier 
analyseres af den ledende franske »nye 
hØjre«-filosof Alain de Benoist i bogen 
»Communisme et nazisme« (Paris 1998. 
151 sider). Et hovedproblem er selvfølge
lig den stadige udbredte sympati for af. 
gørende elementer i kommunismen. 
skønt den reelt har kostet mindst tre gan
ge så mange ofre som nazismen. Allerede 
vedr. dette tal fremgår den forskel, som er 
i behandlingen af nazisme og kommu
nisme: Det dislrnteres frit og uden gensi
dige mistænkeliggørelser, om antallet af 
dødsofre i Sovjet var 20 eller 66 mio. el
ler noget helt tredie. mens ethve11 spørgs· 
målstegn ved det fas tslåede amal ofre for 
nazismen stemples som odiøs »revision
isme«. De to ideologiers ofre synes ikke 
at være lige meget værd: Jødiske ofre for 
nazismen må ikke »relativeres«, mens 
kommunismens ofre opfattes »blot« som 
ofre på linie med så mange andre gennem 
historien. 

Og mens nazismen anses som ond i sit 
udgangspunkt, er det trods I 00 mio. ofre 
stadig god tone at fremhæve kommunis
men som et godt projekt, der blot kørte af 
sporet. Nazismen og kommunismen er 
imidlertid ligefuldt to messianske ideolo
gier, der vil det bedste for en udvalgt del 
af menneskeheden. Endog er kommun is
men her mest absolut i sin fjendeudpeg
ning, fordi nazismen kun udelukker fjen
der af racefællesskabet, mens kommu
nismens projekt er grænseløst og derfor 
må udelukke modstandere af menneske
heden som sådan. Helt ligesom nutidens 
menneskerettigheds-forkæmpere, der ikke 
kan fatte, at nogen kan være imod deres 
projekt og derfor viser maksimal intole
rance. Typiske udslag af den velkendte 
mentalitet, der opdeler ideer i »gode« og 
»onde« i stedet for sande og falske. 

De i sig selv »gode« ideer er ofte falske 
og får således katastrofale konsekvenser i 
virkelighedens verden. Ofrene kan selv
følgelig være ligeglade med den ånd. de 
er udføtt i. Men der manglede vel at 
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mærke heller ikke uegennyttig idealisme i 
nazisternes rækker: Waffen-SS talte 
368.000 udenlandske frivillige. De inter
nationale Brigader kun 35.000. Begge 
ideologiers forkæmpere kunne såvist 
have udtalt følgende selvretfærdige er
klæring, trykt i bladet for konununister
nes politi i Kicv 1919: • Vor moral er uden 
fonilfælde, og vor humanitet er absolut, 
for den er begrnndet i et nyt ideal: tilintet
gØr enhver form for opposition og vold. 
For os er alt tilladt. for vi er de første i ver
den til ar løfte sværdet. ikke for at under
trykke eller gøre til slaver, men for at be
fri menneskeheden fra sine kæder. Lad 
blodet flyde i strømme!« Lenin delte helt 
denne mentalitet, så der var ikke tale om 
en »fejlkurs<<. Hvis Lenin ikke var rigtig 
kommunist. hvem var så? 

I 1939 var der ansat 6.900 personer i 
Gestapo, mens der var 350.000 i den sov• 

jetiske modpart NKVD. Det lykkedes 
kommunisterne at gennemtrænge deres 
samfund langt mere effektivt end 
nazisterne. Seh• de fleste af de ofre, som 
normalt tilsktives »Den store Fædre
landskrig« 1941-45, der gav kommuni
sterne så meget sympati i Vesten, skyldtes 
deres egen terror. Alligevel findes der i 
Frankrig en »rue Dzerj inski«, opkaldt ef
ter grundlæggeren afkommunisternes po
liti, men ingen kan forestiUesig en vej op
kaldt efter Himmler. Den franske premi
erminister Jospin er >>stolt« over at have 
kommunister i sin regering. mens ethven 
nazistparti er forbudt i Frankrig. Kun når 
Lidligcrc kommunister kritiserer kommu
nismen, vinder det gehør; når andre gør 
det antydes altid »mistænkelige« motiver. 
11dligere kommunister anses måske for 
særlig pålidelige, fordi de tidligere så ind
lysende har fejlet? Mod andre anvendes i 
hven fald den falske identitetssætning ef
ter modellen: »De Gaulle var imod kom
munismen. Hitler var det også, altså de 
Gaullc = Hitler«. 

Den i dag herskende mentalitet har mo
ralsk taget stilling for kommunismens 
mål ud fra devisen. at mennesket trods alt 
grundlæggende er »godt«. Ud fra denne 
overbevisning er selv den, der begår den 
mindste fej ltagelse, et »ufatteligt mon
ster«. Komrn.un.ismens sammenbrud har 
blot styrket det liberale Vesten i troen på, 
at den er udvalgt til at realisere det fælles 
ideal. Dermed er den totalitære trussel op
stået i en ny, i det ydre »blød« skikkelse. 
Som George Orwell sagde: » Venstre
fløjen er antifascistisk, den er ikke antito
talitær«. I dag er vor såkaldte elite i sin 
åndelige dovenskab blevet instrument for 
»antifa._,cismen«, for det er altid lettere at 
identificere fo11idens onder end nutidens. 
Verden har med Benoists ord mere end 
nogensinde behov for et absolut onde, 
som samtidig er en anledning til at for
kynde en minimums-moral. »Den aktu
elle nazisme-modstand er noget sen og 
uden nogen som helst fare. Den eren rcli-



gions-erstatning<(, konstaterer historike• 
ren Ernst Nolte. Den besidder imidlertid 
en indlysende nytle. Som den franske 
kommunisme-ekspert Fran~ois Furet ud· 
trykle det, vil eftertiden utvivlsoml for
bavses over. at demokratierne har opfun
det så mange nazistiske og fascistiske 
trusler, efter at fascismeme forlængst er 
besejret. Det skyldes, at så længe demo
kratierne holder fas t i antifascismen, må 
de bestandigt besejre en fjende, som sta
digt genfødes. »At gøre en opdigtet fas
cisme til en allestedsnærværende trussel 
skaber accept af alle fejlfunktionerne og 
sygdomstegnene i nutidens verden. Over
for det 'absolutte onde' fremstår de som 
mindre onder.« 

Det var denne indbildte trussel, der be
tegnende fik mange af Vestens intellektu
elle Lil at holde fas t ved Sovjet, indtil un• 
dertrykkelsen derovre svækkedes. Disse 
mennesker, der i dag sidder på magten 
overalt i Vesten. er to talt skruppcll,isc, når 
de føler deres ideologiske bastioner truet. 
Så vil de forsvare metoder, der fik selv 
Hitlertil at ligne en dilettant i mord og un
dertrykkelse. 

Totalitarismens nye ansigter 
De »tolerantes,, undertrykkelses- og ter
rormentalitet fremgår knivskarpt i bogen 
»Destructive Generation. Second ThoughLS 
About the Sixties« af Peter Collier og Da
vid Horowitz (New York 1996. 398 si
der). Allerede et klassisk værk om 68'er
generationens katastrofe - skrevet af to, 
der selv var med. I en række poruæner af 
»progressive« aktivister og bevægelser 
stilles arvtageme til 30'rnes Stalindyrkere 
i et nådesløst afslørende lys. De naive 
dyrkere af »gode« ideologier, som kon
fronteret med virkeligheden kommer 
uhjælpeligt Li l kot1. Hvorfor deres forsva
rere bliver aggressive og intolerante un• 
dertrykkere for derved at bevare illusio
nen. 

Collier & Horowitz koncentrerer sig 
om USA, hvorfra de præsenterer de vol
delige grupper af so11e og deres sympati
sører, som i den almindelige bevidsthed 
står som mere eller mindre heroiske op
rørere mod et racistisk samfund. I realite
ten var de dybt kriminelle terrorister, for 
hvem »sagen« kun var en undskyldning 
for mord og berigelseskriminalitet. Vigti
gere end disse grupper selv er dog de na
ive »humanitære« idealister, som har legi
timeret del brutale gadens parlament i of
fentlighedens øjne. Her giver Collier & 
Horowitz som et markant eksempel et 
nærgående portræt af en kvindelig advo
kat, som har specialiseret sig i de »under. 
tryktes« sager • en, for hvem alle krimi-

nelle er uskyldige ofre for omsLændighe
der, og for hvem fængsler simpelthen er 
tegn på, at Amerika er ved at blive en fas
cistisk stat. 

Igen og igen fremtræder den uforbe
derlige brutalitet og kynisme hos dem, 
hun har ,•iet sit liv, men intet kan rokke 
hendes overbevisning om at være på de 
»godes« side. Et ifølge Collier & Horo
witz typisk træk ved det »progressive« 
verdensbillede er netop denne tro på, at 
erfaringens kendsgerninger er underlegne 
i forhold Lil en skjult »sandhed« - hvorved 
man alt id bliver parat til at omforme vir• 
keligheden, så den kommer til at passe til 
denne ide. 

Alle de politisk korrekte akademiker
kvinder, der støttede de sorte bander, 
havde et romantiserende, næ1mest seksu
elt forhold til deres klienter og deres voJ. 
delige løsninger, ligesom teenagere over 
for fihnstjemer. De så en livsopgave i at 
beskytte disse ædle riddere. Hvem kom
mer ikke til at tænke på Elisabeth Arnold. 
Marianne Jelved, Margrete Auken. Mimi 
Jakobsen osv. og deres fascination af 
unge eksotiske »forfulgte frihedskæm
pere« fra Mellemøsten? Det kvindelige, 
sentimentale element i 68'ernes ellers no
get abstrakte godhedsideologi kan ikke 
ignoreres som inspirator. 

For vor kvindelige advokat endte ro
mantikken dog brat, da hun i 1979 blev 
totalt invalideret af pistolskud fm en af 
sine klienter. Den skæbne. som de »stak
kels« ofre så længe havde beredt andre, 
havde nu ramt hende selv. Der skete da 
det intere.~sante, aL alle hendes politisk 
korrekte kolleger, som havde tilbragt de
res karriere med at fordømme retssyste
met som et insLrument til race- og klasse
mæssig undertrykkelse, pludselig sympa
tiserede med politiets og domstolenes be
stræbelser. Alle var nu nervøse for, at en 
eller anden borgerrettighedsjurist skulle 
konune og få forbryderen frigivet på en 
procedurefejl. Akkural ligesom de selv 
havde gjort så mange gange - hvorefter 
forbryderue næsten altid kon efter myr
dede et nyt offer. Selvransagelserne tog 
fart. 

Vor hovedperson selv lukkede sig som 
invalid inde med en bevæbnet vagt og en 
pistol, som hun ofte trænede med. Gæster 
måtte kun komme efter at have taget di
verse omveje for at ryste eventuelle for
følgere af. Hun levede kun for at få sat sin 
overfaldsmand bag tremmer. Adspurgt 
om hun ville genoptage Sil gamle kald 
sva.rede hun: »Ah nej. Jeg vil aldrig gøre 
det igen. Så dum er jeg ikke.« Den pro
gressive ideologi var kort sagt brudt totalt 
sammen, da dens konsekvenser ramte de 
troende selv. 

Påskuddet til amokløbet 
Men de neste 68'ere mærkede trods alt al· 
drig konsekvenserne selv og for~satte tro
ligt støtten til banderne. Ville man ikke 
støtte disse »revolutionære«. var man 
simpelthen »racist«. Politimordere blev 
dyrket som særlige helte, især hvis mor
det blev begået usædvanligt makabert. Alt 
der repræsenterede det officielle USA var 
jo fascistisk, imperialistisk, årsag til alle 
verdens onder, og ethvert tiltag der bragte 
dets sammenbrud næ1mere var berenigeL 

Det var Vietnamkrigen - symbolet på 
det unde1trykkende Vesten · , der grund
læggende legitimerede udskejelserne, og 
Collier & Horowitz erindrer selv den ræd
sel de følte ved tanken om, at krigen en 
dag ville stoppe· og tomheden. da det en
delig skete. »Er der et liv efter krigen?«, 
var det udbredte spØrgsmål blandt 
68'erne. Hvad skulle berettige hadet mod 
alle »magthaverne«, når krigen var forbi? 
Senere har man som bekendt fundet sta
dig nye anstødssLene at »kæmpe« imod, 
og den endelige frelse synes at være fun
det i menneskerenighedernes evigheds
maskine. Men dengang var freden et pro
blem. Derimod var det kun et problem for 
de færreste - deriblandt Collier & Horo
witz -, at Nordvietnams terror efter sejren 
i løbet af to år kostede lige så mange ofre, 
som USA's krig gennem elleve år havde 
kostet. 

Nord-Viemams leder Ho Chi Min.h 

Vestens undergang målet 
Tresseroprørernes overordnede program 
var klart: Det var ikke tanken at skabe en ~ 
perfekt stat efter marxismens principper, 
men at frenune et kaos, som skulle lem-
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læste Amerika og til slut stille det i et af
hængighedsforhold, der ville blive admi
nistreret af en moralsk overlegen Tredie 
Verden. Årtiet sluttede da også med et 
»stort brag, der gjorde samfundet til en 
mængde splittede grupper, interesseorga
nisationer og nyskabte 'minoriteter', hvis 
eneste fælles overbevisning var, at Ame
rika var skyldig og utroværdig.« Efter at 
have tabt klassekampen er venstrefløjen 
nu via sin »kulturkamp« farligt tæt på at 
anerkende racekampen. Denne tilstand 
har efterhånden bredt sig til hele Vesten. 

Collier & Horowitz erkender deres 
egen mentalitet som oprørere: »At tvinge 
Amerika til global retræte var for os ble
vet det højeste gode, og vi var villige til at 
nå dette mål, som et af tidens odiøse slag
ord lød. 'med ethvert middel, som måtte 
være nødvendigt'.« I dag er 68'ernes mid
del som bekendt indvandringen, idet de 
med den tyske dramatiker Botho Strauss' 
ord er »venlige over for fremmede, ikke 
pga. de fremmede, men fordi de er forbit
rede mod vort eget og hilser alt, der øde
lægger det, velkommen ... « 

Denne venstrefli,j løser typisk sit for
ræderis moralske problem med troen pli, 
at det bidrager til at lemlæste et Vesten, 
der undertrykker resten af menneskehe
den. Og denne femtekolonne er eliektiv 
pga. dens bedrageriske lagdeling af det 
apparet, den virker igennem, fordi medi
erne mangler ihærdighed i at sætte 
spørgsmålstegn ved dens forstiUelse og 
desinfonnation. 

Særlig i USA kaldes. som Collier & 
Horowitz skriver) enhver blot nogenlunde 
ihærdighed i imødegåelsen af de politisk 
korrektes urimeligheder »McCarthy
isme,,. Angsten for således at blive udråbt 
har endog medført den abnormitet, at kom
munistpartiet som det eneste parLi i USA 
ikke har lovpligt til at opgive sine valg
kampsdonorer, idet det jo kunne opfattes 
som »McCarthyistisk« chikane. Senator 
McCarlhys inkvisitoriske fremgangs
måde var dog netop begrundet i. at kom
munisterne skjulte hvem og hvad de var -
idet de præsenterede sig selv som progres
sive og patrioter, mens deres hemmelige 
handlinger afslørede helt andre værdier 
og hensigter. Som Collier & Horowitz 
påpeger, var næsten alle dem. McCarthy 
forhørte. kommunister - men dengang 
som i dag er det ved manipulation lykke
des landsforræderne at fremstå som for
fulgte uskyldigheder. 

Oprørerne ved magten 
Et væsentligt skridt nærmere deres mål 
kom tresseroprørerne. da de selv fik magt. 
Som Collier beretter i et personligt erin
dringskapitel: »Jeg så mange af mine 
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gamle kammernter lave ansøgninger til de 
universiteter, som det ikke var lykkedes 
dem at brænde ned, så de kunne få høje 
akademiske grader og sprede de ideer, 
som var blevet diskrediteret på gaderne, 
under et akademisk dække. Det, den tyske 
venstrefløjsaktivist Rudi Dutschke kaldte 
'den lange march gennem institutionerne', 
var begyndt.« 

Et eksempel på et 68'er-regime en mi
niature, som det nu også kendes i Europa 
på nationalt plan, giver Collier & Horo
witz med bystyret i Berkeley, Californien 
- selve de moderne ideologers Mekka. 
Borgmesteren fører politik i en pSeudo
verden, hvor internationale emner domi
nerer. Et kæmpe bureaukrati har forårsa
get et skattetryk på omtrent del dobbelte 
af det nonnale. På et byrådsmøde, hvor 
palæstinenserne og den internationale 
moral blev diskuteret, måtte en præst gøre 
opmærksom på trafiklys, der ikke vir
kede. Og en hjemløs tilhører råbte: »Sørg 
for jeres egen by først '« Men uden virk
ning. Collier beretter, at sidste gang han 
besøgte byen var hovedstrøget oversvøm
met af en defekt kloak, og folk måtte vade 
forsigtigt gennem skidtet. logen gjorde 
noget ved det. Man kommet· her uvæger
ligt til at tænke på vort eget sindbillede på 
denne moderne civilisation. Roskildefes
Livalen, hvor de sanitære forhold kan lug
tes i fly en kilometer over fes tpladsen. 
Selve kulturens sammenbrud gjort til 
dens højdepunkt ... 

Ideologernes fallit 
Overalt har venstrefløjen siden 60'erne 
forsvaret de destruktive fanta.~ier om him
len på jorden. De har opdaget, at de ikke 
var så magtesløse, som deres teorier for
talte dem, og de har brugt denne magt til 

at forårsage umådelig skade på Vestens 
vætdier og institutioner. Og når utopierne 
er brudt sammen, er det altid onde kræf
ters, aldrig ideologiens eller deres egen 
skyld. Ligesom »racismen« nu siges at 
være skyld i. at den nmltikulturelle utopi 
ikke fungerer. Som Collier & Horowitz 
skriver: »At frembringe uskyld ud af 
skyld: Det er venstrefløjens evige arbejde. 
Radikalismen& :sande geni er deos kon
stante omskabelser og geuopdukken i nye 
forklædninger. Glem bare, at de afkastede 
skind, den efterlader sig, er de indtørrede 
efterladenskaber af død og ødelæggelse 
forårsaget af dens tidligere engagementer. 
For venstreorienterede eksisterer kun 
imorgen. De taler aldrig om det onde, de 
har gjort ( ... ), end ikke overfladisk for at 
antyde, at det har øget deres moralske 
følsomhed. Men de er altid ivrige efter at 
diskutere det kommende utopia. Således 
er de villige til at kritisere enhver revolu
tion, undtagen den, der for tiden er i gang 
- den eneste hvor der stadig er et valg. De
res modstanderes ugerninger må aldrig 
glenunes. men deres egne kan aldrig rig
tig huskes.« Venstrefløjen er ondartet, 
fordi den aldrig gør sit regnskab op. Den 
går bare videre mod sit næste mål. De 
venstreorienterede nægter at lære af histo
rien simpelthen fordi de ønsker at gentage 
den. De er altid »kritiske« over for sidste 
års revolution i teorien og altid solidariske 
med det kommende års i praksis. (Tanken 
falder her på vore multikulturelle Week
endavis-skribenters opgør med kommu
nismens medløbere ... ). 

Efter at de havde erkendt denne menta
litet, begyndte Collier & Horowilz at 
tvivle på, om venstrefløjen overhovedet 
havde en fremtid. Ifølge selve sin natur 
var den dømt til altid at gentage sin fortid. 
Som David Horowitz skriver, er virkelige 
følelser i den progressives hjerte erstattet 

Mao 



med politiske fantasier, nutidige fælles
skaber erstattet med fremtidige illusioner, 
og mennesker af kød og blod benægtes til 
fordel for ideen om en menneskehed. der 
er vigtigere end menneskeheden selv. 

Problemet for modstandere af alle 
disse utopier har hele tiden været, at de 
ikke har kunnet være modstandere af 
disse uden at fremstå som »reaktionære«, 
fordi de ikke har en bedre ide at tilbyde i 
stedet. Det er dog også selve denne 
stræben mod et ophøjet mål, der er gal. 
Den væsensforskellige indfaldsvinkel på 
tilværelsen består i omsorg for de menne
sker, man lever iblandt her og nu. Det af
kald på ideologien, som dette fordrer, gi
ver imidlertid et eksistentielt tomrum. 
som ideologerne altid vil stritte imod. Det 
er svært at gå fra at være Historiens Ud· 
valgte til blot at være en samling almin
deligt menneskeligt støv, dømt til at for
svinde i den generelle tilintetgørelse. Dø
delig, ubetydelig. ufattelig lille. 

Historien fra 30'rne over 60'erne til i 
dag dokumenterer, at det ikke er medfø
lelsen, der motiverer venstrefløjen . Den 
er totalt ligeglad med de lidelser, dens ge
nerationer har forårsaget. Derimod er den 
moLiveret af den totalitære Ide, som er 
vigtigere end virkeligheden selv. Venstre
fløjen er motiveret afldeen om fremtiden, 
hvor alt er forandret, og den evige nutids 
realitet tilintetgjort. Alt menneskeligt af 
kød og blod er venstrefløjens ophøjede 
Id6 fremmed. Det repræsenterer jo blot 
den fortid. som skal kasseres. Det er 
denne ideologiske bevidsthed, der gør 
ærlige progressive og velmenende huma
nister til massemordere, om det så er 
30'rnes stalinister. 60'ernes maoister eller 
90'ernes multikulturalister. 

Peter Neerup Buh/ 

Lenin 

Besøg net-tidsskriftet »Frontpage« re
digeret af Peter Collier og David Horo
witz på www.frontpagemag.com 

Det høje C 
- med det dybe fald 
En konservativ grundholdning i politik 
behøver ikke at have noget med Det kon
servative Folkeparti at gøre. Mange vil 
endda med overbevisning hævde, at par· 
tiet ikke har andet end navnet til fælles 
med konservatismen. 

Et er i hvert fald lige så sikkert som 
imamens forbandelser over den vestlige 
verden i fredagsbønnen: Der er flere kon
servative vælgere, end der er vælgere, der 
stemmer på Det konservative Folkeparti. 

Man behøver blot at tænke på et tal. 
Nemlig antallet af konservative vælgere. 
Da Schlilter i 1975 erklærede, at »nul
vækst« er det rene blændværk, lagde teg
neren Bo Bojesen følgende uigendrive· 
lige logik i munden på Ninn-Hansen: 

»Jeg er bange for. du ta'r fejl. gamle 
ven. Kig pt1 vores medlemstilgang.« 

Vi er alle konservative 
Det konservative ligger nemlig dybt i fol
ket. »Kongernes konge,, i det danske kon
servative parti, John Christmas Møller, 
blev berømt for som led i den politiske 
taktik at sige: )> Vi er alle socialister«. 
Men han kunne lige så godt have sagt: • Vi 
er alle konservative.« 

Ordet kommer af det latinske conser
vare, at bevare. Og mennesker ønsker i al 
almindelighed at bevare. De vil ikke lave 
om på noget alene for at lave om på det. 
Heller ikke selv om det er gammelt. 
Tværtimod er det i sig selv et stærkt argu
ment for a1 bevare det, for så har det jo i 
praksis beslået sin prøve og er derfor be
ståe,uu. 

På det sidste gruppemøde i juni I 990 
sluttede de konservative af med en lettere 
omskrivning af De Gyldne Løvers slag
sang, der bl.a. indeholder linjerne, hv<>r· 
fra Ditlev Tamm har hentet titlen til sin 
bog: 

• Vi er ikke som de andre 
vi er mere for os selv' 

hvad tænker han, vores vælger, 
kan han tage det høje C.« 

Det har »han« åbenbart ikke kunnet, 
for det høje C, det vil sige konservatismen 
i Det konservative Folkepartis klæde
dragt, har spillet fallit og er blevet til et 

dybt fald. Det behøver ikke nærmere be
grundelse eller beviser. 

Ditlev Tamms bog udkom netop som 
der igen var ballade hos de konservative. 
Gud, konge og fædreland ved for hvilken 
gang. Det var Pia Christmas Møller, der 
blev ... ja, hun blev vel simpelt hen dolket 
i ryggen for at sige det lige ud, ved noget 
der mindede om et husarkup. Som Svend 
Auken i sin tid blev fældet af Nyrups hu
sarer. Hvis folk falder fra i lede ved poli· 
tik, er der ikke noget at sige til det. 

Tamilsagernes land 
Tamm er professor i retshistorie ved 
Københa,•ns Universitet. Bl.a. blev han 
kendt for sit tobindsværk om »Retsop
gøret efter besættelsen«, der udkom i 
1984 og i en ny udgave 1997. 

Det er ikke uinteressant og ligner en 
tanke. at netop en retshistoriker skriver 
Det konservative Folkepartis historie her i 
tarnilsagernes land. Ditlev Tamm er en 
pæn mand, der ikke lægger skjul på, at 
han har sympati for et konservativt, tradi
tionsbærende parti. og at Poul Schlilter 
bar været en af de store skikkelser i de 
konservatives historie og lidt af en poli
tisk helt for ham. 

Det er en grundig bog, en pæn bog, 
Tamm har skrevet, og man falder kun alt 
for let for den lave fristelse at kalde den 
tam. Undskyld! Hvis man altså lige ser 
bore fra den del af bogen, der handler om 
tamilsagen. Der er det som om den tamme 
Tamm endelig hæver stemmen, hvæsser 
kløerne og skærper tonen med vid og bid. 
Der er ironi og sarkasme i afsnittet om 
tamilsagen. I al stilfærdighed, bevar mig 
vel, men bestemt ikke til at tage fejl af. 

"Tamil, tamil · tag mig, tag dig« 
»Tamil, tamil - tag dig, tag mig« sagde 
folketingetS daværende formand, H.P. 
Clausen, i en effektfuld skåltale på det 
konservative Land~råd~møde i 1992, og 
sluttede af med ordene: »Kys det hele fra 
mig« (fra Hans Engels interessante bog: 
»På slotsholme11<,, 1997). 

H. P. Clausen blev selv en af de hæ
dersmænd, der blevet »taget « af den van
vittige tamilsag og kylet i den sorte gryde. 
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Vanvittig fordi politik blev gjort til jura, 
og jura til politik. Men jura er ikke en ek
sakt videnskab, politik endnu mindre, og 
Ditlev Tamm stiller det spørgsmål. om en 
anden undersøgelsesdommer end lige 
netop Mogens Hornslet ville være kom
met til et helt andet resultat. Det ville han 
med meget stor sikkerhed. 

Tamilsagen er også vanvittig, fordi der 
var et »ufatteligt« solidt såkaldt alterna
tivt Oertal bestående af Socialdemokra
tiet, de radikale, CD, SF og VS, der så let 
som at klø sig selv i nakken kunne have 
væltet regeringen, hvis den altså ville. Det 
var blot at stille en mistilidsdagsorden til 
regeringen. Flertallet var sikret på for
hånd. Men det tog den sig aldrig sammen 
til. De alternative turde simpelt hen ikke 
af frygt for vælgernes dom. 

Sagen er også vanviuig fordi Nino
Hansen var folketingets mest erfarne poli
tiker. Kendt og berømmet for sit instinkt 
og sine fornemmelser, sin utrolige hu
kommelse og analytiske og taktiske bega
velse. Hvorfor stod han ikke fast på, at 
han med åbne øjne havde sat en stopper 
for tamilernes familiesammenføringer. 
Fordi det ganske enkelt var i landets inter
esse, og fordi han var ansvarlig over for 
danske vælgere og ingen andre. l stedet 
begyndte han at benægte og saue efter alt 
at dønune sin lid til det forfængelige håb, 
at Svend Auken og Socialdemokratiet 
ville huske, atNinn reddede Svend Auken 
fra en rigsretssag på gnutd af den bevis
lige favorisering af den socialdemokrali
ske arbejderbevægelses eget pengeinsti
tut, Arbejdemes Landsbank. Og at det 
største oppositionsparti ville handle der
efter, det vil sige lade være med at handle. 

Og hvorfor slog regeringschefen, Poul 
Sehltiter, ikke lr.1 sig og udskrev valg på 
tamilsagen? Jeg tænker ikke blot på den
gang, ban valgte at smide tøjleme for at 
overlade magten Lil Poul Nyrup Rasmus
sen. men længe før. 

Schlliter blev i stedet kendt for at holde 
fast ved regeringsmagten - for enhver 
pris. Det var både mål og fonnål i sig selv. 

Parfumesælger 
»Parfumesælger«, sagde den rapkæftede 
erhvervsleder Steen Danø. da han blev 
spurgt, hvad hans første tanke var, når han 
hørte eller så Poul Schltiter. Sådan var der 
mange, der tænkte om Schlliter, men da 
han blev statsminister viste han, som Dit
lev Tamm peger på, at han uomtvisteligt 
havde store evner som politisk leder. 

Bl.a. kunne han håndtere pressen og of
fentligheden med kvikke bemærkninger. 
Nogle af dem var rammende. Andre 
ramte ved siden af med en næsten ufatte
lig præcision: Unio11e11 er ste11død. Der er 
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ikke fejet noget ind under gulvtæppet osv. 
osv. Han var god til det. Ind i mellem. 
Men Tamm bliver igen overordentlig tam, 
når han i bogens sidste ord som et svar på 
de konservatives kodyle krise i dag, siger: 

»Der er 11æppe anden vej end med par
tiets ukuelige optimist og troldmand Poul 
Schliiter endnu enga11g at erkende 11ød
ve11diglietle1iaf. ar »så wger vi fat igen««. 

Den slags duner ikke mere. hvis det no
gensinde har gjo1t det. De konservative 
står jo foran udslettelse, og har vel i reali
teten udslettet sig selv for mange år siden 
som et konservativt parti . 

Vælgereder søger »Det høje C« bliver 
ikke ved med at nøjes med en dårlig efter-

ligning af Socialdemokratiet, tilsat lidt 
Helveg-Petersen radikalisme med et 
skvæt Connie Hedegaard konservatisme 
oveni og smagt til med liberalisme a la 
Peter Wivel. Det vil måske nok give lidt 
stillinger og udkomme. Men som konser
vativt parti har man gjort sig selv over
flødig. 

Ditlev Tamm 
DETHØJEC 

jhh 

En bog om Det konsen,ative Folkeparti 
/965-/998 
(Gyldendal. 1999. 360 sider, 400 kr.) 

Balladen om Dansk Forum 
Turbulensen omkring Dansk Folkepartis 
eksklusion af nogle medlemmer i Dansk 
Fomm har skabt bølgegang også med re
lation til den Danske Forening. Del er 
derfor på sin plads at trække linjerne op: 

Den Danske Forening (DDF) ser ikke 
ganske belæg for den hetz, der er rejst 
mod Dansk Forum for yderliggående 
holdninger. I langt hovedsagen giver 
denne organisation - så vidt se.s - ikke ud
tryk for ande~ end hvad hovedpa1ten af 
danskerne mener. 

Imidlertid har Dansk Forums ledelse 
optrldt intrigerende og · når den skuffe
des i sine planer - nedgørende i relation 
til de søsterorganisationer, man er kom
met i berøring med. 

Der er derfor på sin plads at trække et 
par linjer op: 

Dansk Folkepartis eksklusion af folk 
fra Dansk Forum er blevet benyUtet i et 
forsøg på at provokere partiet til at udta
le sig imod legitime syn:spunkter. som 
(også) Dansk Forum står for, for de,ved 
at få Dansk Folkeparti til at fremstå som 
et parti, der ikke mener noget med det. 
man siger. Formålet er naturligvis at ud
hule Dansk Folkepanis grundlag blandt 
sine kernevælgere. Denne bestræbelse 
hjælpes godt på vej også af den omstæn
dighed, at partiet ikke har haft nogen mu
lighed for at skelne mellem retfærdige og 
uretfærdige blandt de ekskluderede. 
hvorfor eksklusion sandsynligvis også 
har ramt personer, der ikke har fortjent 
det. 

Det er i denne sin,ation vigtigt at hu
ske, at et hvilket som helst politisk parti 
er afhængig af, hvad vælgerne umiddel
bart begriber. Og medierne tegner ikke et 

billede, der gør det umiddelbart begribe
ligt, hvor farlig situationen er på indvan
dringsområdet. 

Kun en organisation som DDF, der er 
uafhængig af vælgerunderstøttelse, kan 
holde sandheden på banen uden ethvert 
omsvøb. så at medierne gradvis tvinges 
til også at beskrive den - hvorved de poli
tiske partier, f.eks. Dansk Folkeparti, vil 
ta plads til at flytte positionerne frem. 

Det er vigtigt at forstå DDFs aktivi
tetsprofil i delte perspektiv. 

DDF må nødvendigvis på den ene side 
undgå at »skygge« for vælgernes udsigt 
til det, der nu gøres for den fælles sag på 
Christiansborg. På de11 a11de11 sule er det 
overordentlig vigtigt, at DDF fo1tsat er 
på banen og leveringsdygtig i »hard 
facts~< og gennemtænkte synspunkter, der 
går direkt til sagens kerne. 

DDF's for tiden lave medieprofil er 
altså ikke udslag af, at DDF intet laver. 

DDF er den eneste organisation, der 
har været i stand til at organisere det 
langsigtede, oplysende arbejde, som er 
en helt nødvendig forudsætning for suc
ces. Denne opgave løser DDF fortsat. Det 
vil være til ubodelig skade for de fælle.~ 
bestræbelser, hvis den platform, DDF ud
gør, undergraves. DDF er ikke et alrerm,
tiv til de politiske partier og andre organi
sationer der virker på vor side - herunder 
Dansk Fontm og Dansk Folkeparti. DDF 
er tværtimod et helt nødvendigt grundlag 
for alt, hvad der foregår blandt iodvan
dringsskeptiske organisationer og partier. 
Enhver med andre tilknytninger tjener 
derfor den fælles sag bedst ved også at 
støtte DDF. 

Ole Hasselbalch !Harry Vinter 
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