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Døden i sofaen 
Jen sen har en stor dag: Menings

mafiaen er i den elektriske stol un
der TV 2's udlændingehøring. De 
renfærdige i en direkte udsendelse, 
hvor intet kan skjules. 

Chefredaktøren med de rigtige 
meninger svajer som en oppustet 
dukke og afsløres som uvederhæf
tig. Jensen hjemme i sofahjørnet 
vælter kaffen af begejstring. Flygt
ningehjælpens formand går ned på 
teknisk knockout - han har skjult 
regnskabsoplysninger, der doku
menterer "graverende fejl" - ja, han 
har endog afpresset Det konservati
ve f olkeparti til at afstå fra at tale 
med en tjenestemand i betroet stil
ling om ting, som Flyh>iningehjæl
pen ikke gerne ser udbredt. Olsen 
hopper i sædet foran sit TV, så at 
der springer en sofafjeder. En fag
foreningsordmaskine afslører med 
sin strøm af fraser, at han af lutter 
verdensomspændende godhed og 
solidaritet ganske har glemt både 
sine medlemmer og de folk, der bor 
i papkasser ude i Sydhavnen. Pe
dersen jubler fra sofaen over at se 
ham spiddet. 

Meningsmafiaen må snige sig ud 
ad bagdøren på TV-studiet, og der 
bliver nu tid til en snak hjenuue i 
sofahjørnerne. Mageløst. Det er vel 
nok godt, at der er nogen, der gør 
noget. Jensen og Olsen og Pedersen 
er helt på linie i den sag. 

Det er de for øvrigt også, når det 
gælder om at blive i sofaen. De ved 

sådan set godt, at de jo ingenting 
ved, så længe de afskærer sig fra at 
læse det blad, du nu sidder med i 
hånden. At de derfor er forsvars
løse over for mafiaen, hvis højeste 
ønske netop er at få dem ti I at nøjes 
med sofahjørnesnak. De ved også, 
at når det kan lykkes f.eks. at af
sløre Flygtningehjælpens hemme
ligholdte regnskab foruden mange 
andre sære ting, så er det, fordi der 
står en o,ganisation bag. Og de ved, 
at det netop er fordi den slags orga
nisationer er livsfarlige for mafia
en, at denne gør så meget for at 
fremstille Den Danske Forening 
som nazistisk og højreekstrem. 
Jensen og O Isen og Pedersen ved 
udmærket, at dette er en løgn, som 
er opfundet netop for at holde dem 
væk fra foreningen. 

Alligevel vælger de at nøjes med 
at fryde sig over, at andre gør no
get. Selv om meningsafpresningen 
og det multietniske vanvidscirkus 
ville være slut i morgen, hvis Den 
Danske Forening fik en halv milli
on medlemmer i dag. 

Derfor er der en overvældende ri
siko for, at de mange Jensener og Ol
sener og Pedersener lige så stille vil 
dø i deres sofahjørner. Og for at de 
vil knuse dem, der gør noget, under 
den samlede jensenske/olsenske/ 
pedersenske enomle dødvægt. 

Netop sådan som mafiaen gerne 
vil have. 

C 



Hoverende 
politiker-hovmod 

Tonefaldet har ændret sig på det sidste hos dem, der vil have 
Danmark afskaffet som nationalstaL Det gælder ikke mindst de 
ledende socialdemokratiske kvindelige ministre, der har den 
største direkte indflydelse på fremmedpolitikken, nemlig inden
rigsminister Birte Weiss, kultunn inistcr Jylle Hilden (der som 
bekendt har en særlig forbindelse ti l finansministeren) og ar
bejdsminister Jytte Andersen. Tonen er blevet mere skråsikker, 
aggressiv, nedladende og hoverende, som om de nu regner med, 
at slaget er vundet - over det sløve danske folk, der nok brokker 
sig over fremmedinvasionen, men jo alligevel bliver ved med at 
stemme på danskødelæggerne. 

Udslagene af det hoverende overmod bliver stadig flere. Dis
krimination mod danskeme med positiv særbehandling af de 
fremmede foreslås og foretages ganske jævnlig som den natur
ligste ting af verden. Man sender endda prøveballoner op for at 
m godkendt ideer om at vende bevisbyrden om i fremmedsager, 
så det bliver danskerne, der skal bevise, at de ikke har diskrimi
neret frenunede. Knebleparagraffen i straffeloven udvides efter 
rysk ønske, mens det bliver stadig tydeligere, at kun de fremme
de og ikke danskerne skal beskyttes af den. Nye tocifrede milli
onbeløb li rkes op af danskernes lommer i et mere åbenlyst for
søg end nogensinde før på at hjernevaske dem mod påstået "ra
cisme og fremmedhad", hvilket i praksis vil sige til uden vrøvl at 
acceptere bortgiveisen af deres fædreland t il fremmede. "Global 
generationns Goebbels-inspirerede og minister-lovpri::itC initia" 
liver og kampagner angiver niveauet af snusket reklame, forteg
nende manipulation og medløber-pamperi. Vi skal åbenbart 
gøres rede til at underkastes det Orwcll'ske ensretningsregimen
te under EU's tankepoliti, der dokumenteres heroverfor. 

I TV2's"Højlunds Forsamlingshus" I. oktober i år citerede en 
af de danske deltagere blandt den "farverige" forsamling en ho
verende og skolemestererende konstatering i Jyllands-Posten 
18. december 1994 a f indenrigsminister Birte Weiss, så lyden
de: "Danmark er allerede nu i mini-format et multietnisk sam
fund, og denne udvikling vil fortsætte, men at dømme efter den 
seneste uges debat er der nogle danskere, der endnu ikke har for
stået det. Det er ellers et produkt af den politik, der er ført her
hjemme - også op ige1111em 80'erne." Deltageren ville meget na
turligt gerne vide: "Hvem har truffet den beslutning? Hvornår? 
Og med hvilken bemyndigelse? Hvis dette ikke er landsforræ
deri, hvad er det så?", og klargjorde e fter mikrofonejer Høj lunds 
indgreb disse tilsyneladende meget klare spørgsmål med føl
gende: "Jeg vil gerne vide, med hvilken ret har danske politike
re ændret det danske folks livsgrundlag fra at være et enkelt
kulturelt til at være et flerkulturelt samfund, uden at vi nogen
s inde er blevet spurgt?" 

Det overrasker næppe nogen, at Birte Weiss ikke gav noget 
som helst svar på disse helt centrale spørgsmål. Det overrasker 
næppe hel ler, at den ellers meget pågående Høj lund ikke gik løs 
på hende for at fremtvinge et svar. Disse spiddende spørgsmål fik 
altså som sædvanlig, når politikerne trænges op i en krog, bare 
lo,• til at blarrc i vinden. Enhver kan tænke sit om årsagen. 

Hvem råbte: Retsopgør med landssvigerne? Og vel at mærke 
efter en anden model end for 50 år siden, hvor de skyldige poli
tikere gik fri! 

Foreløbig må vi trøste os med et godt gammelt dansk ord
sprog: Hovmod står for fald! 
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Racistisk propaganda 
I TY2's temauge om indvandring for nylig blev der bl.a. sendt 

en reportage fra en fredagsbøn i Odense-moskeen. På trods af 
TY-holdets tilstedeværelse udtrykte mullahen i sin prædiken så 
sandelig ikke trang til at skjule de rettroendes sande holdning 
over for de vantro - men måske udtrykte han sig mere moderat 
end ellers: Åbenbart selv i besiddelse af fanatikerens sikkerhed 
erklærede han, at Vestens folk lider af "selvforskyldt psykisk 
utryghed" og er åndeligt "mere vildfarne end kvæg". De "flyver 
med kun en vinge", hvorimod de rettroende fra Mellemøsten 
Tyrkiet og Pakistan kun for en tid er "materielt underlegne", me~ 
ikke åndeligt "som Vestens folk". Tilsidst bad mullahen Allah 
om at give "sryrke til at udholde integrationsproblemer og racis
me". "Lad os besejre, ikke besejres." "Lad os overvinde", bad 
han, og endelig "fa os til at hade vantro". 

Den slags udtryk for ringeagt og opfordring til had mod fol
kegrupper er tilsyneladende daglig, sandsynligvis endog mild 
daglig kost i "danske" moskeer, men netop fordi ytringerne ikke 
kommer fra dansk retning, er der selvfølgelig ingen, der kunne 
drømme om at afprøve paragraf266b på sådanne åbenhjertige og 
"berigende" ord. 

Nyt "multikulturelt" 
rets begreb 

Efter dommen, der frikendte den sorte amerikanske sportS
stjerne O.J. Simpson for dobbeltmord trods tilsyneladende over
vældende beviser, er en bestemt tendens i hele den vestlige ver
den uu så tydelig, at den kan knæsættes i sproget som et begreb, 
opkaldt efter dets mest celebre repræsentant: "At simpsonere". 
Uanset hvor skyldig man er. hvis man tilhører eu "undertrykt" 
minoritet, hjælper det på sagen, hvis den kan gøres til et "race" -
spørgsmål. Efter Simpson-dommen gav en nævning klart udtryk 
for det umulige i at kende Simpson skyldig, alleredefordi han er 
sort, idet der V-dl' gået racepolitik i spørgsmålet. De sorte, der den 
"multietniske" ide tro åbenbart opfatter sig som en kollektiv en
hed i stedet for som ansvarlige enkeltindivider, kunne nemlig ik
ke til føje "sig selv" det nederlag at kende Simpson skyldig i 
mord, og dommen er inappellabel. Omvendt blev frifindelsen af 
de hvide betjente, der hævdedes at have givet den berygtede sor
te trafiksynder Rodney King klø1 revurderet efter den "etniske» 
pøbels massive optøjer i Los Angeles i foråret 1992. 

Også i Danmark ses en udbredt frygt for at straffe repræsen
tanter for grupper af ikke-europæisk oprindelse med samme 
hårdhed, som man udøver over for danske k.riminelle, for slet ik
ke at tale om over for danske "fremmedhadende" voldsmænd. 
Man skal for alt i verden ikke kunne kaldes "racist", men skal vi
se forståelse for vedkommende fremmedes "kultum,ønster" el
ler sociale situation, der angiveligt er værre end nogen danskers. 

O.J. Sim.pson-donuuen bliver nok det symbolske eksempel på 
dette prmc,p, og hans navn vil måske gå over i historien som be
greb på linie med Charles Boykotts ("boykotte"), mr. Lyncbs 
("lynche") og dr. Guillotins ("guillotinere"). En allerede synlig 
præcedens for fremtidig retspraksis i det "multietniske" samfund 
er sat: Ahmed er skyldig i voldtægt, men fordi han tilhører en an
giveligt diskrimineret gruppe, der som sådan er straffet nok i for
vejen, bør han ikke straffes særlig hårdt - ham simpsonerer vi... 



EU's tankepoliti 
Af Alice Furnival 

EU dekreterer om kort tid, hvad borgerne i Europa skal mene om hin
anden - og om andre landes borgere. Den endelige rapport fia "Den 
Rådgivende Kommission for Bekæmpelse af Racisme og Fremmedhad" 
er netop ud kammet; og den udgør det største samlede forsøg på lyeme
vask siden Det Tredje Rige og Sovjetstaten, kankluderer Alice Furnival. 

"Den rådgivende kommissions hoved
forslag på oplysningsområdet er oprettel
sen af et europæisk overvågningscenter 
for racisme og frenunedhad." 

George Orwell kunne ikke have skrevet 
det tydeligere -og forfatteren ville nok ha
ve moret sig kosteligt, hvis det var blevet 
ham forundt at læse den endelige rapport 
fra Den Europæiske Union om, hvad man 
har tænkt sig at sætte i værk for at be
kæmpe "racisme og frenunedbad". 

Rapporten slipper heldigt uden om at 
give en nærmere forklaring på, hvad "ra
cisme og fremmedhad" egentlig er. Vi an
dre er jo efterhånden klar over, hvad man 
mener. Det er sådan nogle, som tillader sig 
at være modstandere af fremmedind
strømningen i Danmark og Europa. Det er 
Den Danske Forening, det er Jorg Haider, 
det er Jean-Marie Le Pen, det er Frem
skridtspartiet, det er Mogens Glistrup, 
Ole Hasselbalch - og alle de andre, der 
skal hakkes til medister... 

Rapporten, som bar været et par år un
dervejs, konuner ellers omkring det hele: 
Undervisningen, medieverdenen, retssy
stemet, politiet, arbejdsmarkedet. Alle 
steder er det, ifølge rapporten, rivende 
galt - og må derfor laves om. Befolknin
gerne i Europa er det helt galt med. Og da 
der jo nu engang er demokrati i de euro
pæiske stater, bliver man så nødt til at 
ændre befolkningeme. Rapporten giver 
forklaringen på hvordan. Det følgende er 
citater fra rapporten - som vi bringer uden 
kommentarer i øvrigt. Citaterne kan så 
glimrende stå alene, når blændværket skal 
afsløre sig selv, som det er: Det største 
samlede forsøg på kollektiv hjernevask si
den Det Tredje Rige og Sovjetstaten. Kun 
en behjertet engelsk baronesse ved navn 
Flather vovede at gå imod rapporten, som 
nu snart ventes ophøjet til lov i Europa. 

Om undervisning qg udda11nelse: 
• Børn bør lære at leve i et pluralistisk 

samfund. 
• Lærernes rolle er særlig vigtig, når det 

drejer sig om at.fonne børnenes hold
ninger. 

• Skolerne skalføre en aktiv politik med 
hensyn til al ansætte lærere.fra forskel
lige etniske minoriteter. 

• Det er særlig læseplaner11e for sam
jimdsfag. historie og religio11, der skal 
afspejle det samjimd, der er åbent for 
andre kulturer. Det er afallerstørs1e be
tydni11g, at skolebøgerne ikke har et et-
11ocentrisk budskab. 

• Der sktd udarbejdes et støtteprogram 
for natio11ale procedurer for at checke 
eksistere11de og 11ye skolebøger for 
hold11i11ger. der er udtryk for racefor
domme. 

• .. det er især børn fra de yngste alders
grupper. der skal være målet for en 
sådan indsats. 

• De11 Europæiske Union skal i sine egne 
institu1ioner indføre undervisning om 
diskrimination, racisme og fremmed
had og bwilge de 11ødvendige midler 
hertil. 

• Det er EU's opgave at oprelfe en fo11d, 
hvor etniske minoriteter kan få midler 
til at fi11a11siere altenrative projekter. 

* Undervisningen bør frenun.e identitets
opbygningen. 

* Der bør ydes støtte til programmer, der 
skal tilskynde til, at personer fra mino
ritetsgn,pper le/fere får adgang til en 
højere uddannelse. 

Om overvligningscenteret: 
* Den rådgivende kommissions hoved

fors/ag pil oplysningsområdet er opret
telsen af el europæisk overv/ignings
center JOr racisme og fremmedhad. 
Formålet er at hjælpe medlemsstaterne 
med al skabe overblik over.fænomener
ne racisme ogfremmedluul. 

* Overvågningsce,ueret skal systematisk 
registrere resultater ofnaiionale analy
ser af kriminalitet, forårsaget af frem
medhad, idet sådanne analyser skal 
dække hele Europa. 

• Det oprelfer i samarbejde med kompe-

Hvad kunne han ikke finde på!!! 

ten te myndigheder og organisatio11er et 
"europæisk informationsnet om racis
me og f remmedhad". Dette EDB-net 
udgør udvekslingen af oplysni11ger og 
dokumentation. 

* Overvågningscenteret er en juridisk 
person. Det skal i de11 enkelte med
lemsstat have en så vidtgående retsev
ne, som det er muligt ifølge den natio
nale lovgivni11g. 

• Centeret skal oprelle SOS-hotlines over 
hele Europa. Her skal udlændinge og 
indvandrere. der søger bistand, kunne 
tale med nogen om deres behov. Sådan
ne hotlines tjener til kanalisering af 
fremmede medborgeres og iJulva11dre
res daglige bekymringer og klager. De 
,wtionale telefonselskaber opfordres til 
at stille en gratis telefonlinje til rådig
hed for denne service. 

• Centeret opfordrer ledende medie.folk 
til at støtte denne indsats og give of 
fontlige og private initiativer rigelig 
spalteplads og sendetid til de planlagte 
kampagner. 

Om medier: 
* Kommissione11 anmoder forlags- og 

journalistorganisationerne samt TV og 
radio om i deres uddannelsesprogram
mer at tilskynde til tolerance og accept 
af mi11oriteter og til bekæmpelse af ra
cisme og fremmedhad. En grundig 
journalistuddanne/se på de/fe område 
er en vigtig faktor i bestræbelserne på li... 
at skabe et solidarisk Europa. ,. 

DANSKEREN • NR. S • N0VBMB6R 1995 3 



* Synlige tegn pd etniske minori1e1ers 
deltagelse i de vigtigste medier vil også 
kunne opmuntre unge fra disse grup• 
pe,: 

* Kommissionen opfordrer medie-ar
bejdsgivere til mærkbart at.forøge de11 
andel, som etniske tninoriteter udgør af 
deres ansatte. inden for en besremt pe
riode og i .forbindelse med selvregule
ring. J11deu (or TV vil de1 sige, at e111i
ske mi11oriteter skal have adga11g 1il de 
vigtigste programmer. 

• Kommissionen opfordrer de euro
pæiskejourualist- og udgiver-sammen" 
slutninger. som allerede har vedtaget 
retningslinjer for etisk journalisme, til 
al tilskynde de lande. som end11u ikke 
har ind.ført noget sådant. til <li udarbej
de en s&dan adfærdskodeks. 

* Kommissionen anbefale,; at der gives 
en europæisk mediepris for Tolerance 
og .forside/se. Prisen bor belønne skil
dring af modeller for vellykkcT integra-
1ion og ajba/a11ceret beskrivelse af vel
lykkede eksempler pli harmonisk sam
eksistens af medlemmer af .forskellige 
kul ture,: 

Om politi og retsvæsen: 
• Underkommissionen jOrdomrner den 

stigende mængde af racistisk materiale 
i EU. Det er tlens faste overbevisning, 
m ,te nationale lovgivninger bør ltar
moniseresfor sti vidt angår kontrol med 
racistisk materiale, uanset detres form, 
og dets udbredelse på tværs af grænser
ne. 

• Hvad angår racistiske aktiviteter på 
tværs af grænserne kan der indføres 
visse begrænsede restriktioner for den 
frie bevægelighed af hensyn til den of 
fentlige sikkerhed og orden. 

• Det bør være muligt legalt at gribe ind 
mod grupper. som er kendt fi,r mcisti
ske aktivifeter. når disse aktiviteter 
bringer etniske gruppers sikkerhed i fa· 
re. 

• Det bør være en særlig lovovertrædelse 
at beuægte koncentrationslejrenes ek~ 
sis tens m.v. og at bagaiellisere andre 
fi,rbrydelser mod me,meskeheden. 

• Der bør v(ere lovhjemmel for fi>rbud 
mod demonstratione,; pub/ikatiouer og 
andenformjor offentlige tilkendegivel
se,; so1111i/sky11der til racehad. 

* De uationale lovgivninger bør ltar1110~ 
nise,-e.s med lte11ayn til ko,uro/len med 
racisTisk materiale og publikationer i 
enhver /orm. 

* Politikorpsets medlemmer bør lamne 
tjene som godt eksempel. At politiet ud
viser diskriminerende adfærd, kan ikke 
undsÅ)•ldes og kan under inge11 om
sTæ,ufigheder Tolereres. Hvis poliTifolk 
giver udllyk for racistiske eller fi'em-
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- Godt, at EU nu tager sig af racismen og det skrækkelige fremmedhad! 
- Jamen, hvem tager sig så af antiracisterne og danskerhadet? 

me,ilwderiske synspunkte,: bør de 
ire11esæ11es eller afskediges. 

• Medlemsstaterne skal Træffe fora11stal1-
11inger til at sikre, al n1cistiske motiver 
hehandles som en alvorligt skærpe11de 
omstændighed under domfældelsen. 

• De grundlæggende principper i kam
pen mod racisme og intolerance, som er 
principperne om ikke-diskrimination, 
er centrale begreber i De11 Europæiske 
U11ion. De er en hiswrisk del af bag
grunden for Unionens eksistens. og et
hvert alvorligr sam.meubrud på tlefte 
område udgør en trussel mod selve 
dens grundlag. 

" ... Orwell var før, under og efter krigen 
Englands politiske samviuighed. Han 
kaldte sig socialist, men var samtidig 
stærkt kritisk over for socialisterne og 
venstrefløjens ortodoksi • en holdning der 
selvsagt ikke skaffede ham venner. Han 
hørte ikke til den type forfattere, der 
lægger sig komfortabelt i læ af tidsånden. 
Tværtimod havde han en særlig evne til 
altid at have de rigtige meninger på det 
forkerte tidspunkt. Måske er det derfor, 
hans bøger og ikke mindst hans essays 
stadig virker som forfriskende kommen
tarer selv næsten 50 år efter hans død." 

Cand. mag. Karen Lindegaard i kulru.rtronik i 
Jyllands·Posten 15/8 1995. 

* Vi beklager, at enke/re staters indsat., 
for at bekæmpe racisme og fremmed
had har svækket de11 politiske enighed i 
Europa om behoYet for at bekæmpe ra
cisme ogfremmedhad og ba11e vejen.for 
.fremskridt i de dele af Fællesskabet, 
hvor snævre vælgerhensyn kan have 
svækket vilien til resol111 hand/ing. 

* Der er hele tiden behov for e11 kollektiv 
bevidstgørelse om bekæmpel.,e af ra
cisme ogfrenunedluul. 

(Den fa1.ropæiske Union, Rådet. Bn:ixcUcs, den 
23. maj 1995. 6906/L/95. Endelig Rappor1 fra 
Den Rådgwendc Kommission for Bekæmpelse af 
Racisme og Fremmedhad). 

.... .Indtil videre vægrer jeg mig ved al 
tro, at vi har fået nye generationer, der in
tellektuelt er ringere stillet end de fore
gående. De er derimod fejlopdraget af in
derl igt naive pædagogiske holdninger. 

Gang på gang oplever vi, at politikerne 
har stik modsat opfattelse af, hvad den 
brede befolkning mener om påtrængende 
samfundsproblemer. .leg må derfor tilråde 
det høje ting at lægge mere mærke til, 
hvad der rører sig blandt vælgerne. Det vil 
styrke den noget flossede tillid, som man
ge vælgere har til de folkevalgte . ... " 

Fhv. i;eminarielektor Poul Hansco, Vordingborg, 
i kronik i Jyllands-Posten 619 1995. 



Global Generation 
Statspropaganda mod Danmarks ungdom 

Ifølge Politikend. 3/8 er Global Gene
ration,s hjernevask-kampagne så grov> at 
selv indvandrerorganisationer tager af
stand fra den, og en talsmand for Mellem
folkeligt Samvirke mener, at kampagnen 
mest skaber afsky - og det skal nok passe! 

Omtalen fik vor observatør ti I at ringe 
til Global Generation. Han fik lov til selv 
al komme og a.fl.1ente materiale "til brug 
for agitation blandt skolenngdom". 

Global Generation har til huse på 3'die 
sal i en smuk ganunel bygning med adres
sen Åbenrå 31, I 124 Kbh. K. Et lille dis
kret navneskilt i porten er det eneste, der 
angiver propagandacenn-alens beliggen
hed. Ingen prangende propagandaplaka
ter. 

Ved døren på 3. sal er der også kun et 
beskedent navneskilt, der antyder, hvad 
der foregår på adressen. 

Vor observatør ringer på. 
Der går lang tid. Ingen reagerer. I ven

tetiden bemærker vor observatør en infra
rød sensor over døren. Den type, som 
mange har ved deres carport til at tænde 
lyset automatisk i en sen nattetime. 

Vor observatør får efterhånden en ube
hagelig fornemmelse af at blive iagttaget. 
Endelig begynder det at pu.~le indenfor 
døren. Smæklåse bliver slået fra. Kæder 
rasler. En midaldrende dame med et hårdt 
ansigtsudtryk linder på døren. 

"Jeg har en aftale om at kunne hente 
noget materiale", siger vor observatør. 

"Kom ind", svarer damen og træder til 
side. 

"Nå da da. I er sandelig godt forskan
sede", bemærker vor observatør med et 
smil, da han ser indersiden af døren, der er 
spækket med smæklåse og kæder. 

Men propaganda-damen er ikke til 
sm il. Hun smækker samtlige låse og 
påsætter samtlige ka.'<ler bag sig. Hendes 
hårde, hærgede? ansi1,,>t fortrækker sig ik
ke, da hun viser ind i et tilstødende loka
le. 

Her står en yngre Securitas•lignende 
mand i blå skjorte midt på gulvet og iagt
tager den nyankomne. 

Krig erfi'ed. 
Fri/red er slaveri. 
Uvidenlted er styrke. 

(George Orwell: 1984) 

Vor observatør havde bedt om tre "fol
keskole-propaganda-sæt". En kasse står 
klar. Den er tung som e l ondt år og viser 
sig da også senere at indeholde adskillige 
propaganda-sæt. 

Vor observatør siger tak. !gen rasler det 
ved døren, og et øjeblik senere hører han 
låsene og kæderne smække bag sig. 

"De frygter folket. Oser af dårlig sam
vittighed. Inderst inde må de føle sig som 
landssvigere", er nogle af de tanker, der 
flyver gennem vor observatørs hoved, da 
han går med sin last af propagandamateri
ale - beregnet på hjernevask af Danmarks 
ungdom. 

Hvad kassen indeholdt: 
Propagandamaterialet er så plat og un

derlødig!, at det må karakteriseres som en 
skandale, hvis det bruges på nogen skole 
til andet, end det med rette kan bruges til: 
studier i den s librige propagandas virke
midler. Til skræk og advarsel. En sam
menligning med materiale fra I 930'rnes 
'fyskland er på sin plads. Forfatterne til 
svineriet angiver da også selv, at de har la
det sig inspirere af ingen ringere end Jo
seph Goebbels, som var en "genial 
reklamemand". 

Materialet afslører en nærmest sygelig 
optagethed af "race''-begebet, som tåler 
sammenligning med den centrale place
ring, dette begreb havde i nazi-Tyskland. 

Orden "race'' vekslende med "frem
medhad" indgår i næsten hver eneste sæt
ning · side op og side ned. 

Blandt de mere kuriøse indslag er en 
"cigaretpakke" indeholdende 20 kort, 
hver påtrykt en "fordom" på den ene side 
• og "fakta" på den modsatte side. I virke
ligheden ligger de påståede fordomme 
sandheden betydeligt nærmere end de 
påståede fakta, som med rette kan karak
teriseres som fordomme. De bortleder i 
hvert fald opmærksomheden fra det væsent• 
lige. 

Et eksempel: 

~;;;; 

RACISME 
20 FC>ADONIME & SVAR 

00 000 ind· 
I dag er der 5.2 r~ Al oern 

""ere i oanrna . 
by.,., - oen1ands1<.e 
er l.96,70" u 3 8%, 

de\ er ' statsborgere . 

det er in1<.1usive de 
og . rn ~ar 
52.764 uy11,tn1011,e, so 

fået asyl. 
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Sandheden er følgende: I 1961 var der 
17.419 udenlandske statsborgere i Dan
mark. I 1981 var der 101.600. 1 1991 var 
der 160.641. Ved begyndelsen af 1995 var 
der 196.705. Dertil kommer alle dem, der 
har fået dansk statsborgerskab. Det fik 
5.736 alene i 1994. Ved begyndelsen af 
1995 udgjorde indvandrerne og deres ef
terkommere 283.749 personer (Statistiske 
Efterretninger 1995:11). Hertil kommer 
17.000 bosniere med særstatus samt de il
legale. Og tilstrømningen fortsætter. 

Et andet eksempel: 
"Fordom": De danske skoler er efter

hånden fuldstændig oversvømmede med 
fremmede. 

"Faktum": 28.865 folkeskoleelever er 
tosprogede. Det er 5,55 p<:I. af samtlige 
folkeskoleelever. Og af dem er 1/5 fra 
Norden, EU og Nordamerika. 

Sandheden er følgende: I /I 1 1994 var 
23,8% af eleverne i de københavnske fol
keskoler fremmedsprogede (Københavns 
Skolevæsens kontor for fremmedsproge
de elever). 

"Fortsætter udviklingen som hidtil, vil 
der år 2000 formentlig være 35-40 pct. 

fremmedsprogede i de københavnske fol
keskoler". (Kultursociolog Eyvind Ves
selbo, Ekstra Bladet 20/5 199 1 ) . 

Samme udvikling er begyndt i alle de 
større danske byer. 

Et tredje eksempel: 
"Fordom": Jeg kan ikke lide tanken om, 

at fremmede muslimer er ved at overtage 
Danmark. 

"Faktum": I Danmark er 1,3 % af be
folkningen muslimer. 

Sandheden er følgende: Ingen ved, hvor 
mange muslimer her er. For der føres ikke 
statistik over religiøst tilhørsforhold. Op
lysning herom kan kun skaffes gennem 
skøn fm de pågældende menigheder. Og 
de muslimske menigheder er ikke nød
vendigvis interesserede i at oplyse deres 
faktiske størrelse. 

Bekendtgørelse nr. 311 af 25. april 
1994 af lov om folkeskolen 

§ I . folkeskolens opgave er i samarbej
de med forældrene at fremme elevernes 
tilegnelse af kundskaber, færdigheder, ar
bejdsmetoder og udtryksformer, der med-

FET advarer 

virker til den enkehe elevs alsidige per
sonlige udvikling. 

Stk. 2. folkeskolen må søge at skabe 
sådanne rammer for oplevelse, virkelyst 
og fordybelse, at eleverne udvikler erken
delse, fantasi og lyst til at lære, således at 
de opnår tillid til egne muligheder og bag
grund for at tage stilling og handle. 

Global Generation har intet at gøre i 
den danske folkeskole! 

" 

D 

Vi andre finder det ellers både opsigts
vækkende og afslørende, at den hersken
de ideologiske propaganda så utilsløret ta
ger Goebbels til forbillede og anvender 
rent nazistiske metoder til at gennemtvin
ge en folkelig hjernevask. Bevidstheds
manipulation il Ja Hitler. Den erklærede 
foragt for åndelig frihed og selvstændig
hed. 

Det er dog ganske interessant. 
" 

Sognepræst Soren Krsrup, Seem. 1 Berlingske Ti
dende 2719 1995. 

Den største sikkerhedstrussel er nu islamisk fundamentalisme, befolkningseksplosion og im
migrationspres - advarer Forsvarets efterretningstjeneste. 

En oberstløjtnant fra forsvaret fortalte i 
begyndelsen af august på et venstremøde 
i Nymindegab om den trussel, befolk
ningsudviklingen ude i verden har skabt 
for Danmark. 

Hvorfor netop en mand fra forsvaret på 
dette emne i stedet for en forsker? 

Fordi Forsvarets Efterretningstjenestes 
planlægningsgrundlag i 1992 blev ny
skrevet. Netop befolkningsudviklingen 
ude i verden fik i denne forbindelse en be
tydelig vægt. 

Den største trussel mod Europas sik
kerhed menes således nu at komme fra de 
tilgrænsende dele af den 3. verden. Speci
elt fremhæves den islamiske fundamenta
lisme, befolkningseksplosionen og fattig
domskløften mellem nord og syd med 
påfølgende immigrationspres mod vor 
verdensdel. 

Hvert 5. år skal der findes plads på 
jordkloden til lige så mange mennesker, 
som der nu bor i Europa. Ni gange om året 
skal der findes plads til ro nye Dan.marker. 
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I Afrika er forholdene gledet helt ud af 
kontrol, og i de muslimske lande er be
folkningstilvæksten enorm. F.eks. bereg
nes Pakistans nuværende 129 millioner 
indbyggere i løbet af de næste 25 år at 
være blevet til over en kvart milliard. Dem 
er der ikke plads til hjemme, og Pakistan 
gør derfor meget for ar ff, sine borgere til 
at bosætte s ig andre steder. 

Samtidig vinder den islamiske funda
mentalisme frem. Flere lande er allerede 
faldet til fundamentalisterne, og i f.eks. 
det indtil nu vestl igt orienterede 'Tyrkiet 
opnåede de ved sidste valg tilslutning hos 
hele 25% af vælgerne. Libyens Ghadaffi 
taler om, at araberne ikke har en 
atombombe, men at de i stedet har en bør
nebombe, som kan bruges til at gøre ver
den islamisk. 

I Afrika illustreres problemstillingen 
f.eks. i Rwanda, der er på størrelse med 
Jylland og Fyn, men hvor der nu bor ca. 8 
millioner mennesker. De bliver 180.000 
flere hvert år - svarende til, at der hvert 

eneste år skulle bygges et nyt Ålborg. Det 
har som bekendt ført til borgerkrig, folke
mord og masseflugt fra landet. Præsiden
ten opfordrede ligefrem borgerne til at ud
vandre til nabolandene - men disse står 
med et tilsvarende overbefolkningspro
blem. 

Hvor gør man af de mange mennesker? 
F.eks. har Pakistan behov for at ff, anbragt 
35 millioner andetsteds inden for de næste 
IO år, Iran 20 millioner, Irak 7, Afghanis
tan 4 og Tyrkiet 13 millioner. Tyrkiet for
søger derfor at ff, trykket de 14 millioner 
kurdere væk, så at der kan blive plads til 
tyrkere i stedet - hvorefter kurderne søger 
til bl.a. Europa. 

Sådan har altså - groft tegnet - forsva
rets verdensbillede set ud siden 1992. 

Det er stort set det samme verdensbil
lede, Den Danske Forening tegnede alle
rede i 1987. 

Men bedre sent end aldrig! 

D 



Hellig krig på Nørrebro 
J Thorsgade 59, Køocnhavn N, stuen til 

højre, har fremmede gæster af mellemøst· 
lig oprindelse skabt endnu en dimension i 
det lokale kulturberigende, rnultietniske 
miljø. Der har de nemlig oprettet "Copen
hagen Combat Academy ". 

Under dette betryggende navn trænes et 
"realis1isk og progressivt'' kampsystem, 
kaldet 1/arb Hassan Do. 

Dette berettes i en folder, som uddeles 
blandt vore unge, fremmede venner. Fol
deren fortæller også, at mange af de me
toder, der indøves på "Københavns Kamp 
Akademi", bruges af engelske komman
dosoldater i det såkaldte SAS-korps. Det 
er som bekendt det korps, der ved, hvor
dan klaverstrenge kan anvendes til andet 
end at spille Mozart-musik på. 

En vigtig side af den lovede ' 'realisti
ske" kamptræning er brugen af våben 
som stokke, knive og skydevåben. Det op
lyses, at man allerede fra begyndertrinnet 
indøver brug af både stokke og knive i 
Harb Hassan Do. 

Til eftertanke for de af vore gæster, der 
måtte føle mere lyst til at ligge på sofaen 
og spise wienerbrød end at lære at sparke 
og slå på andre folk, indeholder pjecen 
opildnede citater fra Koranen, f.eks. føl
gende: 

Del står skreve1, at du skal slas. 
og de1 bryder du dig måske ikke om. 
Men del erjo muligt, aJ 1wget af det. 
du ikke b,yder dig om. 
er godt for dig, 
og at det, du godt ka11 lide. 
er skidt for dig. 
Me11 Allah ved bedst! 

Al-Qur'a112:216 

lnternational Muslim 
fflartial arts society 
Martial arts by muslims, for muslims 

/: . 
f 
rlARB HASSAN CO 

~ 
IA1DO 

~ [(Jt,y 

Hyggen breder sig kort sagt på Nørre
bro. 

Fra brevkassen 
En læser fra København har indsendt 

ocmærkninger vedrørende DDPs politik 
og Danskerens redaktionelle linie: 

"Ved at aflyse grundlovsmødet i Hille
rød har DOP forhåbentlig signaleret ef
fektivt, at foreningen er unazistisk og 
uvoldelig. Forhåbentlig vil det ikke drive 
hundreder af hidtil moderate skinheads i 
armene på Johnny Hansens jødehadere. 

Samtidig med at Københavns Kommu
ne har bortcensureret Radio Holger er Kaj 

Vilhelmsen begyndt med at udgive et 
spændende, folkeligt tidsskrift " Patrio
ten». 

Konkurrence er sund og jeg håber at 
"Danskeren" vil inspireres og oppe sig. F. 
eks. udvide faktuelle sider som " Landet 
rundt" og "Fra andre lande" og spare på 
akademiske boganmeldelser og Hassel
balchs personlige udfald mod de journali
ster han ikke kan lide ved landets mindst 
dårlige avis, Jyllands-Posten. 

Skal Darunark reddes på målstregen fra 
muslimsk dominans, er der brug for et 
mere populært kampskrift, der gerne må 
ligne Ekstrabladet mere (evt udkomme 
lidt oftere) og ikke behøver være så højti· 
delii,>t som "Tidehverv". 

Efterlysning: et barometer over indvan
drernes overkriminalitet. De mange 
skræmmende enkeltepisoder bør sættes i 
perspektiv (også med international mus
limsk terror), om muligt. 

Engang kunne atombomber ikke laves 
mindre end model Nagasaki-plutonium. 
Dvs flytransport var eneste angrebsmåde. 
Men ved at sætte isotopen under tryk kan 
idag arbejdes med en kritisk masse så lav 
som en kuglepens! Dvs Hamas eller PLO 
kan let tage f. eks. København som gidsel, 
efter at have sendt et tidsindstilling.\-sam
lesæt til nogle af deres agenter her. 

I følge Patrioten J 995, august, har Ha
mas undervisning i terror for unge ind
vandrere flere steder i Køocnhavn og 
Århus. Det drejer sig både om 01ientalsk 
kampsport og højteknologi. 

Den hurtige debat-ping-pong som dag
bladene formår, kunne Danskeren måske 
nærme sig ved et samarbejde med Me
ningstelefonavisen eller lignende." 

Eu læser fra Århus har ligeledes kom
mentarer til Danskeren: 

"Allerførst, tak for et dejligt og seriøst 
blad. Det er altid en fornøjelse at fil det 
sidste nununer af Danskeren ind ad døren, 
omend fakta om udviklingen kan være 
skræmmende læsning. Dog var der en en
kelt ting i det senest udkomne nmnmer 
(nr. 4) der l-unne vække en smule bekym
ring. På forsiden står der blandt andet føl
gende: 

... Vi vil give de unge, vi fllr inden for 
rækkevidde, en mulighed for at forstå, 
hvad det gælder. Hvad forskellen er på de
mokrati og despoti. På racisme og respekt. 
På nazisme og nationalisme. 

Nogenlunde der samme blev gentaget i 
formandens beretning på side 20 (midter
ste spalte, nederst). Man må gå ud fra at 
de tre positive ord i det ovenstående er de
mokrati, respekt og nationalisme. De to 
første er jeg enig i, men ikke i det sidste. I 
Gyldendals røde fremmedordbog står der 
om nationalisme: 

Nationalisme -(fr., se national) overdre
ven nationalfølelse forbundet m. had til el. 
undervurdering af andre nationer; 

Jeg mener selv, at jeg selv og forenin-
gen har nationalfølelse, men ikke en over
dreven nationalfølelse, og da slet ikke had 
til eller undervurdering af andre nationer. 
Vi ønsker blot ikke det multikulturelle 
samfund i Danmark. Så derfor mener jeg ~ 
at brugen af ordet i en ellers positiv sam
menhæng var aldeles uheldig ... I stedet 
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for at bruge ordet 11arionalisme i de sam
menhænge der forekommer i seneste 
nwnmer af Danskeren, så vil jeg foreslå at 
m.an bruger et af ordene nationalsind, 
fædrelandskærlighed eller måske bedst af 
alle: patriotisme ... 0 

Se iøvrigt Kaare Ruud: Patriotisme og 
natio,wlisme uden racisme i Danskeren 
nr. 5, 1989. 

og jeg synes f. eks. helt klart, at indvan
drerne integrerer sig for lidt. Jeg har vist 
blot et noget mere nuanceret billede af vir
keligheden. Det er jo ikke kun i Danmark, 
at vi har flygtninge og indvandrere. Det er 
i hele Europa (verden)! Udviklingen pe
ger i retning af endnu mere internationali
tet, hvor verden bliver mere og mere sam
menhængende. ingen - heller ikke jer -
kan skrue tiden tilbage, og det er da kun 
fanatiske dagdrømmere som Peter Nerup 
Buhl, der virkelig tror, det vi l ændre sig. 
Erkend dog virkeligheden!" 

S,,ar: Gyldendals lille røde fremmed
ordbog gør 11atio11alisme til chauvinisme. 
På den måde gives ordet et ændret ind
hold. Ordet er af os brugt i den egentlige 
og oprindeligere betydning, der passer 
godt med de foreslåede betegnelser. 

Forfatter Curt Lindstrøm har indsendt 
en kritisk kommentar til P. N. Buhls an
meldelse af hans bog "De fremmede. En 
faktabog" i Danskeren nr. 3, 1995 og skri
ver blandt andet: 

Redaktionen mener, at en person, som 
har en liberal indstilling, er liberalist og 
tilhænger afliberaJisme. Tilsvarende er en 
person med en national indstilling natio
nalist og tilhænger af nationalisme. 
(Nelson Mandela kalder sig forøvri&'l na
tionalist). Men ordenes indholdsmæssige 
betydning ændres unægteligt med tiden, 
og redaktionen vil gerne høre, om andre 
har noget at sige om dette forhold. 

"Jeg har skrevet en bog, som især kon
centrerer sig om de faktiske oplysninger 
omkring behandlingen af asylsager. Jeg 
har talt med cheferne de respektive steder, 
og det er deres oplysninger, jeg giver vi
dere. Jeg mener selv, at min bog lægger op 
til debat på området, og ligesom anmelde
ren mener jeg også, at unge selv skal tage 
stilling til problematikken. 

Curt Lindstrøm lyder som de "ansvarli
ge" folk, der for 55-60 år siden ikke kun
ne se noget alternativ til den nazistiske ny
ordning af Europa. "Erkend dog virkelig
heden", sagde også de. 

Anmelderen lider vist af den vrangfo
restilling, at jeg blot 100% går ind for "de 
fremmede", men det er ikke tilfældet. Jeg 
forholder mig skam kritisk til mange ting, 

Nu som dengang er vi nogle, som bev-a
rer hjertet rent og ikke bøjer os for uretten. 

D 

Det skjulte bånd 
Den i Darunark verdensberømte Frede Farmand har nu i et par 

år lagt den samlede bestand af"anti-na,ister" for sine fødder. 
Ved disse fødder har DDF som bekendt ikke befundet sig. Al

lerede i april 1994 offentliggjorde vi en aitikel af Jesper Lang
balle, som er yderst skeptisk med hensyn til Farmands kildevær
di. Andre fra DDF har peget på mærkværdigheder omkring den 
besynderlige figur fra en-mandsvirksomheden "Kulturhistorisk 
Fondsarkiv". 

Det gjorde DDF's formand også sidste efterår. Og det blev 
Farmand så gal i hovedet over, at han udtog injuriestævning. 

Det skulle han dog nok ikke have gjort. For det førte til, at vi 
for alvor gik Farmand efter i sømmene. 

De viste sig temmelig bristfældigc: Farmand har i 1988 ind
gået kontrakt med nazisterne om sin dokumentationsvirksom
hed! 

Kontrakten er ifølge sit iqdhold - se illustrationen - hemmelig. 
I den forbeholder nazisterne sig copyright til alt det stof, Farmand 
har fået adgang til hos dem. Ifølge kontrakten garanterer Far
mand nazisterne et erstatningsbeløb på ikke under I 00.000 kr. -
antagelig for det tilfælde, at han krænker deres copyright og be
nytter materialet uden deres tilladelse. De ville i 0vrig1 også (ef
ter almindelige retsregler) med fogdens hjælp kuru1e stoppe uøn
sket offentliggørelse af copyrightbelagt materiale. 

Åbenbart har nazisterne imidlertid ikke haft nogen interesse i 
at skride ind. Men Farmands "aminazistiske" cirkus har visselig 
også hjulpet dem til at komme på mediernes dagsorden. Se i 
øvrigt Danskeren nr. 4 1995 om deres strategi. 

TV 2's ledelse siddernu tilbage med røde øren. Det v-ar jo TV 2, 
der med sensationsudsendelsen "De skjulte bånd", bygget på far
mandske "afsløringer", satte det hele mediecirkus i gang. 

Og det er meget, meget mærkeligt, at han blandt de mange 
chokerende og opsigtsvækkende "afsløringer'' glemte at afsløre 
sin egen fortrolige kontrakt med nazisterne. 

Ikke sandt? 
Ole Hasselbalch 
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Meningstelefonavis 
- elektronisk supplement til Danskeren? 
Cand. scient. Bo Warming interviewer her Michael Hansen om hans projekt "Meningstelefon
avisen". 

Bo Wanning: Di, har starlet en indvan
dringskritisk 1ele/011avis - fm*lar hwmlt111 
den virke,: 

Michael Hansen: Når du ringer op, af
spiller min computer forskellige " talefi
ler" alt efter, hvad du taster. Ecks. far du 
oplyst, at du kan vælge mellem, om du vil 
indtale et indlæg, så tast 2, om du vil børe 
indlæg, så tast 3 osv. 

B. W.: Vil det sige, at alle kan i11dtale 
læserb,·eve? 

M.H.: Hvem som helst der har vort 
nummer 44 53 0 I 16, på alle tider af døg
net. 

B. W.: Og hvor meget har du i di11 data
base i dag. som folk kan ringe og høre? 

M.H.: Ca. 6 timers indlæg, ialt 50 for
skellige indlæg fra ca. 40 mennesker, plus 
interviews (>g mine vejledende kommen
tarer. 

B. W.: Redigerer du slet ikke i det · æ11-
surerer? 

M.H.: Nej, det er helt op til brugeren at 
vælge, hvad han vil høre. 

B. W.: Jame11 det må da friste kværula11-
ter, snakkesalige, modrta,ulere osv. til al 
fylde dine talejiler op med uønskede i11d
læg. 

M.H.: Døm selv. 

B. W.: Hwul synes du har været de betl· 
ste input, stl dit system har leveret noget. 
hvor Danskeren eller pressen var gam
meldags? 

M.H.: Det spænder lige ih små s lad
deragtige • men sande . oplysninger orn, 
at Birte Weiss sender sine bøm på privat
skole og ikke på den nærmeste, hvor der 
er mange indvandrerbønl, til satire over 
indvandringspolitikken og lange saglige 
analyser. Men fornyelsen ligger ikke så 
meget i indholdet som i mediet. 

B. W.: Og hvad er her fordele og ,ilem
per? 

M.H.: Fordele er, at du kan ringe døg
net rundt, taste dig ind på hvad der inter
esserer dig. Og vedr. leverandører af ind· 

læg: De er ikke undergivet Over-Dan
marks redaktørvælde. Ulemper er, at der 
kan være optaget på visse tider og selv
følgelig, at man kan savne den professio
nalisme, der kan lægges i billede og skrift. 

B. W.: Hvordan har du det med racisme
paragraffen · 266b? 

M.H.: Den er jeg imod. 

B. W.: Ja sebfølgelig, me11 hvad med 
hvis talefilerne, som .folk kan lytte til, 
overtræder den - det erjo undertiden gan
ske racistiske og injurierende udg;,delse,; 
du lægger harddisk til. 

M.H.: Det problem tager jeg op, hvis 
myndighederne en dag henvender sig. Jeg 
tror ikke det sker, for det er kun ekstremi
ster som nynazisterne, de vil give gratis 
reklame ved at føre sager imod. Hvis 
barnlige injurier indløb, ville jeg nok · 
f.eks. noget som danskerne i almindelig
hed ville synes var u.~magelig racisme - så 
ville jeg nok ikke medtage dem, ud fra en 
kvalitetsvurdering. 

B. W.: Men hvis nynazister indtale,: at 6 
millioner jødegasninger er løgn - det er 
vel ikke, hvad du vil bmge din tele_fonavis 
til at 11dsprede? 

M.H.: Spørgsmålet er ikke, hvad jeg 
vi], men hvad brugerne vil. 

B. W.: Men det er vel ikke indenfor dit 
emne, som er indvandringspolitik? 

M.H.: Nej, og det er fortid og kan ikke 
ændres. Fremtiden er lani,,>t mere interes
sant end Hitlers planøkonomiske sociali
stiske udskejelser for over et halvt århun-

drede siden. Så hvis harddisken en dag er 
ved at være fuld, vil jeg prioritere indlæg 
om overkriminalitet, terror, familiesam· 
menføring og statsborgerskab. Det sker i 
øvrigt allerede, at jeg rydder op for uaktu
elle og uinteressante input 

B. W.: Synes du, af de andre medier 
skulle bringe den slags ytringei: der efter 
sigende opleves som krænkende og for
hånende for etniske grupper? 

M.H.: Hvis det interesserer folk, og 
hvis også kritikere far lov at bringe deres 
synspunkter og dokumentation · så, ja! 

B. W.: Du bringer ikke kun indtelefo,re
rede indlæg · du tager også ud og bånder 
i,rterview, som kan høres ved at taste 3. 

M.H.: Ja,jeg har haft 10 minutters ind
slag med Glistrup, Kaj Villadsen fra Stru
er og en række af vore modstandere, bl.a. 
Morten Kjærum. 

B. W.: Hvad lyfferfolk mest på? 

M.H.: Glistrup selvfølgelig. 

B. W.: Hvilken respons har du /det fra de 
konkurrerende medier? 

M.H.: Den helt forudsigelige. Ekstra 
Bladet antydede racisme og ekstremisme 
på en fuld side. Om jeg havde undgået det 
ved at fortie mit medlemskab af Den Dan
ske Forening, er tvivlsomt. 

B. W.: Hvilke,r fremtid har dit nye me
die, og hvad kaldes det? 

M.H.: Interaktiv telefonavis eller "voi-
ce response'' -og jeg håber, at der kommer li.. 
masser af dem. Det handler om ytringsfri- ~ 
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hed uden den nuværende stranune sty
rings-, ytrings- og informationsmulighed. 
De vil berede jordbunden for tilsvarende 
brugerstyret og decentraliseret TV og te
ledata via computerskærme. Jeg så gerne, 
at brugerstyrede "elektroniske blå aviser", 
hvor tusind debatblomster blomstrede frit, 
ville æde en større og st.ørre markedsandel 
fra journalisterne. 

B. W.: Ville det ikke blive el uoverskue
ligt md? 

M.H.: Vi sender bill igt til brugerne en 
skriftlig meningstelefonavis, og her far 
folk overblik over, hvad vi rummer. Un
dervurder ikke folks intell igens mht. at 
finde, hvad der interesserer dem. I øvrigt 
bør du se dette pionerprojekt som spring
bræt til et snarligt Danmark med fax og 
skærme i alle hjem. 

B. W.: Hvem er ege11tlig di11111ålgruppe? 

M.H.: Den Danske Forenings medlem
mer, ordblinde, marginalvælgere vedr. 
indvandringspolitikken, Jæscrbrevsskri
benter der er trætte af at ffi afvist deres 
såkaldte racistiske indlæg, folk der sidder 
og dovner den ved siden af arbejdsplad
sens gratistelefon, som er blevet lukket for 
frække 902-opkald, antiracister der vil ge
nere projektet og så alligevel høre lidt og 
fa rokket lidt ved deres tankeverdens yn
keligt skrøbelige fundament - p-0tentialet 
spænder vidt. 

8. W.: Men lad mig lige til sidst være 
djævelens advokar og kritisere dine ind
lægs p,vfil for at være ensidigt ji-emmed
jje,ulske - er det demokrati, hvabehar? 

M.H.: Vi er vist meget repræsentative 
for den danske befolkning. Interviews er 
ikke kun med de for nævnte, men omfat
ter også: Elisabeth Arnold, Eric Tiuor
Centi, Jørgen Tved og flygtningekomi
teformand Preben Nyboe Andersen. 
(Samt Inge Dahl Sørensen og helt up to 
date Ole Hasselbaleh). Nej, som altid er 
ensidigheden hos vore modstandere. Når 
man fordomsfrit har gennemtænkt proble
met og er et tolerant gemyt, så er man jo 
ikke bange for at høre modpartens argu
menter. "Man må studere synden for at 
kunne bekæmpe den." 

B.W.: Det er det faktisk svært at bliveji-i 
fin; når man åbner avis, radio, TV. Be
høver du ligefrem at tilbyde endnu mere 
ytri11gs111ulighed til danskhedsmodstan
dente? 

M.fl.: Igen og igen: Brugerne afgør. 
Ordet er frit. Og du kan nøjes med at høre 
folk, synsvinkler og emner, som du finder 
det værd at bruge tid på. 

B. W.: Tak for samtalen. 

D 

Hovedløs 
tolerance 

Den tyske islam.kender Annemarie 
Schimmel modtog i oktober de tyske bog
handleres fredspris. Prisoverrækkelsen 
skete under protest fra vide kredse, fordi 
Schimmel har udtalt, at hun forstår, at 
muslimer kan føle sig krænket af Sal mon 
Rushdies "De Sataniske Vers". 

I et interview ved Niels Barfoed i Poli
tiken udtaler Annemarie Sehimmel, at de 
enkeltpersoner i den muslimske verden, 
som har sat sig op mod dette eller hint 
magtbud i reglen er blevet et hoved korte
re af det. 

"Men man behøver ikke være bange: 
Tolerance og respekt for anderledestæn
kende er også blandt grundværdierne i 
Islam." 

"Det hedder efter islam og prædikenen 
i Odense-moskeen i TV 25.9. at der kun er 
en gud, og ... Muhammed er hans profet. 
Kristus siger, at ingen kommer til Faderen 
uden gennem ham. Modsætninger der er 
tankevækkende og forklaringer på borger
krige, ikke mindst når man erindrer ima
mens bøn til Allah om at måtte lære at ha
de de v-anll·o, dvs. de kristne. Imamen ud
trykte endvidere klart racistiske vurderin
ger af vesteuropæernes åndelige og in
tellektuelle habitus. GeMem det stigende 
antal stemmeberettigede fra den kant vil 
samfundet blive ændret derhen, at f.eks. 
fruerne Dorte Bennedsen, Elisabeth 
Arnold og Mimi Jakobsen kan glenune alt 
om kvindernes ligestilling." 

F. Møfguard Andersen. Ski"c, i Berlingske Ti
dende t/10 1995. 

" 
Som minister så jeg det som min opga

ve at holde igen i flygtningespørgsmål. 
Den modsatte fløj mente, at vi bare kunne 
åbne for alle og enhver, der havde det 
dårligt andre steder. For mig lød spørgs
målet: Har vi råd til at tage dem alle sam
men. Kan vi holde sanunen på det her lil
le samfund, vi har med en national rygrad, 
hvis vi lukker helt op, som mange mente, 
vi burde. Og mange flygtningevenner 
mente jo - og mener vel stadig - at det li
gefrem er upassende blot at diskutere, 
hvor mange fremmede vi skal lukke ind i 
landet. Man hører jo folk blive kaldt ra
cister for mindre. 

Fhv. justits.minister Erik Nino-Haoseo i interview 
i Jyllands-Posten 8/10 1995. 
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" 
At forsøge at lukke munden på Ulla 

Dahlerup ved at bruge racismeparagraf
fen virker ikke særlig logisk i denne for
bindelse, idet [slam ikke er en race men et 
samfundssystem, som i sin fundamentale 
form er uforenelig med Demokratiet. 

De problemer, der opstår ved mødet 
mellem Islam og demokratiet, er således 
ikke udtryk for racisme, men derin1od ud
tryk for forskellen mellem forskellige 
samfundssystemer. 

Demokratiske landes forudsætning for 
religionsfrihed er, at landets egne love står 
over en hvilken som helst anden reli
giøs/verdslig lov - naturligvis. 

At blive dansk statsborger eller bosætte 
sig i Danmark må betyde, at man accepte
rer dansk lov - ellers vil vi fremover ffi en 
gruppe danske borgere, som ikke er om
fattet af dansk lov. 

De, der fastholder, at koranens lov er 
den eneste rigtige, skal bosætte sig i lan
de, hvor man accepterer disse principper. 
Det er bedst for dem, og det er bedst for 
os. 

" 
E\•a Boserup, Klampenborg. i Jylt~nds•Posteu 
1719 1995. 

''Tamilernes retskrav på familiesam
menføring er vigtigere, end om danske sy
ge og gamle har krav på noget som helst. 
De har dog ellers bidraget til opbygningen 
af det danske samfund. Ved hjælp af en 
såkaldt racismeparagraf er det lykkedes 
for visse kredse at sætte lighedstegn mel
lem nationalfølelse og racisme. Uden at 
spørge befolkningen har de erklæret nati
onalstaten Danmark for død." 

Evald Jensen. Frederiksberg, i Jyllunds·Postcn 
12/6 1995. 

Annonce: 

Hædersgaveindsamling til 

Erik Ninn-Hansen 
Send dit bidrag lil gironr.:O 22 79 00 

Mrk. 4520 Svinninge 

Ring for oplysning om indsamlingen på: 

1!1/53 46 30 52 
eller 

1!1174 52 51 09 



En svensk buschaufførs spørgsmål 
Hvem bærer ansvaret? Hvordan gik det til? Krav om undersøgelseskommission og folkeafstemning. 

På tide med en domstol? 
"Det gamle Sverige er borte, vi har fået et 

nyt Sverige - det multi-kulturelle Sverige." 
"Vi er en million nu, og vi er konunet 

for at blive!" 
"Sveriges etniske homogenitet er nu 

kun historie:· 
Omtrent således kan repræsentanter for 

indvandrerne udtrykke sig i medie-debat
ten. 

De har sandelig ret i, at masscindv-dn
dringen indebærer en helt fundamental 
samfundsforandring. Vort land er ikke 
længere, hvad det var. 

Men: hvad var der egentlig galt med det 
gamle Sverige? Og hvad er det, der er så 
godt ved det nye? 

Til og med journalisterne taler nu om et 
antal forstadsområder rundt omkring i 
landet som "tikkende bomber". 

Så desperat er situationen blevet, at en 
statslig undersøgelse alvorligt overvejer 
vidtgående forslag om kvotering af ind
vandrere på arbejdsmarkedet - dvs. emisk 
diskriminering af indfødte svenskere. 

Hvem bærer ansvaret? 
Hvem har besluttet denne forandring af 

Sverige? 
Hvordan gik det til, da vi fik denne 

masseindvandring? Alene i løbet af de 
sidste to år er der blevet bevilget 130.000 
nye opholdstilladelser. Hvem bærer an
svaret for den førte politik? 

Med tanke på den store skade, der er 
blevet påført vort land, ville det være ri
meligt, al en u11dersøgelseskommissio11 
blev nedsat for at forsøge at kortlægge 
forløbet og slå fast, hvor hovedansvaret 
ligger. 

På anklagebænken skal sidde de, som 
står bag vanviddet - ikke os, som stiller 
spørgsmålstegn ved det! 

"Blå-gule spørgsmål" 
Teksten ovenfor, der slutter med det ri

melige krav om at stille de ansvarlige for 
den nationale selvmordskurs til ansvar, er 
lederen i nr. 5, 1995, af det svenske tids
skri~ "Blå-gula FRÅGOR", som med sin 
lødighed har markeret sig stærkt i den 
svenske indvandringsdebat på det seneste. 
Dette er så meget mere bemærkelsesvær
digt, som det hovedsageligt skrives og re
digeres af en person, buschaufføren Jan 
Milld (Solhemsvagen 2 1, S-137 40 Vås
terhaninge), der bl.a. også har skrevet en 
fremragende kritisk bog om Sveriges 
flygtningepolitik, "Lagom iir blist!" (150 
A4-sider, 150 sv. kr.) . 

Det er bedst at være mådeholden i 
asylspørgsmålet, for som det hedder på 
bogens forside: "Det koster 250 kr. per 
dag at klare opholdet for en fly!,'llling i 
Sverige. I Jugoslavien klarer UNHCR at 
redde hundredes liv for den samme sum. 
Da er det jo ikke med lige så god service, 
men alligevel..." 

I forordet fortæller Mi Ild om sig selv og 
sine motiver: 

"Som buschauffør ved SL har jeg mas
ser af arbejdskolleger med indvandrer
baggrund. Dette volder i hvert fald ikke 
mig nogen problemer. Min egen far var 
forøvrigt indvandrer. 

Andre lande har altid interesseret mig. 
Denne interesse for internationale kontak
ter har ytret sig i sprogstudier (esperanto, 
engelsk, tysk, fransk, russisk, spansk) og 
mange rejser (besøg i alle verdensdele, to
talt 45 lande) . 

Partipolitisk har jeg været aktiv på ven
strefløjen ligesiden begyndelsen af60'er
ne. En hel del tid har jeg også brugt på 
esperantobevægelsen, fredsbevægelsen 
og miljøbevægelsen. 

Jeg har været aktiv tilhænger af den 
såkaldt 'generøse' flygtningepolitik, har 
til og med lavet en diasbilledeserie med 
titlen 'hetz mod folkegruppe' . 

Men jeg har ændret opfattelse i dette 
spørgsmål. Hvorfor? Jo, det beror på, at 
situationen er forandret. Nye fakta er 
kommet frem. Frem for alt er selve situa
tionen nu en anden end tidligere: 

1. Der er så mange flere asylsøgere. 
2. Asylinsliltltionen m isbruges, de fle

ste asylsøgende savner begrundelse 
for asyl. 

3. Udgifter for tidligere indvandring, i 
form af integrationsproblemer, be
gynder at kunne mærkes. 

4. Sverige har økonomisk krise, mange 
svenskere har det selv svært. 

Mine gmndlæggendc politiske vurde
ringer har jeg for den sags skyld ikke op
givet. Tværtimod - netop af solidaritets
og retfærdighedsgrw1de, netop af demo
kratiske hensyn må en kursændring nu ske 
af svensk flygtningepolitik!" 

Selvmordskursen dokumenteres 
Bogen, som er fyldt med facts, doku

mentation og argumenter om indvandrin
gen, citerer bl.a. den svenske dronning 
Silvia, og her bør en vis anden dronning 
lytte og tage ved lære: "Måske har vi en alt 
for generøs indvandringspolitik og har 
støttet indvandrerne for meget finansielt. 

Måske har det øget modsætningerne til de 
svenskere, som ikke havde samme hjælp 
og fordele men i stedet økonomiske van
skeligheder og arbejdsløshed." 

Vanviddet i Sverige har rigtignok anta
get om muligt større proportioner end her 
i landet. Udviklingens retning ses klart: I 
1972 var ca. 70% af indvandrere i Sverige 
fra Norden, 22% fra det øvrige Europa og 
8% fra andre verdensdele. 'fyve år senere 
var cifrene helt vendt om. I 1992 kom kun 
I 6% fra Norden, 18% fra det øvrige Eu
ropa og 66% fra andre verdensdele. I 1993 
fandtes i Sverige ca. 850.000 mennesker, 
som var født i udlandet. 60% af dem, der 
fik statsborgerskab, kom fm ikke-euro
pæiske lande. Af de totalt 8,7 mil.liarder 
kr., som i 1993 blev udbetalt i socialhjælp, 
gik 3,7 milliarder til fremmede - dvs. 
42%. Af dem, som i perioden 1987-90 fik 
opholdstilladelse i Sverige, levede ved 
udgangen af 1990 så meget som 90% fort
sat på socialhjælp. 

For at standse denne vanvidskurs mun
der Millds bog ud i et krav om en folkeaf
stemning, der skal vælge mellem en "gen
erøs" og en "klog" flygtningepolitik. 

I de generelle linier og i argumenterne 
kan alt i bogen "La gom år båst!" overføres 
til danske forhold - ikke mindst kravet om 
folkeafstemning, der skal tilpasse flygt
ningepolitikken, som er skabt til at tage 
sig af indre-europæiske forhold, til en for
andret virkelighed: I dag banker hele ver
den på . og om muligt slår den døren ind. 

Peter Neenip Buh/ 

JanMil!d 

Lagom iir blist! 

0.._)1<11,,,.."' ... ,-......... lllt•~!-.. · --
-u.11at ... , ..... _ .. """·-- ..... ,._ .... ""'----
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I al fortrolighed 
"Flygtning 90" gav 20,4 mio. kr. Heraf har Dansk Flygtningehjælp til og med 1994 kun anvendt 
7,6 mio. "ude i verden''. 

Af Ib Hofmeister 

Hjælpen til de nødstedte 
"ude i verden" 

For ganske nylig modtog jeg Dansk 
Flygtningehjælps årsregnskab 1994. Det 
kan nu opgøres, hvad det indsamlede be
løb for "Flygtning 90" er blevet anvendt 
til. Indsamlingen indbragte 20,4 mio. kr. 
Herfra gik omkostninger på 6,4 mio. kr. 
Til rest til rådighed for internationale pro· 
jektervarsåledes 14 mio. kr. !tiden 1991-
94 (4 år) er der i alt anvendt 7,6 mio. kr., 
hvorefter der er et restbeløb på 6,4 mio. kr. 
+ renter. Vi således kan konstatere, at 
næsten 5 år efter indsamling "Flygtning 
90" er ca. halvdelen af det indsamlede be
løb ikke anvendt, men står og trækker ren
ter på en aftalekonto. 

I år afholdtes en ny indsamling "Flygt
ning 95 - Noget at vende hjem til". Ved 
DFs repræsentantskabsmøde 27/5 1995 
oplyste formanden, direktør Nils Foss, at 
indsamlingen havde indbragt 22,6 mio. 
kr., saml al der i forbindelse med indsam
lingen var udgifter på ca. 6 mio. kr. 

Ved mødet oplæste formanden beret
ningen for 1994, som ikke her skal kom
menteres. Senere på dagsordenen kom 
"Godkendelse af regnskab", som kræver 
nogle kommentarer. Nils Foss indledte 
med at sige, at revisionsprotokollatet var 
mere kritisk end tidligere. Det bekræfte
des under den efterfølgende debat. 

Opgøret i 1..-ullssen 
'"C/11: Kelm-Ha11sen, Dansk Røde Kors, 

fandt det bel.ymringsværdigt, at den poli-
1isk vaig1e revision frikendte administrati
onen for de graverende fejl, som Jumfandt 
var påtalt i revisiom,protokol/atet." 

"Stig Glem Madsen, Folkekirkens 
Nødhjælp, ud!,ykte bekymring over. at det 
først er muligt ilt få revisions protokollatet 
til gennemsyn så sent i forløbet. Det er 
svært at tage stilling til et materiale afså 
omfa11ende karakter på stede/." 

Det kan her oplyses, at Nils Foss i sin 
mundtlige beretning sluttede med ordene: 
"Vi har i år. efter at stn,/,.1,o-e11 for orga
nisationen er blevet ændre/, ikke udsendt 
revisionsprotokollen til årsregnskabet til 
hele repræsentantskabet. Revisionsproto
kollen er imidlertid tilgængelig for de 

medlemmer af repræsentantskabet, der 
måtte ønske den, og der skulle være et an
tal ri/forrrolig rMighed her i lokalet." 

I al fortrolighed bringes derfor nogle 
uddrag af Rcvisionsfirmact KPMG C. 
Jespersens Revisionsprotokollat af I 0. 
maj 1995 vedr. DFs årsregnskab for 1994. 

3.2 Øvrige indtægter 
'" ... Øvrige indtægter indeholder netto

overskud ved salg af Dronningens spille
kort med 619.000 kr opgjort på grundlag 
af en omsætning på I .203.000 kr og ud
gifter på 584.000 kr. Overskuddet er over
ført til kapit.alkontoe,c O>nsæmingen 
sammensæl/er sig af salg af spillekort og 
salg af gavekort, som kan indløses til spil
lekort. Da der ikke .foreligger opgørelse 
over antal indløste gavekori. og der ikke 
er foretage1fysisk optælling af beholdnin
gen afspillekort pr. 31. december /994, 
har vi ikke været i stand til at afstemme 
omsætningen ri/ indkøb1e kor/." 

3.4 !nternatio11a/ pmjeklhislantl 
(Uddrag af bemærkninger) 

"Revisionen af internationale projek
te,:r administration har givet anledning til 
bemærkninge,; som er indeholdt i tidlige· 
re fremsendt notat og korrespondance 1i/ 
DF. Det er vor opfattelse. at der ikke har 
været en klar arbejds- og ansvarsforde
ling mellem internati.o,wl afdeling og 
økonomiqfdeli11gen, hvilket bl.a. har givet 
sig udslag i. at den løbende kontrol. her
under b11dge1kontrollen, ikke er tilstræk
keligt dokumenteret, idet der ikke i årets 
løb har været udarbejdet dera{jerede pra
jek!oversigter over igangværende projek
ter afstem/ til bogføringen." 

3.6 Andre tilgodehavender 
" ... Der er i 1994 opstdet tilgodehaven

der hos tidligere ansatte. hvilket hovedsa
gelig skyldes manglende afregning af rej
seudlæg modtaget i jorbindelse med ud
stationering til projekter i udi.andet. Iføl
ge personaleafdelingen anses tilgodeha
vender hos ansatte på 94.000 kr. for tvivl
somme." 

·' ... Yed administrationen af DFs kontor 
i Equador er der i periodenfrem til 1992 
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opstået et tilgodehavende på kontorets le
der på 78.000 kr. Den e11delige opgørelse 
af tilgodehavendet og krav på tilbagebe
taling er sket i I 995. Den pågældende lwr 
ikke været beskæfliget i DF siden 1992." 

... og sådan ka.n man blive ved. 

Det hemmelige regnskab 
Jeg vil slutte med en revisionskritik af 

en aktuel sag. På TV2 vistes der 24. sep
tember et program "De fremmede". Un
der den udsendelse fremviste professor 
Ole Hasselbalch den revisionsberetning, 
Flygtningehjælpen har hemmeligholdt for 
pressen, og bad DFs formand Nils Foss re
degøre for, hvorledes der på DFs ind
tægtsdækkede virksomhed kunne frem
komme en kasse-manko på 1/2 mio. kr. 
Nils Foss svarede, at det ikke vedrørte DF, 
men Indenrigsministeriet. 

Dette er imidlertid ikke korrekt. Konto
en vedrører DF, hvilket også fremgår af 
revisionens skarpe kritik. Det er et lysen
de eksempel på, hvorledes kreativ bog
føring med tihøtende noter i et regnskab 
kan tilsløre de faktiske forhold. Under no
te 18 Kapitalkonto for indtægtsdæklæt 
virksomhed er følgende posteret: Regule
ring vedrørende indtægtsdækket virksom
hed minus kr. 512.000, hvorved saldoen 
pr. 31.12.1994 på kapitalkontoen er blevet 
tilsvarende mindre. Det lille ord "regule
ring" er taknemmeligt i ethvert regnskab. 
Man skriver jo ikke gerne, at der mangler 
kr. 512.000 i kassen. 

Til denne regnskabspostering har DFs 
eksterne revisor KMGP C. Jespersen føl
gende kommentar: 

"Den bogførte egenkapital i indtcegi,
dække1 virksomhed udgjonle primo 1994 
970.000 kr. Med tillæg af overskuddet jor 
1994. kr. 145.000. udgør egenkapitalen 
ultimo 1994 I . I 15.000 kr. Ifølge bogførin
gen udgør egenkapitalen pr. 31. december 
1994 603.000 lo: Fors kellen på kr. 
512.000 kan ikke forklares. DF har re/let 
ltenvendelse til Suaens Regnskabsdirekto
rat, som søger at ajklare differencen." 

- som om Statens Regnskabsdirektorat 
har nogen mulighed for at finde ud af, 
hvor den halve million kr., der mangler i 
kassen, er blevet af. 



/ 

I 

Det lovede de ... 
(fra Flygtningehjælpens ind
samlingsmateriale 1990). 

Velkommen til 

FLYGT, 

Facit var: 7,6 millioner ud af 20,4 
niillioner indsamlede kroner + renter 
nåede - måske - ud til de nødstedte. 
Resten ... tjah! 

Og det sagde lobbyen ... 
(eksempel på avissider fra 1990). 

6 2, $ekuon • ftft. 

~uLl'l'IKEN • Lø·' 
,uag 6. okt<>bet 

Sigja tak 
Flygtning 90-i,uJsamr . 

mgi morgen 
I MORGEN vil tusind 

w~O...~loJr~ r,.._ ~ • et af. ~§blå\!: 
en indsamling, der kan·1'etyde liv er 

EN FLYGTNING er ikke blot en anonym person,~ 
t.,..- været udsat for forfølge.1~, Der er ~c~~~ ........ •= ,,.,_,· ·~-A~t'alle foru=æ-·•
menneske, del'"" <)lvvet~«-· .. ' k.v.Jtur)>aggrulld, 
for et godt liv ... F~dre~!'~:taSien svigter, hvis 
(dendom, værdigh , sun sted man fotSØg(l;r at tænke sig i deres dsendin· 

M dagens indsamlere kommer som u 
orgen esk d tilbringcl' deres liv i 

~,.!~,n=re~:~o:ko;. iJorclnnks sandø
8
tr~enen:~ 

,.,~-'."· D ·•··ste øns • er Etiopums hytter. eres _.. opgave at 
h' m Indtil dette kan ske, er det vores . Og tak 
h~d:dem i Jive. Sigi.kk~ nej i ~orgen,::,Ja. 
til for o.t vi er i stand til at hjælpe an . 

' POLITIKEN 

Det sagde vi 
(fra DDF's avisannoncer om kampagnen). 

PAS GODT PÅ DANMARK 

- og hjæ.lp de virkelige flygtninge 
I disse dage beder Dan$X Flygtningehjælp om bidrag til ftygt
ningearbejde1 ude i verden. Sidste gang blev en stor del af 
pengene imidJertid brugt pi administration og propagandi. 
- Du hjælper~ de flygtninge, der har størst behov pl den 
m!de. Og du skaber problemer for Danmark, som fyldes 
med belcvemmelighedsflygtninge. 
Hvorfor lade Flygtningchjaelpen forvalte dine penge, når du 
kan st.nde dem direkte til FN? Adressen e.r: UNHCR, Roorn 
C-301, United Nation$, New York NY 10017, USA. 
Din bank kan hjælpe med O\'CrlØl'$len I 

DEN DANSKE FORENING 
Box 41l, 8100 ÅrtusC. Tif. 3613 2' 01 
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