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Blæsevejr 
Den Danske Forening er vant til at 

være i vinden. I det sidste par måne
der har vi været i blæsevejr, ind imel
lem af stonnstyrke. Det har sat både 
hat og briller i fare, fået håret til at 
stritte og truet med at blæse en selv i 
vandet, hvis man ikke satte hælene i 
jorden. Vi står stadig på benene og 
agter at blive ved med det. 

En systematisk og velplanlagt had
og hetzkampagne i de medier, der le
ver af eller for den slags. er gået over 
landet. Top-professionelle med fede 
hyrer for deres ferme håndelag i det 
fag har været sat på at efterlade os 
som huller i jorden. Og vi arme ama
tører er da sikken nok også røget lige 
i nogle af deres fælder. Vi er jo ikke 
ligefrem trænede til at færdes i mine
felter. De landsskadelige har kuMet 
hovere over et par billige points. I et 
sådant terræn er det jo krybet, der 
klarer sig bedst. 

Et blad, der hævder, at det tør, 
hvor andre tier, har jagtet en menig 
politimand, der åbenbart havde taget 
bladets motto alvorligt og ment, at 
det danske folk havde ret til at vide, 
hvordan politiet måtte indrette sig for 
at bekæmpe palæstinensiske banders 
voldsorgier i København. Man skulle 
tro, at det havde været en uafviselig 
opgave for det modige blad at bringe 
delle frem til offentlighedens kend
skab. Men nej. Det måtte politiman
den tage på sig i stedet for bladet, der 
tav, hvor andre turde! Hvor er helten? 
Hvor er hykleren? 

Billige sensationer og tom blad
het7. fyger hastigt væk i efterårets 
blæst som de blade, der visner og fal
der. Men livsafgørende udfordringer 
i folkets og landets historie, som 
nationens blinde og døve ledere i dis
se år uden fornuftig grund påtvinger 
os, bliver tilbage som de stammer og 
grene, lidt efterårsblæst ikke kan feje 
bon. Man søger at mane dem i jorden 
ved at sværte og håne de danskere, 
der peger på dem. Men forgæves. De 
er der stadig. Som truende, mørke fi
gurer både for dem. der vil se dem, 
og for dem, der ikke vil, men i stedet 
benægter eller bagatelliserer deres 
eksistens. 

Blæsten afslører med isnende klar
hed hulheden og hykleriet, som fort
sat behersker de dominerende dele af 
dansk politik og opinionsdannelse. 
Tavsheden om den nationale opløs
ningskurs dækkes af en mængde 
snak om nogle i den større sammen
hæng ligegyldige eller latterlige de
taljer og banaliteter. Tamilsag, pam
perlejlighed, bomberecepter, strid om 
ord og papirer osv. Og mens dene 
nonsens optager dem, der skulle være 
nationens førere og vejledere, går na
tionen dag for dag mere i opløsning. 
Jævne danskere forvirres og fortviv
les til opgivelse eller desperation, og 
fremtiden for land og folk synes sta
dig mere uvis og dyster. 

Måske får blæsevejret os ligefrem 
til at blæse på dem, der svigter os og 
deres ansvar så grusomt? 



Nålestribede mordere 
Sidste sommer kom del frem, at FN's Flyguiingehøjkommis

sariat 1ndt.rængendc advarer om, at asylsystememe er ved at 
synke sammen under vægten af "Oygtninge", der slet ikke er 
omfattet af FN's flygtningekonvention. Dette misbrug finder 
efter FN's mening sted på de virkelige flygtninges bekostning. 
FN har, til at hjælpe samtlige verdens ægte flygtninge, ikke 
flere penge hvert år, end hvad Danmark bruger alene på "flygt
ninge", som slår sig ned hos os, i de første måneder (den 
såkaldte integrationsperiode). 

Samtidig advarer eksperterne i befolkningslære om, at vi risi
kerer at drukne i en befolkningsflodbølge fra Mellemøsten. Et 
af de mest anvendte påskud til at trænge sig ind i Danmark er 
netop påstanden om, at man er forfulgt "flygtning". 

Ikke desto mindre er den danske presse i eftersommeren nær
mest flydt over med hulkehistorier i anledning af, at nogle pa
læstinensere skal sendes hjem, efter at selv Ombudsmanden 
ikke har kunnet linde grund til at beholde dem i Danmark. 

Som deltagere i denne grove afpresning, der er arrangeret af 
kredse fra det yderste venstre, jfr. historien inde i bladet, op
trådte næsten hele det autoriserede Danmark. Mediepersoner, 
skuespillere, politikere og endog fagforeninger, der burde vide, 
hvad ægte solidaritet er, faldt i flok for fristelsen til at deltage. 

Det er let at skabe hysteri om en håndfuld udvisningstruede 
mennesker, som man har lyslevende for sig. Men det er hykle
risk .at lade sig fange af en billig hulkekampagne, når det be
tænkes, hvor meget det vil koste at beholde palæstinenserne 
her. sammenholdt med hvor mange cusinde værdigt trængende 
ude i verden, der kunne have været hjulpet for de samme penge. 

Problemet er naturligvis bare, at man ikke umiddelbart for 
sine øjne kan se elendigheden blandt de mange, der kunne have 
været hjulpet for de penge, det koster at indlogere de palæsti
nensiske immigranter hos os. 

Ej heller kan man her og nu se, hvad der vil ske i fremtidens 
Danmark, hvor adskillige af de danske bØm, der fødes i disse 
år, vil blive fortrængt på arbejds- og uddannelsesområdet eller 
blive mishandlet og slået ihjel i "race"kampe af den art, der 
efter al menneskelig erfaring bliver følgen af den fremmedinva
sion, som hulkehistorierne åbner op for. 

Hulkekampagnens medløbere er derfor ikke, hvad de giver 
sig ud for. Tværtimod er de nåleslribede mordere. De er ansvar
lige for, at titusinder af værdigt trængende ikke kan hjælpes, og 
for ofrene i fremtidens "race"krige herhjemme. 

Boycot boycotteme ! 
Blandt de præster, der appellerede til justitSministeren om at 

sikre overholdelse af gældende lov og ret i IY~læstinensersagen 
og denned udvisning af de palæstinensiske kirkebesættere, var 
Olav Lilleør fra Virum. 

Dette gjorde naturligvis ikke Lilleør populær i det etablerede 
meningsdannelsesapparat. Tre deltagere i dette, der smykker 
sig med forfattertitler, uagtet deres litterære indsats ikke er på
faldende, tog ligefrem anledning til at aAyse deres allerede af
talte medvirken ved nogle af Lilleørs foredragsarrangementer. 

Vi er overbeviste om, at Lilleør vil være i stand til at over
vinde det slag, som aftalebruddet (boycotaktionen) udgør. Men 
vi bemærker de tre kulturpersoners handlemåde, så vidt som 
den jo demonstrerer total mangel på forståelse for, at de dertil 
indrettede, sagkyndige myndigheders afgørelser nok har et sik
rere grundlag og bør respekteres i højere grad end ti lfældige 
"antiimperialistiske" aktionsgruppers og indvandringslobbyis-
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ters mening om, hvem der skal have asyl her i landet. Vi be
mærker også, at forsøget 1>å at chikanere Lilleør i sig selv udgør 
et angreb, i bedste stalinistiske stil, på princippet om, at borger
ne i et frit demokrati må have ret til at udtrykke deres meninger 
uden af den grund at skulle udsættes for personlig afstandtagen 
og obstruktion. 

Dermed er del vel i og for sig også demonstre,e4 hvilken 
beskeden inte<esse tænkende mennesker overhovedet kan have 
i at dyrke samkvem - det være sig med henblik på foredragsaf
tener eller andet - med disse tre mennesker, der har spillet med 
som udøvere af en samfundspraksis, som ikke mere har nogen 
grobund på vore kanter. De skal i hvert fald ikke gøre sig ud til 
bens, uden at der gives råt for usødet. 

De sclvudnævnte humanistiske helte er: - Anne Wolden
Ræthinge - Frederik Dessau - Niels Birger Wamberg. 

Send dem alle h jern 
"Flygtninge"farcen går over scenen vildere end nogensinde. 
Et antal palæstinensiske asylsøgere fra Libanon har i år og 

dag skamredet den landsskadelige og virkelighedsfjerne udlæn
dingelov, som indvandrerlobbyen har fået gennemtvunget, for 
at skaffe sig asyl og varigt ophold her i landet - og dermed ad
gang til det givtige danske bistandssystem. Trods alle krum
spring har myndighederne, bl.a. de flygmingenævn, hvor lobby
en selv ensidigt gennem Dansk Flygtningehjælp deltager i af
gørelserne, ikke fundet grundlag for at give dem asyl , men 
tværtimod ment, at de nu uden fare kan vende hjem. 

Men det var jo ikke de4 disse lykkeriddere havde tænkt sig. 
Og heller ikke deres "danske" hjælpere og opgejlere på den 
yderste venstrefløj, der med opbruddet i øst er kommet i ånde
nød og nu søger at videreføre deres samfundsncdbrydende vir
ke i forklædning som "amiimperialister .. , "antiracister''. "anti~ 
zionister", og hvad ellers de kan finde på at være antipoder til. 

l månedsvis har disse elementer omhyggelii,'l forberedt den 
store hulkeaktion for de stakkels palæstinensere. Og naturligvis 
har de efter værsi.e leninistiske opskrift skaffet sig et følge af 
"nyttige idioter", navnlig et større antal præster i Folkekirken 
og andre trossamfund - med et par biskopper som toppen af 
kransekagen. 

De samme personer, som ellers kræver den skøre Jov fulgt i 
dens mindste detaljer og i den såkaldte t,unilsag forarges over 
påståede myndighedsbrud på loven, krævet den nu pludselig 
helt tilsidesat, så de falske palæstinensiske "flygtninge" kan bli 
ve her i landet. 

At udgil'teme til disse luksusflygminge derved fonsat vil tage 
brødet ud af munden på tusinder af nødlidende flygtninge ude i 
verden, der overlades til deres kranke skæbne, kan naturligvis 
ikke røre vore nærsynede, næstekærlige humanister eller "an
tiimperialisterne" fra hist0riens dyhfryser. 

Vi andre almindelige dødelige kan blot sige: Send dem hjem! 
Til det Libanon, hvor borgerkrigen, de unddrog sig, er slut. El
ler om de fonrækker det, til det Jordan, hvor det store flertal af 
befolkningen er deres palæstinensiske landsmænd. 

Det burde slet ikke være noget spørgsmål. Det selvfølgelige 
spørgsmål er derimod dette: Hvorfor skal kun disse 125 pa
læstinensere, hvis asylansøgninger er afvist, sendes tilbage? 
Hvorfor sendes ikke også de tusinder af palæstinensere og liba
nesere, der i de seneste år på grund af borgerkrigen i Libanon 
har fået asyl eller opholdstilladelse i Danmark, tilbage nu. da 
borgerkrigen er slut og tilbagevenden betragtes som ufarlig? 
Oetes tilbagesendelse l>Ør være en selvfølge, eventuelt med 
dansk bistand til deres genbosæuelse. 

Dansk tale i denne sag er derfor: Send dem alle hjem! 



Islamisk slagplan 
mod Europa 

Det velrenommerede franske 
magasin "Le Point" bragte i maj 
opsigtvækkende artikler om de is
lamiske planer mod Europa. Vi 
bringer her et sammendrag af de 
vigtigste punkter. 

Frankrig har en af de største muslim
ske indvandrerbefolkninger i Europa, ho
vedsagelig af nordafrikansk oprindelse. 
Den anslås nu til en størrelse af 3-4 mio., 
men er måske væsentlig større, da der 
konstant sker en betydelig illegal til
s1.rømning af indvandrere over Middelha
vet. 

I hele Vesteuropa anslås antallet af 
muslimer til ca. 8 mio. 

Af disse anses 3-6% for at være yder
liggående islamiske fundamenialister og 
militante aktivister, hvis mål er hurtigst 
muligt at gøre hele Europa muslimsk. 

Disse islamiske aktivister danner et 
netværk henover landegrænserne i hele 
Vesteuropa, men er særlig stærkt placeret 
i Frankrig. De råder over betydelige pen
gemidler og over store påvirkningsmu
ligheder i medierne, idet de behersker 

Islam og 
kristne 
kirker 

I et indlæg i Jyllands-Posten 
søndag 15. september 1991 skri
ver den muslimske advokat 
Adnan N. Wahab, Odense, bl.a. 
følgende om islams praksis mht. 
moskeer og kristne kirker: 

"Koranen (islams hellige skrift) fore
skriver, at der ikke må bygges kirker i de 
islamiske lande, og i hele den islamiske 

adskillige aviser og tidsskrifter, udgiver 
talrige bøger og småskrifter og har en 
mængde lokalradio- og tv-sendere. 

Fælles for dem er et indædt had ti I he
le den vestlige civilisation og dens politi
ske og kulturelle manifcsiationer. De for
kaster bl.a. fuldstændigt den demokrati
ske styreform og t,c1.ragter voldshandlin
ger som fuldt bereuigede i deres kamp 
mod de forhadte vestlige værdier. Som et 
første led heri vil de genislamisere og 
vække de mange muslimske indvandrere 
i Vesteuropa til kamp for islam og mod 
integration af dem i de europæiske lan
des egne befolkninger. Tværtimod arbej
der de på at integrere både dem og hele 
Europa i det sr.ore islamiske verdenssam
fund med dets for tiden måske henved I 
milliard sr.ore muslimbefolkning. 

Hemmeligt strategimøde 
Den 20. maj 1990 holdt en række af 

disse miliiante ledere fl"a hele Vesteuropa 
og fra en del islamiske lande uden for 
Europa et hemmeligt møde i den lille 
nordfranske by Halluin på grænsen til 
Belgien, åbenbart for at afstemme en 
fælles strategi i hele Vesteuropa. Om sel-

stats hisr.orie, lige siden Muhammed og 
frem til det ouomanskc imperiums sam
menbrud i begyndelsen af vort århund
rede, er det krisme folk blevet forhindret 
i at bygge nye kirker i de islamiske lan
de, og både kristne og jøder er blevet 
behandlet dårligt og adskilt fra musli
merne og beuagtet som 1.redjerangs bor
gere, nøjagtig som negrene blev det i 
Amerika for hundrede år siden eller i 
Sydafrika. 

Og gennem hele denne lange his1orie 
er tu.5indvis af kirker og synagoger i isla
m i.ske lande blevet omdannet til islami
ske moskeer, f.eks. den sr.ore og storslåe
de byzantinske kirke Aga Sophia i lstan
bul i Tyrkiet, den vidunderlige domkirke 
i Sevilla i Spanien, den gamle kirke i Da
mascus i Syrien og den store synagoge i 
Beirut i Libanon, blot nogle få eksempler 
på, hvordan muslimerne har behandlet 

ve mødet og deL~ resuliater er der ikke 
kommet meget frem. Hovedpunkterne 
var øjensynlig at arbejde for gradvis at 
genislamisere de muslimske grupper i 
Europa, at kæmpe mod ateismen og de 
vestlige værdier, at skabe et tæt netværk 
af miliiante celler ud over Europa og at 
hindre integrationen af muslimer i de 
europæiske lande. Delle svarer ganske 
til, hvad der vides om mødedcliagemes 
og deres bagmænds holdninger og kamp
mål. 

Islams sejr er målet 
Det ofte geniagne udgangspunkt for 

deres virksomhed er en trossætning af 
profeten Muhamcd: "Islam vil udbrede 
sig og udbrede-~ dag og nat. Gud vil ikke 
forlade et hus, uden at denne religion 
kommer derind',. 

Hussein Mussawi, lederen af den mest 
yderliggående gren af Hezbollah i Liba
non, kunne for nylig konkretisere dette 
på Fr-,rnkrig over for en fransk besøgende 
med udtalelsen: " I franskmænd vil må
ske ikke lære den islamiske stal at kende 
i Frankrig i denne generation. Men, det III,.. 
er sikkert. at jeres bØm og txirnebØrn vil ,... 

andre religioners helligdomme de steder, 
hvor de har været den herskende magL 

Islams moskeer har altid været brugt 
som cenl.J'e til at mobi I isere de islamiske 
masser til Jihad-aggressionskrigen, som 
skal påtvinge andre folkeslag islam med 
sværdets magt. Heri ligger faren ved at 
bygge den nye moske i København, for 
denne moske skal være udgangspunktet 
for at fremkalde had og biucrhed blandt 
muslimerne mod danskerne og deres 
livsstil, som er baseret på demokrati og 
den kris1nc btre, som begge er i skrap 
modstJid me-0 islam. Allah beordrer sine 
IJO væbnere til at føre Jihad med alle til· 
gængelige midler, herunder terror og 
kampe, som en obl igar.orisk religiøs pligt 
i alle lande, hvor muslimer udgør ti pro
cent af hele befolkningen. Dette er i vir
keligheden ved at være situationen her i 
Danmark, hvor muslimerne fonsæuer 
med at vokse i stort antal". 

OANSKF.REN · ~R. 5 NOVEMSllR 1991 3 



komme til at kende den". 
Det meget udbredte muslimske tids· 

skrift "AI-Hilal", der udgives i London, 
og som den engelske muslim-leder Ka
lim Siddiqui står bag, rettede i sit martS
nummer 1991 de sædvanlige rasende an
greb på den hedengangne europæiske ko
lonialisme, hvis eftervirkninger de isla
miske fanatikere åbenbart ser som en ho
vedfjende: "Selv om den direkte kolonia
lisme med besættelse af vore lande og 
udbytning af vore rigdomme er forsvun
det, fortsæuer Vesten med at kolonisere 
vore sjæle og vor opuæden igennem eli
ter, der er formede i dens skoler, fjernede 
fra islams levende kilder, bastardiserede 
og parate til at samarbejde med Vesten 
for at underkaste den islamiske verden 
dens interesser". 

"Dæmonkratiet" forbandes 
Et af hovedmidleme hertil er demo

kratiet, der fremstilles som et våben, 
Vesten bruger til at undenrykke de mus
limske samfund. I en pjt:ce, der i april 
1991 uddeltes af militante tunesere ved 
universiteisbyen i Paris, omtales demo
kratiet som "dæmonkratiet" og som ''sa· 
tans værk": "Hvorfor have Ocrc partier, 
når der kun findes et eneste parti, Gud 
den almægtiges'/ De arabiske regimer, 
som har antaget dette system, har forrådt 
selve islams væsen". 

Vold og terror forsvares 
På grund af Vestens påståede tidligere 

og nuværende forbrydelser mod den isla
miske verden hævdes det også at være 
berettiget at anvende vold og terror mod 
Vesten og dens interesser. En del af de 

bedst uddannede muslimske aktivister i 
Europa skal studere de vesuige systemer 
indefra netop for bedre at kunne bekæm
pe dem med alle midler. 

En tom i kødet er åbenbart Golf-kri
gen og Vestens nedkæmpelse af Saddam 
Husseins aggression mod Kuwait. Gang 
på gang vender de islamiske aktivistlede
re tilbage til dette og afslører deres skuf
felse over, at anslaget ikke lykkedes, og 
truer med gengældelse i de europæiske 
byer, hvor grupper af militante muslimer 
blot venter på hævnens time. 

Krav om eget samfund 
En af de mest bemærkelsesværdige 

skikkelser blandt de islamiske aktivister i 
Europa er den 64-årige Kalim Siddiqui. 
Han har gjort en overraskende, men be
stemt ikke enestående venderejse fra til
syneladende integration i et vesteuropæ
isk samfund til en absolut afvisning heraf 
og hævdelse af islam som det eneste 
grundlag også for Europa og Lil krav om 
selvstyre eller suverænitet for muslimer
ne i europæiske lande. Oprindelig slutte
de han sig til del liberale venstre i Eng
land og skrev i deltes hovedorgan "Guar
dian". Derfra er han svinget heil over til 
den islamiske ekstremisme, grundlagde i 
1983 det muslimske institut i London og 
står for en mængde muslimske publikati
oner bl.a. tidsskriftet "Al-Hilal", der er 
udbredt i store dele af den islamiske ver
den og i muslimske kredse overalt i Eu
ropa. Hans mål fremgår klart af følgende 
udtalelse af ham: "Efter århundreders 
søvn er islam igen på march. I de kom
mende årtier vil den islamiske revolution 
som en uimodståelig strøm rive all med 

sig i sit løb og endeligt befri folkene fra 
kolonialismens undenrykkelse. ...Det 
fordærvede Vesten vil kun genfinde lyset 
ved, nu da det er blevet dens tur, at anta
ge vor hellige profet Muhameds religion. 
Efter Moses, efter Jesus, er han kommet 
for endeligt at l'uldende den guddomme
lige åbenbaring i dens helhed". 

Siddiqu.i mener åbenbart, at det allere
de er kommet så vidt med den muslim
ske kolonisation, at han åbent propagan
derer for oprettelsen af et "islamisk par
lament'' (hvilket nu synes virkeliggjort, 
jf. notitsen her i rubrikken "Fra andre 
lande. Storbritannien") og for en "ikke
territorial muslimsk stat i Storbritannien, 
der skal anvende Koranens principper så 
som flerkoneri, øjeblikkelig skilsmisse 
og afakaffelse af brugen af personer af 
begge køn på arbejdspladserne". Samti
dig opfordrer han "den muslimske ung
dom i alle Europas lande til at organisere 
sig for at deltage i en storslået periode af 
revolutionær fordlldring: Den islamiske 
verdens forår". 

I Tyskland genfindes disse toner i det 
muslimske tidsskrift "Ummet", der udgi
ves i Koln af den yderliggående tyrkiske 
mufti &!dine Kaplans islamiske center, 
som også råder over talrige radiosendere 
i Frankrig og dirigerer mange koransko
ler i Tyskland. hvoraf flere på d,et sidste 
er blevet lukket af de tyske forbunds
myndigheder for virksomhed i slrid med 
tysk lovgivning. Også Kaplan kræver 
særreuighcder og særområder i Tyskland 
og i resten af Europa for muslimerne, 
"større friområder ... hvor islams ånd, be-
friet for statslig tvang, endelig kan ud- III,,. 
folde sig". ,... 

Kirker til moskeer på Cypern 
Vore hjemlige islam-fans er ikke sene 

til at ef!erplapre propaganda fra islami
ske lande, ikke mindst Tyrkiet, om deres 
store respekt for kristendommen og be
varelse af kristne kirker i deres lande. 

Tyrkerne udryddede som bekendt 
mindst en million kristne armeniere i 
Tyrkiet under I. verdenskrig og inddrog 
deres landområde. Hvor mange af de 
kristne kirker der har mon overlevet det 
folkedrab? 

Berlingske Tidende havde i sit tillæg 
"Rejser" 28/9 1991 en tuttenuttet turist
artikel om det tyrkisk-besaue og for 
kristne græsk -cyprioter rensede Nord
Cypern. Meget oplyser den ikke om de 
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tyrkiske erobreres fremfærd på den del af 
øen, de har besat og prøver at kolonisere. 
De menes i de senere år at have bosat op 
mod 50.000 tyrkere fra fastlandet på øen. 

Flere fotografier og billedtekster i ar
tiklen afslører imidlertid med al tydelig
hed, hvorledes både ældgamle og nyere 
kristne kirker er blevet omdannet til mo
skeer. 

Flere billeder fra hovedstaden Nicosia 
viser de sørgelige rester af en gammel 
kristen kirke udstyret med kæmpemæssi
ge nyere muslimske minareter. 

Fra det besatte Famagusta på østky
sten bringes et foto med billedteksten: 
"Den kristne katedral i Farnagusta er 

bygget om til moske efter den tyrkiske 
inva5ion i 1974". Det bekræftes unægte
lig af billedet, der viser den ruinerede 
kirke uden spir på de to tårne, men med 
en minaret i stedet, bygget på det ene af 
dem. EIier som det så hensynsfuldt hed
der i artiklen: "Den smukke katedral er 
omskabt Li l en moske og et af kirketårne
ne har fået spiret erstattet af en muslimsk 
type tårn"! 

Allerkæreste, ikke sandt? Men vore 
hjemlige islam-propagandister skal så· 
mænd også nok vide at forklare og for
svare omdannelsen af de kristne kirker 
på Nord-Cypern, når tyrkerne nu allige
vel har fordrevet de kristne fra landet! 



I Frankrig blæses de samme toner af 
de yderliggående "Allah-brødre", der sy
nes at være et dæknavn for PLI (del isla
miske frigørelsesparti). I en nylig ud· 
sendt pjece truer de Frankrig med "hel· 
vedes ild", hvis del ikke holder op med 
"at forfølge de muslimer, der befinder sig 
på fransk jord", og kræver, at Frankrig 
giver dem "et landområde, hvor de kan 
leve frit i overensstemmelse med deres 
tro". 

I de større vesteuropæiske lande med 
store grupper af indvandrede muslimer 
synes der således klart at være en udvik· 
ting i gang i retning af at kræve dem 
anerkendt som en særlig gruppe i sam
fundet med særrcitigheder og egen lov-

givning, måske endog med eget landom
råde, hvor de hersker. Det svarer til, hvad 
muslimerne har krævet og i vidt omfang 
opnået i flere store stater i Asien, hvor de 
udgør store mindretal. 

Farlig undervurdering 
Som indledningsvis nævnt anslås de 

yderliggående grupperinger bag denne 
politik rigtignok kun til at udgøre be
skedne 3-6% af muslimerne i Europa. 
Men antallet fører let til at undervurdere 
deres betydning og indflydelse. De er 
nemlig utvivlsomt repræsentative for 
strømninger, der går dybt og bredt blandt 
muslimerne. Og endnu vigtigere er det 
måske at bemærke, at de ikke har noget 

En ny invasion 
Fra en herboende veluddannet 

muslim af arabisk herkomst har vi 
modtaget følgende indlæg. Forfat
teren har af let forståelige grunde 
ønsket at optræde under pseudo
nym. Hans identitet er dog redak
tionen bekendt. 

Folk i de højtudviklede lande i Vesteu
ropa byder udlændinge velkommen, når 
de kommer til deres lande som turister, 
studerende eller diplomater. I særdeles
hed Danmark er velkendt for sin hjælp til 
underudviklede nationer i Asien og Afri. 
ka, og folk i Danmark er medfølende og 
altid i første række, når det gælder om at 
hjælpe andre folk i forbindelse med kata
strofer og ulykker. Men indstrømningen 
af titusinder og atter titusinder af menne
sker, mænd med deres hele familier, fra 
Mellemøsten og andre lande sydpå er 
noget helt andet. 

Det er Cl ston og indviklet fænomen, 
der fonjener at undersøges med stor op
mærksomhed ud fra sociologiske, antro
pologiske og økonomiske synspunkter og 
med videnskabelig metode. 

Selv er jeg en af dem, der kom Lil dette 
vidunderlige land Danmark, fordi jeg var 
nødt til at forlade mit fædreland, mit 
fremgangsrige arbejde og min familie, da 
jeg var i fare. Men i virkeligheden udgør 
ægte politiske flygtninge som mig kun en 
forsvindende ringe del i forhold til de 
"Oygtninge", som er kommet hertil blot 
for at nyde et behageligt liv betalt af de 
almindelige danske skatleydere og uden 
at deltage det mindste i det produktive 
arbejdsliv. Kun de, der er ægte forfulgte 

flygtninge, føler og viser taknemmelig
hed over for Danmark og dets folk. De 
andre føler ingen taknemmelighed, for de 
er for det meste fanatiske muslimer, der 
anser sig selv for at være andre overleg
ne. Det danske folk skal blot underholde 
dem og give dem de bedste boliger gra
tis. 

Da jeg er en af dem, der kom fra Mel
lemøsten, mener jeg at kunne tale rent ud 
og sige sandheden uden at være bange 
for at blive beskyldt for racisme og chau
vinisme. Mit eneste formål er at behand
le denne farlige invasion sydfra på saglig 
vis. 

Europæerne bør være ganske klar 
over, at deres eksistens som civiliserede 
og højt udviklede samfund med store ån
delige og tekniske landv.indinger er udsat 
for en dØdclig fare, en ny slags invasion 
fra Asien. 

De arabiske horder erobrede Spanien, 
ødelagde dets kristne kultur og lagde i 
mange mørke århundreder det~ folk un
der islamisk despotisme som tredjeklas
ses undersåtter. Tatar-horderne fra Cen
tralasien dræbte millioner af europæere 
og hærgede de østlige dele af Europa, og 
de muslimske osmanniske tyrker besatte 
Balkan og andre dele af Europa, udstene
de millioner af indbyggerne og tvang 
andre millioner ind under det grusomme 
islamiske slaveri. Personlig tror jeg, at 
nutidens indsirømning af mange millio
ner mennesker fra Mellemøsten til Euro
pa er en ny islamisk veloverlagt invasi
on. Og når et lille land med en beskeden 
befolkning sådan som Danmark står over 
for en fare af den an, er faren overhæn
gende og bør behandles med stor bekym-

vægtigt mod~-pil fra andre og siørre mus
limske grupper, som går ind for en min
dre yderliggående politik, men tværti
mod behersker medie.billedet og opini
onsdannelsen og formår at overbevise 
stadig større grupper af de indvandrede 
muslimer om, at deres politik er den rig
tige, og at det under alle omstændigheder 
er klogest al slutle sig til dem. Del må 
endelig heller ikke glemmes, at de direk
te eller indirekte har kunnet lukrere af de 
kolossale pengemidler, der gennem de 
sidste 15-20 år er strømmet fra de islami
ske oliestat.er til opbygningen og udvi
delsen af islam i Europa. 

S.D. 

ring og videnskabelig opmærksomhed. 
Den nye invasion er uden våben, og 

det er i sig selv kilden til dens alvorlige 
følger. Den tager form af en kr'æftsyg • 
dom, der trænger dybt ind i samfundsle
gemet og hele tiden udvikler sig, indtil 
den oprindelige befolkning ikke længere 
er i stand til at fjerne denne stadig vok. 
sende kræftsvulst. Det er en invasion 
indefra, ikke udefra, og hvis vi tager 
grundreglerne for den islamiske hellige 
krig, jihad, i betragtning, burde vi kunne 
se faren i el klarere lys. 

Asiens og Afrikas folk har virkelig be
hov for humanitær hjælp fra Danmark og 
hele Europa. Og Danmark yder dem san
delig i forhold til sin siørrclsc en slOr 
hjælp. Men når de kommer for at slå sig 
ned her i landet, bør de behandles som 
fremmede, og - rent ud sagt - som farli
ge fremmede. Vel har Danmark tradition 
for at byde fremmede velkommen. Men 
pas nu på Danmark - pas på den slags 
invasion. 

M ustafa Karna/ 
ægre politiskjtygrning 

"Her er mange ting for den vestlige 
verden at lære fra hele denne Rushdie
affære, af landene med Islam som hoved
religion og folk med islamisk tro bosid
dende i Europa. Den vestlige verden må 
forstå, at Islam som en tro og en politisk 
bevægelse er for mag tf uld og stærk en 
kraft til at kunne blive dårligt behandlet". 

Bashy Quraishy, pakistansk indvandrer i Dan· 
mark og mødc$tonncr, der ikke merer "'fine 
følelser for de grundlov$sikrode frihedsretlig· 
heder". i De, Fn Aktuelt S/291. 
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I forbøn for hykleriet 
Historien om det forsvundne telegram 

Det er en almindelig dagligdags erfa
ring, at de mennesker, der råber højest 
om deres egen godhed, barmhjertighed 
og næstekærlighed, også er de mest hen
synsløse sataner, når man vender ryggen 
til dem. Det er en god tommelfingerregel. 

Der er klare og dækkende udtryk for 
den slags mennesker: Hyklere og fari
sæere. 

Derfor var der heller ikke ret mange i 
den danske offentlighed, der tog del for 
gode varer, da en samlet presse stod skul
der ved skulder med præsterne i Enghave 
og Blågård kirker og propaganderede for, 
at det var selve næstekærligheden, der 
havde fået kleresiet til al tilsidesætte lan
detS love og give "asyl" til palæsti
nenserne med "de frygtsomme øjne". 

I de to første uger af september bom
barderede pressen os med denne version; 
for de to TV-stationers og radioens ved
kommende Here gange om dagen. En 
meget intensiv pressedækning af "barm
hjertighedens gerninger" i de to køben
havnske kirker. 

Befolkningen holdt hovedet koldt. 
Men bisper og præster gik i forbØn for 

Ali i 
kondisko 

Af Erik Dagø, Grønnegade 40, 
Troense, der er områdeleder for 
Den Danske Forening på Fyn og 
var CD-folketingskandidat: 

Højlunds Forsamlingshus i sidste uge 
om palæstinenserne i de københavnske 
kirker var mindre god syntcS jeg. Den 
var præget af følelser og naivitet mere 
end fornuft og viden. Uagtet de fleste 
måtte være vidende om, at hele affæren 
var et stort medienummer iscenesat af 
militante grupper på venstrefløjen, fast
holdt en stor pan af deltagerne, at palæ-
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hykleriet, og i redaktionslokalerne var 
man ved at græde øjnene ud af hovedet 
over så næstekærlige, man pludselig var 
blevet. EkstraBladet skrev en leder om 
"medmenneskelighed" og "almindelige 
menneskelige hensyn". Nej, det er ikke 
en trykfejl. Det var EkstraBladet, der 
skrev om menneskelige hensyn. Det gør 
de jo, sådan nogen. Ved højtidelige lej
ligheder. 

Fredag den 13. september kl. 13.19 
indløb så til alle de næstckærlige presse
folk et telegram fr'.i Ritzaus Bureau. Alle 
som en fik de telegrammet, dagbladene, 
TV-kanalerne og radiostationerne. 

Telegrammet afslørede kort og nøg
ternt, at der slet ikke havde været tale om 
en spontan barmhjertighedsgerning over 
for PLO-soldaterne, men derimod om en 
gennem over et halvt år vel tilrettelagt 
politisk aktion. 

Bag aktionen stod BZ'erne og beton
kommunister, Antiimperialistisk Aktions
gruppe og stormtroppcme fra Fællesini
tiativet mod Racisme. 

Men ikke en i hovedstadspressen fulg
te i mange dage telegrammet op. Heller 

stinenserne var "ægte flygtninge med ud
sigt til de værste ting, hvis de blev sendt 
til Libanon" etc. 

Det er jo altid rart med viden, så læs 
her, hvad der rent faktisk sker ind i mel
lem! 

En ung iraner (Ali) fortalte ved at1,ø
ringer om grunden til sit ønske om asyl, 
at "han ikke kunne holde de strenge 
lærere i Iran ud, og han var sur over, at 
han ikke måtte gå i skole i cowboybukser 
og kondisko". Derfor ville han til Dan
mark og s1uderel 

Han fortalte også, at hans far var en 
velhavende tæppehandler i Ir.in og al fa
milien aldrig har været forfulgt af myn
dighederne. Turen til Danmark foregik 
på den måde, at faderen og han kørte i bil 
ud af Iran og ind i Tyrkiet til lstanbul 
uden problemer - også selv om Ali intet 
pas havde. I Tyrkiet bestilte faderen et 
falsk pas og visum til Tyskland. Mens 
dette stod på, var de turister i Tyrkiet. 

ikke TV og radio. Ikke en lyd, ikke en 
linje. Uafhængigt af hinanden lod den 
frie, danske hovedstadspresse (inklusive 
TV og radio med alsidighedsprincipper
ne) være med at nævne noget om det. te
le!,'l'".lm. Den oplysning ville pressen have 
for sig selv. Hvis almindelige mennesker 
6k det al vide, kunne de jo misforstå det 
hele. "Søren Krarup og hans Oøj" kunne 
jo også "få medvind", hvis den slags slap 
ud. Og de1 er en naturlig opgave for en 
fri og neutral presse i Danmark at forhin
dre det. 

Nu gik det ikke helt så gall En af 
pressens egne folk ringede nemlig alle
rede fredag den 13. til sognepræst Jesper 
Langballe og fortalte ham om del interes
sante Ritzau-telegrarn. Nå, så interessant 
var det heller ikke for Jesper Langballe, 
der kan kende forskel på skæg og snot.. 
Men presse-repræsentanten havde en dri
stig påstand: "En samlet presse vil hem
meligholde telegrammet for offentlighe
den. Læs aviser, se TV, lyt til radioen. Du 
hører ikke et ord". 

Og del kom til at holde stik. llllo... 
Nej, det fantastiske var ikke Rit2au- 'I"' 

Med en "sluser" rejs1e Ali med fly til 
Frankfurt og med det falske pas og vi
sum kom han ind i Tyskland. Her stod 
Alis onkel , der er bosiddende i Danmark 
og ventede. l onklcns danske bil kørte de 
til grænsen. Undervejs blev de falske pa
pirer destrueret. Ved den danske grænse 
viste onklen "et stort stykke papir" -
altSå ikke noget pas, og de kom ind i 
Danmark uden problemer. De køne til 
onklens bopæl "et sted i provinsen", og 
her opholdt Ali sig i ca. 14 dage, hvoref
ter onklen kønc Ali 1il Sandholmlejren. 
Her anrno(1ede Ali om asyl! 

Og det fik han på uods af ovenstående 
oplysninger. Ønsket om at studere i Dan
mark i cowboybukser og kondisko gik i 
opfyldelse. Onklen skele der ikke noge1 
trods hans særdeles aktive indsats. 

Enhver kan selv gøre sig sine tanker, 
men det synes som om, der er noget galt 
"et eller andet sted"! 

(Fyen~ Stiftstidcndc 4/10 91). 
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telegrammetS indhold, men derimod en 
samlet presses "enighed" om at holde 
kæft med det over for offentligheden. 

For selvfølgelig vea pressen, at hele 
den såkaldte palæstincnscrsag var poli
tisk plat. Og selvfølgelig har pressen væ
ret helt på det rene med, at der er en sam
menhæng mellem den pinlige tamilsag 
og palæstinensersagen. 

Da regering og Folketing i 1986-87 
var godt i gang med at stramme udlæn
dingeloven, fik vi omgående en tamilsag. 
I år har regeringen igen luftet planer om 
en sLtamning, og straks får vi en pa
Iæstinensersag, nøje tilrettelagt af diverse 
venstrefløjsaktivister og med bisper. præ
ster og politikere emen som nyttige idio
ter eller som aktive dellagere. 

Jo, sammenhængen er tydelig nok. Og 
a propos tamilsagen, så bringer "Journa
listen", medlemsblad for Dansk Journa
listforbund, en hel bagside med et kol
lektivt indslag af de 14 journalister, der 
dækker, som det hedder, iamilsagen. Den 
er skrevet af en journalist fra EkstraBla
det og en fra Weekendavisen, og vi må 
gå ud fra, at de 12 andre journalister fra 
de øvrige medier har givet fuld opbak· 
ning til arLiklcn, der bl.a. besværer sig 
over, al sagens "politisk-juridiske intrige 
har stillet journalisterne over for nye ud
fordringer". 

Tak skæbne, hvilke udfordringer jour
nalisterne delagtiggør kollegerne i. Der 
er i sandhed dybtliggende principielle 
udfordringer i den sag. Hør blot hvad de 
10 "gcnllemcn of lhe press" skriver: 

"Vi har opdaget, at den øverste myn
dighed i Højesteret er oldfruen. Denne 
statelige dame betrag!Cr pressen med 
allerstørste mistro. Hun tager mod kaffe
bestillinger hos juristerne og de fine vid
ner, mens vi hverken kan få vådt eller 
!Ørt - så vi medbringer termoflasker". 

Jamen, hvilken skandale. Ingen servi
cering af pressen. Der skal nok komme 
en ny sag ud af den elend.inge behand
ling. Det er ikke som at være til presse
møde i Dansk Flygmingehjælp, hvor in
formationschefen står på spring med 
ordre til tjenerne: "Mere mayonnaise Lil 
pressen". 

En anden del af udfordringen ligger i, 
at man ikke laver indbyrdes aftaler om, 
hvad man skal offentliggøres. 

"Vi ved, at vi skal vogie os for syn
kronisering og cirkelbeviser. Det er en 
del af udfordringen", skriver de lO jour
nalisier. 

Det er da godt, de gør os opmærksom 
på det. For tanken om synkronisering har 
strejfet os flere gange. Her er nogle ek
sempler på u-synkroniserede indslag på 
de LO TV-kanalers spisesedler i iamilsa
gen. 

TV I: "Forhenværende justitsminister 
Erik Ninn-Hanscn slår alene i 
tamilsagen". 

TV 2: "Forhenværende justitsminister 
Erik Nino-Hansen er isoleret i 
tamilsagen". 

Næsiedag: 

TV I: "Forhenværende justitSminister 
Erik Nino-Hansen står nu helt 
alene i tamilsagen". 

TV 2: "Forhenværende justitSminister 
Erik Ninn-Hansen er nu helt 
isoleret i tamilsagen". 

De har rel, de 10 journalister. Det er 
nødvendigt at gøre opmærksom på, at 
der ikke er iale om synkronisering. 

Tamil-journalisterne er rasende over, 
at udenrigsminister Uffe Ellemann-Jen
sen har sammenlignet dem med "en flok 
strikkekoner ved guillotinens fod" under 
den franske revolution. 

Den karakteristik er ikke helt ved si
den af, men heller ikke heil rammende. 

Sl.rikkckoneme gjorde sig ikke til af 
fine ord og fornemmelser. De ville se 
blod. De ville se de adeliges hoveder rul
le. Dermed var den potte ude - for dem. 

_,.,,,ezr-1 I 
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konflikten 
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De dækkede sig ikke bag humanistiske 
masker eller neutralitetens slør. Det var 
revolutionsteoretikeme, journalisterne og 
juristerne, der tog sig af denne side af 
sagen. 

Som madame Roland sagde, da hun 
stod på skafottet i I 793: 

"Oh, frihed, hvilke forbrydelser bliver 
der ikke begået i dit navn". 

Sorthumor ? 
- r en mand 20 år 

Jeg e \"laf numor. 
nodt uci og J g ef 

der ser "" \ dt dans'it. e 1 Jeg taler , kat rejse ud 8: 
t\ygtn,no og 

5
s dage. oer1or v,\ 

tande\ om ' med en dansk 
·,eg gerne g,11es"re meget tak~ 

n \III" I pige . . o1or neodes hlæ p. 
l'\emhO I d uan\ 

Kh• e " 
varetse 807 

oan$k Røde Kots 
center 

Nakkeb01lt 
sanator1eve\ 
5&00 faaborg 

(Kdc!c: f'yns Amts Avid/ 1091). 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
Under derme overskrift bekender medlemmer af Den Danske Forening kulør. Derme gang har 
Harry Vinter en samtale med sygeplejerske Kirsten Fogt fra Holstebro. 

H.V.: Kirsten, du blev landskendl i 
foråret i forbindelse med Tamil-sagen. 
Hvad var årsagen? 

K.F.: For mig så det ud, som om alle, 
både kollegaer, den daværende regering, 
presse og Ninn-Hansens egne partifæller 
svigtede. Jeg kunne ikke forstå, det kun
ne passe, at han skulle være helt alene 
om den Tamil-sag. Derfor havde jeg 
sendt ham en række udklip angående sa
gen. Det var tænkt som en opmuntring. 
Jeg have vedlagt et brev, jeg havde fået 
fra Poul Schltiter, som jeg følte bekræfte
de Nino-Hansens udsagn om, at han ikke 
var alene om beslutningen om nedpriori
tering af tamiL~agerne. Brevet blev frem
lagt i Højesteret, hvor afhøringen fore
gik., og der var mit navn så kommet frem. 

H.V.: Og så kom journalisterne efter 
dig? 

K.F.: Ja, så gik den vilde jagt. Der 
findes vist tre her i landet, der hedder 
Kirsten Fogt, så jeg var ikke svær at 
finde frem til. Den første, jeg blev ringet 
op af, var Radioavisen. Det kom helt bag 
på mig, da de fortalte mig, at mit brev 
var endt i Højesteret. Jeg blev belejret og 
kimet ned. Alle ville fotografere brevet, 
men det sagde jeg nej til. Ville de se bre
vet, måtte de få det ad de officielle kana
ler. 

TV-2 ville komme og optage. Det sag
de jeg nej til, og pludselig stod de uden 
for døren. 

Jeg blev ringet op af Nordisk Film, 
som ville have mig med i Eleva2ren. 
Mette Fugl ville have mig med i Søn
dagsavisen, og der var også bud fra TV 
Midtvest. Men jeg afslog, for jeg har 
aldrig anglet efter at komme frem i 
offentligheden. 

Jeg sagde til journalisterne, at det ikke 
var min person, de skulle interessere sig 
for, men brevet og emnet, og jeg foreslog 
nogle af dem at interessere sig for, hvor
for tamilerne i det hele taget var kommet 
herop, hvorfor de ikke var flygtet til 
Tami! Nadu i Indien, hvor deres lands
mænd bor. Men det interesserede ikke. 

Alle var meget interesserede i, hvilke 
foreninger jeg var medlem af. Det nægte
de jeg at svare på. Det kunne ikke have 
noget med sagen at gøre. Men allerede 
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Kirsten Fog, 

om aftenen samme dag blev det sagt i 
TV-2s nyheder, at jeg var medlem af Den 
Danske Forening. Jeg aner ikke, hvor de 
havde det fra. I mine skriverier har jeg 
aldrig nævnt det, fordi jeg ikke ville risi
kere at blive sat i bås. 

Nogle af journalisterne fiskede for at 
få at vide, om det var noget Den Danske 
Forening havde arrangeret, om styrelsen 
stod bag. 

H. V.: Nu har du allerede antydet, at 
du har taget del i den offentlige debat. 
Hvornår begyndte du med det? 

K.F.: Jeg startede i martS 1988. Den 
direkte årsag var et møde om flygtninge, 
som virkelig gjorde mig vred. Det var ar
rangeret af Socialdemokrntiet her i Hol
stebro. Der stod regionslederen fra Dansk 
Flygtningehjælp op og nedgjorde dan
skerne. Hvis vi ikke havde fået denne 
indvandring udefra før i tiden, så havde 
vi såmænd siddet i stendyngerne endnu, 
sagde han. Dansk kultur, det var materia
lisme, rødgrød med fløde og Mallorca
rejser. 

Da blandede jeg mig så i debatten. 
Dansk Flygtningehjælp havde folk strate
gisk placeret rundt i salen. En af dem op
fordrede mig til at gå hjem og læse bo
gen om "den indre svinehund" i os dan
skere - og tilføjede så skyndsomst: "og 
forresien også i andre mennesker". 

H.V.: Det tyder på, at vedkommende 

selv har haft en indre svinehund, et be
hov for at ti/sværte andre. Fornemmer 
du ikke. at denne frelste nationalmaso
chisme er på retur? 

K.F.: Jo, det synes jeg. Og Dansk 
Flygmingehjælp er jo ikke særlig popu
lær i befolkningen. Men dette møde var 
dråben, der fik bægeret til at flyde over, 
og så begyndte jeg at skrive læserbreve 
til aviserne og at blande mig i debatten, 
når lejlighed gaves. F.eks. fik jeg lejlig
hed til ved et møde at spørge Svend Au
ken, om Danmark er et indvandrerland. 
Vil du tænke dig. hvad Socialdernokra
tietS bud på StatSministerposten svarede 
mig? - At det vidste han såmænd ikke. 
Han syntes, at folk vandrede ud og ind! 

H.V.: Hvad er den egemlige bevæg
grund for dit engagement? Er det frygt 
for jrermiden? 

K.F.: Ja, det er det i hØj grad. Vore lov
givere har gjort Danmark til indvan
dringsland. Jeg mener ikke, vi kan tillade 
os at ødsle vores arv væk. Den arv, vi har 
modtaget, mener jeg, at vi skal videregi
ve !il vore børn. Det, vore forfædre kæm
pede for, f.eks. frihedskæmperne under 
krigen, det var ikke, at landet bare skulle 
overtages af andre. Min far var med i 
modstandsbevægelsen - og også flere 
familiemedlemmer. Selvfølgelig skal vi 
hjælpe flygtninge i nød, men med skyl
dig hensyntagen til den danske befolk
ning. Jeg synes, at det er en hån mod 
såvel danskere som de mange millioner 
flygtninge, der lever under kummerlige 
forhold rundt om i verdens flygtningelej 
re, at Danmarks sparsomme midler 
(mis)brugcs til indvandring. 

H.V. : Det. der i sin 1id fik mig op på 
mærkerne. var egentlig ikke de fremme
de, men vore egne indvandringstilhænge
re og deres kvalmende floskler. 

K.F.: Det er det samme med mig. Vi 
kan jo ikke bebrejde de fremmede, at de 
udnytter vores dumhed. Det er vore poli
tikere, jeg bebrejder, og som jeg hele 
tiden har forsøgt at råbe op. 

Men jeg må sige, at det er uden glæde, 
at jeg deltager i debatten. Jeg ville helst 
være fri. Jeg ville ønske, at det ikke var 
nødvendigt at gå ind i det her. 



H.V.: Det er en holdning. du ho.r til 
fælles med de fleste medlemmer af Den 
Danske Forening. De ville allerhelst 
koncentrere sig om børn, have og deres 
egentlige interesser. 

K.F.: Netop, men jeg føler, at jeg ikke 
kan tillade mig at tie stille. Nogen må 
gøre noget, når politikcme svigter, og 
kan andre ikke tage sig sammen, så føler 
jeg, at det er min pligt at gøre det. 

H.V.: Tror du. at vi i en overskuelig 
fremiid bliver i stand til at ånde leuede 
op og nedlægge Den Danske Forening 
og koncemrere os om de ting, som vi 
helst ville beskæftige os med? 

K.F.: Jeg ville ønske, at jeg kunne 
være så optimistisk. Men det tror jeg des
værre ikke. 

Vore politikere holder os hen med 
snak. Jeg tror, de venter på et eller andet 
diktat fm EF, så de kan slippe for selv at 
gøre noget. 

H.V. : Det ser ud, som om vore syns
punkter vinder frem i EF-sammenhæng. 

K.F.: Ja, det glæder mig også. Jeg tror 
nok, albaneme har været en alvorlig for
skrækkelse. Men vi hører jo ikke meget 
om, hvad der sker i f.eks. England og 
Frankrig. Der er der problemer, som 
pressen ikke bryder sig om at behandle. 

Befolkningsvæksten er den største fa
re, også for kloden i det hele taget. De 
gode mennesker, som snakker om forure
ning, snakker aldrig om befolkningseks
plosionen. 

En gylden 
levevej 

Det nye "multietniske" Danmark, hvor 
alle skal kunne bevare deres kultur og 
egenart. har skabt en strålende levevej i 
en tid, hvor det ellers kniber med 
arbejdspladser. Hvis man har det held at 
kunne tale et af de mange tungemål, som 
hører til vor nye hverdag - og af hvilke 
visse af de kommunale skolevæsener 
skal tilbyde undervisning i helt op til en 
30-40 stykker - ja så er fremtiden sikret. 

Behovet for tolke er nænnest umætte
ligt for øjeblikket. F.eks. kan nævnes den 

fl. V.: Nu er du gået ind i det konkrete 
arbejde som områderepræsentant for 
Den Danske Forening. Har du gode 
ideer til. hvordan vi får vendt udviklin
gen? 

K.F.: Bare jeg vidste det. Der er en 
vældig opbakning til det arbejde, vi ud
fører, men det kniber med at få folk til 
selv at gøre en indsats. Jeg kan kun op
fordre de medlemmer af foreningen, som 
ikke allerede er aktive, til at gå i aktion. 
Et blik rundt i Danmark viser med al 
tydelighed, at der ikke er nogen tid at 
spilde. 

Der er meget, man kan gøre. Man kan 
udbrede kendskabet til Den Danske For
ening, skrive læserbreve, skrive til politi
kerne og kræve folkeafstemning. Send 
dem evt. andres indlæg, som dækker De
res egen opfattelse. Benyt enhver lejlig
hed til at møde op og stille spØrgsmål til 
politikerne. Måske får andre derved mod 
til at komme ud af busken. Husk, at 
mindst 70 pct. af befolkningen er imod 
den førte udlændingepolitik. Desværre 
har kredse i von land, bl.a. ved misbrug 
af ordet "racisme", haft held til at kue 
store dele af befolkningen. Men vil vi 
virkelig finde os i, at et mindretal be· 
stemmer Danmarks udlændingepolitik og 
Ødelægger vore efterkommeres fremtid? 
Vi må gøre op med denne kuede frygt
somhed! 

H.V.: Tak for samtalen. 

• 

fortvivlede situation, politiet var i, da 
den afrikanske besøgende hr. Babading 
Fatt y for nogen tid siden blev anholdt i 
Københavns lufthavn. Det var ved den 
lejlighed umuligt for myndighedeme at 
gøre sig forståelig for ham, idet man 
ikke rådede over en tolk, der kunne iale 
den gambianske mandinga-dialekt. Dette 
gjorde hr. Fattty nervøs, og som ihærdige 
avislæsere vil erindre, endte det derfor 
med slagsmål i arresten. 

Så nu søger man en tolk i mandinga
dialekten. 

Og hvad kan så en tolk få for det? 
Tja - de officielle takster siger 200 kr. 

og 5 øre i timen. Men det er nu således, 
at f.eks. Dansk Flygtningehjælp rent fak
tisk yder 351 kr. i timen for mere "van-

Øjebliks
billede 

På en dansk politistation en dag i okto
ber måned. En srilankaner henvender sig 
og spørger til sin ansøgning om dansk 
statsborgerskab. Han er svært forståelig, 
men han fremviser en skrivelse fra In
denrigsministeriet, der giver vejledning 
om hans ansøgning. Der slår bl.a., at er
hvervel~e af statsborgerskab vil ske ved 
lov vedtaget af Folketinget. Politimanden 
forklarer, at der 2 gange årligt bliver ta
get stilling til disse ansøgninger af Folke
tinget, og at han må vente. Han skal nok 
få svar. 

Han spørger hereftct politimanden, 
hvem Folketinget er, og om han ikke må 
låne politieL~ telefon og ringe til "konto
ret" for a1 høre, hvordan det går med 
hans ansøgning! 

Politimanden forsøger ihærdigt at for
tælle srilankaneren, at vi har folkestyre i 
Danmark, og at folkets repræsentanter er 
samlet i et Folketing. "Hvor bor de", er 
næste spørgsmål, og vores politimand må 
give op! 

Sammen med de andre kolleger, som 
overværede samtalen (og alle de andre 
lignende og på samme niveau), diskute
rede man så fremtidsudsigterne for Kon
geriget Danmark, når nu srilankaneren 
og alle de andre får stemmeret og 
indflydelse. 

Arme Danmark! 
Politimanden 

skelige" tolkninger. Og hvad der er van
skeligt, albænger naturligvis også af, 
hvor vanskeligt det er at få tolke. Og det 
at skaffe tolke kan jo være ganske særde
les vanskeligt, eficr som der ikke er no
gen, som tvinger tolke til at arbejde for 
en bestem! limeløn. 

Leuere bliver det heller ikke af, at 
mange tolke stopper årets arbejde, når de 
har nået en passende årsindkomst (hvil
ket ifølge pålidelige kilder kan være i 
Mercedes-klassen). 

Hvis der skulle være nogen blandt 
vore læsere, tk.r er i stand til at iale man
dinga-dialekt, er del altSå bare med at 
springe til. Hvorfor løbe rundt for en 
almindelig arbejdsløn for slet ikke al tale 
om arbejdsløshedssatsen? 
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Med bagvaskelsen som argument 
9/10 oplevede offenUigheden endnu et 

eksempel på forfaldet i de politiske sam
kvemsformer herhjemme. Aktøren var 
denne gang den socialdemokratiske EF
parlamentariker E. Hovgaard Christian
sen, der i tilknytning til behandlingen af 
en rapport til Parlamentet om "racisme 
og fremmedhad" kom i ekstatisk op
hidselse over, at en omtale af Den Dan
ske Forening som "kulturracistisk" var 
taget ud. 

Parlamentsrapporten blev som bekendt 
i sin tid af formanden for undersøgelses
udvalget karakteriseret som fej lagtig som 
følge af, at materialet til den var blevet 
leveret af en række "yderliggående ven
streorienterede organisationer" (B.T. 
22/9 90). Mage til samling af misinfor
mationer om danske forhold skal man da 
også lede længe efter. Selv dele af rap
portens statistiske oplysninger var falske. 

En af leverandørerne .til det danske 

afsnit var Hovgaard Christiansen. Derfor 
kom det ikke overraskende, at han også 
blev vred over, at Den Danske Forening 
havde "lagt pres" på Parlamentet i sagen 
og var gået til dette "bag hans ryg". Rea
liteten er, at foreningen med en stribe 
domstolsafgørelser i ryggen gjorde Parla
mentet opmærksom på, at rapporten var 
urigtig ud i det injurierende, og at der af 
den grund ligefrem ville være mulighed 
for at opnå fogedforbud imod udbredelse 
af det særprægede papir. Denne kritik 
med tilhørende dokumentation tog Parla
mentet naturligvis til efterretning. 

Hr. Hovgaard mener med andre ord 
oven i købe~ at han har ret til at hælde 
alt muligt skidt og møg ud over folk, 
uden at de så meget som skal have lejlig
hed til at forsvare sig. 

Sddan er hr. Hovgaards opfanelse af, 
hvad grundlaget bØr være for politiske 
beslutninger, og sddan er hans forståelse 

Racisme i Landsretten 
Sidste år i. september måned vandt 

Den Danske Forening en klar sejr i Kø
benhavns Byret over de to fagforenings
bosser fra SID, der havde beskyldt fore
ningen for at være både racistisk og na
zistisk. D'herrer blev dømt til at betale 
både erstauiing og sagsomkostninger. 
Men de appellerede så! 

Sagen var for i Østre LandsretS 3. af
deling, og dommen kom den 23. septem
ber. Det var en klokkeklar stadfæstelse: 

"Thi kendes for ret 
Københavns ByreLs dorn af 13. sep

tember 1990 stadfæstes, herunder dom
mens bestemmelse om, at appellanterne, 
Lars Bjerre og Lager- og Handelsarbej
dernes Forbund ved Erik Juel Larsen, 
hver især skal betale 5.000 kr. til ind
stævnte, Den Danske Forening ved dens 
formand, nu Ole Hasselbalch. 

Appellanterne skal endvidere i sags
omkostninger for landsretten hver især 
betale 2.500 kr. til indstævnte". 

Men vore modstandere giver jo ikke 
op så let. De vil ikke diskutere med os på 
det saglige plan - formentlig af mangel 
på saglige argumenter - så de vil i stedet 
have lov til at slynge skældsord og inju
rier efter os. 

Umiddelbart efter iandsrcuens dom 
kunne fagforeningernes advokat fortælle 
den sympatiske presse, bl.a. SID's med
lemsblad "Fagbladet", at han ville prøve 
at få sagen indbragt for Højesteret! Og så 
udtalte han videre: 

"Den Danske Forening er racistisk, 
men den har haft en stor fornøjelse af, at 
folk ikke tør sige det". 

Det havde advokat Harlang nct0p fået 
hele to domstoles afgørelse for, at det 
måtte han IKKE kalde os. Så vi har nu 
stævnet ham for bagvaskelse efter SU'af
felovens § 268: 

"§268 
Er en sigtelse fremsat eller udbredt 

mod hedrc vidende, eller har gernings
manden savnet rimelig grund til at anse 
den for sand, SU'affcs gerningsmanden 
for bagvaskelse med hæfte eller fængsel 
indtil 2 år .... ". 

EksU'aBladet skulle selvfølgelig også 
provokere. Man lod blot det socialdemo
kratiske medlem af EF-parlamentet Einar 
Hovgaard Christiansen sige de forbudte 
ord, som så blev sat med stor skrift den 
I 0. okt0ber: 
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af, hvad politisk anstændighed tilsiger. 
Hovgaard Christiansen føler sig allSå i 

den grad tom for argumenter, at han er 
nødt til at betjene sig af tilsvininger i ste
det. Derimod føler han sig åbenbart ude 
af stand til at imødegå de synspunkter, 
han ikke er enig i, ved at argumentere 
mod dem efter deres indhold. Så stærkt 
er forfaldet i hans opfattelse af, hvor 
grænsen går for den politiske argumenta
tion, at han endog fremturer med sine 
griserier i EksU'aBladet 10/10 i U'ods mod 
en nylig land~>retsdom, der efter udførlig 
bevisførelse fasLslår, at han har uret. 

Sådant de.fineres heldigvis efter gæl
dende dansk ret ikke som politik, men 
som bagvaskelse. Dette vil hr. Hovgaard 
i den nærmeste fremtid få lejlighed til at 
konstatere, når han skal forklare sig for 
en dommer. 

Ole Hasselbatch 

"Den Danske Forening er racistisk". 
Så' nu har foreningen også stævnet 

journalisten og den ansvarshavende re
daktør ved siden af Hovgaard Christian
sen for bagvaskelse. 

Politi -
eller hvad 

Politiets budget er vokset. Det ses af 
finansloven. Og mange af de borgere, der 
har Ønsket sig mere poliu, vil glæde sig. 

Fra 974,1 millioner på driftsregnska
bet (ud over løn) i 1990 og til 1.347,0 
mill. kr. i 1991. Ikke ringe vel? 

Men tøv en kende. PolitieL5 personale
tal er samtidig faldet fra 14.523 i 1990 
og til 14.482 i 1991. Hvordan kan det 
hænge sammen'' 

Uhyre enkelt: Ud af politiets driftSud
gifter skal der også betales underhold til 
asylansøgere. Dette kostede 167 ,3 millio
ner kr. i 1990. Men i 1991 har der måttet 
afsættet 503,7 millioner kr. til formålet. 
Altså mere end tre gange så meget. 

Interessante tal ror øvrigt - ikke sandt? 
Nu er udgiften til underhold af asyl
ansøgere snart ved al være oppe på halv
delen af politiets samlede driftsbudget! 

• 



Foreningsdemokrati? 
Med den siadig mere centrale place

ring, Den Danske Forening har fået i 
samfundsdebatten, er foreningen også 
blevet mere interessant for joumalister, 
politikere, samfundskommeniaiorer m.n. 
Del har bl.a. føn til en påfaldende inter
esse for, om foreningen nu også er demo
kratisk nok. Begrundelsen er, at for
eningsledelsen som bekendt ikke bliver 
generalforsamlingsvalgt, men derimod er 
selvsupplerende. 

Ledelsesformen fastlagdes allerede af 
deltagerne i foreningens stiftelsesmøde i 
foråret 1987 - efter at kanonslagenes 
koncert var stilnet af og røgbombernes 
lågeskyer havde spredt sig - og er i 
øvrigt siden flere gange bakket op af ind
budte medlemmer fra hele landet, senest 
ved el landsmøde i august 1991. Ledel
sesformen er således fremgået af med
lemsønsker, som ledelsen søger al leve 
op til. Ledelsen har kun de penge, der 
kommer fra medlemmerne, at virke med 
- og hvordan skal man få penge fra folk, 
der ikke er enige i det, ledelsen foretager 
sig? Hvor mange "demokratiske" politi
ske partier og eiablerede organisationer 
rummer samme garantier? 

Der er andre fremtrædende foreninger 
end vor, som har selvsupplerende ledel
se. Det føles ofte naturligt, når forenin 
gen virker ikke for at [remme medlem
mernes egeninteresse, men for et over
ordnet ideel l mål. 

Hertil kommer praktiske problemer af 
væsentlig betydning for en forening, der 
har medierne, politikerne og diverse 
"autonome" gadebøller imod sig. 

Den Danske Forening må regne med 
al få sine møder - ikke mindst en gene
ralforsamling - overfaldet af "antira
cister". I Norge er en indvandringskritisk 
organisations virksomhed blevet søgt 
kortSlullel på den måde. Den blotte risiko 
for overfald vil holde mange medlemmer 
væk, således at en generalforsamling slet 
ikke ville blive repræseniativ for med
lemskredsen. 

Hertil kommer, at vi i dag har med
lemmer næsten alle vegne - herunder 
også på steder, hvor de pågældende på 
grund af den herskende meningsterror 
ikke ønsker at få åbenbaret deres tilknyt
ning til foreningen. Hvordan skulle vi 
kunne sikre medlemmerne mod, at deres 
navne bliver kendt af de forkene, hvis 
vor ledelse pludselig kan skiftes ud ved 
et kup? Som foreningen er indrettet i dag 
har vi derimod mulighed for al trække på 
fremragende kræfter på en række områ
der. 

Der er en snes faste møde- og ialebe
rettigede til Slyrelsesmøderne - foruden 
dem, der optræder som sagkyndige i spe
cielle sager. Når en beslutning herefter er 
truffet, overlades det til bestemte perso
ner at føre den ud i li vel Herudover er 
det overladt til formanden at optræde i 

Dødens købmænd fredes 
To iranere i Tønder fik i august af by

retten der tre og to års fængsel for ind
sm ug Jing af råopi um og 400 gram hero
in. Begge skulle desuden udvises efter 
afsoning. 

Vestre Landsret, der jo før har vist sin 
mi ldhed over for de fremmede (se Dan
skeren 1991 nr. 2 s. 19), har imidlertid nu 
ganske vist stadfæstet byrettens straffe
dom, men samtidig ophævet udvisnings
bestemmelsen. 

De entreprenante iranske købmænd får 
således mulighed for snart igen at udøve 
deres dødbringende handelsvirksomhed 
blandt svage sjæle her i landet. 

Landsrettens seneste mildhed kom i 
øvrigt ikke overraskende. Allerede i sep-

tember havde den ophævet en underrets 
udvisning for bestandig af en 41-årig ira
ner, der var idømt tre års fængsel for ind
smugling af godt 3 kg råopium. 

Fyns ArnlS Avis kommenterede i en 
leder "En uheldig dom" 9/10 Vestre 
Landsret~ afgørelse og slutter med føl
gende: 

"Retsbevidsthed er undertiden et 
flertydigt begreb, men her er der ingen 
tvivl: Når udlændinge, der opholder sig i 
Danmark, begår alvorlige forbrydelser 
som mord og narkosmugUng, skal de ud, 
når deres straf er afsonet". 

Men Fyn havde selv kort forinden haft 
det samme problem med iranske døds
købmænd. En læser gav i Fyns Amts 

uopsættelige anliggender, hvorom der in
gen særlig besluming foreligger (men 
med pligt til at forelægge sagen på næste 
styrelsesmøde). Endvidere har de særlige 
områdeledere en vis se! vstændig kompe
tence i rent lokale anliggender. 

Denne ledelsesordning har vist sig 
hensigtsmæssig. I sommeren 1991 blev 
foreningen udsat for et overtagelsesfor
søg iværksat under venskabs maske. Det 
kunne jo imidlertid kun gennemføres, 
hvis foreningen først blev gjort "demo
kratisk", så de "reue" personer kunne 
placeres i ledelsen. 

Den slags er set før - og ofic - i hisio
rien. 

Planen gik i vasken, netop fordi fore
ningen i krafl af sin styrclsesordning 
kunne slå på benene, da det gjaldt Del 
lykkedes ikke at rokke den en tomme. 
Man måtte nøjes med at starte en indædt 
hetz-kampagne mod foreningen i den del 
af medierne, der gør i den slags. 

Mange - også blandt vore modsiande
re - har udttykl respekt for, hvorledes 
Den Danske Forening fungerede videre, 
trods ah det, den blev udsat for, og som 
ville have fået mange andre organisatio
ner til at bryde sammen. 

Det gjorde den kun på grund af det 
sande "demokrati", den er bygget på 
gennem medlemmernes fælles kamp for 
at bevare Danmark som Cl dansk land for 
del danske folk. 

Avis 30/9 sin mening herom til kende 
bl.a. med følgende klare ord: 

"Der blev anholdt 8 iranere i Odense 
og Svendborg, angivet af en dansk pus
her. Men nu ser man, al disse 8 stadig 
kan beholde deres opholdstilladelse efter 
straf. Dem skal vi danske borgere så sør
ge for. Ingen af disse iranere har haft 
arbejde eller har en mulighed for at få 
det ... 

Mange llygtningc kan efter flere år 
ikke tale dansk eller forsørge sig selv og 
da må resultatet blive: Ta' hjem igen, 
hvor du kom fra, hvad vil du her? 

Kan man lage til Iran og retur med 
stoffer som flygtning, er man ikke flygt
ning, det er da helt klart". 

Ja, for menigmand, men åbenbart ikke 
for vore ledere. 

( Kilder, Jyll.•Pos1. 1319 og l/1091: 
Fyns Amts Av" 30/9 og 9/10 91). 
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