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Ulige fødder 
Sommeren har budt på ny debat og 

udlægning af røgslør over, hvad de 
fremmede - indvandrere og "flygt
ninge" - mr, og hvad de koster dan
skerne. Mange af skriverierne har 
været forskruede og forstilte, foregav 
forundring, vantro og forargelse, da 
der fremkom oplysninger om disse 
forhold, som alle indviede og da især 
politikerne burde kende i forvejen (jf. 
Danskeren 1993 nr. 4 s. 24). 

Den gennemgående politiske af
værgeaktion - næstefter at forsøge at 
benægte eller latterliggøre oplysnin
gerne - har været at bedyre, at de 
fremmede ikke ffir mere end danskere 
i tilsvarende social situation, altså den 
bekendte floskel, at de behandles "på 
lige fod" med danskerne. 

Dette er nu for det første usandt, 
idet de fremmede i mange tilfælde 
behandles langt mere imødekommen
de og udgiftskrævende end almindeli
ge danske bistandsklienter. 

Men dernæst må man da spørge, 
hvorfor i alverden vildt fremmede fra 
fjerne lande og andre verdensdele 
skal kunne flyve direkte ind i det dan
ske velfærdssystem, som danskerne 
har knoklet i menneskealdre for at 
opbygge, og ved at blive behandlet 
"på lige fod" med dem ofte kan opnå 
en mangedobling af den levestandard, 
de "flygtede" fra. 

Systemet virker selvsagt som en 
magnet ved at tiltrække mængder af 
dem, vi efter vore godhedsapostles 
besværgelser ikke må kalde "be
kvemmelighedsflygtninge" ell. lign. 
Dem, der har evner nok til at trænge 

sig frem til vort bord og lade deres 
svagere landsmænd i stikken. Dem, 
der ffir lov at tage for sig hos os så 
overdådigt, at hundredtusinder eller 
millioner af de tilbageblevne kunne 
være hjulpet med det nødvendigste 
for de samme midler Uf. artiklerne s. 
3-5). Solidaritet med de usolidariske 
er åbenbart Danmarks løsen. 

Samtidig forringer vi på område ef
ter område solidariteten med vore eg
ne svage. I forvejen ffir vore gamle, 
der opbyggede vor velstand og 
velfærd, i deres folkepension langt 
mindre end den hærskare af indvan
drere og "flygtninge'' fra fjerne him
melstrøg, vi i vores omvendt diskri
minerende "godhed" har taget i for
sørgelse. Nu rumler socialkonunissi
on og andre eksperter med dystre 
spådomme om, at vi i overskuelig 
fremtid ikke engang vil ffi råd til at 
opretholde folkepensionen, som den 
nuer. 

De fleste danskere finder vist, at 
"fødderne" her til lands er blevet for
byttet i størrelse. Med god grund fø
ler de, at de, der har skabt værdierne 
og har arvet førstefødselsretten til 
landet, burde være dem, der havde 
den "store fod", og de fremmede 
nøjes med deres tilvante. Men vore 
fremmedelskende ledere, der er vant 
til selv at leve på en "stor fod", mener 
øjensynlig det modsatte. 

Og så søger de skyldige politikere 
endda panisk at finde ud af, hvorfor 
det menige folk synes at svigte dem. 
Kan være, at de skulle søge sig et an
det. 



Valgangst 
I en årrække har vi oplevet, at vore politikere, når et valg stod 

for døren og de ville genvælges til deres poster, pludselig fik øje 
på det hastigt voksende fremmedproblem i Danmark, som de 
fleste af dem ellera til daglig er mestre i at lukke øjnene for eller 
helt benægte eksistensen af. Nu skulle der virkelig gøres noget 
for at rette op på skævbeder, fjerne urimeligheder, stramme op 
på lovregler, standse misbrug osv., osv. Alt dog oftest så svæven
de og ubestemt, at det ikke bandt nogen til noget. Når valget var 
overstået og vælgerne endnu engang var gået i kassen, var det 
som regel også hurtigt glemt, og den sædvanlige tavshed og li
gegyldighed over for de fremmedes kolonisation af Danmark 
sænkede sig igen over Christiansborg. 

I november skal der være kommunevalg. Det sædvanlige skue
spil er for længst begyndt. Denne gang blot lidt roere nervøst og 
usikkert end sædvanlig. Vælgerne synes nemlig at slå sig mere i 
tøjret end før. Ikke mindst i Socialdemokratiet har nervøsiteten -
forstærket af katastrofale meningsmålinger - været mærkbar 
med uddybning af garole modsætninger mellem de renfærdige 
humanister i Folketinget og kommunalpolitikerne med deres 
snævrere kontakt til de menige vælgere og stærkere fornemmel
se af disses stadig tydeligere protester mod den meningsløse in
vasion af fremmede. Men uroen synes bragt under partiledelsens 
kontrol. Som så ofte før tales der om forskellige forholdsregler, 
hvis fællestræk imidlertid er, at de er aldeles utilstrækkelige til at 
løse problemerne, men snarest vil lægge endnu flere byrder på 
danskerne. 

Radio- og fjemsyns-bjernevaskerieme kører også for fuldt 
drøn i kampagner for fremmedpolitikken og for at skræmme 
vælgerne fra enhver modstand mod den. Beskyldninger eller 
insinuationer om racisme eller nazisme fyger mod alt og alle, der 
vover at åbne munden mod ensretningen. Aldrig før bar vi set en 
så intens, ensidig og målrettet kampagne i disse med vor tvangs
licens finansierede medier for at kue og kneble flertallet af det 
danske folk_ Begrebet 5. kolonne har f!et nyt indhold med nuti
dens ændrede undergravningsteknik. 

Men hvem skal vi da stemme på? 
Vælgernestormerfortiden til partiet Venstre. Det går frem i den 

ene meningsmåling efter den anden. Venstre har, oplyses det, i 
1993 !æt knap 12.000 nye medlemmer, og spørgeskemaer til dem 
viser, "at for 68 procent af de nyindmeldte, der svarede, er flygt
ninge og indvandrere blandt de væsentligste samfundsproblemer." 

Så kunne man vel have trOet, at denne klare tilkendegivelse vi
ste Uffe Ellemann-Jensen, hvad vej vælgerne ønsker, at han og 
hans parti skal g!. Navnlig efter at hele landet inklusive de nye 
har set ham sidde ved Venstres udlændingepolitiske oråfører 
Birthe Rønn Hombechs side, da hun fremlagde sin nye bog om 
dansk udlændingepolitik, der dog indeholder megen kritik af 
den hidtidige fremmedpolitik (se vor anmeldelses. 17). 

Men nej! De nye medlemmers meningstilkendegivelser sky
des til side af Venstres formand: "Venstres holdning til flygtnin
ge og indvandrere har været den samme i mange år. Derfor kan 
det ikke være det, der nu fu folk til at vælge os", siger han. Og i 
en tid, hvor strømmen af fremmede til Danmark slår alle rekor
der, taler han faktisk om, at "180 årlige familiesammenføringer 
er ikke noget problem ... " og undser sig end ikke for at gøre Dan
marks problemer med fremmedkolonisationen således op: "Det 
egentlige problem er, at det efterhånden er blevet stuerent at 
komme med sroA.racistiske holdninger, som fu de fremmed
fjendske grupper til at tro, at deres meninger er rigtige"! (Jyll.
Post 21/9 93). 

Uhyggeligt at tænke på, at det er den mand, der på den bor
gerlige fløj rækker ud efter statsministerposten. Men vel egent
lig ikke overraskende, når man husker bagatelliserende udtale!-
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ser af ham om fremmedproblemet adskillige år tilbage eller hans 
medie-pop med, at der i det Elleroann-Jensenske familiepulter
kammer findes en falmet og støvet feltmadras spansk model år -
gang 1808. 

Sørgeligt, at der øjensynlig heller ikke er megen national an
svarlighed at finde i den øverste ledelse af det største oppositi
onsparti. Forhåbentlig bar han scoret årets selvmål med afspil
ningen af denne overgemte CD' er. 

Men hvad skal de arme danske vælgere da gøre? 
Stemme så dansk som muligt. Ved kommunevalget og alle 

kommende valg søge at finde de partier og kandidater, som de 
tror ærligt vil yde modstand mod ødelæggelsen af Danmark. Let 
er det ikke, da der ikke er grund til at stole over en dørtærskel på 
de partier og politikere, der i en lang årrække har stået for denne 
kurs mod ødelæggelsen. Men kun ved at ft danske vælgere til at 
lade angsten for at sætte danskheden til være afgørende for de
res kryds er der håb for folkestyrets Danmark. 

Glastrompeten 
1993 blev det år, hvor den såkaldt humanitære flygtninge- og 

indvandringspolitik brød sammen. 
Medens unge danske hjælpearbejdere døde i Jugoslavien, pla

cerede friske unge jugoslaver sig som flygtninge hos os. En god 
del af dem kom, viste det sig, fra sikre områder. Og medens en 
del af dem nægtede at spise den kost, de fik tilbudt, besluttede 
Folketinget at sende danske soldater ned for at beskytte deres 
hjem. 

"Flygtninge" raserede deres egne asylcentre. Og på Vester
broskolerne i København kom de fremmedsprogede i flertal. 

ingen kunne mere være i tvivl om, hvad der foregik, og hvor 
det bærer hen. 

Efter nogle stormvarsleode opinionsundersøgelser begyndte 
statsministeren herefter at mumle om "stramninger" - uden dog 
at konkretisere nærmere, hvorledes han tænkte sig at I.øse det ac
celererende fremmedproblem. 

Det kunne han imidlertid godt have sparet sig. For de radika
le - der ifølge deres egne udtalelser overllovedet ikke kan se, at 
der er et problem - vil under ingen omstændigheder være med. 

Det Radikale Venstre er dermed indtrådt i en rolle, som ligner 
den, partiet havde forud for 2. Verdenskrig. Det var dengang, ra,. 
dikal politik gjorde Danmark til Hitlers allierede. 

Som historikeren og modstandsmanden Vilhelm la Cour siger 
i sin bog "På vej mod Katastrofen" (s. I og 311) om partiets rol
le: 

"Når man længe har levet i en vildfarelse, er det forståeligt, at 
man ikke med et slag kan rive sig løs og komme til fornuft Alt i 
denne verden kræver sin tid. Og naturligvis er det i ganske 
særlig grad vanskeligt at indrømme en fejlvurdering. når man 
har bygget et helt ;ystem op på den. når man har bundet sig til 
den ved årelange. højrøstede deklamationer. ndrmanforagteligt 
har afvist eth,·ert forsøg på at få åbnet øjnene for dens indre 
usandsynlighed, når man har set et helt slægtled eller mere gå 
lykkeligt i graven i trOen på den, og når den i sig selv er så in
derligt ri/talende, beroligende, ansvarsbefrlende og - bekvem ... 
landets eneste konsen>arive parti, det eneste, der hverken kunne 
glemme eller lære.fordi dets tro altid har hørt hjemme i de fjer
ne himmelegne, hvor smd engle sidder pd våde skyer og blæser i 
glastrOmpet. Det registrerede omhyggeligt begivenhederne ude i 
den store verden uden at forstd dem ... Og alt dette kunne have 
været en bdde uskyldig og/ængstende tidsfordriv. hvis partiet Ik
ke havde haft en nøglesrilling i dansk politik, som gjorde dets 
ideer dødsensfarlige for folkets fremtid." 



Venstrefløj på vildspor 
"Humanismen" over for fremmede nødstedte hjælper de stærke og svigter de svage. " Interna
tional solidaritet" er blevet for de velnærede på bekostning af en holdbar udvikling i både u
lande og i-lande. Vor fremmedpolitik er usolidarisk og asocial symptombehandling uden per
spektiv. En ægte venstredrejning er påkrævet. 

Af Harry Vinter 

Socialismens grumlide er, at problemer 
i samfundet skal løses ved at ændre de 
forhold, som er problemernes årsag. 

Det var en revolutionær tanke i midten 
af forrige århundrede, da kritik af sam
fundets organisation på det nærmeste 
blev opfattet som kritik af Guds skaber
værk, og da borgerskabets hattedamer 
udøvede gode gerninger for at imødegå 
de revolutionære tanker. 

I dagens dynamiske verden er det al
mindeligt anerkendt, at det er bedre at be
kæmpe problemets årsag end at søge at 
afhjælpe symptomer: Det er bedre at fore
bygge end at helbrede. 

Det er bedre at bygge lyse og sunde bo
liger, som forebygger sygdom, end det er 
at bygge sanatorier til afhjælpning af tu
berkulose. Det er bedre at forbyde asbest 
i miljøet end at bygge asbestosehospita
ler. Og det er bedre at sikre børn en tryg 
og harmonisk opvækst, som befordrer en 
social adfærd, end det er at straffe, når ud
viklingen er gået skævt. 

Der findes imidlertid et - til gengæld 
meget væsentligt - hjørne af samfundsli
vet, hvor man udelukkende beskæftiger 
sig med symptombehandling: det er 
fremmedpolitikkens område, flygtninge
og illdvandrerområdet. Her er alle res
sourcer koncentreret om, hvordan man 
skal 'iage imod.,, "integrere" osv. Det an
ses ikke for god tone at beskæftige sig 
med årsagen til den voksende fol.kevan
drillg fra Afrika/Mellemøsten til Dan
markÆuropa. 

Der er tiere årsager til, at det er blevet 
sådan. En ikke uvæsentlig årsag er det 
sikkert, at nutidens hattedamer har skabt 
sig en illdbrillgende geschæft som symp
tombehandlere. 

Problemets årsag 
Det er en udbredt opfattelse, at alle 

problemer, der bar udspring i Den Tredje 
Verden, er "Vestens skyld". Hvad angår 
årsagen til folkevandringen, er det utvivl
somt sandt. 

Popu2atioo (iaintom:1 

Rcgtoo 1950 1970 1990 2000 2D2S 

! 2.516 3,698 6,292 6,261 e,504 WOfld Totu i (100.0) {100.0) 100.0 100.0 100.0 

lndusttiallted countries I 832 1;049 1,207 1,264 1;354 
(33.1) (28.4) (22.8) (20.2) (15.9) 

Oevet09ing o:x.w'l1ries 1,684 2.649 4 ,068 ·~7 7,150 
{66.9) (71.8) (77.2) (79.8) (&U) 

Africa Z?2 362 642 867 1,597 
(8.8) (9.8) (12.1) (13.8) (18.6) 

NOfth America ,es 226 ' 276 295 332 
(6.6) (6.1) i (5.2) (<.7) (3.9) 

latin America 
I 166 286 448 538 757 

I 
{6.6) (7.7) (8.5) (8.6) (U) 

Asia 1.3n 2,102 :3,113 3,713 4,91,!: 
(54.7) (56.8) ($9.8) (59.3) (57.8) 

Europe 393 460 498 510 515 
(15.6) (12.4) {9.4) {8.1) {$.1) 

Oooania 13 19 28 30 38 
(0.5) {0.5) {OS) (OS) (0.4) 

US .S.R. 180 243 289 308 3S2 
(7.2) ($.6) (5.5) (4.9) (<.1) 

Verdens befolkning 1950-2025 an.slAo\afFN. 
Fra UNFPA. Tbe Sune ofWorld Population 1993 s. I. 

I takt med kolonisystemets afviklillg 
efter 2. Verdenskrig har Vesten ydet for
midable summer til udryddelse af syg
domme, som tidligere hærgede Den Tred
je Verden, og til forbedring af hygiejne og 
sundhed. Resultatet har først og fremmest 
været en kraftig reduktion af børnedøde
ligheden. I mange lande, og det gælder 
først og fremmest de muslimske lande, er 
man imidlertid fortsat med at fft lige så 
mange børn, som man fik, da dødelighe
den var høj. Resultatet er en voldsom be
folkningstilvækst 

I 1950 boede der således 224 millioner 
mennesker i Afrika. I år bor der ca. 700 
millioner. Ifølge FN's prognose vil der i år 
2025 bo ca. I 600 millioner mennesker i 
Afrika. En person, der blev født i 1950, 
vil altså, når han bliver 75 år, have levet, 
mens Afrikas illdbyggertal blev 7-doblet. 
Imens har Danmarks/Europas indbygger-
tal været næsten uforandret. Et blik på 
statistikkerne viser, at den økonomiske li... 
vækst har været næsten lige så stor i Afri- III""' 
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ka som i Europa. I Europa er der på grund 
af den stagnerende befolkningsudvikliDg 
år for år blevet mere og mere at fordele pr. 
indbygger. I Afrika har den økonomiske 
vækst ikke kunnet holde trit med befolk
ningstilvæksten, hvorfor der år for år er 
blevet mindre at fordele pr. indbygger. 

Det er således ikke den økonomiske ud
vikling, men derimod befolkningsudvik
lingen, der er årsag til Danmarks/Euro
pa.s velstand og Afrikas fattigdom. 

Vestens skyld 
Derfor er det rigtigt, som nogle hæv

der, at det er Vesten, der er skyld i fattig
dommen i store dele af Den Tredje Ver
den. For Vesten reducerede børnedødelig
heden. Det løser imidlertid ikke proble
met at tale om skyld. Der er to mulighe
der: enten må de påg;eldende lande gen
indføre den høje børnedødelighed, eller 
også må de indføre prævention i et hidtil 
uset omfang. I Asien har mange lande 
valgt den sidstnævnte løsning. Resultatet 
har ikke ladet vente på sig. Det er de lan
de, man nu kalder "ny-industrialiserede". 

Men i Afrika og Mellemøsten fortsæt
ter befolkningsvæksten som hidtil. Halv
delen af befolkningerne er under 15 år. 
Indtil nu har vi kun set begyndelsen på 
befolkningseksplosionen. På grund af 
den ryddes skove og opbruges vandres
sourcer med miljøødelæggelse og ørken
spredning til følge. Hvert år byder på sin 
katastrofe, som Vesten i misforstået god
hed søger at atltjælpe med nødhjælp, 
hvilket blot medfører, at befolknings
væksten f3r en ekstra tand, hvorefter der 
er endnu flere nødlidende næste år. 

I de islamiske lande gøres der meget 
lidt for at begrænse befolkningsvæksten. 
I stedet for vælger de mennesker, som har 
mulighed for det, at stikke af fra proble
merne. De udvandrer og koloniserer Dan
mark/Europa, hvor der - endnu - er vel
stand og ordnede forhold på grund af lav 
befolkningsvækst. Her står en hærskare 
af menneskevenner klar til at hjælpe dem 
til rette. De, der er omfattet af menneske
vennernes næstekærlighed, er således 
først og fremmest de uddannede og vel
stående, folk med gå-på-mod og albuer, 
som ved, at Danmark eksisterer, og hvor
dan man skaffer sig dertil. De fattige, hvis 
største bekymring er at skaffe det næste 
måltid mad, er ikke omfattet af næste
kærligheden. Hvis de er heldige, f3r de 
lidt hjælp fra privat indsamlede midler. 

Det er en rajfineretfonnfor ondskabs
fuld kynisme at kalde det "humanisme" 
at hjælpe de stærke og overlade de svage 
til deres egen skæbne. 

Hver dag året runde dør ca. 5 0. 000 
mennesker af sult De er ikke omfattet af 
menneskevennernes omsorg, for de giver 
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ikke jobs i den hjemlige indvandringsin
dustri. 

Tilbage på sporet 
I de senere år er venstrefløjspartierne, 

som i sin tid opstod af kravet om at ændre 
årsager, hoppet med på den humanitære 
symptombehandlingspolitik. Men ikke 
nok med det. Man bar forladt tidligere ti
ders internationale solidaritet og hensynet 
til de dårligst stillede. 

International solidaritet betyder solida
ritet på tværs af nationer. Det betyder, at 
arbejderestøtter hinanden på tværs af lan
degrænser, f.eks. ved ikke at påtage sig 
strejkeramt arbejde. Det har aldrig bety
det, at arbejdere i et land skal huse og for
sørge arbejdere (eller andre) fra andre 
lande, fordi det er besværligt at tage kam
pen op imod urimeligheder i hjemlandet. 
"Befrielsen er dit eget værk", som Brecht 
skrev. 

Ved at belønne de folk i andre lande, 
som bryder solidariteten ved at stikke af 
fra problemerne og udvandre hertil, bry
der man med princippet om international 
solidaritet. Man er solidarisk med de uso
lidariske. Det er et dobbelt forræderi, der 
f"mder sted. Ofrene er de svage, som svig
tes både af deres egne og af os. 

Allerede for mange år siden beklagede 
OAS (Organisationen af Afrikanske Sta
ter), atde folk, som fik uddannelse i Euro
pa, ikke ville vende hjem og bruge deres 
uddannelse til gavn for deres hjemlande. 
Det gør det nødvendigt for de pågældende 
lande at købe dyr ekspertise udefra. I den 
seneste befolkningsrapport fra UNFPA 
(De Forenede Nationers Befolkningsfond) 
hedder det, at "udvandrerne repræsenterer 
menneskelige ressourcer, som deres hjem
lande dårligt kan undvære:· 

Alligevel anses det herhjemme for at 
være "progressivt" at hævde arbejdskraf
tens frie bevægelighed: de stærkes ret til 
at lade deres svagere landsmænd i stikken 
for selv at blive forsørget i Danmark/Eu
ropa. Hvis der skal tales om international 
solidaritet i den forbindelse, må det være 
de velnæredes internationale solidaritet. 

Den hidtil førte politik er således ikke 
blot perspektivløs symptombehandling, 
som før eller siden vil bryde sammen un
der presset fra befolkningseksplosionen. 
Den er tillige usolidarisk, og den svigter 
de dårligst stillede. 

Der bar på det seneste lydt signaler fta 
Socialdemokratiet, der kan tolkes som et 
begyndende opgør med denne asociale 
politik. Hvis der er hold i disse signaler, 
markerer det en klar venstredrejning til
bage til de idealer, som engang var 
bærende for den socialistiske arbejderbe
vægelse. 

Harry Vinter 

"Overalt er der bud efter det internatio
nale hjælpeapparat til løsning af akutte 
problemer. Pengene drænes fta forebyg
gende til helbredende arbejde. Men på 
sigt er det en utrolig farlig udvikling, selv 
om jeg godt forstår, at der sættes ind over 
for hver eneste af disse kriser. Hvis vi 
fortsat rnå registrere en tendens til, at 
midlerne går fra investering i reel udvik
ling til afbødning af øjeblikkelige behov, 
øjner jeg her en af de alvorligste trusler 
ovemovedet mod at fjerne de egentlige 
årsager til, at kriserne opstår." 

James Gu:siavc Spcth, cbcffor FN's udviklings
prog,am, UNDP. til Politi.kea, 26/& 1993. 

Rejsen værd 
"Man rejser ikke tusinder af lålometer 

væk fra sit eget land til en tilværelse un
der fremmede forhold blot for økonomisk 
vindings skyld", siger indvandringspro
pagandisterne for at forsvare ægtheden i 
asylsøgernes farverige beretninger. 

FN's Flygtningehøjkommissariat og 
andre eksperter i de dele mener dog åben
bart, at der efterhånden bag 95% af 
ansøgningerne eller mere ligger rent øko
nomiske hovedmotiver. 

Og alene det simpleste kendskab til hi
storien kunne på forhånd have fortalt de 
begejstrede "flygtninge"importører, at 
f.eks. Nord- og Sydamerika, New Zea
land og Australien blev befolket i nyere 
tid af europæiske udvandrere, der for 
størsteparten tog den lange vej netop for
rigtignok ved hårdt arbejde - at opnå stor 
økonomisk vinding. 

Længere tilbage i historien er, jorden 
rundt, nationer og imperier og kulturvær
dier gået under, fordi fremmede CNer
svømmede grænserne efter lange vandrin
ger, draget af lysten til at udsuge dem, der 
var rigere. Historiens millioner af lykke
jægere ville flække af grin, hvis de kunne 
børe danske "flygtninge"venners jomfru. 
nalske solstrålehistorier. 

"Jorden er som bekendt lykkeligt op
delt i forskellige folkeslag med funda
mentale forskelle i levevis, livsopfattelse 
og religion. Det skal naturligvis ikke af
holde os fra kontakter over grænserne og 
humanitær hjælp af enhver art i påkom
mende tilfælde. Men de senere års organi
serede fol.keflytninger har reelt udviklet 
sig til en af vort århundredes største skan
daler:• 

H. P. 'lbamco, Hjørring. 
; .ryll.mds-- 1618 1993. 



Sigende oplysninger 
Dansk Røde Kors havde på sine giro

kort til landsindsamlingen for 3. verdens
lande den 26. september anbragt disse 
manende ord: 

Vidste du: 

at for I 00 kr. kan vi sikre, at en 
voksen overlever i en måned 

at for 50 kr. kan vi vaccinere et 
barn mod 6 livstruende syg
domme 

at for 25 kr. kan vi købe 5 kg så
sæd. Høsten er nok til at brød
føde en familie i 4 måneder. 

Det nytter og det hjælper at 
støtte Dansk Røde Kors. 
Brug girokortet! 

Da en tilrejsende fra denne 3. verden 
kan anslås at beslaglægge samlede res
souroer for typisk mindst 200.000 kr. om 
året under asyl i Danmark, siger Dansk 
Røde Kors med andre ord, at en eneste 
sådan person pr. år beslaglægger midler, 
der kunne have sikret 167 voksne overle
velse i regionen i samme periode - eller 
betalt 4.000 børns vaccination mod seks 
livstruende sygdomme - eller sikret 
såsæd og høst til at brødføde 8.000 fami
lier i f"rre måneder. 

Dødedansen 
Da det desuden ligger klart efter oplys

ninger fra FN's Flygtningehøjkommissa
riat og andre gode kilder, at omkring 95% 
af de såkaldte flygtninge er bekvemme
lighedsflygtninge - og da international 
indkomststatistik sandsynliggør, at en til
rejsende fra den 3. verden her til lands, i 
snit, i hvert fuld 10-20-dobler sin hidtidi
ge indtægt - samler der sig ud fra dette 
sæt af oplysninger en knugende skyldbyr
de på dels det Folketing, der øder landets 
humanitære evner i en kritikløs forgyld
ning af økonomiske flygtninge, og dels på 
de forgyldte selv, der med deres slaraffen
liv reelt er medvirkende til således at 
skubbe måske hundredtusinder af efter
ladte landsmænd over kanten til sygdom 
eller død ude i regionerne. 

Røde Kors kan tappe dette par ekstra 
fingerbøl fra den danske offervilje til 
udenvælts brug for at bøde med en enkelt 
rød reje på egen meddelagtighed i den 
menneskeødelæggende import af luksus
flygtninge. Men har man nogensinde hørt 
om eller set de relativt så storslået stillede 
"flygtninge" dele mærkbart ud af deres 
overflod til staklerne i hjemlandene, bort
set naturligvis fra deres egne slægtninge? 

Hvor tit har veldædigbedsindustrien og 
flertalspolitikerne ikke stukket os den 3. 
verdens levende skeletter, udspilede bar
nemaver og udbrændte spædbørnsblikke 
under næsen - men vi kan svare politike
re og andre hellige mænd og kvinder: "Ja, 
det kan I sagtens komme med; I produce
rer dem jo selv". 

"Retten til asyl, hvis den i praksis skal 
bestå, må være enkeltpersoners individu
elle adgang til at søge sikkerhed i udlan
det, men kan næppe omfatte hele befolk
ningsgrupper. Gjorde den nemlig det, vil
le egentlige flygtninge alene af ressource
mæssige grunde komme i alvorlig klem
me, og asylretten ville blive en ret til fol
kevandringer, hvilket aldrig har været 
meningen. 

Hovedreglen må være, at folk bliver, 
hvor de nu engang er, og som folk politisk 
og på anden måde slås for deres rettighe
der. 

... 
Min hensigt er at advare mod en så om

fattende udvidelse af asylbegrebet, at det
te på et tidspunkt helt sprænges." 

Byn\dsmcdlem og kulturudvalg,fomw>d (]() 
Birte Bcn:it Hcnrilc.seo, Århus, 

i Jylliu!ds-Postw 23/ll 1993. 

"I Italien er en revolution mod de poli
tiske partier lykkedes. Vi skal også have 
en sådan revolution. Danske partier er ik
ke korrupte, men de er ikke lydhøre over 
for folket, og det er katastrofalt nok. Der
for skal ansvarlige danskere indstille sig 
på at tage del i et oprør. Intet mindre kan 
få folkestyret til at fungere igen. Og kom
mer der ikke et folkeligt styret og ansvar
ligt opmr, er risikoen for andre eksplosio
ner i folket stor:' 

Handdsla:rcr Karsten H. Nielsen, Skjern, 
i Jylwids-Postea 9/ll 1993. 

Hus forbi 
En frivillig deltager i Dansk Røde 

Kors' forrige landsindsamling-til nødli
dende i Somalia m.v. - fortæller i Ber
lingske Tidende 22/9 bl.a., at hun ringede 
på i en stor villa ved Øresund, hvor man 
har valgt at placere to flygtningefamilier. 
Efter samråd mellem alle familiemedlem
merne lød svaret tilbage, at ingen der øn
skede at give penge, "for de var flygtnin
ge, der var blevet reddet af det danske 
samfund, og de kunne ikke undvære no
get!" 

Selvfølgelig, når man har doblet sin 
indtægt mange, mange gange op ved at 
rejse over floder og sletter til det fjerne 
danske socialkontor, er der intet at und
være til de efterladte hinsides floderne og 
sletterne. Solidaritet er en by i Langtbor
tistan, når man sidder herskabeligt på 
flæsket ved Øresunds bølger. 
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Fup2eren 
Hvis man skulle tro TV2's Fak2eren, så 

er den væsentligste trussel her op til kom
munevalget en håndfuld skøre nazister, 
der blev vist i fuld krigsmaling for seerne 
819. 

Det er de naturligvis ikke. Operation 
"Nazihyleri", som medierne i ugen deref
ter brugte megen tid på, bar til formål at 
overskygge de enorme problemer på ind
vandringsområdet. Problemer som bar 
ført til opinionsundersøgelser, hvor Soci
aldemokratiet taber pladsen som landets 
største parti. 

Som bekendt tilskrives Den Danske 
Forening en væsentlig del af æren for, at 
indvandringsindustrien har ~t den slags 
vanskeligheder med vælgerne. Derfor 
kan det heller ikke undre, at det "hwnani
tære" og retrnenende Danmark - herun
der medierne - prøver at komme forenin
gen til livs. 

Fak2erens naziudsendelse forsøgte da 
også at klistre foreningen ind i naziuvæs
enet Til formålet klippedes f.eks. i en ta
le af foreningens næstformand, Poul Vin
ther Jensen, så at det lød, som om ban op
fordrede til vold. Formanden, Ole Hassel
balch, fik samme behandling. Her brugte 
TV2 et brev fra ham, som kommenterer 
nogle politiske planer om at sætte indvan
dringsmodstanderne fast og berøve dem 
deres borgerlige rettigheder (se nærmere 
herom i foreningens femårskrift, 1992). 
Formanden konstaterer i brevet, at politi
kerne i så fald bryder Grundloven og må 
forvente en fysisk modstandskamp. Det 
mest opsigtsvækkende ved denne konsta
tering - der også bar været trykt i Dan
skeren nr. I 1990, og som bar hjemmel i 
statsretlige grundsætninger - er naturlig
vis, at nogen overhovedet kan finde den 
opsigtsvækkende. 

Samtidig fortalte Fak2eren, at Søren 
Krarups indsamlede underskrifter fra ak
tionen mod flygtningeloven i 1986, som 
han havde lovet at holde fortrolige, var 
blevet overgivet til Den Danske Forening. 
Dermed skulle de - ifølge TV2 - være 
kommet i hænderne på en nazist, som 
hævdedes at arbejde i foreningens sekre
tariat. 

Dette passer ikke. Krarup udlånte ikke 
indsamlingsunderskrifterne, men deri
mod en række henvendelser, han havde 
fået, med sympatitilkendegivelser og op
fordringer til at sætte noget mere i gang. 
De blev kortvarigt udlånt til dem, der -
bl.a. med hjælp af nogle af brevskriverne 
- stiftede DOP, så man kunne underrette 
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Olo Ra.uelba.lch 
Sk<>leba.kke::i S 
305() Hu:ahbæk 

K«te Ole Hosselboleh 

Vi t4lte ut:!.l'r.e:-: ti~liqere på de~en o:, din tvøntudlo mtdvlr>t•n i 
voru dokur.:1er.tatprogram. Je9 foler tron9 til at uddyl:>$ for dl9 1 

hvorfor vi 9erpe vil hava dig med i program.ro.et, og hvilke 
beting-elur: vl kan blive e:ti90 o~ .. 

~er here~er !or os ingen tvivl o~, at Den Danek« Forening htr 
~jort ~e9et for !t ~æ9Q& af&tAnd tildetyderate højre. Det er et 
"OP9"•n9tl igt !ektu:,., 09 det vil ogd. frorng! af vore• proqrorr.. H•n 
af journall•ti&ke 09 rent fort.blleteknhke Ara19er, vil vi rriegtt 
gerne have dig til at ;i9c det &elv. Xed heneyn til at bruge .den 
dok~meo:etion ao~ du Qerne v11 fremlæ99e, vll vi rne9et ger~e htv• 
muh9h•d for at u oq vurdere den inden interviewet. Det kur,ne 
e·-1entuclt ske ,d.6 telefax. PA. det grundla9 kan vi Doalutte 0111 dtn 
;kal bruges, og på hvilkon ~&do,( Hor tænker jeg pA 
fr6mi.a,gqehuforr.,e:r.,) 

Af praktiske Artager ~an vi ikke Oringe 6t !uldstandi9~ ure6i9er•t 
interview, •A den betingelge k4n vi deaværr& ik~e opfylde. 

Oct •r vi9ti9t !or os 4t Den 04~$ke Forening ~edvirker l vore• 
pro9r&m, fordi Oet er den tt~ra~e o; pe~t indflydelsearlge 
or9ani1a~ion, der ho~ taget indvond~erpolitiken op til 4i•k~••10h, 
vi vil 9ernc høre o~ &tarten pl foreningen, on ledeleeafor~, o~ 
:t-11 09 om midler, 

P& denne baggrund h4Der je9 vi kan blivo eni90 om at laver et tv · 
intervieY 1 ol~t~in9cn Af dennø u9e, 

~ed venlig hil6e~ 

søren Steen Jesptreen 
journalht 
rak2ten, 

dem om oprettelsen af foreningen og give 
dem mulighed for at indmelde sig i den. I 
denne startfase var der overhovedet ikke 
formaliseret noget sekretariat Langt min
dre kunne nogen vide, om der var en 
nazist iblandt de arbejdsvillige, der tilbød 
at hjælpe til. Foreningen har i øvrigt siden 
hverken hørt eller set noget til den person, 
der i udsendelsen (uden retsgyldig doku
mentation) udnævntes til nazist 

Løgnen for seerne 
Det indtryk, seerne måtte sidde tilbage 

med, var imidlertid, at DDF på en eller 
anden måde er i ledtog med nazisterne. 
Dette til trods for, at producenten af ud
sendelsen udmærket ved, at det forholder 
sig stik modsat 

I et brev (af 12/7 93) fra Fak2eren til 
DDF's formand, Ole Hasselbalcb, siges 
der således: 

"Der hersker for os ingen evivl om, at 
Den Danske Forening har gjort meget for 
at lægge afstand til del yderste højre. Det 
er et uomgængeligt falaum ... . " 

Formålet med brevet var at tl DDF til 
at medvirke i udsendelsen. For en sådan 
medvirken satte formanden imidlertid be
tingelser: Han ville ikke klippes ind i 
nazihyleri, og han ville ikke acceptere 
klipperi i interviewet(hvis varighedjour
nalisten så i øvrigt selv kunne bestemme). 

Disse betingelser kunne Fak2eren ikke 
imødekomme. Og et tilbud fra DDF om at 
stille alle oplysninger til rådighed for 
TV2 til kontrolformål blev ikke udnyttet. 

Hvad Fak2ercn skjulte 
Det kunne der ellers godt have været 

brug for, hvis det var fak1a, Fak2eren øn
skede at bringe. Af udsendelsen fremgik 
det således f.eks. ud fra oplysninger fra 
Frede Farmand, at indvandrerpolitikeren 
Lubna Elahi var blevet overfaldet af 
nazisten Albert Larsens folk. 

Albert Larsen er tilsyneladende ganske 
skruppelløs, og han kunne uden bekym
ring vedkende sig ansvaret for noget, som 
i hans lcredse givetvis er populært. Hans 
"tilståelse" til Frede Farmand ville jo 



nemlig alligevel ikke bolde i retten. Ifølge 
informationer, DDF er i besiddelse af, har 
han i øvrigt i længere tid fyldt Frede Far
mand med gas. 

Men hvad mere er: I Danskeren nr. 4 
1990 skriver Frede Farmand under eget 
navn en artikel om det påståede overfald 
på Lubna Elahi. Han bygger her bl.a. på 
omfattende båndoptagelser af hende selv 
og hendes nærmeste. Referatet af optagel
serne krævede redaktionen holdt uden for 
artiklen, fordi årsagerne til Elahis ansigts-

skade efter redaktionens opfattelse hørte 
under privatlivets fred. Frede Farmands 
konklusion i artiklen ud fra den tilbag~ 
værende dokumentation er imidlertid utv~
tydig: Påstanden om overfaldet var politisk 
plattenslageri fra Elabis side gennemført i 
samarbejde med den også i sagen indblan
dede vikardirektør Jens Sejersen (der som 
bekendt påstår at manipulere pressen, se 
Danskeren, særnummer, april 1993). 

DDF kan ikke dømme om, hvilken af 
Farmands versioner der er den rette. Men 

begge versioner kan selvsagt ikke være 
korrekte. 

På samme måde er DDF i stand til at 
afsløre andre besynderligheder i Fak2erens 
udsendelse. 

Men Fa.k2eren var altså ingenlunde 
interesseret i en afsløring af "afslø
ringerne". Fak2eren var derimod in
teresseret i at bolde sig i uvidenhed om 
de oplysninger, der ville kunne ti ud
sendelsens påstande til at brase sam
men. 

De gode viljers tyranni 
Af Peter Neerup Buhl 

Det er en udbredt og farlig misforståel
se, at forskellen mellem nazister og kom
munister er, at de første bar en bevidst 
"ond" vilje, mens de sidste omvendt ad
skiller sig fra fulk i almindelighed ved i 
usædvanlig grad at ville det "gode:' 
Sandheden er, at både nazister og kom
munister hensyooløst vil kæmpe for "en 
bedre verden". Vore herskende "humani
ster" deler i realiteten kommunismens 
utopi, der imidlertid slet ikke er så for
skellig fra nazismens, som man søger at 
give det udseende af. 

Revolutionær og venstreorienteret 
nazisme 

Denne fodcætrede kendsgerning frem
går klart af det skrift, som i Danmark og 
mange andre lande er blevet na:zistemes 
ideologiske udgangspunkt, Povl H. Riis
I<nudsens "Nationalsocialismen - en 
venstreorienteret bevægelse" (No,:dland 
Forlag, 1984. 20 sider). 

Forfatteren slår heri fast, at nazismen 
er revolutionær og dermed pr. defmition 
venstreorienteret Højrefløjen består for 
Riis-Knudsen af "reaktionære personer, 
der ønsker at bevare den såkaldte "krist
ne, vestlige civilisation" med al dens ma
terialisme og kapitalisme som grundlag 
for samfundets opbygning. De højreori
enterede forsvarer de traditionelle natio
nalistiske værdier: de er gode kristne og 
gode borgere, der fo,:svarer forfatningen 
og er loyale overfor deres land og deres 
konge eller drorming, dersom de har en:· 

Når nazismen således "i hele sit væsen 
er en venstreorienteret bevægelse", er det 
efter Riis-Knudsens mening "uhyre para
doksalt'', at de fleste nazister hidtil bar 
brugt deres tid med forsøg på at hverve 

folk med typisk højreorienterede holdnin
ger. I stedet burde de rette deres opmærk
somhed mod borgere, der er bekymrede 
for klodens fremtid og idealistiske nok til 
at ofre noget af deres eget til fordel for 
helheden. I stedet for blot at komme med 
den hadpropaganda, der forventes fra 
dem, burde nazisterne derfor koncentrere 
sig orn f.eks. "at producere godt materia
le om miJjøproblemerne set ud fta et nati
onalsocialistisk synspunkt og at gå aktivt 
ind i de grupper, hvor disse mennesker 
samles i deres protest irnod kernekraft
værker, forurening og atomkrig:' 

Det kristne, liberale demokrati som 
hovedfjenden 

For Riis-Knudsen er der "naturligvis 
ingen tvivl orn, at kommunisme er en 
særdeles ubehagelig ting. Den ville imid
lertid ikke betyde verdens ende. Det vil 
det kristne, liberale demokrati med garan
ti!." Det nuværende samfund bar efter 
Riis-Knudsens mening "reduceret men
nesket til forbruger:• På linje med de po
pul3lre "grønne" bevægelser hævder han 
derfor, at "de hvide industrilande i Vest 
og Øst rent faktisk er langt mere degene
rerede og primitive, end noget naturfolk i 
den 3. verden!' Og for at ingen skal være 
i tvivl, fastslår han den moderne nazismes 
mål, som viser sig at være identisk med 
alle vore mondæne verdensfrelseres: "Vor 
kamp gælder redningen af hele biosfæren 
og includerer også de øvrige menneskera
cer." Den moderne rød-grønne liggeo på 
maven for "mangfoldigheden" og det 
"naturlige" har ikke sine rødder i kommu
nismen, der vil ensartethed og kontrol 
over naturen. Den stammer derimod fra 
nazismen. 

Riis-Knudsen roser venstrefløjen for, 
at den har sejret i den sociale kamp, hvor 
højrefløjen forsvarede de privilegerede. 
Dermed mener han dog ikke, "at enhver 
bestræbelse for at styrte et etableret sam
fundssystem i sig selv nødvendigvis må 
være positiv. Dersom det lykkes for men
neskene at skabe en naturforbunden ver
densorden ( ... ) vil det unægtelig være en 
særdeles alvorlig forbrydelse at forsøge 
at omstyrte denne orden for at vende til
bage til egoisme, materialisme, kristen
dom eller nogen anden naturstridig filo
sofi. Hvad der er godt og dårligt, kan ude
lukkende afgøres på baggrund af naturlo
vene - i jo tættere overensstemmelse med 
dem des bedre!". 

"Naturen~ som politisk religion 
Overbevisningen om at repræsentere 

Godheden og Sandheden er hos Riis
Knudsen tydeligvis lige så urokkelig som 
hos hans angivelige antipoder kommuni
sterne, "hwnanisterne" og hvad de 
såkaldte anti-racister ellers kalder sig. 
Både nazister og anti-racister hævder, at 
deres principper er de "narurlige" - givne 
på forhånd og hævet over enhver diskus
sion og ethvert konla:et hensyn (jvf. 
"menneskerettighederne"). Resultatet af 
en sådan mentalitet bliver selvfølgelig 
uvægerligt altid "de gode viljers tyranni:' 

Riis-Knudsen hævder, at nationalsoci
alismen "har uden for den menneskelige 
bevidsthed eksisteret siden tidernes ~ 
gyndelse, og den vil eksistere for altid, så
længe universet består", hvad enten der 
findes mennesker eller ej. Ligesom de 
herskende rød-grønne ideologer tror han 
sig således på naturens side, hvilket altså lilii.. 
sætter ham i stand til at retfærdiggøre et- ,. 
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hvert indgreb. Overfor sådanne natur
evangelier må man indvende, at menne
sket netop adskiller sig fra den blotte na
tur ved at stå i et bevidst forhold til den, 
hvilket giver en frihed, som er enhver 
menneskeligheds kilde. Mennesket er ik
ke prisgivet naturens blinde determ.ini&
me. Den store engelske biolog T.H. Hux
ley udtrykte klart dette ved at fastslå, at 
det etiske fremskridt i samfundet ikke 
beror på, at vi efterligner den kosmiske 
proces, men på at vi bekæmper den. 

Materiens tvang eller Andens frihed 
Kommunismen har ifølge Riis-Knud

sen ikke løst verdens problemer, "ganske 
enkelt fordi selve den marxistiske ide i 
bund og grund er materialistisk og uden 
interesse for de naturlige værdier!' Med 
sin firkantede opfattelse af "det naturli
ge" er Riis-Knudsen imidlertid endnu 
mere materialistisk end de klassiske kom
munister, og han deler denne materialis
me med nutidens "humanister' og anti
racister, for hvem "racen" tilsyneladende 
er det eneste tænkelige kriterium for at 
sætte skel mennesker imellem. Det er kun 
af sekundær betydning, om man går ind 
for "racernes" sammenblanding eller ad
skillelse, når man dog mener, at race er 
den vigtigste kategori, menneskene opde
les efter. Den moderne naturvidenskabe
lige menneskeforståelse er på niveau med 
nazismen - begge fornægter, at det men
neskeliges essens er ånd og dermed fri
hed. I stedet anskuer de mennesket som 
en maskine, der blot skal "fungere" bedst 
muligt 

At leve i harmoni med "naturen'' er 
altså utopien - Det Gode - for både 
nazisterne og de herskende intellektuelle 
meningsdannere. Foragten i begge lejre 
for det, som Riis-Knudsen kalder for "de 
traditionelle nationalistiske værdier', 
skyldes, at klassisk nationalfølelse mere 
end noget andet er uforståelig ud fra en 
naturvidenskabelig begrebsverden. Den 
klassiske nationalfølelse er jo netop ud
tryk for et dndsfællesskab, der ikke kan 
"bevises" - ikke et blodfællesskab, der 
objektivt kan måles og vejes. Man må 
derfor fremover forvente et stadig større 
sammenfald i nazisters og "humanisters" 
begrebsverden i deres forsøg på, i hen
holdsvis racens og hele artens ("menne
skehedens") navn, at fordømme den "ir
rationelle" nationalfølelse. Overbevisnin
gen om at have Naturen på deres side vil 
ydermere give de rød-grønne magthavere 
en så fast tro på at stå for det "rigtige", at 
de successivt ikke kun vil overtage nazis
mens begrebsverden, men også dens me
toder overfor afvigere. 

Peter Neerup Buh/ 
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Oplagt 
chance 

"Landsforeningen af Bøsser og Lesbi
ske" bar vejret morgenluft ved invasionen 
af "flygtninge". Den har en særlig asyl
gruppe, der 11. september 1992 skrev føl
gende belysende brev til foreningens 
"ungdomsgruppe''. 

Kære Ungdomsgn,ppe 
Vi har filet en kopi af en "invita1ion" 

fra Dansk Ungdoms Fæl/esrdd omkring 
tilslmdfra DUF~ pulje til fremme af akli
viteter bland/ unge danskere, flygtninge 
og indvandrere. 

Det må være en oplagt chance for a1 la
ve en fælles-aktivitet mellem Ungdoms
gn,ppen og Asylgroppen. 

ivr erfaring siger os, al der er mange 
unge, homoseksuelle flygtninge/asylsøge
re n,ndt omkring i de forskellige Røde 
Kors centre - bl.a. er der en hel lejr ude-

"Placeret på en post, hvor jeg har utro
ligt mange kontakter med lokalbefolknin
gen, er det nødvendigt at sige, at folk er 
meget skeptisk indstillet ved tanken om, 
at der kommer flere og flere indvandrere 
og familiesammenførte samt flygtninge 
til kommunen. Der fokuseres især på 
kommunens udgifter, sproglige barrierer 
og angst for kriminalitet. 

Vi har ingen ledige almennyttige boli
ger og lokalbefolkningen føler, at de bli
ver "sorteper' i spillet om ledige boliger, 
som de måske bar været på venteliste til i 
mange år. 

Meget tyder nu på, at regeringen - og 
man må håbe alle fue regeringspartier -
samt Folketingets øvrige partier er blevet 
klar over, at Danmarks flygtninge- og ind
vandrerpolitik snarest bør tages op til ny
vurdering med henblik på stramning af 
eksisterende regler. 

Lokalbefolkningen, der har problemer
ne tæt inde på livet kræver simpelthen 
dette. 

Det frygtelige er, hvis afstanden mel
lem Christiansborg-politikerne og kom
muner er blevet så stor, at der ikke sker 
noget effektivt. Så vil det før eller senere 
gå galt, og ingen tør vist i dag spå om 
konsekvenserne heraf, men de kan godt 
blive ret så alvorlige!' 

Socialudvalgsformand Erling Schroder (S). 
Gl>dsaxe, i Gladsaxe Bl>det 14/9 1993. 

lukkende for enlige unge flygtninge/asyl
søgere (under 18 år) der er kommet hertil 
uden forældre. 

Vi foreslår derfor et "fællesmøde", så 
vi kan finde ud af. hvordan vi udnyt/er 
muligheden for tilskud - og samtidig 
bringer "det gode budskab" om LBL, om 
aktiviteterne i Ungdomsgroppen saml om 
Asylgroppens arbejde ud til flygtninge og 
asylsøgere ... 

Kom med forslag om nogle datoer der 
passer jer - feks. i uge 40-41-42 ... 

Derpå følger forskellige kontaktadres
ser og -telefonnumre etc., inden brevet af
sluttes med følgende manende eftezskrift: 

PS. Lesbiske asylsøgere er helt "usyn
lige" - det er også en ting vi må ha' gjort 
noget ved! Måske kunne vi også gøre no
get sammen der! 

Jo, de propagandaministerielle millio
ner, hentet op af danskernes lommer, gi
ver sandelig oplagte chancer til alskens 
"alctiviteter'! 

• 

Jordens salt
og nationer
nes gift 

Salt er nødvendigt for organismen i 
små doser, men gift i store mængder. Ind
vandring kan være jordens salt, knapt do
seret, tilpasset nationens behov. Men bli
ver indvandringen til masseindstrømning, 
er livet i fare. 

Danmark klarede den rette dosering 
gennem tusinde år indtil for nylig - fran
ske kulsviere og munke, tyske håndvær
kere, hollandske bønder, franske hug
uenotter, kartoffeltyskere, kyndige jøder 
etc. Ingen af dem i mere end uanselige 
smågrupper, gennemgående nogle få 
hundrede fordelt over hvert århundrede -
kulminerende med undtagelsesvis et par 
tusinde polske bosættelser omkring første 
verdenskrig. 

Men hører man vore indvandrings
propagandisters tale om denne ganske 
stille strom, skulle man tro, det var bølger 
af havets vælde, der bruser gennem Dan
markshistorien. 

Det er historieforfalskning, beregnet 
på at ft befolkningen til at tro, at jordens 
salt kan indtages uden livsfare i de doser, 
der udgøres af dagens masseindvandring. 



Ideer har konsekvenser 
Mange kan gruppevis eller personligt høste kortvarige fordele af indvandringspolitikken og 
den forsørgerstat, den hviler på. Men en indbygget bombe vil før eller senere sprænge den el
ler hele nationen i stykker. Ulykken skyldes mest fejl i vore ideer om forholdet mellem men
nesker og deres krav til samfundet. 

Af afdelingsforstander PH Bering 

Danmark har altid været noget af en 
H.C. Andersensk "Andegaard". Kun Il 
evner/orker at følge den fremmedsproge
de debat, og de fleste der gør det er huma
nister, som traditionelt er mest orientere
de mod syd. Men friheds-vinden blæser 
fra vest; kontinental-europæisk mentalitet 
går i retning af centralisme. Her er staten, 
ikke individet i centrum. Der er undtagel
ser, som franskmanden Frederic Bastiat 
og de østrigske økonomer og filosoffer, 
men de rejste som regel til USA eller 
England (v. Mises, Hayek, Wittgenstein, 
Popper ... ). En lysende undtagelse er na
turligvis den store individualist, Søren 
Kierkegaard. 

Et grelt eksempel på stivheden, indeluk
ketheden, intolerancen og disses konse
kvenser kan vi finde i debatten om frem
medpolitikken. Almindelige danskere un
dres over at det endnu ikke er lykkedes per 
liti.kerne at enes om en rimelig fremmed
politik - en lovgivning der ikke, som den 
nuværende, truer med at gøre os til et 
mindretal i vort eget land inden midten af 
næste århundrede. "De må da kunne indse 
at dette her ender galt", siger man. Javei 
men hvem er "de''? Kan vi placere skylden 
på enkelte grupper, eller er der noget galt 
med tankegangen hos det store flertal? 

"Fælledens Tragedie" 
Mange ulykker kan tilskrives vor til

bøjelighed til at tage en gevinst og overla
de betalingen til andre - det fænomen 
som biologen Garett Hardin bar kaldt 
"the Tugedy of the Commons", Fælle
dens Tragedie. Hvis ti bønder med hver ti 
køer er fælles om et græsningsareal, som 
optimalt kan levere græs til hundrede 
køer, vil en enkelt bonde, der sætter elle
ve på græs, a (næsten) IO pct. mere 
mælk. Tabet bæres af fællesskabet (indtil 
alle oPdager fidusen, og fælleden øde
lægges ved overgræsning). Tilsvarende 
bar nogle gruwer kortsigtede fordele af 
fremmedpolitikken. Ulemper og skader 
fordeles på alle - over mange år - og 
mærkes ikke umiddelbart af de ansvarli
ge. Samvittigheden døves: "Det går nok 
ikke så galt." 

Det gælder sikkert for mange politike
re. De tør ikke erkende at den fremmed
lovgivning, de selv har ansvar for, er en 
frygtelig fadæse, som kan betyde natier 
nens undergang - og de frygter TV-jour
nalisternes magt. At Danmarks Radio/TV 
fører en voldsom propaganda for indvan
dring er en kendt sag (ubehagelige nyhe,. 
der om indvandringen sendes som regel 
kun en gang, fortrinsvis sent på natten, 
for eksempel). 

Et enkelt blilc på de politikere, der flok
kes og strækker hals som sultne små-gri
se for at blive set af alt folket bag den hel
dige kollega, der bliver interview'et aftv
holdet på Christiansborg, siger en masse 
om de samme politi.keres afhængighed af 
tv-mediet! 

Ved systemskiftet i 1901 tiltog Folke
tinget sig nær total magt; "intet over og 
intet ved siden af Folketinget'', sagde 
Hørup. Folketinget var ikke længere fol
kets kontrol over staten - det blev staten 
selv. Med stigende magt følger stigende 
korruption - eller måske er et bedre ord: 
stigende principløshed. Man køber og 
sælger holdninger og principper for mag
tens illusion. På forfængelighedens mar
ked sælger politikerne deres land og deres 
børns og børnebørns fremtid for en plads 
i solen - for TV's og interesseorganisatier 
ners velvilje. 

Bestikkelse 
Bestikkelse af forskellig art er også en 

drivkraft bag indvandringskampagnen -
og hadet mod os, der prøver at dæmme op 
for den. En enkelt medie-person har be
rettet om tilbud om et stort beløb på en 
schweizisk bankkonto i den pågældendes 
navn, såfremt den pågældende ville støtte 
muslimsk indvandring. Tilbudet blev af
slået, men andre må bave ffiet det. Har de 
mon aUe afslået? 

Hertil kommer den politiske bestikkel
se - den kendsgerning at europæiske po
litikere i bytte for prisgunstige oliekøb af
giver løfte om særfordele for Islam og 
islamisk indvandring. Dette kendes ikke 
alene fra stormoske-projektet på Amager 
men også fra meddelelser fra Kommissier 

nen for de Europæiske Fællesskaber. Kan 
det kaldes bestikkelse? Vel ikke i straffe
lovens forstand, men disse politikere 
køber sig ikke desto mindre politiske for
dele i form af økonomisk manøvrerum. 
Prisen betales af næste generation. 

Andre motiver 
Nogle håber på et nyt "systemskifte", 

en endegyldig overvægt til venstrefløjen, 
via indvandrerstemmer. Det er velkendt at 
der er overvægt af venstreorienterede 
blandt journalister ( se fx. Ole Hasselbalch: 
"Den Offentlige Mening"), så det er rime
ligt at antage at dette er hovedmotivet bag 
DR/fV's (og iøvrigt også adskillige dag
blades) indvandringspropaganda ( og 
groft forløjede hetz mod indvandrings
modstanderne) op gennem firserne og be
gyndelsen af halvfemserne. 

Man bør betler ikke overse private mer 
tiver bos dem, der har økonomiske/job
mæssige fordele. Indvandrerstrømmen 
vil jo i overskuelig fremtid betyde flere 
stillinger, og dermed større magt og ind
flydelse - eUer i det mindste sikre jobs -
til Dansk Flygtningehjælps ansatte. Ritt 
Bjerregaards bemærkning (Askov 1979) 
om at den offentlige sektor eksisterer for 
de ansattes skyld, ikke klienternes, er ikke 
grebet ud af luften. Vi kan godt tage den 
halvoffentlige sektor, såsom Dansk Flygt
ningehjælp og Mellemfolkeligt Samvirke 
med i den karakteristik. 

Revolutioner kan kun arrangeres i usta
bile samfund. Marx' forarmelsesteori om 
revolutioners opståen er som bekendt 
slået fejl; etniske spændinger kan måske 
bruges i stedet. Revolutionære (nazister, 
DEMOS/BZ-typer m.fl.) indser konse
kvenserne af fremmedpolitikken og byder 
dem velkommen - som en chance for selv 
at komme til fadet 

Behovs kriteriet 
Farligst er "hwnanisteme", der be

væges af flygtningene/indvandrernes be-
hov for hjælp - underforstået, at deres be-
hov forpligter det offentlige. Det gør de 
fleste af dem til brugbare ofre for ind van- ..._ 
dringslobbyisternes propaganda. De er r 
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langt de filrligste, fordi de udgør flertallet 
i dette land, selv i Den Danske Forening, 
antagelig! De færreste kan gennemskue 
fejlen i tankegangen, selv om mange nok 
inderst inde føler at der er noget galt. 
Mindst en milliard mennesker på kloden 
har lige så stort behov som de folk, vi ta
ler om. Det er tydeligt absurd at anvende 
kæmpebeløb på de relativt velstillede, 
som har råd til at rejse hertil. Vi lukker 
øjnene for absurditeten, fordi den bygger 
på eo indgroet og meget udbredt vrangfo
restilling: At behov skaber rettigheder. 
Vores allesammens skattefar skal sørge 
for os alle, og alles rettigheder overfor 
staten begrundes i behov. Farmand er nok 
beskytter (domstole, politi og forsvar), 
men først og fremmest er ban forsørger 
og boss. 

Ideen om forsørgerstaten (socialisme, 
feudalisme) ligger os i blodet. I familien 
er det jo naturligt at yde efter evne og ny
de efter behov. Det er naturligt på grund 
af nære personlige bånd, der begrænser 
misbrug. Det fører til ideen om "familien 
Danmark" og "vores fælles hushold
ning." 

Men staten er ikke - og kan aldrig bli
ve-eo kærlig familiefar. Når staten over
tager forsørgelsen bibeholdes behovskri
teriet, men den gensidige kontrol med 
misbrug er umulig. De nære, personlige 
bånd mangler; hvem mon gider leve op til 
en sagsbehandlers forventninger på sam
me måde som en søn prøver at leve op til 
en fars forventninger? Staten er og bliver 
uproduktiv. Den kan ikke, som det sker i 
eo familie, afpasse ydelser og krav til den 
enkelte efter dennes behov, evner og per
sonlige egenskaber. Statens tiltag må altid 
være grove og firkantede. Omgåelse og 
misbrug bliver reglen snarere end undta
gelsen, samtidig med at mennesker mis
handles i systemet. (Som når man jager 
ældre arbejdsløse, der ikke bar nogen reel 
mulighed for igen at komme i arbejde, 
rundt fra det ene efteruddannelseskursus 
til det andet). 

Forsørgerstaten fungerer ikke i 
længden 

Staten fordeler kun goder som den fra
tager produktive mennesker w1der (som 
regel underforstAet) trussel om magtan
vendelse. Betegnelsen for dette er - uan
set motiv og gerningsperson - berigelses
kriminalitet i form af ran, røveri eller 
plyndring. 

Biblen taler om pligten til at hjælpe en
ker og faderløse. Men den taler til det en
kelte menneskes samvittighed (retfærdig
hedssans). Biblen påbyder os ikke at tvin
ge vor næste til at udøve velgørenhed. 
Velgørenhed med ranede penge - forsør
gerstatens velgørenhed - bar nemlig kun 
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værdi på det materielle plan og udelukker 
den åndelige dimension. Når hjælp ikke 
længere bliver et anliggende mellem et 
menneske og hans/hendes næste, men en 
ret, som det er tilfældet i socialistiske sy
stemer (og i stater, der adlyder islamisk 
lov), forsvinder alle de åndelige værdier, 
som ligger i glæden ved at give og glæden 
ved at f! tiltrængt hjælp. Begreber som 
godhed, solidaritet og næstekærlighed 
bliver meningsløse og familien svækkes, 
når gensidig hjælp tvangsmæssigt kanali
seres gennem et upersonligt bistandskon
tor. 

Når hjælpen bliver en rettighed udvik
ler der sig en "fælled" i løbet af en gene
ration eller to. Efterhånden som beskat
ningen øges opdager folk at de er til grin 
for deres egne penge, hvis de ikke "ud
nytter systemet''. Det giver igen behov for 
højere skatter, hvad der får endnu flere til 
at kræve så meget tilbage fra staten som 
muligt. Set med en reguleringsteknikers 
øjne er dette en selvødelæggende positiv 
tilbagekobling ("ond cirkel"). 

Sideløbende opstår alskens metoder til 
unddragelse ("sort arbejde", skattesnyde
ri (i dag kaldet "skattesvindel''), smugle
ri). Ikke alle evner at skelne mellem 
sådanne ulovligheder ( dvs. overtrædelse 
af vilkårlige bestemmelser, givet af en 
tilfældig regering) og forbrydelser (dvs. 
krænkelse af Naturrettens evigt-gyldige 
love), såsom bedrageri, tyveri, ran, røveri 
og person-krænkelser. Når det bliver al
mindeligt at snyde i skat og smugle, stiger 
den egentlige kriminalitet således også. 
Den gennemgående "humanistiske" hold
ning i velfærdsstaten, at ikke vi selv, men 
"samfundet'' ( dvs. alle de andre) bærer 
skylden og ansvaret for vore handlinger, 
trækker i samme retning. 

At unddrage sig påtvungne skatter og 
afgifter er moralsk og historisk set noget 
ganske andet end at forgribe sig på med
menneskers ejendom eller person. Det 
første er moralsk set selvforsvar mod sta
tens overgreb på egen frihed, det andet er 
overgreb på andres frihed (Mogens Gli
strup var vel den første dansker der er
kendte at skatteunddragelse ikke er krimi
nalitet, men frihedskamp). Dette er klart 
for de fleste (heldigvis - ellers ville lan
det være et kaos af kriminalitet), men ik
ke for alle, og dermed stiger den private 
kriminalitet i takt med at stigende skatter 
og afgifter (stats-kriminalitet) fremkalder 
stadig flere unddragelser. 

Forsørgerstaten kan derfor kun eksiste
re et begrænset antal år, så trækkes skru
en over gevind, og velfærdsstaten bliver 
eo karikatur af sin oprindelige hensigt. Et 
enkelt blik på Danmarks nuværende situ
ation, herunder det groteske antal borgere 
og fremmede som forsørges via staten 

(p.t. 63 pct. af indbyggertallet!), set i for
hold til antallet i den egentlige produktive 
sektor, turde være en klar illustration af 
dette forhold. 

Fæstebønder anno 1990 
Forsørgerstaten ligger på dødslejet, 

men den lever endnu. Derfor søger frem. 
mede fra den overbefolkede tredje verden 
hertil, tiltrukket af muligheden for at Il 
en levestandard forærende, som kun de ri
geste i deres egne lande kan drømme om. 
Det kan vi ikke bebrejde dem, når vi selv, 
som livegne bønder, vil have herreman
den, skattefar, til at passe på os allesam
men, tilflyttere inklusive. Vor faderbin
ding åbner græoseme for en ødelæggende 
folkevandring, og vil i løbet af et par årti
er forvandle Danmark til et "multi-et
o.isk" område som Libanon, Kroatien og 
Sri Lanka-med de kendte konsekvenser. 
Det er et ulykkeligt biprodukt af at vi - to 
århundreder efter stavnsbåndets ophævel
se - på mange måder stadig tænker og 
handler som fæstebønder og borgere un
der en enevældig monark. 

Truslen mod vor eksistens som folk 
stammer altså tildels fra personlige inter
esser som vi (pi almenmenneskelig vis) 
lader gå forud for helhedens, men mest 
fra fejl i vore egne idær- fejl der gør os 
til alt for lette ofre for indvandringslobby
ens manipulatorer. Med idæn om behov 
som begrundelse for rettigheder overfor 
staten og tyrkertroen på statsstyring for
synder vi os mod let påviselige og vel
kendte politisk-økonomiske love. Vi for
rådes af vaneforestillinger om storfamili
ens og landsbyfællesskabets tabte tryg
hed. Og ideer har konsekvenser! 

P.H Bering 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
Denne gang interviewes Johan E. Christensen, formand for Foreningen Stop Stormoskeen, af 
Hany Vinter. 

Harry Vinter: Lad mig begynde med at 
ønske dig tillykke med, at det lykkedes at 
forpurre planerne om en swrmoske på 
Amager. For det har du vel en væsentlig 
andel t? 

Johan E. Christensen: Ja, tak skal du 
have. I første omgang er slaget vundet. 
Spørgsmålet er så, om Forsvarsministeri
ets opsigelse aflejeaftalen er ægte. Jeg så 
en kopi af den, og det var en anbefalet 
skrivelse. Men den var ikke stilet til dem, 
der har lejetjorden. Den var stilet til Isla
misk Kulturcenter i Brøosbaj. Men de bar 
aldrig haft noget med lejemålet at gøre. 

H V: Hvornår blev du opmærksom på 
planerne om stormoskeen? 

J.E.C.: Det er mange år siden, omlaing 
1982, da lejemålet startede. Der var så 
megen modstand imod planerne dengang, 
at jeg egentlig troede, at man havde opgi
vet dem. Efter 3 til 4 år tænkte jeg, at jeg 
ville undersøge det. Jeg ringede til For
svarsministeriet, hvor jeg fik at vide, at 
lejemålet stadig eksisterede. Der var nær
mest strøet sand hen over det. 

H V: Par der ikke noget om, at de isla
miske ambassadører havde forlangt, a1 
der ikke mdtte være folkelig modstand 
imod planerne? 

J.E.C.: Jo, det er rigtigt. Og der kom vi 
jo sådan set på tværs. Vi var nogle men
nesker, som fandt sammen, og den 16. 
marts 1991 stiftede vi Stop Stormoskeen. 
Foreningens formål er gennem oplysning, 
argumentation, sagsanlæg og andre retsli
ge skridt at fi standset opførelsen af den 
planlagte stormoske på Amager. 

Vi var sikre på, at lejemålet som sådant 
var ulovligt, og det er det også. Det uhyg
gelige er, at en enkelt person eller fore
ning ikke bar en chance for at fi noget be
vist gennem de retslige instanser. Der står 
ganske klart og tydeligt i Grundlovens § 
46 stk. 2, at ingen må forære statens jord 
bort. 

H. V: Men er det Ikke et lejemål? 

J.E.C.: Jo, men et lejemål på I 000 kr. 
om året for 15.000 kvadratmeter er en ren 
gave. 

Vi engagerede en advokat og stævnede 
Forsvarsministeriet. Efterhånden bar vi 

flet så meget materiale, at vi helt klart 
kan sige, at Forsvaret bar løjet hele vejen 
igennem. Nu var vi kommet så langt, at 
Forsvarsministeriet var stævnet ved 
Landsretten. Ved forunders.øgelsen sagde 
dommeren, at jeg nok ville blive gjort 
personligt ansvarlig for alle udgifter ved 
en fortsættelse af stævningen. Det var 
umiddelbart efter, at opsigelsen var sendt 
til Islamisk Kulturcenter, den opsigelse, 
som jeg stadig ikke tror er ægte. 

Dommeren sagde, at jeg ikke skulle 
opfatte det som en trussel, hvilket viser, 
at han selv havde tænkt, at det var en trus
sel. Ikke nok med det. Han sagde, at de 
også ville overveje at hjemkalde stævnin
gen. Hvis jeg ikke selv trak den, ville de 
nok gøre det med den begrundelse, at jeg 
ikke var part i sagen. 

Illg. loven kan en myndighed sige, at 
en person eller forening ikke bar part i en 
sag, hvorefter den ikke kan stævne myn
dighederne. 

Dette indebærer, at ingen person eller 
forening kan føre sag mod det offentlige. 
Det er en uhyggelig tanke. 

Dette betyder, at når nogen kommer 
tæt på - og det var vi: vi kunne have fået 
dom for, at Forsvarsministeriet og myn
dighedeme havde begået noget ulovligt -

så bremser man det. Vi følte os tvunget til 
at stoppe efter at have opnået en del af 
det, vi ville: at moskeen ikke blev bygget, 
efter at lejemålet var opsagt. 

Vi ville også have stævnet Københavns 
Kommune. For der er intet demokrati i at 
holde høringer om lokalplaner, når massi
ve protester alligevel ikke får konsekven
ser. Vi kunne ikke komme afsted med at 
staivne kommunen, fordi vi kom 9 dage 
for sent. Der er masser af eksempler på, at 
man har set stort på denne tidsfrist. Kom
munens advokat mente også, at vi ville Il 
dispensation, men det fik vi ikke. Til 
gengæld fik vi en regning på 5.000 kr. 

Det er foruroligende, at domstolene 
sådan set kører muslimernes interesser. 

H. V: Var der ikke noget on~ at musli
merne begyndte al stjæle fra grunden, in
den de kwme disponere over den? 

J.E.C.: Du tænker sikkert på motor
savsmassakren. Jo, muslimerne fældede 
I 0-15 kubikmeter. Politiet kørte forbi 4 
gange efter anmeldelser fra private uden 
at kunne konstatere noget, og det gik 
trods alt ikke stille af. Foreningen har si
den forsøgt at få politiet til at rejse tiltale 
mod dem, og der er vi gået hele vejen 
igennem fra politiet over statsadvokaten 
og rigsadvokaten til Ombudsmanden. Der 
er ingen, der vil. Jeg bar endda skrevet 3 
gange til Ombudsmanden. 

H. V.: Ved man, hvem gerningsmændene 
er? 

J.E.C.: Nej, for politimyndighederne 
vil ikke efterspore i sagen, idet der ligger 
et "klokkerent" ønske fra Forsvarsmini
steriet (forsvarsministeren), om at der ik
ke skal efterforskes i, hvem der bar be
gået ulovlighederne omkring træfældnin
gen. Og hermed er det så overladt til bor
gerens fantasi hvorfor. 

Jeg har stillet mig selv spørgsmålet: 
Når ikke forsvarsministeren kan/viV øn
sker at forsvare sine egne værdier, sit eget 
betroede gods, hvordan kan borgeren så 
have tillid til, at borgeren og landet vil bli
ve forsvaret? 

Amerikanske eksempler viser en direk-
te linie mellem moskeerne og terrorbom
bninger via "Islamisk Hellig Krig'' (TI- ~ 
HAD). Som f.eks. bombningen af World 
Trade Center-bygningen i New York. 
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Som efter FBI og politiels oplysninger er 
styret fra Al-salam-moskeen i New Jersey. 

H. V.: Hvordan gik det med træet? 

J.E.C.: Vi forsøgte fra foreningens side 
at redde træet. Vi var nogle stykker, der 
blev enige om at køre det over i Forsvars
ministeriets gård. Forinden havde jeg 
skrevet til Forsvarsministeriet, at vi ville 
redde statens træ for dem. Men det fik vi 
ingen tak for. Politiet kom og stoppede os, 
ogjeg blev arresteret og sat i detentionen. 
Der sad jeg så, mens de forsøgte at finde 
ud af, efter hvilken paragraf jeg skulle an
klages for at ville redde statens ejendom. 
Efter 4 timer i cellen slap de mig løs igen, 
men jeg bar aldrig flet erstatning for ube
rettiget fængsling. 

Når det er indfødte danskere, det drejer 
sig om, er m}'Ddigbederoe kvikke. Der 
var 3 pensionister, der havde hængt en 
plakat op på hegnet ved gnmdeo, hvorpå 
der stod "Ingen moske her". 

H. V.: Dem kunne politiet godt spore? 

J.E.C.: Ja, jeg ved, at ihvertfald den ene 
af dem bar f!et en bøde på 500 kr. subsi
dært 4 dages hæfte. Denne sag blev fore
lagt Ombudsmanden i forbindelse med 
sagen om gerningsmændene til motor
savsmassakren. 

H. V.: 500 kr. for at give udtryk for sin 
mening? 

J.E.C.: Ja, der virker lovens lange arm. 

H V.: Den effektivitet er ikke mindre 
påfaldende, når man erindrer sig, at myn
dighederne aldrig har været i stand til at 
anholde en eneste af dem, der voldeligt 
overfalder Den Danske Forenings møder. 

J.E.C.: De vil ikke pågribe. For de bar 
haft chancer, så man tror, det er løgn. 

H. V.: Det må vel så være efter ordre fra 
højere, måske højeste sted? 

J.E.C.: Ja, man bar solgt sin sjæl og 
krop til Emiraterne. Der er to muligheder 
i det spil: Enten er de tåber eller også er 
de hyklere. 

Næsten hele befolkningen bar en for
nemmelse af, at der er noget galt. De er 
foruroligede. Det er som små klokker, der 
ringer i ørerne. Hvis øvrigheden kan se 
det, men ikke reagerer overfor alarmsig
nalerne, så er de hyklere eller det, der er 
værre. 

H. V.: Hvad ligger der bag det officielle 
Danmarks knæfald for Islam? 

J.E.C.: Det skyldes dels olien, men især 
det faktum, at de arabiske lande bar investe
ret store summer i de vestlige lande. Mus
limerne forsøger at komme ind alle vegne 
og f1 styrende indflydelse på tingene. 
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H. V.: Tror du, der er danskere, der er 
købt for perrodollars? 

J.E.C.: Ja, det anser jeg for ganske gi
vet. 

H V.: Men kunne det tænkes, at situati
onen kunne sammenlignes med samar
bejdspolitikken før og efter 9. april 1940, 
at man måske går med til denne indva11-
dring og knæfaldet for Islam for at afvær
ge noget værre? Terrorisme eller andre 
former for trusler, som vi måske ikke ken
der? 

J.E.C.: Det er derfor jeg siger, at de en
ten er tåber eller hyklere. I gamle dage var 
man glad for palisader og borge, som 
kunne forhindre fjenden i at komme in
denfor murene. Nu inviterer man menne
sker iod, som kun bar et mål: at udbrede 
den eneste sande lære, som de kalder den, 
og gennem "jihad", som Koranen påby
der alle muslimer. 

H. V.: Små klokker ringer for folks ører, 
men hvordan får vi dem op af sofaen? 

J.E.C.: Folk kommer ikke op af sofaen, 
før de er nærmest knust. Det bar hiStorien 
utallige eksempler på. Man kan ikke ænd· 
re ved den sociologi, der ligger i det. Det 
er præcis som under 2. verdenskrig. Der 
er nogle enkelte, ganske Il, som giver alt, 
hvad de bar i sig, åndeligt og fysisk, og de 
kører videre. De bar indset, at hvis vi ikke 
gør det, så kører vi helt skævt. Jeg bar 
samme iodstilliog. Om jeg så skal ruine
res, det er fuldstændig ligegyldigt, for 
hvad skal jeg bruge en halv million i ban
ken til, hvis jeg eller andre i befolkningen 
ikke længere bar vores frihed. Så kan det 
være lige meget. 

Man kan kun opfordre folk til, efter
hånden som de vågner op, at støtte mod
standskampen, om ikke på anden måde, 
så økonomisk igennem medlerosskab af 
en modstandsforening. 

I Stop Stormoskeen står vi altid parat 
med konsulentbistand til at hjælpe andre 
igang. 

H. V.: Takfor samtalen. 

Foreningen Stop Stomzoskeen kan 
kontalaes påfølgende adresser: 

Foreningen Stop Stormoskeen 
v/Johan E. Christensen (formand) 

Oliefabriksvej 192 
2770 Kastrup 

Postgiro 2 913593 
Foreningen Stop Stormoskeen 

2640 Hedehusene 

Stonnosk:een hat lid.Jjgue vø;:æt omtalt i Da.nsk.:
rennr.6 1990, o.t 2, 3 og 4 1991 og or. 6 1992. 

LO-syner 
Ifølge LO-formanden er der i virkelig

heden ikke nogen voldsom uvilje mod 
Socialdemokratiets udlændingepolitik i 
befolkningen. Det er bare Den Danske 
Forening, der bar organiseret en læser
brevskampagne, og den slags skal man 
ikke lade sig presse af, udtalte den klarsy
nede formand for partiels kongres. 

Et gammelt ord siger, at tyv tror, hver 
mand stjæler. Det er som bekendt ikke 
længe siden, at det blev afsløret, at en af 
partiets spidser, Pia Gjellerup, bar stået 
bag en af partiets jævnlige læserbrevs
kampagner. 

Lidet forstår man derfor i de cirkler, at 
folk udmærket selv kan frode ud af at 
skrive læserbreve, hvis der er noget, de er 
utilfredse med. 

Den Danske Forening har aldrig orga
niseret læserbrevskampagner. Men fore
ningen bar opfordret folk til at give ud
tryk for deres utilftedshed - herunder i 
læserbreve. Foreningens materiale og 
øvrige virke bar forhåbentlig også sat så 
mange tanker i gang, at dette kan have 
været mag til en god del breve til debat
redaktionerne. 

At flere og flere accepterer foreningens 
argumenter, så at de går igen i læserbre
vene, gør dem vel heller ikke dårligere el
ler fir dem til at tælle mindre? At mange 
gennem foreningens virke bar opdaget, at 
de bar en retfærdig sag, gør vel heller ik
ke denne sag ringere? 

Men så langt er Socialdemokratiels le
delse altså kommet bort fra sine rødder i 
dag, at den i ramme alvor tror, at der kun 
sker noget, hvis det organiseres fta oven. 

Hvilken grænseløs virkelighedsflugt! 
Og hvilken foragt for den jævne danskers 
forstand! 

"Men selv om flertallet af befolknin
gen mere eller mindre er uenige med po
litikerne om den førte politik over for de 
fremmede, er ingen medier interesseret i 
at prøve at beskrive, hvori uenigheden be
står. Derimod kappes de om at banke be
folkningen på plads. Er det folkestyre? ... 

Prøv at gå rundt mellem såkaldte al
mindelige mennesker og spørg dem 
f.eks., om de synes, det er rimeligt, at 
fremmede bare lige kan gå ind ad vores 
dør og så ffi. helt den samme økonomiske 
bistand som landets egne børn? Eller 
spørg dem, hvorledes man skal integrere 
fremmede, som ikke vil lære dansk? 

Jeg synes nok, jeg bar lov at forvente 
svar." 

Lærer og fod-r P<Nl A. Jocgeo,eo, Hwt,y, 
i Jyllands-Posten 31n 1993. 
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Antiracismens ''racisme'' 
Ingen er hidtil kommet igennem ved 

domstolene med påstande om, at Den 
Danske Forening er racistisk. Foreningen 
afviser - som vel alle i dag, bortset fra to 
snese originaler i hagekors og transtøvler 
- racismens lære om enkelte folkegrup
pers medfødte, biologisk bestemte overle
genbed eller andre befolkningers med
fødte underlegenbed. Vore vedtægter og 
vore rødder i modstandsbevægelsen er i 
sig selv en garanti herfor, og intet i fore
ningens virke og ytringer kan udlægges 
som racistisk. 

Ordet vigtigere end indholdet 
Men vore modstandere står svagt i ar

gumentationen og har derfor brug for at 
hæve stemmen, bl.a. med brølet om racis-

me; som bekendt "lægger ordenes salvel
se sig tungt omkring tankernes halvelse". 
De mener nu at have fundet en snedig vej 
frem ved at definere "racisme" så bredt 
og udflydende, at begrebet ophæves i en 
"racisme uden racer". De håber så, at sel
ve det kostbare ord kan få lov at leve le
galt og dermed glide uantastet igennem 
hos domstolene. Til det formål forklarer 
de, at ordet racisme "i dagens sprog" er at 
forstå i en udstrakt mening som uvilje 
mod fremmede(s uønskede masseindvan
dring), eller de fortynder glosen i ordsam
mensætninger som f.eks. "kulturracis
me", betegnende åbenbart et folks kærlig
hed til og værn om det hus, det har byg
get 

Denne væg-til-væg-version af begrebet 
indebærer, at 98% af jordens befolkning 

Fra brevkassen 
Vi bringer igen nogle udpluk fra den indkomne post: 

"Vedlagte kursusprogram fik jeg til
sendt idag. Jeg er aroejdsløs folkeskole
lærer, derfor tilbudet om dette privilege
rede kursus. Prøv at læse indholdet. Der 
er mange spændende emner. Hvis jeg var 
mere diplomatisk, end jeg er, kunne det 
være spændende at se, hvad det offentlige 
bruger mange penge på i denne hellige 
sag", hedder det i et brev fra Midtjylland. 

Af det vedlagte kursusprogram frem
går det, at kurset tilsigter "at give delta
gerne forudsætning for at kunne varetage 
jobs inden for vejledning og undervisning 
af fremmede." 

Kurset er et udmærket eksempel på 
flertalspolitikernes fantasifulde be
stræbelser på at få selv de arbejdsløse til 
at se positive sider ved koloniseringen af 
Danmark. Ved en flittig og velvillig ind
sats er det muligt at opnå et job, der skal 
sætte kolonisatorerne i stand til at overta
ge danske arbejdspladser. Grav din egen 
grav. Det er da meningsfuldt arbejde. 

En anden arbejdsløs, uddannet bankas
sistent fra Nordsjælland, beretter om sine 
traumatiske oplevelser på et jobtilbud: 

''Dervar42 fremmedarbejdere og 14dan
skere. ingen af danskerne kunne lide at 
være der. Alt foregik på de fremmedes 
præmisser. Der var f.eks. ikke almindeligt 
dansk smørrebrød i kantinen. Fremmed
arbejderne får de 80 kr. i timen, også når 
de får danskundervisning ... Marokkaner
ne var de værste til intet at lære, beklage 
sig og ' ikke forstå'." 

"Landet ender i ragnarok. Selv når jeg 
er i kirke, tænker jeg på det", slutter bre
vet. 

En brevskriver fra en forstad til Køben
havn analyserer den fremadskridende 
ødelæggelse af Danmark: 

"20 års politisk og økonomisk misad
ministration får efterhånden skuden til at 
ligge ret tungt i vandet. For Danmarks 
vedkommende skyldes det, at regeringen 
gennem to årtier har vist humanitære hen
syn på bekostning af landets egen befolk
ning: da der ikke længere var brug for 
udenlandsk arbejdskraft, fik man ikke 
gennemført et effektivt indvandringsstop. 
Hver eneste udlænding, der er kommet til 
Danmark i al den tid, har taget pladsen op 

er racister eller kulturracister eller lider af 
"racistiske tendenser" el. lign., og samme 
uheldssvangre mørke sænker sig selvsagt 
over hele den hidtidige verdenshistorie, 
herunder eksistensen af de højeste kultu
rer i Øst og Vest. 

"Racisme" som folkeeje 
Det, synes vi, er et udmærket resultat 

af antiracistemes indsats. Hvad de end 
udlægger som "racisme" ved danske 
domstole, har de tabt deres sag. Bevarer 
de ordets kløer, har de tabt. Trækker de 
kløerne ud, har de også tabt, for så har 
"antiracisteme" faet folkets store flertal 
gjort til "racister". Var det det, de ville? 

• 

for en dansker og koster det danske sam
fund mange penge. Og hvis danskerne 
mukkede over det, fik de at vide, at de var 
"racister." Nå! Så siger vi det! 

Vi ville have hjulpet f.eks. den tyrkiske 
befolkning langt bedre på længere sigt, 
hvis vi i stedet havde investeret de astro
nomiske beløb i 1yrkiet. .. 

Vores virkelige problem er danskernes 
indgroede tillid til deres folkevalgte poli
tikere. Vi blander os for lidt og bliver ved 
med at stemme de samme skvadderhove
der ind på taburetterne. Mennesker, som 
tilsyneladende direkte foragter danskerne 
og kommer med bemærkninger om at "nu 
skal vi se om danskheden holder." De po
litikere, der i den grad ser ned på deres 
egne, at de mener, at de skal sætte 
danskheden på prøve, for at se om den 
kan holde til presset, er selvfølgelig helt 
uegnede til at tage vare på det danske 
folk. Dem må vi have frasorteret ved 
næste valg ... Jeg foreslår, at Den Danske 
Forening omgående iværksætter en lands
dækkende kampagne for at få rystet dan
skerne vågne og få informeret alle om, 
hvor farlig situationen er. Begynd bare at 
samle iod. Vi skal nok spytte i kassen, 
selv om det bliver fra bunden af vor i for
vejen sparsomme lommeuld." 

Vi siger tak for opfordringen. Indsam
lingen er allerede igang. Foreningen mod
tager gerne bidrag på giro 4 54 75 51. 
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