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8. årgang 

Pest 
I året 1600 blev den italienske filo

sof Giordano Bruno brændt på kæt
terbål, fordi han påstod, at det ikke er 
Solen, der kredser om Jorden, men 
derimod Jorden, der kredser om So
len. Endnu i 1633 reddede en af alle 
tiders største naturforskere Galilei sig 
kun fra bålet for samme forbrydelse 
ved ydmygende at afsværge sig sin 
kætterske mening. Først for to år si
den ophævede den romersk-katolske 
kirke officielt dogmet om Solens 
kredsløb om Jorden. 

Lngen har dog i mellemtiden drømt 
om at brænde katolikker, der fastholdt 
det gamle dogme - lige så lidt som no
gen har fundet på at vedtage ved lov, 
at Jorden faktisk kredser om Solen. 

Den slags ligger nemlig helt uden 
for, hvad demokratiske lande lovgiver 
om. Her kan enhver mene, hvad han 
vi l - under risiko for at blive udfordret 
til i videnskabelig eller politisk debat 
at forsvare sin opfattelse. Kun dikta
turer plejer at vedtage, hvad sandhe
den går ud på. Som da Sovjetunionen 
krævede det godkendt som en histo
risk kendsgcroing, at mordene på tu
sinder af polske officerer i Katya
skovene under 2. verdenskrig var ble
vet begået af tyskerne, uagtet de fak
tisk var iværksat af sovjet-magthaver
ne selv. Og som da det i Nazi-Tysk
land fastsattes, at jøder er undermen
nesker. 

Det er derfor dybt foruroligende, at 
der nu igen i Europa er tendenser til 
overgreb på menneskers ret til selv at 
tage stilling. l Frankrig, Tyskland og 
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senest vist også i Svejts er den histo
riske sandhed nu delvis fastsat ved 
lov, for så vidt som det der er gjort 
strafbart at benægte nazisternes jøde
udryddeiser. 

Kun tåber e ller løgnere vil antagelig 
benægte denne forbrydelses virkelig
hed, der jo let lader sig do~-umentere, 
hvorved benægterne afsløres i deres 
dårskab eller nøgne uvederhæftighed. 
Men trods dette er det nu i disse lande 
ikke længere op til folk selv at tage 
stilling. Samfundsmagten har allere
de taget stilling for dem. 

Hermed er man på en uhyggelig 
glidebane. For hvad er det næste, det 
bliver forbudt at mene? Og hvem 
kommer til at bestemme det næste 
forbuds indhold? Hvem bliver de 
næste hekse, der skal jages? 

Denne glidebane fører lige lukt ind 
i folkestyrets opløsning. Fornuftigvis 
kan man ikke fastsætte sandheden 
ved lov, men man kan ad den vej fra
tage folkestyrets grundlag, de enkelte 
borgere, de oplysninger og den ytrings
frihed og frie debat, som er selve 
livsnerven i folkestyret. 

Hvis borgerne fraskriver sig den 
ubetingede adgang til alle de oplys
ninger, ud fra hvilke de selv kan og 
skal danne sig deres overbevisning 
om sandhed og ret, og i stedet overla
der det til nogle myndigheder at be
klippe og tilrettelægge dem, så er man 
på vej mod folkestyrets undergang. 

Så tager man det første skridt i ret
ning af den nazisme, man hævder at 
ville bekæmpe. 



Tamil-farcen komplet 
Den nok mest groteske gruppe af alle såkaldte "flygtninge", 

tamilerne fra Sri Lanka eller Indien, sn·ømmer stadig til Dan
mark. 

I marts i år kunne Jyllands-Posten berette, at der nu i danske 
asylcentre var 464 personer fra Sri Lanka, som havde søgt asyl i 
Danmark, men var afvist af Direktoratet for Udlændinge. Af 
dem havde I 03 fået afslag også i Flygtningenævnet, som nu an
befalede, at hjemsendelse af dem sattes i værk. Det var, efter at 
man bl.a. havde været vidne til, at en hjemsendt tamil arrangere
de en anholdelse af sig efter ankomsten til Sri Lanka for at bevi
se "faren" ved en hjemsendelse. (.lyll.-Post. 6/3 og 9/3 94). 

Siden da har man imidlertid intet hørt om hjemsendelsen. Og 
nu oplyses det pludselig, at mindst 30 tamilske asylansøgere i 
løbet af sommeren har fået opholdstilladelse i Danmark med en 
ganske ny og opsigtvækkende begrundelse. Trods afslag fra bå
de Direktoratet og Flygtningenævnet, der altså ikke har fundet 
dem forfulgte i hjemlandet, får de lov at blive her,jiJrdi !11de11-
rigsmi11isterie1 har været for længe om at behandle deres sagei: 
Det har flygtningeministeren Birte Weiss bestemt! 

Indenrigsministedet oplyser, at "behandlingstiden sneg sig op 
på et halvt år", og at "tamilerne fik ophold, fordi vi gjorde noget 
tilsvarende i sommeren 1993. Og ifølge forvaltningsretten skal 
lignende sager behandles ens". Så derfor fik tami lerne ophold.~
ret af"særlige grunde"! 

En af grundene til den påståede lange behandlingstid var net
op den nævnte fup-arre_~tation på Sri Lanka, der således alligevel 
kom til at virke efter hensigten. 

Og nu har Indenrigsministeriet fået et nyt tamil-problem. 
Det kniber nemlig med at tå Sri Lan.kas ambassade i 

Stockholm til at udfærdige de nødvendige legitimations- og 
hjemrejsepapirer, så det høje ministerium regner med at måtte 
give endnu flere afviste tamiler opholdsti lladelse. (Jyll.-Post. 
29/9 94). 

Tilbage sidder det danske folk - gjort totalt til grin af sine eg
ne myndigheder og aflusinder af grundløse og grinende tamil
ske "flygtninge". 

Landsforræderi? Ja - men hvem standser det? 

Z-ørkenvandring? 
Både før og under valgkampen taltes der om, at Fremskridts

particL~ ørkenvandting nu er slut. Partiet er blevet "stuerent" og 
kan gå ind i et samarbejde med de øvrige borgerlige partier. 

Hvilket samarbejde? 
Selv hvis VKZ-flertallet var blevet til virkelighed, ville Ven

stre og Konservative udmærket vide, at Z ikke kan tåle at vælte 
en borgerlig regering. V og K kan følgelig være bedøvende lige
glade med, hvad Z mener, for fremskridtsmandaterne er gratis. 

Kun på en måde kan Z få indflydelse. Det er ved ikke at gå på 
kompromis på de punkter, hvor Z har vælgermajoriteten bag sig 
- således på partiets udlændingepolitiske program. Står Z fast 
her, kan de andre partier ikke i længden tåle at føre en anden po
litik eud Fremskridtspartiets. De kan jo selvsagt ikke tåle at have 
et tilbud liggende til vælgerne på den politik, vælgerne ønsker. 
Bliver fremmedtrykket stort nok- og det vil det blive før eller si
den-er der nemlig dsiko for, at vælgerne pludselig med et brag 
tager imod tilbudet fra Z. 

Et forvarsel om, hvad der kan ske, kan udlæses ahalgtallene, 
der viser højst interessante geografiske ændringer i Z's vælger
tilslutning. Med er næsten uændret samlet stemmetal gik partiet 
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moderat tilbage i sine jyske kerneområder, hvor rrcmmedkoloni
seringen fortsat er spredt. Men i de store kredse i hovedstaden -
også i de klassisk højrøde - hvor fremmedtrykket efterhånden 
ikke er til at ryste af sig, gik Z meget markanl frem. Forklaringen 
er indlysende - også for frenunedpartierne. 

Hvis V og K skal undgå, at Z får nogen som helst indflydelse, 
gælder det altså om at få Fremskridtspartiet til at tro, at det nu 
gælder om at kompromisse, gå ind i et "rcsullatsøgende samar
bejde", "slutte ørkenvandringen", "slutte demonstrationspolitik
ken" o.s.v. Kort og godt at få Z til at udflade sin fremmedpoliti
ske profil. 

Derfor vil der hen ad vejen utvivlsomt blive gjo1t en hel del 
for at købe eller besnakke Z ind på "samarbejdets" vej. 

Vi håber ikke, at Z falder for fristelsen. 

Venstrebølge 
Siden 1970'erne har vi levet under en venstrebølge, der over

skyller større og større områder af det politiske liv. At "højre
fløjen" med Venstre har succes, dokumenterer ikke den meget 
omtalte ''højrebølge"s eksistens, men derimod, at de herskende 
borgerlige og socialistiske politikere fundamentalt har et og sam
me "progressive" livssyn - samt at midten i dansk politik til sta
dighed rykker til venstre. 

Den herskende liberal-socialistiske blok af"progressive" lig
ger hele tiden på spdng for at bruge selv den mest tvivlsomme 
anledning til at knuse de få aivigere på den "forkerte" side af den 
politiske midte. En psykisk ustabil hjemmeværnsmands fantase
ren var f.eks. sidst på sommeren årsag til en massiv medieoffen
siv mod den "højreekstremistiske" Danske Forening, der blev 
beskyldt for at være delagtig i mordplaner mod to medlemmer af 
den toneangivende politikerklasse. Omvendt er magthaverne 
overfølsomme over for selv de svageste antydninger af overgreb 
mod deres egne. "Det er vigtigt at tage alvorligt, når nogen ska
ber tvivl om indgreb i de grundslovssikrede lnhedsrettigheder", 
udtalte justitsminister Erling Olsen således den 14/9 for at for
svare det enorme apparat, der var stablet pa benene for at under
søge påstande om aflytning af professor Gammeltoft-Hansen -
en sag, der også skabtes i hovedet på en psykisk ustabil person, 
der desværre tilfældigvis var sikkerhedschef ved Københavns 
Universitet. Furoren var pe1fekt som forvrænget spejlbillede af 
sagen om DDF's "mordplaner". 

Al magthavernes omsorg for deres egne modsvares af mis
tænksomhed og diskrimination over for dissidenter er en forståe
lig psykologisk reaktion, men den bliver farlig, når man ud fra 
politiske syrn- og antipatier bryder med demokratiske spillereg
ler. Erling Olsen V"dr bekymret for Gammeltoft-Hansens "grund
lovssikrede frihedsrettigheder", men han og hans efterfølger som 
j ustitsminister bebuder samtidig en mere restriktiv lovgivning 
over for såkaldte "nazisters" ytringsfrihed. Denne holdning er i 
tråd med tendensen mange steder i Europa - i Frankrig og Tysk
land har visse meniugsytringer om historien længe været straf
bare, og med folkeafstemningen i Svejts den 25/9 synes det at 
blive illegalt der at opfordre til "fremmedhad", og et bestemt 
"anti-racistisk" historiesyn synes også der at få monopol på 
sandheden. Disse udladninger af den europæiske venstrebølge er 
imidlertid ikke kun farlige for enkelte forstyrrede individers fri
hed, for de spreder sig stadig både geografisk og indholdsmæs
sigt. I Danmark må man således hæfte sig ved, at de justitsm.ini
sterielle ønsker om indgreb mod nynazister begrundes med hen
synet til indvandrerne. 

Hvornår bliverogså en mere nøgtern modstand mod disses til
stedeværelse i landet erklæret illegal? 



Spurvejagt med kanoner 
Valgkampen gik ind - som sædvanlig med gyserhistorier om "højrefløjens" nedrige anslag. 
Denne gang skulle Bernhard Baunsgaard & Ole Espersen have været skudt med en raketkanon! 

Valgkampen blutT-srartede, som tradi
tionen kræver. 

Sidste gang - før kommunevalget -
lykkedes det gennem TV 2 at f3 en afdan
ket nazimedhjælper til mod honorar og 
med indforståelse af en af sine gamle 
venner at "afsløre" pågældende, medens 
vennen holdt brandtaler eller tilstod, at en 
konkurrerende overlurblæser var ind
brudstyv. Begejstringen kendte ingen 
grænser: Vidtstrakte dele af pressen var 
glad for en historie, som kunne bringes I 4 
dage i træk. Den afslørede var glad for at 
få sine taler afspillet i de elektroniske me
dier. Og i hundredvis af overgemte politi· 
kere var glade. For vælgerne fik jo nu sat 
en ordentlig skræk i livet, som da også af
holdt dem fi-a at massakrere kommunal
politikerne på samme måde, som de hav
de massakreret Folketinget ved Glistrup
valget i 1973. 

Men ak - nye valg er jo ikke til at und
gå. I år oven i købet etfolketingsvalg. No
get måtte til. Noget virkelig effektivt! 

l de bedre og ansvarsbevidste og me· 
ningsrigtige kredse kiggede man sig ner
vøst omkring. Og så fik da et par topre
portere med ånden fra '68 i behold, på 
bladet, der tør hvor andre tier, øje på en 
vandrehistorie. Den havde nu omsider -
efter 4 til 5 år i marken - nået ikke blot 
samme alder som god vin men også top
reporternes øren. 

Kilden til historien var ganske vist ikke 
den bedste. Det var en 5 1-årig mand med 
dårlige nerver. Men det kunne man jo ba
re lade være med at fortælle. 

Mandens historie var måske heller ikke 
den bedste. Den gik nemlig ud på, at han 
var blevet bortført af nogle midaldrende 
hjemmeværnsfolk med sorte poser over 
hovedet, som ville have ham til at skyde 
Bernhard Baunsgaard & Ole Espersen 
med en kanon. 

Mindre kunne vel have gjort det. Men 
naturligvis. Læsere - og vælgere - gyser 
nok mere over kanoner end over småkali
brede bosser, arsenik eller måske noget så 
simpelt som et arrangeret styrt fra Runde
tårn? 

Så blev da de store pressekanoner kørt 
i stilling mellem de halvtømte ølglas hos 
topreporterne med speciale i antikke hi
storier. Danmarks Radio - hvor reflekser-

ne som bekendt sidder fastskruet på for
standens plads - skyndte sig at opfinde 
afslørende samtaler med de poseklædte 
herrer. TV 2 så chancen for en reprise 
med henåndet snak om påståede højre
ekstremister til billeder af nazitramp. Og 
en større, ifø1ge egne anprisninger meget 

levende avis bragte interviews, der var så 
helt ekstraordinært levende, at en inter
viewcl endog blev citeret for det modsatte 
af, hvad han havde sagt. 

Den gamle nazimedhjælper blev også 
hentet ud af skabet igen. Han fantaserede IJ.. 
så ud fra sine hemmelige arkiver om, li"" 

DOKUMENTATION 
DR, Radio Syd 2418 1994 

Speaker i nyhedsudsendelse: ... "Det var Bernhard Bau11sgaard og socialdemo• 
kraten Ole Espersen, der var kommet på højrefløjens dødsliste. Radio Syd kan i dag 
afsløre, at planerne blev lagt på e1 tophemmelig, møde i det sydlige Jylland. På mø
det deltog J 2 til /3 maskerede mænd. De var alle i 40 - 50-tirsalderen. Flere er 
medlemmer af Hjemmevæmet, andre er militærfolk. Fælles.for alle er. at de har til
knytning 1il den yderste højrefløj. Radio Syd har været i kontakt med flere af delta
gerne i mødet, men ingen tør stå/rem med deres viden-defrygterfor deres liv . ·• 

Journalist Claus Theilgaard, Radio Syd, JyllandsPosten 1/9 1994 
"Vi fimnulerede det som om. vi havde talt med flere deltagere i mødet." (i den ik• 

ke-eksisterende hætteklædte b,ruppe). 

Frede Farmand og TY 2, TY-avisen 24/8 1994 
Speaker: "Hjemmeværnet huser godt 200 ekstreme højrefolk, siger en højrefløjs

ekspert. Mange af de ekstreme grupper kræver ligefrem af deres medlemmer, at de 
er med i Hjemmeværnet" .... Farmand: ·wcJr det gælder ,/isse foreninger. de danske 
nazister og Den Danske Forening, og PDN og så videre, så har de pligt til at melde 
sig ind i Hjemmeværnet" ... Speaker: "Hvor mange er der så i Hjemmeværnet af 
dem?·· Farmand: "Suk, jeg tror der blev brugt tallet fra den pligældende. som nu er 
omtalt: Et par hundrede stykker " (DDF har ca. 3.500 medlemmer, red.) ... Speaker: 
"'Er der så nogen af dem, der er med i den gruppe (den ikke-eksisterende hætte
gruppe, red.), der lwr forsøgt at komme til at dræbe Ole Espersen?" Farmand: '·J,,g 
mener at have sporet to navne, som har haj/forbindelse til Den Danske Forening" 
.. . Speaker: "Som også var hjemmeværnsfolk?'' Farmand: "Ja. det går jeg ud fra. 
de er, det forudsæuer jeg, a/tsli det vetl jeg, undskyld. .. Speaker: "Hvordan ved du 
det?·· Farmand: "Det har jeg fået tjekket af Dels indrømmer dejo det selv, og dels 
så ved man også, hvem de, har været. De siger det jo selv." Speaker: "7i/ dig?" Far
mand: "Jael,, også til mig." Speaker: "Og de ord sulr til troende?" Farmand: "De 
skulle gerne holde. sådan så man går ud af Ves1re landsret med en god sej,; ja.,, 
Speaker: "Du siger ikke noge1, der ikke holder? .. Farn1and: "Nej. så havde jeg været 
en færdig mand i dag ". 

PolHikeo 
Politiken oplyser 26/8 1994 eksempelvis, at Ole Hasselbalch i interviewet "op

hidset" har "afvist" oplysningen om, at den 51-årige kilde til historien om hætte
gruppen er medlem af DDF. Ifølge båndoptagelse af samtalen spørger Politikens 
journalist (Henrik Groes-Petersen): Er han medlem hos Jer? Ole Hasselbalehs svar 
er: "Det anerjeg ikke." Hasselbalch fortsætter med at forklare, at DDF i øvrigt al
drig oplyser om medlemskaber. 
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TV2's tankegodsejer Frede F.. 

hvordan medlemmer af Den Danske For
ening har pligt til at melde sig ind i Hjem
mevæmel, og al han havde sporet. at hele 
to af de (ikke-eksisterende) poseherrer 
havde forbindelse til foreningen. 

Politiet blev sat til at oplcde sagen i ar
kivet. hvor den ellers var både gemt og 
glemt, og til at foretage fornyede under
søgelser, skønt politiet jo ikke ligefrem 
elsker vidner, hvis udsagn hverken kan 
bekræftes af andre vidner eller af facts i 
marken og tilmedjævnlig ændrer sig. 

Så politiet rystede på hovedet. Og Den 
Danske Forening - som jo ellers hævdes 
at stå bag mangt og meget og mystisk -
rystede også på hovedet. 

SF's Ebba Strange derimod valgte at 
ryste i bukserne: Burde det måske ikke 
undersøges, hvorvidt de midaldrende 
hjemmeværnsherrer med sorte hætter, ka
noner og medlemskort i Den Danske For
ening også stod bag sprængningen hos de 
venstrerevolutionære "Internationale So
cialister''? Det nærmeste, man her var 
kommet en opklaring, var jo, at politiet 
måske mente, at de bortsprængte selv 
havde lavet det kntdt, der var gået ild i. 
Og det kan jo (ifølge SF) ikke være rigtigt 
- når der nu er så r igeligt med højreeks
tremister at tage af? 

Tilbage stod da den større, levende avis 
i København med de selvkørende skrive
maskiner, der fungerer helt uafhængigt af 
input fra den ydre verden. "Satans", sag
de den levende redaktion med de afdøde 
tanker, da det viste sig, at også andre end 
redaktionen kunne optage interviews på 
bånd. 

Tilbage stod også TV 2 med et 
rengøringsproblem e fter de afbrændte 
stinkbomber. 

Tilbage stod frem for alle Oamnarks 
Radio, som havde givet den ikke-eksistc" 
rende, illegale DDF-hjenuneværns-ka
nongruppe k1mstigt andedræt så længe, at 
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den nu klæbede til fingrene som sirup til 
en lækkersulten barnemund. 

bed: Jamen, jamen du må da indrømme, 
at det er en god historie! 

Men naturligvis. Som en reporter fra 
DR fik fremstammet til undertegnede 
mellem to anfald af indeklemt munter-

Og det kan man jo kun være enig i. 

Ole Hasselbatch 

Politiken 
3/9 1994 

Pressedigt 
Pinligt skoleeksempel 

DET V AR en af sidste uges tophistorier .i store dele af 
pressen, og navnlig hos DR: En mystisk, højreorient.e
ret gruppe med tilknytning til hjemmeværnet skulle 
for nogle år siden have planlagt at myrde folketing:s
medlemmeme Ole Espersen og Bernhard Bauns
gaard. Historien byggede på udtalelser fra en 51-årig 
hjemmevæ rnsmand, som hævdede at være blevet 
kontaktet af gruppen med henblik på, at han skulle 
udføre 'opgaven'. Danmarks Radio havde været i 
kontakt med flere medlemmer af denne gruppe - og 
de kunne bekræ fte mandens fremstilling. 

Nu viser det sig, at radioen ·ikke har talt med andre 
end manden selv. Historiens øvrige kilder var opdigte
de. Historien var ingen historie. 

En ganske alvorlig sag. 

DET er en elementær jow-nalistisk grundregel, at 
historier med ktm. en kilde ikke er af det gode og klart 
skal præsenteres med den usikkerhed, de indebærer. 
Når denne grundregel overtrædes i en sådan grad, at 
der tildigtes fiktive 'støttekilder', er der tale om en 
virkelig grov forseelse. At den ansvarlige journalist -
med eller uden 'henstilling' fra sine overordnede - nu 
har taget sin afsked, forekommer ktm. rimeligt. 

AT DEN oprindelige historie - udsprunget fra Radio 
Syd - kritikløst og uden eftertjek er blevet afskrevet 
adskill.ige steder i den øvrige presse gør alt i alt 
affæren til et skoleeksempel på flosset etik og s.iusket 
journalistisk arbejde. 

Pressen ser sig med rett.e som vogter. af demokra
tiets dyder, herunder redelighed i den bffentlige 
samtale. Pressen har det· også som en af sine opgaver 
at.kontrollere magter og myndigheder, finde kritisab
le sager frem og sætt.e dem på dagsordenen fur den 
offentlige debat. · 

SIDSTE uges 'sag' var i journalistisk forstand ikke 
eksisterende - og dennea undergravende for pressens 
trovæ rdighed. De mennesker, 'sagen' måtte have 
skadet, er blevet skadet uden grund. Den slags må 

L--- ikke forekomme. PO ITIKEN 

Politikens leder var meget forarget over Danmarks Radios opdigt om den sønderjyske "attentat
gruppe", Vi glæder os til den dag, hvor lederskribentens fontrgt:Jse udvides til også at omfatte 
Politikens eget opdigt. 



Fra brevkassen 
En læser har indsendt følgende kommentar til artiklen i sidste 
nummer om "Tilfældet Ole Maisted": 

I sidste nummer af Danskeren bragte I 

Ole Maisteds famøse brev om jødernes 
evne t il at oå t il tops i ethvert samfund, 
inkl. det danske. Jøderne benytter sig af 
den positive nepotisme, skrev Maisted, og 
det betyder, at kun de bedste af de bedste 
bliver hjulpet frem, diskret støttet af jøder 
i andre lande, naturligvis. 

Maisted benytter sig ikke af ord som 
"den internationale zionisme'\ "sammen· 
sværgelse'', uhemmelige dit eller dat", 
men læseren er frit stillet til at bruge sin 
fantasi. 

På mig virkede den skanirosning af jø
dernes snedige dynamik ret ubehagelig, 
men Danskerens usigneredc kommentar 
påpegede det gode i at disse ting tages 
frem og diskuteres. Jøderne skal ikke 
være fredhellige, stod der, de skal kunne 
tåle kritik på sanune måde som Vanløse 
Akvarieforening eller armenierne. Sidst
nævnte har som bekendt også været ude 
for skrækkelige ting, idet 3/4 af dem blev 
myrdet under 1. Verdenskrig. 

Hertil vil jeg sige følgende. Det er ufri
villigt komisk at sammenligne jøderne og 
deres 4000 års historie med en akvarie
forening. Til gengæld var den med arme
nierne unægteligt tættere på. Men all ige
vel ved siden af. folkemordet på armeni
erne foregik i to omgange, mellem 1894 
og 1915. Begge gange var der tale om en 
politisk beslutning med etniske og reli
giøse overtoner, og nogen decideret "anti
armenisme" fandtes ikke, hverken før el
ler efter. 

Det er sandt, ae der ved grænsen til vor 
rids Armenien er et folk, der vil armenier
ne til livs, ligesom araberne vil israelerne 
til livs. Men armeniere i diaspora møder 
ikke fjendtlighed nogen steder og har mig 
bekendt aldrig gjort det. 

Anderledes er det med jøderne. Deres 
hjemland er truet ligesom anneniemes, 
måske endda mere. Det v il tiden vise. 
Men deres holocaust foregik ikke i Cen
tralasien, men lige et par hundrede kilo
meter syd for den danske grænse. Ved 
Niirnbergprocesscn gik flere af nazispid
sernes forsvar ud på, at de kun havde 
handlet i overensstemmelse med Martin 
Luthers "Die .luden und lhre Lugen", 
hvor refonnatoren anbefalede de skrap
peste midler mod ikke-frafaldne jøder: 
fratagelse af deres ejendom, tvangsarbej
de og forvisning. Selvom disse anbefal in-

ger gjaldt jødedom som religion, ikke 
som race, havde spidserne unæ&>telig en 
pointe, synes jeg, en pointe, som med
lemmer af den luthersk-evangeliske kirke 
vanskeligt kan affeje med en håndbe
vægelse som noget, der ikke angår dem. 

Mellem jøderne og armenierne er der 
på et punkt lighed: begge er bange for den 
skæbne, der kan overgå deres oprindel
sesland. Men der er også en afgørende 
forskel. Jøderne er bange for deres liv 
her. De.res institutioner - inklusive en 
børnehave - er barrikaderet bag ståltråds
hegn, og alle højtider kræver bevæbnet 
opsyn. Ja, selv loppemarkeder foregår 
som i et fængsel. Alligevel skal de be
handles på lige fod med Vanløse Akvarie
forening, skriver den navnløse kommen. 
tator, da man ellers kunne finde på noget 
·'fordægc" ved deres succes og indflydel
se. 

Herved antydes det, at der i Maisteds 
insinuering kan være et gran af sandhed. 
Og måske er der også det, fordi selv de 
vildeste påstande ofte indeholder en lille 
procent sandhed. Men at koncentrere sig 
netop om den - mens man negligerer alt 
andet - giver et ganske fortegnet billede. 
Og et fortegnet billede har meget lidt med 
sandhed at gøre. 

Helt tilfældigt har jeg lige læst en mig 
førhen ubekendt Philip Glassers selvbio
grafi, Gorbals Boy af Oxford, der er ble
vet meget rost for sin usentimentale og al
ligevel gribende skildring af det intellek
tuelle liv i fyrrernes England. The Gor
bals er en slum i Glasgow, hvor den jødi
ske Glasser voksede op. Han måtte ud og 
tjene i en ung alder (noget med 50 ugent
lige timer på et vaskeri), men uddannede 
sig selv om aftenen, endda så fremragen
de, at han vandt en konkurrence, der gav 
stipendium til Oxford og adgang til en 
verden, der mindede om den, vi så i Gen
syn med Brideshead. Der ankom han så -
med arrede hænder fra det tunge stryge
jern, han havde betjent i så mange år, på 
cykel. Fra Glasgow! Hvis nogen jøde har 
hjulpet ham i hemmelighed, har denne 
hjælp været ret beskeden, må man sige. 

Men tilbage til Maisteds brev og den 
usignerede kommentar. Jeg .forstår godt 
den harme, der ligger bag begge. I disse 
år er Danmark ved ae blive forvandlet. 
Nogle vil sige ødelagt. Mange medlem
mer af det jødiske samfund har støttet 

denne udvikling, og - sammen med Dan
marks øvrige kulturelite - angrebet alle, 
der modsatte sig den. Om alle jøder er li
ge så begejstrede, som deres fortalere, 
kan man ikke vide noget om. Jeg fornem
mer, at politisk ukorrekte meninger har Ji. 
ge så mange chancer bos dem, som i res
ten af samfundet. Dvs ikke ret mange. 
Men hvorfor skulle det jødiske samfunds 
officielle holdning ligge så tæt op ad, 
hvad der er god tone hos den humanisti
ske elite'? Her er der nogle faktorer, der 
spiller ind, og som man ikke skal glenune. 

I. Jøderne er oprindelig selv indvandrere 
og kan vanskeligt være imod indvan
dring uden at beskyldes for hykleri. 

2. En vigtig del af den jødiske etik påby
dcr, at man behandler "den fremmede" 
godt. "Husk på, at I selv har været 
frenunede", står der mange steder, og 
det er et påbud og en påmindelse, som 
jøderne ikke tager let. 

3. (Og det er noget, jeg forestiller mig) 
Jøderne har indset, at indvandringen 
fra Mellemøsten vil fortsætte, og der
for er det livsnødvendigt for dem at ha
ve det bedst mulige forhold til deres 
nye naboer. 

Om deres nye naboer er interesseret i at 
have det bedst mulige forhold til dem, vil 
tiden vise. Foreløbig er der intet, der tyder 
på det. Snarere tværtimod. Jødernes stil
ling er vanskelig, kan man se, og jeg er 
sikker på, at mange af dem med glæde 
ville bytte deres sorger og problemer ud 
med dem, der plager Vanløse Akvariefor
ening. Men så let går det ikke, desværre. 

Afsluttende vil jeg sige, at den hold
ning, kommentaren i sidste nummer gav 
udtryk for, ikke er den, jeg har mødt i 
samtaler med DDF-medlemmer i almin
delighed. Så godt som alle indvandrings
modstandere, jeg har talt med, både i og 
udenfor DDF, har været stærkt pro-jødi
ske og stærkt pro-Israel. Den antisemitis
me, jeg lejlighedsvis er stødt på i Dan
mark, har altid været blandt humanister 
og socialister. Derfor var sidste nummers 
kommentar dobbelt uheldig. 

Geoffrey Cain 

"Velfærdsstaten er en umådelig magt
maskine, der har evnet at korrumpere al· 
le. Tilmed for folks egne penge. Intet an
det system har med så stor succes evnet at 
genne undersåtterne frivilligt ind i ufrihe
dens åleruse. Til selvvalgt underkastelse 
og afhængighed af systemets nådegaver." 

Cand. polit. Sonia Oahtgaard i artikel "Magtens 
maskerede metoder'' i Berlingske Tidende 26/S 
1994. 
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Vi er røde, vi er hvide ... 
I dette nummer bringer vi 2. og sidste del af Jensr Jensens beretning fra sine år som fremmed
arbejder i Saudi Arabien 

Efter ca. 2 år i Saudi Arabien var jeg at
ter havnet der. Delllle gang i Dhahran
Damam området. 

Forestillingen i lufthavnen havde ikke 
ændret sig. Heller ikke de unge mænd i 
"natkjoler", der holdt hinanden i hånden 
og gnubbede sig op ad hinanden. Det er 
måske derfor man siger, at den næste Mu
hammed skal fødes af en mand. 

Dhahran Nord er endnu mere trist og 
forsømt end Shedgum. Blot betydelig 
større og omgivet af det sædvanlige høje 
hegn og en hovedindgang, hvor alt og al
le, der skulle ud eller ind, blev kontrolle
ret grundigt. 

Hurtigt fik jeg to indflydelsesrige per
soner som fjender: en saudi, nyudnævnt 
administrator~ og en fransk~canadier, der 
var manager for et finna, der havde Cate
ring og Housing. 

Årsagen til ovennævnte var, at de en 
dag kom på inspektion og opførte sig 
brovtende uden nærmere præsentation. 
Saudien havde set cigaretskod ligge på 
gulvet i garagen, som brandstationen del
te med hospitalsklinikken. Dem forlangte 
han, at jeg samlede op. 

"Nej!", svarede jeg> "det er ikke mit 
renholdningsområde" . 

De blev begge dybt forargede over mi
ne ord og endnu mere over, at jeg ikke ef
terkom deres ordre. 

"Det vil du komme til at fortryde", sag
de saudien og forsvandt hurtigt. 

"Det er muligt", sagde jeg. 
Dhahran Nord var lige så overbefolket 

af homosexuelle, som Shedgum og US 
Air Force Baserne på Grønland. 

Her kunne unge "Østerlændinge" let 
tjene sig en ekstra skilling, hvilket de ik
ke lagde skjul på. Helst ville de have fat i 
en velbeslået saudi. Men mange måtte 
nøje-smed en "Vesterlænding11

• 

Hvis man er nogenlunde sexuelt nor
mal, bliver man hurtigt et ensomt menne
ske i den del af verden. 

Med de priser, der er på en kone, er det 
de færreste, der har råd til at indgå for
handlinger om ægteskab. Prisfastsættel
sen på brude svarer nøje til prisfastsættel
sen på grøntsager. Jo mere frisk og læk
ker, des højere er prisen. Jo længere for
handlingerne varer, desto mere koster 
bruden. 

En af mine f§ saudi bekendte, der var 
ualmindelig moderat i sin tro, havde for-
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Pd min i. inspeluion - Brandstander "måles". 

handlet i et par år. Hver gang de nænnede 
sig en aftale, blev prisen pludselig for
højet. Da prisen nåede op på ca. 500.0-00 
kr., opgav han at forhandle længere. Der 
var ingen, der spurgte pigen, hvad hun 
ønskede af fremtiden. 

"Så var det lettere, den gang man kun
ne købe sig en brud på auktion", sagde 
min bekendte. "Den gang købte man ikke 
katten i sækken. Man fik lov til at se og 
føle på varen". 

En ægte luder var umulig at opdrive. 
Kun en forsømt prostitueret arabisk hus
mor af libanesisk herkomst kunne opdri
ves. 

Min indiske stifinder, den ene brand
mester, der ikke var mere troende og ka· 
tolik end jeg, havde de rette forbindelser. 

En dag havnede vi i en forretning ejet 
af nogle libanesere. For at komme ind i 
baglokalet måtte vi først købe et eller an
det i butikken. Efter en tøvende og usik
ker samtale blev vi lukket ind i bagloka
let, hvor vi fik serveret et lille glas sød te 
af en overfcd kvinde i lang spraglet kjole, 
typen enhver normal mand ville blive im
potent af, hvis hun tog tøjet af. 

Den ene libaneser sagde: "Min kone, 
du SHORT-TIME! Kun 2()() Riyals (ca. 
375 kr.)". 

"Gal mand", tænkte jeg. 
"Nej, nej", sagde jeg, "hun er alt for 

stor til mig". 
Libaneseren forsvandt og kom tilbage 

med en ung, nydelig slank kvinde. "Du 
fuck! Kun 300 Riyals", sagde han. 

"Nej, det er for meget", sagde jeg. 
"Du fuck min datter. Hun fuck good", 

sagde han irriteret på gebrokkent engelsk. 
"Har du prøvet", sagde jeg alvorligt. 
Han lod, som om han ikke hørte det, og 

gentog sit tilbud. 
Atter blev det et nej, og vi blev hurtigt 

gennet ud af forretningen. En oplevelse 
rigere og overbevist om, at de slet ikke er 
så hellige, som de udgiver sig for at være. 

Det er velkendt, at Europa og den vest
lige verden er et yndet rejsemål for man
ge velbeslåede muslimer. Den almindeli
ge muslim ser vi intet til. Det at besidde et 

Camp Shedgum. 
Barakker for europæere. 



pas er et privilegium, som er beskåret eli
ten. Ikke nok med der. En saudi skal søge 
om udrejsetilladelse med udførlig beskri
velse og dokumentation af rejseformål. 

Mange finder ovennævnte rejsemål 
samt Indien særdeles interessante for til
fredsstillelse af deres sexuelle tilbøjelig
heder mod god betaling. De tror, de kan 
betale sig fra alt, selv sexuel børnemis
handling. 

Derfor er det sket, at saudier er blevet 
myrdet eller smidt ud over hotelbalkonen 
i Indien. Især i Bombay, hvor de er for
hadte, både på grund af deres arrogante 
opførsel og deres pengeforbrug. 

Det er kun af nød og elendighed, at in
diske familier lader deres døtre rejse til 
Saudi Arabien som tjenestepiger. 

Der skal en god fantasi til at foresti lle 
sig, hvad disse unge kvinder må lægge 
krop og sjæl til, når de førs-i er ankommet 
til landet. 

Der er ingen vej tilbage, så længe kon
traktperioden varer. Det ville være øko
nomisk ruin og skam for familien at kom
me hjem i utide. Hjælp fra de indiske 
myndigheder er lige så uhørt som vand i 
ørkenen. Moderne slavinder, som verden 
lukker øj nene for, især deres medsøstre, 
der ellers ikke mangler talegaver, når det 
drejer sig om ligebereuigelse og kvinde
fiigørelse. 

Cateringafd. i Dhahran Nord kørte 
med et enormt underskud. ingen kunne 
forklare dette. 

På et eller andet t idspunkt ville det bli
ve afsløre.i og få konsekvenser for admi
nistratoren og calering manageren. 

De havde åbenbart en genial ide. 
En fredag morgen, hvor alle, der kunne 

krybe eller gå, havde forladt "kaserneom
rådet,,, bl. a. mine to brandmestre, bc" 
fandt jeg mig i den største spisesal, med 
tilstødende lagerrum for kolonialvarer og 
fryserum. Det var bemærkelsesværdigt at 
se de to omtalte herrer opholde sig i køk
kenafdelingen på en fredag morgen. 

Pludselig ringede brandalarmen, og det 
indiske køkkenpersonale rendte forvildet 
nmdt og råbte, at det brændte på lageret. 

Branden havde åbenba,1 allerede godt 
fat, for det var umuligt at komme ind fra 
køkkens iden. Jeg var hurtigt ved s ideind
gangen. Men til min store overra.~kelse 
var døren blokeret og metalhåndtaget me
get varmt. Et stort strømkabinet på 
30.000 V stod indenfor døren. Det var 
kun muligt at ffi afbrudt strømmen ved til
kaldelse af folk fra elværket. 

Den dobbelte dør på læsserampen fik 
jeg med besvær brudt op og fik aktiveret 
en I 'h tommer brandslange. Men der V'dr 
ikke det tryk på vandslangen, der skulle 
være. Det var en ynkelig fores tilling sam
tidig med at sort røg væltede ud. 

Catering manageren havde travlt med 
at få henledt min opmærksomhed på et 
udluftningsanlæg på siden af bygningen. 
Men jeg havde allerede fllet mistanke om, 
at det var en afledningsmanøvre. 

Den vagthavende på vandværket var 
ikke mødt t il tjeneste. Vandtrykket for
blev ubrugeligt. 

Den vagthavende sikkerhedsofficer (en 
venlig saudi) bad jeg om at tilkalde Dam
am brandvæsen. Desværre kørte de for
kert og kom først en time efter t ilkaldelse, 
samtidig med Civilforsvaret. 

Så snart ilden var under kontrol, be
gyndte catering manageren at anvise nog
le fremmedarbejdere, der holdt med nog
le tomme lastbiler, hvilke frysebokse, de 
skulle tømme. Hverken røg eller i ld hav
de været i nærheden af dem. Alle lastbiler 
blev fyldt og varerne kørt til en anden del 
af byen. 

De engelske kriminalbetjente, der fore
tog efterforskningen, var enige med mig 
om, at branden var påsat. Blot kunne vi 
ikke bevise, hvem der havde gjort det. 

Min brandrapport vandrede op og ned i 
systemet og kom retur med besked om, at 
jeg skulle rette i den, især brandtidspunk
tet. 

Det ktuu1e der overhovedet ikke blive 
tale om, selv om en af de højtstående 
amerikanere ringede til mig og bad om, at 
jeg ændrede min rapport. 

Det ville betyde, at jeg kunne hænges 
op på at branden fik et rigeligt og skade
ligt omfang. 

Jeg afviste ethvert forslag Olll at ændre 
i rapporten. Selv en af kriminalbetjentene 
foreslog det. 

Mit held var, at jeg havde fået en saudi 
til at rekvirere Damam brandvæsen, mit 
eneste vidne på korrekt alarmering. 

En dag blev jeg ringet op af en af de 
deltagende kriminalbetjente, der venligst 
spurgte mig, hvomår jeg skulle på ferie? 

Jeg havde fatte t meningen og sagde 
omgående min stilling op. 

Inden jeg rejste, erfarede jeg, at sagen 
var afvist af de saudiske myndigheder 
grundet bcvisetS stilling til brandårsagen. 

Hvem skurken var, afslørede jeg selv. 
Da spisesalen var ubrugelig:, skulle nu 

mange spise i den eneste og saoune hold
vis. 

På grund af plads1Da11gel kørte jeg en 
ekstra inspektionsnmde, og til min store 
overraskelse iagttog jeg administratoren 
tænde ild i en tom olietønde ved gavlen af 
den cne~tc spisesal. Inden jeg fik sagt no
get. havde han observeret mig og for
svandt. 

Desværre var der ingen andre vidner~ 
så jeg måtte n.øjes med at slukke branden 
i tønder, der let ktuuie have sat ild i den 
skr.øbelige præfabrikerede bygning. 

Det ville overhovedet ikke have gavnet 
mig at viderebringe min iagttagelse. 
Tværtimod kum1e det i denne verden 
nemt have skadet mig. 

Hvad man ser eller hører om vedrøren
de kriminelle handlinger i Saudi Arabien, 
gør man klogest i at holde for sig selv. 

Ulovligt foto. Messens lagerbygning i Dhahran Nord. 
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''Dansk Center Parti'' 
- nyt parti i malstrømmen 
Af Per W Johansson, formand.for Dansk Center Parti. 

Skal de eksisterende folketingspartier 
og dele af pressens magtapparat have held 
til at hindre nye partidannelser? Nej, s iger 
mange af os, der tror på, at man ad demo• 
kratiske veje kan la folkets vilje t il at 
være landets lov. 

Som modstanderparti af indvandringen 
har DANSK CENTER PARTI været ude i 
hård søgang; men endnu har vi skruen i 
vandet. Partiet, med undertitlen, Reform
partiet af 1992, blev stiftet den 21. marts 
I 992. Stiftelsesgruppen bestod overve
jende af tidligere CD'ere, især hovedpar
ten af den tidligere amtsstyrelse for CD i 
Københavns amt; men også andre var 
kommet til, udgået fra andre partier eller 
uden tidligere fast tilknytning til et parti. 

Da hovedparten af den tidligere amts
styrelse udmeldte sig af CD den 6. fpbru
ar 92 efter nogen forudgående turbulens, 
var hovedårsagen CD's positive indvan
drer/flygtninge-politik. Nogle af os havde 
tidligere prøvet a t påvirke partiledelsen 
til at ændre denne politik, men forgæves. 
Og så tog vi det store skridt at stifte et nyt 
parti, der skulle rumme nogle bedre til
bud til vælgerne end de eksisterende par
tier, som tilsyneladende ikke længere var 
i overensstemmelse med det danske folk. 

Selvrespekt nødvendiggjorde 
udmeldelse 

For undertegnede, der havde været 
med fra CD's start 1973 og havde haft fle
re tilllidshverv i partiet, var beslutningen 
om at melde sig ud tung, men nødvendig. 
Jeg havde i IO år repræsenteret CD som 
indvalgt i Ballerup kommunalbestyrelse. 
Også en periode på fire år i Hovedstads
rådet blev det til samt nogle kortere peri
oder som suppleant i Folketinget. Men 
min samvittighed var i orden. Min loyali
tet over for partiet havde altid været uan
gribelig. Vi f.ølte, CD's ledelse fortsat 
blæste på medlemmerne og rent faktisk 
nedgjorde vores indsats og loyalitet. Hvis 
vi, der altså havde været aktive, fortsat 
skulle have vor selvrespekt i behold, måt
te vi forlade partiet. 

CD var blevet utroværdigt, især efter at 
Mimi Jakobsen var blevet partileder i 
1989. De gamle bastante mærkesager 
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blev forladt eller stærkt udvandede. Man 
måtte i stigende grad stille sig selv 
spørgsmålet, om det havde en bereuigelse 
længere. Vi følte helt klart, at det var par
tiet, der havde flyttet sig og ikke os "op
rørere", der repræsenterede CD's oprinde
lige mærkesager. 

Det store spring med nyt parti 
Når man forlader ens gamle parti, står 

man over for tre muligheder: Man kan 
indstille sin po litiske virksomhed, man 
kan gå ind i et eksisterende parti, e ller 
man kan stifte et nyt. For os politiske 
mennesker var første mulighed udeluk
ket. Den anden tyggede vi på, og mange 
ting har g ivetvis rumlet inden i hver en
kelts hoved; men valget faldt altså på den 
tredje mulighed. 

Dette til trods for, a t vi var bekendt 
med, at valgloven var blevet skærpet me
get nogle la år forinden, og at det v ille bli
ve uhyre vanskeligt at skaffe de forn.ø<lnc 
underskrifter for a t blive opstillingsberet
tiget. Endvidere et usikkert og desværre 
spinkelt økonomisk grundlag. Der skulle 
dog vise sig endnu flere hurdler' 

En anden erkendt vanskelighed var 
mangelen på "kendte ansigter" blandt os. 
Selv om nogle af os var lokalt kendt, ville 
vi som personer ikke være spændende 
nok for medieverdenen, hvad der skulle 
vise s ig at være en problem, selv om vi 
mener at have det rigtige "program" at by
de på. 

Et Danmark, " hvor alt dansk igen er 
vort" 

En pressemeddelelse blev udsend t alle
rede den 6. februar, og en vis presseomta
le i såvel den elektroniske som trykte 
presse blev v i da også genstand for. Bl.a. 
blev jeg interviewet i TV nogle gange. 

Stifterne ønskede som sagt at skabe et 
parti, der rummede flere tilbud end de ek
sisterende partier. Vi "gamle" CD'ere vi
skede tavlen ren for CD-infiltreret politik. 
Nye folk hjalp godt med herti l! AJie ØD· 
skede / ønsker vi reformer, mange forny
elser og faste holdninger. For vi var alle 
enige om, at alle de øvrige partier havde 
svigtet deres vælgere gennem flere år. Po-

litikerleden - det så velkendte begreb -
kunne vi alle n ikke genkendende til. Vi 
ville genskabe befolkningens tillid til po
.litikeme og Folketinget. Og så ville vi 
frem for alt sikre os et Darunark,"hvor alt 
dansk igen er vort". 

Med sidstnævnte markeringer om 
"stop for indvandring og fremmedgørel
se" trådte vi straks ud i et farligt spinat
bed. At vor klare holdning til indvandrere 
/ flygtninge rummede sprængstof, vidste 
vi. Emnet var kontroversielt, og disse 
overvejelser var da også indgået i vore 
overvejelser forud for partistiftelsen. At 
der imidlertid synes at være etableret en 
så bastant indvandrer-mafia, der sidder på 
de fleste magtcentre fra regering til pres
se, kom dog nok lidt bag på os. 

Racister og fremmedhadere 
DANSK CENTER PARTI har trods 

markering som midterparti oplevet at bli
ve udskreget som højreekstremistisk og 
tilsvinet i skrift og tale p. g r.a. vor flygt
ningepolitik. Partiet kom meget hurtigt 
ind i en sand hvirvelstorm - en malstrøm 
- af talrige trusler, forhånelser, forløjet
hed og bevidst misforståelse. Til trods for, 
a t vi mener at kunne præstere et særdeles 
sobert program med en meget markant 
ældrepolitik, forøgelse afkriminalite!Sbe
kæmpelsen og krav om flere folkeafstem
ninger - mere 11Direkte demokrati" - er vi 
blevet kaldt "racister og fremmedhadere" 
af pressen. 

I forbindelse med vor opstilling til 
kommunevalget i november 93 blev vi -
sammen med stærkt yderliggående parti
er - i København hængt ud på talrige pla
kater med overskriften 11Stop racistemen. 
Også v isse fagblade indeholdt advarende 
annoncer om ikke at stemme på os. Lo
kalradioer ligeså. I stort set alle de 13 
kommuner/amter, hvor vi stillede op, blev 
vi stemplet som mere eller mindre odiøse. 
F.eks. blev de andre partier advaret mod 
at indgå valgforbund med os. (Hvilket vi i 
øvrigt heller ikke var synderligt interesse
rede i. Vi ønskede at stå med rene hæn
der!). 

Partiet opnåede ikke valg, bl.a. da v i 
kun havde kandidaternes egne midler til 
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markedsføring; men seks steder opnåede 
vi dog et stemmetal, der de næste fire år 
sikrer fem kommuner og et amt partistøt
te årligt 

Dansk-venlige uden retssikkerhed 
Som dansk-venligt parti (man tør jo ik

ke kalde sig "national"!) går man tilsyne
ladende så grueligt meget igennem. Man 
kan ind imellem tvivle på, om de grund
lovssikrede borgerrettigheder gælder for 
os. Nogle ønsker i hvert fald at lægge en 
anden tolkning i det. Men så har vi jo 
nogle "sikkerhedsventiler'' som f.eks. 
Pressenævnet og Tilsynsrådene! Eller har 
vi?? 

Blandt de TV-udsendelser, DANSK 
CENTER PARTI havde den ære at delta
ge i, var en "TV Lorry" udsendelse den 
mest manipulerende. Man lavede dels fle
re kontroversielle krydsklip med folk, der 
markant imødegik vore holdninger samt 
nedladende og forløjede speaker-kom
mentarer. En udsendelse, der rystede selv 
hærdede folk blandt vore sympatisører. 
Men en berigtigelse villle ''TV-Lorry" ik
ke bringe! Og vi gik ikke videre med det
te. 

En tilsvining i Ålborg Stifistidende af 
vor regionsleder, Kai Mølgaard, blev ind
bragt for Pressenævnet, men afvist, til 
trods for, at pågældende blad klart havde 
overtrådt de presseetiske regler. De tolkes 
af nævnet imidlertid kun som "vejleden
de"! 

Chikanerier oplevede jeg også i Balle
rup kommunalbestyrelse, hvor borgme
steren "trak" en sag, jeg ønskede på dags
ordenen vedrørende familiesammen
føringer. Jeg indbragte den for Tilsynsrå
det, som, omend de gav mig ret m.h.t. det 
ene af mine klagepunkter, afviste det an
det, hvor jeg imidlertid også havde doku
menteret, at jeg havde ret. Jeg burde så 
have indbra&>t sagen for indenrigsministe
ren (og flygtningeministeren) - men man 
orker ikke at blive ved. Og det ved de! 

Vi, der er med blandt de aktive i 
DANSK CENTER PARTI, vil jo først og 
fremmest bruge vore ressourcer på parti
ets markedsføring og udvikling, fordi vi 
stadig tror, vi på et eller andet tidspunkt 
slår igennem trods de mange mure af for
hindringer, vi møder på vor vej. 

Grundlovsrettighederne svigtes 
Den vigtige grundlovssikrede ytrings

frihed synes desværre også at have en del 
begrænsninger, når man ikke ønsker Dan
mark gjort til et multi-etnisk samfund i 
økonomisk ruin. Mange sympatisører og 
medlemmer efterlyser flere artikler og 
læserbreve fra os. "Og hvorfor ser vi jer 
ikke mere i TV?" Hertil er at sige: Vi skri
ver og skriver - konstant. Lidt bliver 

bragt; men langt det meste arkiveres tilsy
neladende lodret på redaktionerne. Og i al 
beskedenhed mener jeg - med det kend
skab, jeg har til vore folk - at kunne sige, 
at det hverken er kvalitet eller aktualitet, 
det er galt med. 

Vi udsender ligeledes mange presse
meddelelser, både til Ritzau og direkte til 
TV / radio. Få bliver bragt; ofte ingen -
selv fra vore landsmøder, hvortil vi for 
øvrigt altid inviterer pressen til åbne pres
semøder. 

Også økonomisk føler vi, man prøver 
at knække os. Selv om det er svært at be
vise, tror vi, der f. eks. har været organi" 
serede bestillinger af materiale og væl
gererklæringer fra partiet. PligtskYldigst 
har vi sendt det ønskede ud • for seriøse 
og interesserede har a lle henvendelser jo 
lydt - men efter tilbagemeldingerne at 
dømme, er mindst de 9/10 "gået tabt". 
Tænk på, hvad de mange brevudsendelser 
har kostet i porto! 

M.h.t. vælgererklæringerne har vi • ud 
over at vi rar for få - det problem, at visse 
kommuner forsinker tilbagesendeisen til 
vælgeren efter attestationen i kommunens 
folkeregister. Og ofte får partiet ikke den 
tilbagemelding fra kommunen, om at de 
har modtaget så og så mange vælgererklæ
ringer, som bestemmelserne fastsætter, 
man skal have. Jo, der er sandelig nok af 
instanser at "slås" med! 

Med en grundliggende dansk-venlig
hed og fædrelandskærlighed møder man 
ingen forståelse "på bjerget". Dette til 
trods for, at der blandt vore partistiftere 
og -ledere var flere tidligere aktive mod
standsfolk, hvis ærlige vilje til kun at vil
le gavne vort land ingen vist kan drage i 
tvivl. Hvor det dog tidligere var en ydre 
fjende, de kæmpede imod, må det des
værre erkendes, at det i dag er en indre. 

Chikanen og hetzen modarbejdes 
Skal vi, der på alle leder og kanter har 

fulgt de demokratiske spilleregler, blot 
give op? Nej, vi må appellere til den me
nige, fornuftige dansker. Vi er trods ny
hedsmediernes manipulationer og fortiel
ser af især omfanget og udgifterne i for
bindelse med folketingets udlændingepo
litik et højt oplyst folk. Disse folkelige 
ressourcer må mobiliseres, og vi må være 
klogere end vore modstandere med deres 
landsskadelige holdninger. 

Får de partier og bevægelser, der arbej
der til gavn for vort land, medlemmer, un
derskri fier og økonomisk støtte nok, skal 
vi nok ende med at sejre. Måske skal de 
positive kræfter lægge en fælles strategi 
og samarbejde mere. Dette bør kunne 
gøres uden at udviske vor identitet. 

At der er behov for nye partier, er jeg 
overbevist om. Imidlertid meler de eksi-

sterende, udbrændte, partier deres egen 
kage, læner sig op ad den beskyttende 
Grundlov og strammer den valglov, der 
skulle gøre vor entre i Folketinget mulig! 
Dette viser deres demokratiske sindelag. 
Forhåbentlig kan DANSK CENTER 
PARTI med vort nye flagskib "Direkte 
demokrati", der sikrer folket direkte elek
tronisk afstemning om lovgivningen, 
medvirke til at få sikret den modernise
ring af Grundlov og valglov, der er byden
de nødvendig. 

I denne artikel har jeg naturligvis ikke 
været inde på enhver negativ oplevelse, vi 
har haft i DANSK CENTER PARTI, blot 
fordi vi følger vor grundlovssikrede ret til 
a t markere vore politiske holdninger. Hel
digvis har vi også mødt mange positive 
mennesker, der dels har meldt sig ind, og 
dels har bibragt os en tro på, at det nytter 
at fortsætte. Derfor vil vi fortsat satse 
stærkt på vor indvandrer/flygtningepoli
tik og vort "Direkte demokrati\ som vi 
håber kan bidrage til at redde vort demo
krati og vort land. 

Per W. Johansson 

DANSK CENTER PARTI 
Reformpartiet af I 992 

Postbox I 50, 2880 Bagsværd 
Tel. 38 33 57 72 

Et demokratisk værn 
MOD INDVANDRING 

OG FREMMEDGØRELSE 

Partiet for 
"DIREKTE DEMOKRATI" 

"Hvilken regering er det, vi har til at 
imødegå menneskesmugling? Hvad skal 
vi med hær, flåde, luftvåben, hjemme
værn, efterretningstjenester, politi, told
væsen m.fl., når disse myndigheder ikke 
kan overvåge danske farvande, havne og 
landområder? Er Danmarks befolkning 
ubeskyttet mod fremmede menneskers 
uberettigede indtrængen på dansk territo
rium? 

Fremtidens skatteborgere vil komme til 
at bruge milliarder på indsmuglede men
nesker, der vil have del i goder, som de ik
ke har arbejdet for og tjent til. Vi får det 
svært nok med at sørge for vore egne, in
klusive de arbejdsløse, så de får en ønsk
værdig uddannelse, et meningsfyldt ar
bejde og siden en rimelig alderdom." 

Cngenic,r Per Koch, Nakskov. 
i Jyllands•Posten 11n 191)4. 
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Fra Amnestys blank
polerede skriveborde 

Dommerundersøgelsen af behandlin
gen af flygtninge i Københavns fængsler 
"Beretning om forvaltningens behandling 
af den tanzanianske statsborger Himid 
Hassan Juma og den gambianske stats
borger Babading Fatty i efteråret J 990" 
på 223 sider(!) kan nok kaldes grundig. 
Sagen spøger stadig, Amnesty giver al
drig op. 

Amuesty International har bl.a. p.g.a. 
denne sag stadig Danmark på listen over 
de nu 151 lande, der krænker menneske
rettighederne. Kun den begrænsede re
search-kapacitet, som de 300(!) ansatte i 
hovedkontoret i London har, hindrer at 
man flr alle med! 

En dansk fængselsfunktionær blev va
rigt fysisk uarbejdsdygtig efter mødet 
med Fatty og Juma og måtte i en alder af 
kun 32 år pensioneres p.g.a. fysisk tilska
dekomst i tjenesten. Babading Fatty blev 
derfor efterlyst for vold mod tjeneste
mand i funktion og skulle efter Det cen
trale Kriminalregister anholdes ved even
tuel indrejse i Danmark. Da han skulle 
rejse til Danmark for at søge erstatning 
for psykiske skader, måtte man derfor 
først give ham frit lejde. 

Undersøgelsesdommeren skriver i sin 
rapport: "Under tilrettelæggelsen af B.F. ~ 

rejse anmodede advokat Lars Dinesen 
mig om at lade det offentlige yde godt
gørelse til en ledsager for Fatty, der ifølge 
advokaten havde en behandlingskræven
de psykisk lidelse efter opholdet i Dan
mark. Henset til at B.F. tidligere havde 
kunnet rejse hertil på egen hånd samt til, 
at han havde opholdt sig her i landet en 
uges tid efter at være løsladt, fandt jeg ik
ke, at der var tilstrækkeligt grundlag for 
at imødekomme ønsket". Højesteret be
stemte dog, at der skulle ydes godtgørelse 
til en ledsager. 

Senere blev også dommerens fastsæt
telse af godtgørelsen indbragt for Høje
steret, idet dommeren ikke havde ladet 
det offentlige dække bl.a. telefonudgifter 
på godt 20.000 kr. som de pågældende 
havde haft på hotellet under deres ophold 
der 12.-20. november 1991! Højesteret. 
stadfæstede afgørelsen. Advokaten, der 
havde lagt beløbet ud, fik dog kuJance
mæssigt tilbagebetalt 5.000- af hotellet! 

De har nok haft det sjovt, Fatty og hans 
"bror"! 20.000 er naturligvis småpenge i 
denne sag. Nu står advokaten og mangler 
15.000, hvad der naturligvis fremmer mo
tivationen i erstatningssagen. Fatty kræ
ver en million og har kun flet tilbudt 
60.000! 

''5 mill. udlændinge må til 
Danmark'' 

Sådan lyder overskriften i en artikel i 
Ingeniørens Ugeblad 20/4 1973. 

Baggrunden var, at "Selskabet for 
Fremtidsforskning" med den tidligere 
Dansk Samling-stifter, modstandsleder, 
fi'ihedsråd, kirkeminister og amerikaner
dansker Arne Sørensen i spidsen havde 
fundet ud af, at en indvandring i den 
størrelsesorden ville være godt for Dan
marks "dynamik" . 

Den visionære forhenværende mi.ruster 
udtaler i den forbindelse, at han også vil 
tro, at en udvikling af den art vil være lyk
ken for de fem millioner indfødte danske
re. Journalisten er mere skeptisk og spør
ger, om Arne Sørensen dog mon ikke vil 

mene, at det vil skabe store spændinger og 
splittelser i et ellers homogent samfund? 

Arne Sørensen svarer: "Ser man på 
USA har det ja i høj grad været til fordel 
for nationen, at der var disse natio11ali
tetsblandi11ge,:" 

Den fremdriftige, fremtidsorienterede 
Arne Sørensen udtaler intet om, hvorvidt 
indianerne er af samme opfattelse. Vi er 
desværre også afskåret fra at få en efter
følgende kommentar fra ham om de vok
sende etniske konflikter i USA- f.eks. ra
ceurolighederne i Los Angeles. 

Sådan legede eliten med danskernes 
fremtid i 1973. 

I dag leger deres efterfølgere videre. 
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Lad os lige repetere, hvad Københavns 
politidirektør skrev om undersøgelsen: 
"Jeg går ud fi:a, at byretsdommeren ikke 
vil mene, at man skulle have ladet Fatty 
indpassere i landet ude af stand til hver
ken at læse eller skrive, uden penge til at 
betale transport til byen og betale for kost 
og logi". I overensstemmelse med sæd
vanlig praksis blev han anbragt i fængsel 
indtil afvisning kunne effektueres. Han 
havde et kontakttelefonnummer i Dan
mark; her blev røret la&>! på, da politiet 
ringede og nummeret kunne ikke spores, 
da det var hemmeligt. 

I Århus Stiftstidende stod om fu:ngsels
betjentenes situation: "Det er lykkedes at 
etablere et klima, hvor folk, der uvæger
ligt kommer i tilspidsede situationer på en 
barsk arbejdsdag, skal have hver eneste af 
deres handlinger analyseret i måneder af 
folk, der sidder bag blankpolerede skrive
borde og har oceaner af tid til at dyrke 
bagklogskaben. Skudepisoderne efter EF
afstemningen i København 18. maj er ek
sempelvis på den facon blevet et spørgs
mål om politibrutalitet og ikke om kynisk 
iscenesatte bz-optøjer." 

Hvad gør en fængselsbetjent, når der 
skal handles her og nu, med en fange fra 
et AIDS-område, der - måske i panik -
truer med at bide? 

Lars Otto Kristensen 

Asylidyllen 
vokser 

Røde Kors' arbejdsrniljøsektion har i 
april 94 udarbejdet en statistik over om
fanget af vold, trusler og hærværk i asyl
centrene. Heri kan læses om toppen af is
bjerget - for det er ikke god tone blandt 
medarbejderne at anmelde den slags. 

Samtidig vokser modstanden blandt 
danskerne. I perioden I/ 1 9 I - 3 J /4 1993 
har der, fortæller rapporten også, været i 
alt 83 indberetninger af chikane mod 
asylcentrene, strækkende sig fra hage
korsovermalinger til brandbomber. 

Personalet præpareres til at forklare 
forholdene i centrene. Som en medarbej
der siger til Danskeren om organisatio
nens personaleblad nr. 22, juni 1994: 
"Sådan arbejder ltjernevaskeriet. Medar
b~ideme skal forvirres. manipuleres, be
døves - og den neutrale upar1iske organi
satio11 Da11sk Røde Kors lægger med glæ
de papir til." 

Vi viser vedstående en montage fra en 
artikel i bladet. 



Faxnyt 
Nr. 22 • den 20. juni 1994 

Personaleblad for asylafdelingen i Dansk Røde Kors 
'Red.aktion: Pqr St.e.r. Nic.ls,n oe Htnrik Iuith H•n•,11 <•nsv.ttd) 

Vold set med asyl
ansøgernes øjne, m. 'llkillyou 

Det arabiske sprog er tn.eget højlydt. De 
aestc danskere vil tco, at to araber~ 
skændes, hvis de tale~ almindeligt, 

• Jeg tager w:lgangs_pt1a"Ok"t i asylansøg«- fordi arabisk er et støjende sprog. 
ne fra Melle.i:nøst.en, D)en mange af A · • I' 11 kil! u" b h "·'· 
tingene vil o•så gælde for andre t mge yo e ØYor iL<e 

11,, at <være mere truende ~nd at sige 
asylansøgere. godmorgen på dansk. Det kan være et 

Det er meget v;gtigt at gøre asylansø- udtryk for almindelig frustration, eller 
gerne opmærkscan:oe på, hvord9n et u.dtcyk·for, at det. er do eneste ord for 
tingene fung~rer i Dan.mar:k, bl.a. at vrede, asylansøgeren kan udtrykke på 
Dansk Røde Kors intet har mc<I asyl- engelsk. Det betyder meget zjældent, at 
sagsbehandin,gen at gøre (mang~ han faktisk mener, at b.a.n. vil slA uog(!:n 
asylaDsøgere tror det, også. citer at de ihjel. Det $,8.!l!J'Qe gælder en knrto.æve i 
har fået asyO. Det er ligeledes vigtigt a.t bordet eller andre _ i da.nske cjoc 
gø.ce opmærksom på k\-i.odcrs ligestil- aggressive. gestikulennde fagter. 
lioir · asylansøiere fra Mell&møsten 
bar svært •ed ot forstå, at kvinder bar Aggressioner 

l-,:,~h:ØJ:·e:s:ti"U~io..;g;.er~.=D~et<!e~rc.12.·kk~e!e~t~s~p~ør~g~smål~!:.._. Mange asylaosøgere ttor, at personalet r · ene 001 på grund af vil sørge for at deres sag kommer 
Ordrer hurtige~ gennem systemet, hvis de er 
Mange asylansøgtre " ikkt mindst agg"ressive og bliver opfattet 6.Qn:,, om, de 
mænd fra Mellemøstell • føler ,1g er psykisk ude af balance. Det e-ælder 
ydmygede., hvis de får en direkte ordre også., h\'is en asylansøger øo.sker 
om fx. at gøre. rent på deres værelse · forflyttelse fra et center: Det går 
bl.a. fordi de i fon·ejen føler sig i en h~re. hvis de er vol4elire, end hvis 
ydmygende situation. Det er ikke fordi , de kdrcr det igennem det almin·"·"'· --1 
de er vant til at bo i "" svinesti ( se ind system. Rygtet om, ot det 
på arabiske familiers værelser . der er 
aldrig beskidt). Mange arabiske mænd 
ha.r aldrig lært at gøre rent. og en ord.te 
kan få dem til at reagere modsat. 
Forklar ordentliit, at det er sundheds" 
farligt at bo på den måde, forklar. hvor--'-----------------' 
dan man et1r rent. 

En anden situation, det kan skabe 
aggressioner er, hvis en asylansøger 
henvender sig på kontoret og ce:oter:med· 
arbejderell taler i telefon. Bvis asylansø· 
gerne skal vente i fem-ti minutter, foler 
han sig som en hund, der venter på sin 
herre. Det ""'· · 

"Der er forskel på at være flygtning. 
Tænk på de millioner af stakkels menne
sker, der er på flugt fra krigshelvedet i 
Rwanda, og de flygtninge, der når til 
Danmark( ... ). Selv om "vore" flygtninge 
kan være utilfredse med lang ventetid og 
trang bolig, er der en verden til forskel på 
vilkårene i Zaires kæmpelejre. Flygtninge 
i Danmark nyder straks godt af vort soci
ale system. Det er ulykkeligt for de flygt
ninge, der respekterer dansk lov, at der vi
ser sig flere og flere tyveknægte, narko
forhandlere og andre banditter blandt 
dem. De ser Danmark som et stort 1ag
selv-bord. Jævnligt læser vi om flygtnin
ge, der har været på 2-3 måneders ferie i 
det land, de måtte flygte fra. 

Hvordan kan det gå til? Hvordan kan 
de så være flygtninge? Hvem betaler den 
lange ferie, som få danskere har råd til? 

Den slags spørgsmål må Birthe Weiss 
komme med gode svar på i en pokkers 
fart. Ellers kan det volde ubodelig skade 
for alle fremmede herhjemme. Beretnin
gen om en 37-årig ungersvend fra Spani
en, der for 4. gang er udvist af Danmark, 
er helt grotesk. Hans forklaring lyder i al 
enkelhed sådan: Danmark er det eneste 
sted i Europa, hvor man kan leve uden at 
arbejde. Kun her kan man bo uden at ha
ve penge. Han har forstået det danske tag
selv-bord. Hver gang sendes han tilbage i 
fly, ledsaget af to kriminalfolk. Han kom
mer tilbage igen før ledsagerne. Jo hurti
gere vi lærer at skille os af med den slags 
fusentaster, desto flere penge vil der være 
at gøre godt med i Zaires flygtninge-hel
veder. Og del er her, der virkelig er brug 
for hjælp nu. Ærligt talt." 

Chefredaktør Mogens E. Pedersen 
i leder i Se og Hør nr. 29. 21.21n 1994. 

Som man sår, 
så høstes ... 

"Vundet igen!' Det er Danskerens van
lige overskrift ved omtale af DDF's rets
sager. 

Denne gang er det den "antiracistiske" 
og "antinazistiske"' advokat Hans Mo
gcnsen fra Ålborg, der har været på slap 
line - og er drattet ned. 

I pænt selskab 
Hans Mogensen har vest for Storebælt 

samme rolle som advokat Harlang har på 
østsiden: Han repræsenterer vikardirektør 
Jens Sejersen - ham der hævder at mani
pulere med pressen, at bruge nazistiske 
propagandametoder og at ville slå 
unazister" pA tæven. Advokaten har i 
øvrigt sammen med Jens Sejersen og en 
repræsentant for det venstrerevolutionære 
DEMOS, seminarielærer Erik Jensen, 
dannet en gruppe til "efterforskning" af 
·•nazistiske" og "racistiske" aktiviteter. 

Hvordan et forlig 
kan holde en sag i live 

Advokat Mogensen var i sin tid også 
advokat for forfatteren Povl Nørager i en 
retssag mod DDF. Denne sag blev imid
lertid forligt. I forl iget vedtog parterne -
som skik er i sådanne tilfælde - ikke at 
kommentere forligets baggrund offent
ligt. 

Men det kunne de have sparet sig. For 
den optændte advokat fortalte pressen om 
s in opfattelse af forligets baggrund. Poul 
Nørager og DDF måtte herefter bruge tid 
på at fil dementeret en række mærkelige 
dagbladsartikler om forliget. 

Af den grund havnede advokaten for 
Advokatnævnet - hvor han dog besynder
ligt nok klarede skærene. Man skulle tro, 
at advokaten herefter var svalet af. Men 
nej , tværtimod: Han sendte nu DDF's for
mand, Ole Hasselbalch, et uforskammet 
brev. 

Formanden svarede kort, at Hans Mo
gensen burde vise "lid1 mindre nidkærhed 
i forsøgene på at indkonstruere hæderlige 
mennesker i sammenhænge, hvor de ikke 
hører hjemme.,. 

Det fik advokaten til at se rødt endnu 
en gang. Nu var det professor Hasselbalch, 
der blev stævnet! 

''Indkonstruktlon 
af hæderlige mennesker" 

Fom1anden sigtede med sil brev til, at 
Hans Mogensen bl.a. forsøf,>te at bilde 
Advokatnævnet ind, at de danske nazister lit... 
havde holdt støttedemonstration for Den " 
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Danske Forening. Ligeledes har advoka
ten stået på hovedet for at vinde nogle in
j urieprocesser mod P. H. Bering, Ålborg, 
som på forskellig vis - og helt uden føje -
var blevet koblet til nazisme og racisme. 
DDF's formand havde også bemærket, at 
Hans Mogensen holdt foredrag om sine 
heltegerninger for de venstrerevolutio
nære "Internationale Socialister" (for
klædt som "Stop Racismen"). 

5.000 i erstatning 
Ole Hasselbalch vandt sagen, og den 

antiracistiske advokat må nu betale ham 
5.000 kr. for det ubeføjede sagsanlæg. 

Da den ihærdige advokat ikke ser ud til 
at have yderligere muligheder for opkog 
på den gamle affære, kan man formode, 
at denne - omsider - er død. 

DOKUMENTATION: 
Det hedder i byrettens dom (af 30/8 

1994, sag PR 9400299-6) bl.a.: "Retten 
finder, al sagsøgeren (Hans Mogensen) 
som professionel jurist og rådgivende ad
vokat for en af sagens parterfuldstændig 
burde have afholdt sig.fro at diskutere det 
i Østre Landsret indgåede forlig eller 
baggrunden herfor med repræse111tmter 
for pressen. Ved alligevel at gøre dette 
burde han i det mindste vide, at han ud
satte sig for kritik fra den anden pari i 
forliget, og al denne kritik henset til sa
gens baggrund kunne blive skarp. Retten 
finder således. at sagsøgte (Ole Hassel
balch) har haft føje til at kritisere sag
søgerens omtale af sagen til pressen." 

SÅ ER DER KURSUS! 
DDF-kurset i det tidlige forår 1994 blev som bekendt en stor succes. Den vil 

derfor blive gentaget i 1995. 
Medlemmer, der måtte være interesseret i at deltage, kan meddele deres in

teresse allerede nu på nedenstående kupon - så vil kursus blive oprettet, så snart 
der er deltagere nok. 

Kursus forudsættes at ville vare en weekend. Alle er velkomne til at stille 
forslag til emner. 

Unge, herunder uddannelsessøgende, kan regne med at få dækket omkost
ningerne til kurset af DDF's ungdomsmidler, såfremt deres egen økonomi ikke 
rækker til. 

Ja. jeg er interesseret i at deltage i DDF's I 995-kursus: 

Navn (blokbogstaver):------- ---------

Adresse (blokbogstaver): - -----------------

Jeg er særligt interesseret i følgende emner: 

Verden i det 21. århundrede 
En engelsk og en fransk ekspert hævder begge i deres nye bøger, at befolkningseksplosionen 
og dens følger er fremtidens afgørende problem. 

Af Peter Neerup Buh[ 

Befolkningseksplosion 
og folkeudligning 

Befolkningseksplosionen er den stør
ste bekymring for historieprofessoren 
Paul Kennedy, som i sin bog '"Preparing 
for the Twenty-first Century" (Forlaget 
HarperCollins, 1993. 428 s ider) diskute
rer de økologiske konsekvenser heraf 
samt den teknologiske udvikling - globalt 
og for enkelte lande og regioner. Uund
gåeligt kommer han også ind på indvan
dringsspørgsmålet, som er blevet stadig 
mere påtrængende på grund afto modsat-

gående udviklingslinier: I u-landene er 
der et voksende overskud af arbejdsløse 
unge, mens i-landene snart angiveligt vil 
mangle folk i den produktive alder: "Når 
relativt velstående familier på den nordli
ge halvkugle hver for sig beslutter at få 
kun et eller højst to børn, indser de måske 
ikke, at de i lille målestok skaber fremti
dig plads (dvs. j obs, bykvarterer, befolk
nings- og markedsandele) til hurtigere 
voksende etniske grupper både i og uden
for deres nationale grænser. Men det er 
faktisk, hvad de gør." Kennedy mener, at 
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en sådan supplering af et befolkningsun
derskud ud fra en ren hensigtsmæssig
bedsbetragtning kunne synes gavnlig, 
men han erkender de politiske og kultu
relle spændinger, som vil følge heraf. 
Hvordan en sådan migration ville kunne 
løse de grundlæggende globale proble
mer, fremgår imidlertid ikke, og at ind
vandring fra u-landene skulle være nyttig 
modsiges også af Kennedys konstatering 
af, at disse indvandreres lave uddannel
sesniveau direkte gør dem til en byrde for 
modtagerlandene. 
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