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STASI
kollaboratørerne 

Efter Murens fald er skeletterne 
begyndt at rasle i skabene. Herhjem
me har vi hidtil ment, at det var de 
tyske skabe, der raslede mest. Men 
nu viser det sig, at også en del af vo
re egne har et ubehageligt indhold. 
Se artiklen på s. 3. 

Kun få vil i dag benægte, at det 
østtyske kommunistregime stod for 
tvang, terror og undertrykkelse. Det 
har hundredtusinder af uskyldige 
mennesker, som blev født på den 
forkerte side af Muren, måttet sande. 

Også før Murens fald var dette 
imidlertid vel.kendt i Danmark. Den, 
der ønskede at se, kunne også se, 
hvad der foregik. Alligevel har net
op nogle af dem, der mest ihærdigt 
fremstillede sig - og stadig fremstil
ler sig - som vogtere for fornuften 
og moralen, været dårligst til at se 
dette. Bandit-regimet skulle såmænd 
bare tage en anden frakke på og tale 
lidt til dem om mellemfolkelig for
ståelse og afspænding, så faldt de 
ind i den rolle, Østberlin tilrettelag
de. 

Den "fodnotepolitik", som det "al
ternative sikkerhedspolitiske flertal" 
med Det Radikale Venstre i spidsen 
påtvang Danmark i 80'erne, og som 
distancerede os fra vore alliance
partnere i NATO, blev skabt på den
ne måde. Og Danmarks Radios tam
perier på den jævne dansker skete i 

bedste forståelse med de østtyske 
kolleger. 

Der findes ingen undskyldning 
for det, disse mennesker gjorde. De 
satte vor sikkerhed på spil for at kun
ne pleje deres forfængelighed og øn
sketænkning. Og de opmuntrede ved 
deres føjelighed over for løgnen et 
slyngelregime og forlængede der
med uskyldige menneskers lidelser. 

Hvad i alverden har også Poul 
Schli.iter tænkt på? Han må jo dog 
have kendt til, hvad der foregik hos 
de radikale regeringspartnere? Alli
gevel valgte han altså at sætte kik
kerten for det blinde øje i stedet for 
at lægge kortene på bordet og lade 
vælgerne fælde dommen. 

Dette er ikke sagt for at triumfere 
over vore hjemlige medløberes 
dårskab. Det er sagt, fordi disse 
medløbere jo altså stadig forsøger at 
optræde som åndelige vejledere. De 
kæmper i dag med henvisning til 
"anstændigheden" og "humanite
ten" for at få et "multietnisk'' Dan
mark. 

Derfor bør det huskes, hvad de 
står for, hvor som helst de måtte 
dukke op med deres løftede pege
fingre og alvorlige, medlevende 
øjne: 

De står for den afgrundsdybe stt1-
piditet, der kendetegner den, som al
drig kan blive klogere! 



Racisme-fiasko 
"Racismearbejde er slået fejl" erklærer en overskrift i Jyl

lands-Posten 7/8 96. Ifølge artiklen er det nemlig ikke lykkedes 
politiet at finde nogen racistisk chikane, selv om man ligefrem 
har lavet et opsøgende arbejde. 

Det havde vel så været mere naturlii,>t, om overskriften kon
kluderede, at politiets "racismearbejde" var unødvendigt, og at 
betjentene hellere skulle have jagtet rockere og narkoforbrydere. 

Det såkaldte Dokumentations- og Rådgivningscenter om Ra
cediskrimination afviser imidlertid energisk, at der ikke skulle 
være nogen nævneværdig racistisk chikane. Men "Centeret'' le
ver jo også af"den voksende racisme". 

Centerets holdning til resultatet af politiets anstrengelser sæt
tes i relief af, hvad den tvangsgiftede tyrkiske kvinde Behicc 
Giikdemir udtalte i Jyllands-Posten 21n 96: "De, der siger, at 
danskerne er racister, er de mænd, som lover foreninger og kri
tiserer for atfii. penge og kontore,: Vi skammer os over dem. Dan
skerne er ikke racister." 

Man kan kun være tilfreds med, at danskeme igen har vist sig 
som et civiliseret folkefærd, der ikke slår andre på tuden eller chi
kanerer dem. Men man kan også meget vel forstå, at de kredse, 
der lever af at påstå, at danskerne opfører sig anderledes, end de 
faktisk gør, ikke ser med begejstring på politiets magre resultat. 
Derfor skal man næppe forvente, at racisme-jægerne i "Doku
mentationscenteret" indstiller deres virksomhed. Snarere må vi 
vente en intensiveret indsatS for at udpege racisme der, hvor der 
ingen er. 

Pression på bestilling 
Danmark er foreningemes land. Når et antal danskere finder 

ud af, at de har fælles interesser, danner de en forening. Det være 
sig sportsforeninger, foreninger af frimærkesamlere eller stjer
nekiggere, partiforeninger eller økonomiske eller politiske inter
esseorganisationer. 

Så længe foreningsvirksomheden bygger på frivillighed, in
teresse og engagement er foreningerne en værdifuld del af sam
fundslivet. I kraft af specialviden yder foreningerne et værdifuldt 
bidrag til den demokratiske debat. 

I de senere år bar de politiske magthavere imidle1tid indført en 
kategori af misfostre i foreningslivet. Ved hjælp af offentlige 
økonomiske midler opretter ledende politikere så at sige selv for
eninger. Hensigten er, at disse kun~-tige foreninger skal fremsæt
te krav og synspunkter, som ved hjælp af villige medier skal ta
ge sig ud som folkelig opinion. Magthaverne kan så give det ud
seende af, at de modstræbende er nødt til ar give efter for folke
ligt pres, mens de i virkeligheden fører den politik, som de øn
sker at føre. 

Et eksempel på et sådant misfoster er "Dolmmentations- og 
Rådgivningscentret for Racediskrimination", som er en knop
skydning fra indvandrerorganisationen LN D-SAM. Centret (og 
IND-SAM) ville næppe have eksisteret, hvis det ikke havde 
været for massive økonomiske tilskud og opbakning fra den sid
dende regering - først og fremmest via indenrigsministeren. 

Med visse medier som villige redskaber har dette center "pres
set" justitsministeren til at beordre politiet til at spilde knappe 
ressourcer på at jage ikke-eksisterende "racister". Arbejdsmini
steren er blevet "presset" til at indføre "etnisk ligebehandling" på 
arbejdsmarkedet, som der ikke er dækning for i FNs racisme
konvention. Senest bliver indenrigsministeren "presset'' til ikke 
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at udvise udenlandske narkohandlere (se Oet Fri Aktuelt 20/8 
1996). 

På baggrund af det skingre skrål fra den kunstige lobby kan 
ministrene give det udseende af, at de forsvarer danske interes
ser og kun modstræbende giver efter på grund af hensynet til "in
temationalc konventione1'' - hvis indhold fortaber sig i det hin1-
melblå; og de overfører med største lyst flere og flere af skattey
dernes penge til centret, som så kan få råd til at ansætte endnu 
flere folk, som kan udsætte politikerne for det pres, de ønsker at 
blive udsat for. 

Centret med det imposante navn er blot et eksempel blandt 
mange. Nævnes kunne også Dansk Flygtningshjælp og dens fil. 
ial Det Danske Center for Menneskerettigheder og et hav af an
dre foretagender, som holdes i live i kraft af de offentlige kasser. 

Tilsvarende er der etableret en række nævn af "eksperter", 
som er villige til at "presse" rege1i ngen i den retning, den ønsker 
at blive presset, f. eks. Nævnet for Etnisk Ligestilling og Ind
vandrerrådet. 

Oer er tale om, at magthaverne misbruger offentlige midler til 
at styre den offentlige debat, godt hjulpet af en presse, der for
længst er holdt op med at være demokratiets vagthund. 

Den Danske Forening er ikke mai,•t.baverne velbehagelig og 
modtager derfor ikke en krone i offentlig støtte. Foreningen kla
rer sig med støtte fra det danske folk. Den Danske Forening er 
nemlig en ægte folkelig græsrodsbevægelse. 

Vranjo 
Dette er det russiske ord for ønsketænkning i området mellem 

sandhed og løgn. "Vranjo" er noget, som gentages igen og igen, 
og som man derfor lader som om man tror på, fordi det er det be
k vcmmeste. Men også noget, som intet har med denne verdens rea-
1 iteter at gøre. Når Jeltsin f.eks. for 29. gang dekreterer afslutning 
på krigshandlingerne i Tjetjenien, så er det "vranjo". 

Den slags kender vi også til i Danmark. Vi har bare aldrig før 
hafl et ord for det. Det kunne der ellers godt være behov for. 
Tænk bare efter: StatSgælden (på de over 700 milliarder) betyder 
ikke noget som helst for de kommende slægtled, der skal betale 
pengene tilbage. "Vore nødder knækker vi selv", som de store ar
bejdsmarkedsorganisat.ioner sagde i 1972 for at få folk til at 
stemme ja til EF. Og "unionen er stendød'', som Poul Schliiter 
sagde næste gang, det var aktuelt. 

Eksemplerne er legio. På indvandringspolitikkens område va
der man ligefrem i dem: Oet er bare et spørgsmål om at "inte
grere" de fremmede, hedder det sig - omend den integration, po
litikerne taler om, gør det muligt for de fremmede at etablere sig 
her med bevarelse af helt uacceptable kulturtræk. "Vi inviterede 
dem selv", siges det - selv om vi ikke på noget tidspunkt bar in
viteret den vrimmel, der nu optræder i ghettoerne. "Man skal 
hjælpe mennesker i nød", hedder det sig - selv om ethvert barn 
er klar over, at der kunne hjælpes hundredfold flere ude i verden 
for de beløb, der under dette påskud investeres i forsørgelse af 
indvandrere og flygtninge her. "De internationale konventioner 
kræver det af os" - hvilket er lodret løgn. 

Disse bekvemmelighedspåstande har kun et formål, nemlig at 
give folk noget at eftersnakke, så at de har et påskud til at blive 
siddende i sofaen. Påstandene har intet med virkeligheden at 
gøre. De påvirker derfor heller ikke virkeligheden og løser ikke 
de enorme problemer, der tårner sig op i horisonten. 

Vi mangler bare at få føjet et supplement til ordbogensvaren
de til ordet "vranjo" i den russiske. 



Det evige medløberi 
DDR-arkiverne, herunder sikkerhedstjenesten STASI's arkiver, er blevet åbnet. Herved er 
afsløret et forbløffende samarbejde mellem en del danske toppolitikere og opinionsdannere og 
DDR-forbryderne. 

Af Ole Hasselbalch 

Det var i det lyse forår 1988 på den 
skønt beliggende Krogerup Højskole lige 
ved Louisiana i Nordsjælland - nærmere 
betegnet i dagene 16.-1 9. juni. Der holdt 
Det Radikale Venstre en såkaldt mini-sil<
kerhedskonferenee. "International konfe
rence for Samarbejde og Afspænding" var 
arrangementets officielle titel. 

Til stede fra partiet var foruden mil
jøminister Lone Dybkjær og økonomimi
nister Niels Helveg Petersen også andre 
radikale koryfæer: Marianne Jelved, Eli
sabeth Arnold, partisekretær Jens Claus
ager m.fl. Blandt de inviterede var repræ
sentanter for det østtyske såkaldte bonde
parti, DBD, som de radikale havde er nært 
forhold til. 

En af de indbudte talere var udenrigs
minister Uffe Ellemann-Jensen. Han lag
de ikke fingrene imellem men roste præ
sident Reagan, der i Moskva havde holdt 
møde med systemkritikere, ligesom han 
beklagede menneskerettighedskrænkelser
ne i Østeuropa. 

De radikale toppolitikere gyste. Uden
rigsministerens indlæg spolerede jo gan
ske den gode stemning. Radikalerne sam
lede sig bagefter undskyldende om re
præsentanterne fra Bondepa.itiet, der kun
ne rapportere følgende til deres foresalte 
hjemme i Østtyskland (DDR): "Kongeri
get Danmarks udenrigsminister holdt en 
tale om sit lands udenrigspolitiske aspek-
1er. Deri markerede han sig som en spyd
spids for NATO's og EF's borgerlige men
neskerettighedspropaganda. Næsten alle 
repræsemanter for Det Radikale r-linstre. 
dog ikke økonomiminister Niels Helveg 
Peter.ven, gav i samtaler med os gentagne 
gange udrryk for, helt sponta,1t og nogle 
oprevne. at talen var p,wokerende og 
malplaceret." 

Ocr var naturligvis ikke andre partier i 
Østtyskland end kommunistpartiet. "Bonde
partiet'' var fitp - en facade oprellet med 
det formål at give indtryk af, at DDR hav
de et flerpartisystem. Et papirparti så at 
sige, der bl.a. blev brugt til at etablere in
time kontakter til naive men nyttige men
nesker som f.eks. dem i Det Radikale 
Venstre. 

Hvad arkiverne gemte 
Nu ved vi oven i købet yderligere, at 

næsten hele den del af Bondepartiets top, 
der stod for samarbejdet med Det Radika
le Venstre, var trænet som agenter for det 
uhyggelige østtyske Ministerium for 
Statssikkerhed - bedre kendt som STASI. 

Oplysningerne herom og om de oprev
ne radikale topfigurer under Krogerups 
bøgetræer er kommet frem i kølvandet på 
åbningen af de østtyske arkiver, herunder 
STASl's. I d isse har journalisterne Mette 
Herborg og Per Michaelsen tilbragt en 
rwn tid med at grave frem, hvad der lod 
sig finde, om ledende og opinionsdannen
de danskeres forhold til dette østlige mis
regime, der som bekendt i henseende til 
forfølgelse af anderledes tænkende ikke 
gav Nazityskland meget efter. Resultatet 
er blevet bogen "STASI og Danmark''. 

Det er il<ke så lidt, de to efterforskere 
har fondet til trods for, at den øsllyske ud
landsspionage desværre havde held til in
den Murens fald at slette hovedparten af 

s it ark iv. Studierne er bagefter fortsat på 
dansk grund, herunder i Det Kongelige 
Bibliotek. Socialdemokratiets udenrigs
udvalgs arkiv og Danmarks Kommunisti
ske Partis arkiv, der begge er placeret i det 
LO-finansierede Arbejderbevægelsens 
Arkiv og Bibliotek, har derimod været 
spærret for undersøgerne. 

"Broderpartiet" 
De fundne dokumenter viser, at radika

le toppolitikere plejede en helt forbavsen
de omgang med de toneangivende kredse 
i DDR. Der var især et tæt samarbejde 
med det omtalte "bondeparti,,, med hvem 
man udvekslede repræsentanter til sine 
kongresser, ligesom de to »partier" af
stemte hinandens udenrigspolitiske hold
ninger. Den endelige forbrødring fandt 
sted på "Bondepartiets" 11. kongres i maj 
1982. Her understregede den radikale 
landsformand Thorkild l\1øller i en tale til 
de forsamlede DDR-pinger, hvorledes llii.. 
Der Radikale Venstre så noget betyd- r 

Jllustrotionfra bog.ens s. 27: Østtysksammenkomst med de danske venner. Fra venstre i billedet 
ses Margrethe Clausager (nu "Global Generation "-kampagnen), dernæst det kommuniststyrede 
Bondepartis formand Ernst Mecklenburg, og så Jens Clausager. Desuden indgår andre radiktJle 
koryfæer samt den gamle STASl-agent Erwin Binder (dæknavn "Wegner'?. Den af gode gnmde 
smilende og luindræklænde Mecklenl>urg er i tidens løb undergået en dramatisk forvandling: 
Under Hitler var han medlem afnazisrpaniet, medenslum i DDR blev spytslikker for partichef 
Erich Honecker og p!uræ11ge11de beundrer af STASl-ministeren. armC~general Eric.It Mielke. 
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ningsfuldt i at opretholde kontakterne 
med de partier i andre lande, der havde 
samme "arbejdsgrundlag" som de danske 
radikale(!). 

Disses forestilling om "broderpartiet" i 
Østtyskland er lammende naiv. Ethvert 
skolebarn, som gad vide og ktnme tænke, 
var jo dog klar over, at der ikke tillodes 
nogen afvigere fra det officielle DDR in
den for de østtyske grænser. 

Den, der smør' godt, kor' godt! 
Men den radikale velvilje over for 

"Bondepartiet" havde gode grunde. De 
radikales evige tendens til at "søge for
ståelse" og skabe deres eget, idylliske ver
densbillede ganske uafhængigt af virke
lighedens hårde verden er velkendt. Så 
partiet udgjorde et blødt mål for de pro
fessionelle STASl-folk. 

Og så holdt radikale spidspersoner sig 
da i øvrigt ikke tilbage fra at tage imod de 
fordele, som kontakterne med østtyskerne 
bragte inden for rækkevidde - herunder i 
form af gratis-ferier på attraktive ferieste
der i nabolandet, stillet til rådighed af de 
ø~ityske samarbejdspartnere. 

Tankevækkende er således partisekre
tæren, Jens Clau.sagcrs aktivitetsprofil. 
Han var i front i arbejdet med at fremme 
samarbejdet med DDR såvel som i be
stræbelserne på at skabe 80'ernes såkald
te fodnotepolitik i det danske folketing. 
Altså den politik, gennem hvilken Det Ra
dikale Venstre og Folketingets såkaldt "al
teniative sikkerhedspolitiske flertal" 
løsnede Danmarks muligheder for at leve 
op til aftalen mellem NATO-landene om, 
hvordan man i fællesskab skulle imødegå 
opstillingen af sovjetiske atommissiler 
rettet mod Vesteuropa. Han var også pri
mus motor i det organisatoriske arbejde 
bag den såkaldte "verdensfredskongres", 
der holdtes i København i oktober 1986, 
og som af U ffc Ellemann-Jensen karakte
riseredes som "et ensidigt propaganda
nummer arrangeret af det sovjetisk domi
nerede Verdensfredsråd i Helsingfors". 
Clausagers kone Margrethe bistod bered
vill igt i konferencens pressecenter. 

Ægteparrets indsats påskønnedes bl.a. 
med en gratis ferie i DDR i dagene 6.- l 5. 
juli 1987 sammen med deres 3 børn. 

Socialdemokratiske lig i lasten 
Af det materiale, der nu er fondet i de 

østtyske arkiver, fremgår endvidere, at og
så Socialdemokratiet på forskellig vis har 
været filtret ind i den ubegribelige kolla
boration østover. l bogen kan f.eks. læses 
om Lasse Budtz' (formand for partiets 
udenrigsudvalg) og nuværende justitsmi
nister Bjørn Wesths deltagelse i sær
præget konferencevirksomhed med de 
østlige kommunistpartier. Og ligeledes 
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om Lasse Budtz' egenrådige, fortrolige 
samtaler med østtyskerne. Disse forklare
de han bl.a., hvordan alle europæiske alli
erede stillede sig i stigende grad uforstå
ende over for præsident Reagans "irratio
nelle" atompolitik. Ligeledes fremgår det, 
at Budtz ved en bestemt lejlighed for
håndsinformerede østtyskerne om indhol
det af den danske udenrigsministers fore
stående, fortrolige indlæg ved en samtale 
med USA's præsident. 

Også andre socialdemokratiske ledere 
er tilsyneladende i farten kommet med på 
den vogn, der kørte i den forkerte retning. 
Det gælder f.eks. den tidligere formand 

for Dansk Arbejdsmandsforbund, med
lem af LO's forretningsudvalg og æres
medlem i Socialdemokratiet Alfred Peter
sen. 

For øvrigt er det i relation til Socialde
mokratiet interessant, at der øjensynlig i 
de østtyske arkiver har befundet sig doku
mentation for, at en fremtrædende social
demokrat under den tyske besættelse var 
agent for den nazityske efterretningstje
neste. Østtyskerne ønskede imidlertid ik
ke at afsløre pågældendes identitet. De 
ville nemlig helst ikke forstyrre Socialde
mokratiets stigende forståelse for de øst
tyske synspunkter. 

Om "agenter" og andet godtfolk 
Mange tror, at østmagterne ktm opererede med "agenter" - eller "spioner", som 

nogle kalder del. Delle billede er alt for simpelt. Groft set er der tre typer håndlan
gere: 

En agent er en person, som var sig helt bevidst, at han arbejdede for en fremmed 
magt- hvad enten det nu var penge, forfængelighed, politisk overbevisning, afpres
ning mod ham/hende eller andet, der drev værket. Dem var der ikke så mange af. 

En "konfidentiel kontakt" er populært sagt en person, som østmagternes re
præsentanter havde et fortrolib>t forhold til, og som i kraft heraf var anvendelige i 
en eller anden sammenhæng. De kunne f.eks. bruges til at berette om stemninger 
og bløde punkter blandt vore politikere, journalister og opinionsdannere eller til at 
indsluse en oplysning i medierne, i et parti el. lign. En konfidentiel kontakt behøver 
ikke nødvendigvis at være klar over, at den anden part opfattede ham og brugte ham 
som et redskab på denne måde. 

Endelig kommer det, vi set fra vor side vil kalde medløberne, d.v.s. personer, 
som er sådan indrettet, at de f.eks. lader sig sætte en ide i hovedet, som de så ekko
er videre eller ligefrem gør til deres egen, eller som lader sig bruge som statister i 
en aktion (f.eks. en demonstration, en kampagne eller en politisk kursændring i et 
parti). Medløbere anvendtes også til at skabe et (evt. kunstigt) gruppepres i organi
sationer og partier til fordel for den politik, østmagterne ønskede. Lenin kaldte den 
slags medspillere for "nyttige idioter". 

Medløberne er altså mennesker. der inden for visse rammer er psykologisk ma
nipulerbare. 

Det er i sagens natur lettere at få folk til at virke som medløbere end som agen
ter og konfidentielle kontakter. Det skYldes, at en medløber både over for sig selv 
og omverdenen lettere kan dække sig under, at det, han eller hun gør, blot er udslag 
af en politisk indstilling, som er tilladelig i et frit samfund, og at det, han/hun lig
ger under for, højst er almindel ig reklame og lobbyvirksomhed. Grænsen mellem 
den ret til at lade sig overbevise, som enhver har i et demokrati, 0<6 den illoyale spil
len efter en frenuned magts pibe, er da også uendelig svær at trække. Medløberen 
kan i mange tilfælde kun identificeres gennem vurdering af, om de konsekvenser, 
medløberen burde indse, hans eller hendes handlinger har for en fjendtlig, fremmed 
magt, sandsynl ig,•is er fordelagtige for denne og til skade for hans eget lands sik
kerhed. 

Medløberne er i virkeligheden de farligste. Det er jo nemlig langt lettest for en 
udenlandsk påvirkning~1jeneste at opnå denne form for hjælp. Og et blot nogen
lunde udbredt medløberi på centrale områder i rette øjeblik kan være overordentlig 
effektfuldt. Det kan, som eksemplet med Det Radikale Venstre viser, ende med en 
regulær politisk kollaboration. 

Det mcdløbcri, den radikale top såvel som enkeltpersoneme her præsterede -
uden at nogen af dem vel på noget tidsptmkt har gjort sig dybere overvejelser over 
helheden i det, de bidrog til - skabte samlet et gruppepres i partiet til fordel for 
NATO's modstandere. Dette kunne meget vel være blevet fatalt for os, hvis Muren 
ikke var brudt sammen i kraft af vore alliancepartneres fasthed. 



Danmarks Radio 
Det vil næppe undre nogen, at de østty

ske arkiver også viser sig at runune doku
mentation for, at Danmarks Radio omfat
tende og vedvarende kollaborerede med 
kollegerne i DDR. Af den grund kendes 
nu f.eks. den første TV-direktør Laurits 
Bindsløvs holdning til, hvilke principper 
DR skulle forvalte sit monopol ud fra. 
Herom har han nemlig haft en fortrolig 
samtale med den østtyske ambassadør i 
København. Og denne indberettede så 
DR-direktørens betragtninger hjem til 
DDR '.s udenrigsministerium: "Bi11dsløv 
udtalte, at han sd sin opgave i at få Dan
marks Radio/tv til at danne modvægt mod 
de borgerlige og konservative aviser og 
tidsskrifter - "Akluell" og ''Land og 
Folk" var den eneste arbejderpresse - og 
således yde sit bidrag til alsidighed, selv
om det skulle medføre kritik for vens/Jr;
orientering." 

De, der lod sig bruge 
Hertil kommer et ikke helt uanseligt 

antal personer, der på en eller anden måde 
blev bru">t eller forsøgtes brugt afSTASl
folkene. F.eks. nåede Venstres Poul Hart
ling da i 1976 i al fortrolighed - under en 
hemmeligholdt rejse til Østtyskland -
over for den næstmægtigste mand i Øst
tyskland at udtrykke påskønnelse af 
DDR's resultater "på det økonomiske, 
kulturelle, sociale og politiske område" 
og at rose den danske kommunistfor
mand. 

Påvirkningsoperationernes metode 
Bogen kan læses som en tragedie. Den 

efterlader nemlig ikke megen tvivl om, 
hvad der stak under den løsnelse af Dan
marks forhold til de NATO-allierede, som 
fandt sted i 80'emes fodnoteperiode: 

Løsneisen forårsagedes af SV'.lge, naive, 
samarbejd~søgcndc og derfor medløberi
ske personligheder i det danske opinions
dannergalleri, der lirkedes på plads i deres 
rolle for "verdensfreden" gennem en 
målrettet indsats østfr.i. 

Østtyskeme forstod tilsyneladende og
så meget vel de implicerede danskeres 
mentalitet så godt, at det ikke V'.!r sexat~ 
presning eller penge, der brugtes til at dir
ke dem på plads. De pågældende skulle 
helst J,.-unne skjule for sig selv, hV'.id det 
var, de foretog sig. Så redskaberne til at fil 
dem bragt ind i den tilstræbte samarbejds
rollc var de midler, der altid er virksomme 
over for en dansk mentalitet: Smarte ap
peller til forfængeligheden, behændig ud
nyttelse af trangen til behagelighed og 
fornøjelse samt adræt spil på ønsketænk
ning og trang til at søge kompromis. 

Anderledes kan det skete ikke forkla
res. 

Den radikale tragedie 
Man må erkende, at der tilsyneladende 

er et tilbagevendende problem af denne 
art i dansk politisk kultur - centreret især 
om Det Radikale Venstre, der med det nu 
fundne nærmest har placeret sig som ho
vedperson i en dansk tragedieføljeton. 

Det var som bekendt Det Radikale Ven
stre, der allerede i 30'erne beredte vejen 
for den skamløse og ulyksalige samar
bejdspolitik med Nazityskland (se bl.a. 
undertegnedes bog "Opinionskampen 
i 933-45"). 

Det var altså, som den nu udkomne bog 
viser, også de radikale, der rullede den ro
de løber ud for rødnazistcmc østfra. 

Og så var del jo da for øvrigt ligeledes 
de radikale, der som tungen på vægtskå
len og afgørende for Schliiter-rcgcringens 

fortsatte eksistens (som partiet havde 
været det for Staunings socialdemokrati
ske regering i 30'erne) fik presset den 
flygtningelov igemiem Folketinget, der 
åbnede dørene for folkcvand1ingen fra 
Den 3. Verden. 

Meget apropos, så blev den ihærdige 
Jens Clausagers kone og meddeltager i 
østtysk gtatis-ferie, Margrethe Clausager, 
nøglefigur i den såkaldte Global Genera
tion-kampagne, som med forbillede i den 
nazistiske propagandaminister Goebbels' 
succes forsøger at "opdrage" danske skole
børn til det multietniske samfund. 

Ole Hasselbalch 

Mette Herborg og Per Michaelsen: 
STASI og Danmark. 272 sider. 275 la: 
Forlaget Kay Holkenfeldl, 1996. 

Kampagne skal stoppe 
unges racisme 

Folketinget har afsat 12 millioner kroner til et års kamp mod 
racisme og fremmedhad blandt unge 

Århus S1iftstide11de ZIIS 1995. Margre1he C/au.iager er nu forvandlet til nøglefigur i "Global 
Generatiofl ". "Vi vil gå ud med/aktuelle oplysninger. som folk kan bntge i deba1ten ". udtaler hun 
til St!ftstidende. Del samme vil DANSKEREN -det være hermed gjorl. 

DANSK.EREN - NR. 5 - NOVEMBER 1996 5 



Hvad laver de nu? 
Efter Murens fald er den ekstreme venstre

fløj, som før hengav sig til "fredskampagner'' 
og anti-NATO-aktiviterer, som bekendt mas
sivt gledet over i "antiracistisk" arbejde og i 
forsøget på at "mu.ltietnisere" Danmark. De 
pæne mennesker, der er omtalt i bogen, og om 
hvem det mindst kan siges1 at de var uforklar
ligt føjelige over for manipuJation østfra, er i 
stort omfang gledet sammesteds hen. Nogle 
eksempler curde vise problemstillingen: 

ELISABETH ARNOLD ''" blandt de 
forargede på Krogerupkonfereneen. Hun er 
som bekendt en meget aktiv flygtninge- og 
indvandrerforkæmper - ordfører for Det Ra
dikale Venstre i dette spørgsmål-og ivrig ef
tersnakker af den ekstreme "antiracistiske'"' 
venstrefløj. Eksempler: Deltog i november 
1990 med et indlæg i mode arrangeret af"Is
højkomiteen mod Fremmedhad", hvor hun 
tillagde Fremskridtspartiet skylden for den 
manglende overordnede intcgl1ltionspolitik 
(Land og Folk 3-4/1 I 90). Ankermand i den
ne komite er i øvrigt Erik Jvfjkkelsen fra In· 
temationale Socialister(albildet i Danskeren 's 
særnummer april 1993 i spidsen for en flok 
hæueklædte i kamp med politiet), som også 
var med i 80'ernes anti·NATO fredskampag· 
ner. Ifølge Jyllands-Posten 24/1 92 er Arnold 
ikke indstillet på at begrænse palæstinensi
ske asylsøgeres adgang til at begære deres af
slåede asylansøgninger genoptaget. Tog der
efter initiativ til palæstinensersætloven ( efter 
el møde med Morte1l Kjærum fra Menneske" 
reuighedscenteret) og tændte vokslys uden 
for den besatte Blågårds kirke, da der viste 
sig flertal for loven (Jyllands-Posten 7/3 92). 
Ntcgtede at lave loven om, da det viste sig, at 
nogle af de i deres hjemlande "på livet true
de" palæstinensere uden problemer havde 
været på rejse til Libanon og Syrien (Berlin
geren 8/3 92). Mener at det ikke kan være 
meningen, der "skal lig på bordet", førend 
"man tager sin del af ansvaret alvorligt .. (PO· 
litiken 11/3 1992). Udtaler (Politiken l 1/3 
I 992), at regeringen bevidst har overdrevet, 
hvor mange pal~tinensere der omfattes af 
hendes særlov, og betegner i Berlingeren 
2617 92 et tysk initiativ til at hente 10.000 
flygtninge pr. tog som "flot". Udtaler 1/4 93 
i Jyllands-Posten, at vi bør præmiere virk· 
somheder, der ansætter flygtninge, og at de 
ikke skal tv:.mgsrepatrieres, samt i Jyllands
Posten JO/JO 93, at et "par hundrede familie
sammenførte" indvandrere om året j)(ke kan 
true det danske samfund ... Det har aldrig 
"'æret meningen, a1 vi skulJe have færre flygt· 
ninge", siger hun 12/10 93, efter i11dva11-
dl'i1lgsminister Birte Wei~' forsøg på at be· 
grænse mulighederne for at komme herop. 
Vil allerede 2412 94 (Jyllands-Posten) lade 
bosnierne søge pennanent opholdstilladelse 
efter to år som midlertidige asylanter her (ji~ 
også sammesteds f.eks. 17/3, 14/4 og 15/4 
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94). Vil i B.T. 3/6 93 have politiet ti1 at tage 
alvorligere på politikeres og politiske organi
sationers "racistiske" argumenter i debatten 
og argumenterer i Jyllands-Posten 14/4 94 
for politimæssige foranstaltninger mod 
oazjsters ytringsfrihed. 

LASSE BUDTZ var med til at svække 
NATO-samarbejdet (jf. hovedartiklen). Med 
i bestyrelsen for Den Danske Komite for 
Kurdernes Menneskerettigheder (Politiken 
I l/6 1991). Tager afstand fra Hvidovres 
borgmester Britta Christensens ønske om at 
sætt.e SlOp for flere indvandrere til kommu
nen (Politiken 6/8 1993). 

LONE DYBKJÆR var også blandt de 
forargede radikale kvindemennesker på Kro
gerup. Søger ved valget til Europa-parla
mentet at opnå indvandrerstemmer og udgj. 
vcr til dette formål en valgpjece bl.a. på Ur
du, ifølge hvilken hun vil ari)ejde for at give 
indvandrere fra den 3. verden, der har boet 
her i 3 år, samme rettigheder som EU·borge" 
re (Oanskeren 4/1994). 

OLE ESPERSEN var med til at omlægge 
SocialdemokratietS kurs over for NATO; del
tog i DDR-rejser og var med til at forhandle 
viderewrelsen af samarbejdet mellem DR og 
det statSlige 0'Sttyske TV. Velkendt som nidkær 
fremmedforkæmper. Grebet i at lyve for at 
lukke mtmden på de socialdemokratiske græs· 
rødder (Ole Hassclbalch, Viijcn til Modstand, 
1990, s. 31 f samt Ålborg Stiftstidende 30/3 
90, 9/4 90, I 9/4 90, 315 90 og 17/5 90). Siger 
i Berlingeren 30n 90, at DDF har medansvar 
for evL selvtægt mod flygtninge. Er med til at 
lobbye for at beholde de palæstinensiske kir
kebesæuere her (Ekstra Bladet 21/1 92) og 
mener, at det er trist, hvis det bliver national
sport at fange ulovlige grænseoverløbere i 
Sønderjylland. Vil give flygtninge, der rejser 
hjem, ende! af pensionen med (B.T. 11n 91). 
Finder at Uffe J;llemann-Jensen med nogle 
udtalelser om, at de tamilske flygtninge udgør 
et sikkerhedsproblem "appellerer til den indre 
svinehund ... og skaber grobund for racisme" 
(Jyllands-Posten 20/6 91). Siger i Jyllands-Po
sten 28/8 94, at 'J<,-g er ikke i tvivl om, at den 
danske Forening består af fremmedhadere ... 
under krigen brugte vi ordet nav.svin, så del 
er vel i orden al gøre det også i dag." (På den
ne baggrund har DDF vist ret til at erindre om, 
at hr. Espersen i 1992 tabte en injuriesag til 
B.T., der havde kaldt ham ''forbrydernes san
de ven"). I dag Østersørådets første kommis· 
sær for mindretal og mcnneskercttighc.'<ler. 

MARIANNE JELVED var ligeledes 
blandt de forargede radikale damer på Kro
gerup og fortsatte endog efter Murens fald 
samarbejdet med det østtyske "Bondeparti" 
- modtog så sent som i l 990 dettes formand 
med åbne anne. Fylder i Jyllands-Posten 
1618 samme år offentligheden med forkerte 
facts om antallet af flygtninge m.v.; maser på 

for at ta Palæstinenserloven igennem (JyJ· 
lands-Posten 2411 92) - mødes herunder 
sammen med Elisabeth Arnold med Morten 
Kjærnm fra Menneskerenighedscenteret for 
at lave Jovmodellen (Jyllands-Posten 7/3 92). 
Støuer kampagnen ''Norden mod fremmed
had" og fløj ter i Jyllands-Posten sn 95 afgang 
for "'The Nordic train ofCuJtural Freedomtt til 
en ungdomsuge i Stn1.sbourg ... Passagererne i 
det europæiske tog skal ikke sorteres efter 
hu<Uarve og kulturel baggrund", siger hun. 

ERlK JENSEN var ihærdig deltager i un
dergraveisen af Danmarks forsvarssamarbej
de og korte parløb med den faktiske leder af 
Vietnamkomiteerne Ouo Sand (der var STA
SI-agent gennem mere end ti år). Ankermand 
i De mos} som er en del af den "revolutionære 
venstrefløj" (VS partiblad nr. 1/1991), hvor
igennem kanaliseres "antiracistiske" aktio
ner af den mere hårdhændede slags. Her har 
også autonome grupperinger haft til htL~. 
Bruges jævnligt som kilde i pressens til• 
sværtningskampagner mod ~'højrefløjen". 
Endog LO trak på ham i sin racismekampag
ne i 1992 (se Danskeren 611992). 

HANS JØRGEN JENSEN var general
direktør for Damnarks Radio og dyrkede 
bon-kammerateriet med DDR's TV-ledelse, 
som han besøgte i sio med chauffør udstyre
de tjenestevogn; blev fyrsteligt behandlet un
der ophold i DDR. Han bremsede ikke op, 
men fortsatte Sølvhøjs og Bindsløvs samar· 
bejdslinie over for banditteroe i Østberlin. 
Var hverken til at hugge eller stikke i, når 
DDF klagede over uligebehandling i udsen
delsesprofilen (se Fem år for Danmark, DDF 
I 992, s. 33). 

OLE SORN ,,ar forn1and for Danmarks 
Komimmistiske Parti og havde rejseaktivitet 
til Østtyskland. Han overrækker i I 990 
(Land og Folk J0-11/111990) Gelsted-Kirk
Scherfigpriscn til forfatteren Per Ulrich og 
lndStøt v/Tom McEwan, som han mener bør 
præmieres for deres fremragende indsats for 
''frihed og solidaritet". 

BJØRN WESTR deltog sammen med 
Lasse Budtz i samarbejdet med østmagterne 
og blev under ophold i DDR feteret som en 
prins af de østtyske kommunister. Stramme
de racisme-lovgivningen (se Danskeren 
6/1994). Anbefaler f.eks. en forskole for ind
vandrere, der kan bringe dem ind i politiet 
(Politiken 17/1 96). Har som mange andre 
fremtrædende politikere med slingerage en 
ulykkelig tilbøjelighed til at ville gnubbe sig 
op ad den gode, gamle ekstreme vensu:eOøj i 
anledning af, at de nu har gjort sig ulejlighe
den at optræde i antfracistiske gevandter 
(medvirkede f.eks. 21/3 96 i Nørre Alles 
Medborgerhus i et panel om "racistisk mori· 
veret chikane, vold og hærværk" arrangeret i 
samarbejde med DEMOS og med ovenfor 
nævnte Erik Jensen ligeledes på podiet). 



• § 100.(350) Den, som ved offentlige udtalelser(35 I) t ils kynder ti l. 
eller som fremkalder øjensynlig fare for fjendtlige forho ldsregler 
mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 6 år. 
O Stk 2. Den, som ved offentl ige udtalelser tilskynder til, eller som 
fremkalder øjensynlig fare for fremmed magts indbland.ing .i den 
danske stats anliggender, s traffe~ med hæfte eller fængsel , ndt1I I år 
eller under formildende omstændigheder med bøde. 
• § 101.(352) Den, som med krig, b.esættclse eller andre fjend.tlighe· 
der for øje foret.ager nogen handling, hvorved bistand Lt I fJenden 
forberedes, straffes med fængsel indtil 16 ar. 
• § 107.(360) Den, som i fremmed magts eller organisat ions 
tjeneste eller til brug for personer, der virker i sådan tjenest~. 
udforske r el ler giver meddelelse om forho ld, som a f hensyn. t,1 
danske stats· eller samfundsinteresser skal holdes hemmelige, 
straffes. hvad enten medde lelsen er rigtig eller ej, for spionage med 
fængsel indti l 16 år. 
0 Stk 2. Såfremt det drejer sig om de i § I 09 nævnte forhold, eller 
handlingen finder sted under k rig eller besætte lse, kan straffen suge 
indtil fængsel på livstid. 
• § 108.(361) Den, som, uden at forholdet falder ind under§ 107, ! 
øvrigt foretager noget, hvorved fremmed efterretningsvæsen sættes 1 
stand til eller hjælpes til umiddelbart eller m,ddelban at virke 
indenfor den danske stats område, straffes med fængsel indtil 6 år. 
0 Stk 2. Såfremt det drejer s ig om efterretninger vedrørend.e mi li
tære anliggender, eller virksomheden finder sted under krig e ller 
besættelse, kan straffen stige indtil fængsel i 12 år. 
• § 109.(362) Den, som røber eller videregiver meddelelse om sta
iens(363) hemmelige underhandlinger. rådslag,:,1nger eller beslut
n inger i sager, hvorpå statens s ikkerhed eller rettigheder I forhold 111 
fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkono· 
m iske interesser overfor udlandet. straffes med f.engsel indti l 12 år. 
D Stk 2. Foretages de nævnte handlinger uagtsom t. e r straffe~ hæfte 
eller fængsel indtil 3 år eller under formi ldende omstændigheder 
bøde. 

Straffeloven indeholder Jm del bestemmelser om landsforræderi. f.:t udsnit af dem kan læses 
ove11Jbr. 

" 
De sidste sande flygtninge ved Dan

marks grænser kom under Hitlers forføl
gelser i vort naboland Tyskland og sidst 
under kommunismens hærgen i nabolan
dene i Baltikum. 

Siden har vi modtaget tamilere, paki
stanere, iranere, palæstinensere, afrikane
re og sidst jugoslaver, der kræver at blive 
behandlet som asylsøgere i Danmark. 

Det siger sig selv, at de ikke er flygt-
1linge, når de efter fravalg af et antal sikre 
lande vælger H.C. Andersens eventyrland 
tusinder af kilometer fr.i deres udgangs
punkt og hinsides enhver faresituation. 

Der er ikke tale om flugt, men om or
ganiseret og målrettet indvandring under 
anvendelse af alle midler. 

Derfor er problemet ikke primært, hvad 
der aktuelt skal ske med 17-18.000 bosni
ske "flygtninge", men hvad vi generelt skal 
gøre med et langt større antal lykkeriddere, 
der er indvandret i [}amnark under mere el-

ler mindre falske forudsætninger indenfor 
de sidste 10 år- og som fortsat sluses ind 
- godt hjulpet af et antal p0litikere og et 
utal af levebrødshjælpere i en voldsomt 
svulmende dansk godhedsiudustri. 

Denne virksomheds samlede omkost
ning er stærkt på vej til at fjerne grundlaget 
for den almindelige danskers folkepensi
on, der skulle være en statsgaranteret op
sparing, som skiftende politikere har fore
gøglet os gem1em årtier. Nu er der andre 
boller på suppen: "Det vil nok være klogt, 
hvis man i god tid sikrer sig med en priv-.it 
alderssikring", lyder det fi-a samme kant, 
eller "det ser ud til, at staten ikke vil kun
ne finansiere en generel pensionering så 
tidligt som man havde håbet", osv. osv. 

Afmagten tager til. 
Danske børn fordummes mere og mere 

i multietniske undervisningsordninger. 
Skolerne rådner op omkring dem. Der er 
ikke midler til ordentlig undervisning og 
uddannelse. Der er ikke penge til et for-

Hvor meget 
er kommet frem? 

STASI nåede inden Murens fald at 
makulere den al covervejende del af ud
landsspionagens arkiver. Men også an
dre afdelinger af den østtyske efterrct
ning~'fjeneste opererede i Da,uuark. 
Og en del af makulaturen er bevaret i 
sække og forsøges nu samlet igen i no
get, der ligner verdenshistoriens stør
ste puslespil. Hertil kommer det, der 
kan hentes i samtaler med forhenvæ
rende STASl-officerer - som imidler
tid generelt set ikke er særligt med
delsomme. 

Ud over dem, som styredes af østty
skerne, kommer jo altså også folk, der 
i en eller anden grad lå tuider for andre 
østlige efterretnings- og påvirknings
tjenester: KGB samt de polske og tjek
kiske tjenester. Selv ungarerne opere
rede - omend i beskedent mål - her i 
landet. 

Indtil videre er det langt fi-a alle 
kompromitterede danskere, der har 
kunnet identificeres. 

DDF modtager gerne oplysninger 
om alt denne sag vedrørende. Sådant 
materiale vil herefter blive gjort til
gængeligt på passende vis og sikret, så 
at det ikke går tabt for eftertiden. 

nuftigt indlæringsmiljø. Der er ikke råd til 
forskning og udvikling. 

Gamle mennesker ligger i vort højt be
sungne sundhedsvæsen og dør under elen
dige sanitære og plejemæssige forhold. 
Trænede danske sygeplejersker bortratio
naliseres, og uddannelsen udsultes. Gode 
læger flytter til udlandet. Stat og amter har 
ikke råd til at lønne kvalificerede perso
ner. Stat, amter og kommuner har i det he
le taget ikke råd, til ttods for at den almin
delige dansker arbejder og arbejder og be
taler i stribevis af kreativt udtænkte afgif
ter og skatter. 

Hvad skal disse danskere med 300-
400.000 passive, omsorgskrævende ind
vandrere, hvis antal vokser atypisk og som 
kræver flere og flere midler til en eventyr
tilværelse i periferien af del danske sam
fund. Hvor er fornuften? Og hvor er beri
gelsen - for Danmark og danskerne?" 

Eigil Skovgaa.rd Hansen i "Hjemmeværnet" april 
9S/4 s. 20. 
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De sorte rotters 
• 1nvas1on 

En både sjov og tankevækkende tegne
serie for børn i alle aldre er Raymond Ma
cherots "Kloro og de sorte rotter" (Carl
sen if, 1979. 80 sider). Den handler om 
dyrene i Fredens Dal, som pludselig bliver 
invaderet af horder af sorte rotter. "Frem
ad venner! Vi besætter denne dal ogjager 
indbyggerne bort! Nedkæmp al den mod
stand I møder!" Dette karnpråb af rotter
nes anfører Storeslem indleder fortællin
gen. Hovedpersonen er den lille modige 
havesyvsover Kloro, der bliver anfører for 
Dalens indbyggere i deres opgør med ind
vandrerne. 

K loro h0rer første gang om de fremme
de indtrængere på vej hjem til sin lille ø i 
floden med sin mad, da en af hans venner, 
en and, advarende råber: "Smid guleroden 
og flygt, Kloro! En bande af sorte rotter er 
ved at invadere hele dalen!" Kloro viser 
da sin ukuelige vilje til modstand med den 
mindeværdige replik: "Jeg er flintrende li
geglad! Der skal mere end et par sortsmu
skede ostegnavere til at skræmme mig 
bort!" 

Kampen mod de mørklødede kolonisa
torer udvikler sig til et personligt opgør 
mellem Kloro og Storeslem, hvor hjem
stavnens fredelige forsvarer selvfølgelig 
vinder tilslut. Men kun fordi ban havde 
støtte i baglandet. Som haren Mimmer i et 
brombærkrat, fristedet midt i fjendeland, 
skitserede situationen overfor Kloro og 
odderen Luffe: "Vort mål er at forene alle 
rotternes modstandere her, så vi kan plan
lægge, hvordan vi skal besejre overmag
ten og fordrive rotterne!" 

Men der er selvfølgelig også en del, 
som blot skjuler sig og lader andre gøre 
modstandskampen. Da rotterne er jaget på 
flugt fra dalen, som blev reddet af en lille 
håndfuld modige dyr, må Kloro pludselig 
forbavset udbryde: "Men det er jo Strit, 
pindsvinet, og alle de øvrige beboere i 
Fredens Dal, som nu vender tilbage igen ... 
Hvor har I været? Hvis l var gået under 
jorden, hvorfor kom I så ikke i det af
gørende øjeblik til hjælp?" Da giver Strit 
på alle de passives vegne den velkendte 
uudseyldning: " ... Det var jo ikke nødven
digt... Vi vemede på at det skulle blive rig
tig dramatisk, så ,•i bedre kunne få lov til 
at vise hvad vi duede til..." Kloro tager sig 
opgivende til hovedet 

KJoros kamp mod de sortsmuskede rot· 
ter fortsætter i øvrigt i seriens følgende 
mange bind, som alle er næsten lige så go
de som "Kloro og de sorte rotter". 

pnb 
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Politisk korrekt 
sangbog 

Den traditionelle elskede danske sang
bog for børn, "De små synger", nåede at 
udkomme i uændret udgave i godt en snes 
oplag. Nu er den imidlertid kommet i en 
ny, ændret 2. udgave. Hvad ændringen be
står i, fremgår af en note af forlaget, Høst 
& Søn, foran i bogen: "Forlaget gør op
mærksom på, at dette er en ny udgave. 
Sanglegen 'Bjørnen sover' på side 70-71 
erstatter 'I Niggerland' og findes ikke i 
andre udgaver af • De små synger'_,, 

Ak ja, fremtidens generationer fftr ikke 
lov at kende denne sjove sang, der samti
dig beretter om den tredie verdens ind
byggeres hårde vilkår som råvareprodu
center. Som bekendt lyder første vers: 

"/ Nigger/and ba11a11e11 gror, 
og slanke pa.lmer nejer. 
Små 11iggerbør11 har altid travil 
og sort dem solen steger. 
De har slet intet løbehjul, 
nej, de får lov at slæbe 
bananerne til skibet n.ed, 
hvad nytter det at.flæbe?" 

Tredie vers fortæller om bananpluknin
gen, og i fjerde vers beskrives det videre 
arbejde med bananerne: 

"TIi havnen bli 'r de båret ned, 
en damper på dem venter. 
To 111si11d kurve palm~frugt 
små niggerdrenge henter. 
De har så travlt, de sorte smd, 
i .fyrre graders hede, 
de slæber !tele dagen lang, 
ak. når er solen nede?" 

Og sangen sluner med et tiltrængt op
råb til det danske barn om solidaritet med 
dets sorte medmennesker. 

"De sover på det bare gulv, 
for de har ikke senge. 
og selv når det er sø1ulag. må 
de ikke sove længe. 
Nej, danske dreng, du har det godt, 
sig tak for livets goder 
og send en kærlig hilsen ned 
til ham, din sorte broder!" 

Denne sandt humanitære sang, med med
følelse og et gJi.mt i øjet, er alt~å nu erstattet 
med den kun alt for tidstypiske, danske 
"pædagogiske" sangleg på laveste niveau: 

"Bjørnen sover, 
Bjørnen sover 
i sir lune bo. 
Bjørnen sover, 
Bjømen sover, 
i sir lune bo." 

Netop der so•,er danskeren nemlig selv 
i dag - i sit lune bo. 



• 

Ny undersøgelse viser hvorfor socialdemokratiske vælgere løber skrigende bort: 

Danske arbejdere vil ikke længere 
være garant for fremmedpolitikken 
Af Alice Furnival 

Bag nedrullede gardiner i den virkelig
hedsfjerne socialdemokratiske topledel
ses førerbunker diskuteres i disse dage 
heftigt, hvad det er, der gør, at vælgerne 
flygter fra det gamle arbejderparti, og 
over til de borgerlige partier. 

Og der er al mulig grund til uroen: Se
neste Olle-undersøgelse, torsdag den 3. 
oktober i B.T., gør Venstre og Socialde
mokratiet lige store med SS mandater, 
mens Fremskridtspartiet står til 5, og 
Dansk Folkeparti til hele IO mandater. 

I Socialdemokratiets inderste cirkler er 
der overbevisning om, at den konstante 
tilbagegang skyldes, at partiet " ... fører en 
for højreorienteret politik", og at de gam
le arbejderstenuner kommer tilbage så 
såre man atter begynder at føre arbejder
politik. 

Men den nærliggende formodning er 
en myte, og helt forkert. En sensationel, 
netop offentliggjort, undersøgelse, udar
bejdet af professor Jørgen Goul Ander
sen, Aalborg Universitet, og professor Ole 
Borre, Aarhus Universitet, fastslår nem
lig, at ellers rodfæstede og traditionelle 
socialdemokratiske arbejdere ikke længe
re vil være garant for Danmarks frem
medpolitik, og at denne fremmedpolitik, 
sammen med u-Jandspolitikken og kultur
politikken er den afgørende årsag til, at 
socialdemokratiets vælgere nu løber skri
gende bort. 

De to professorers analyse bygger på 
omfattende interviews med 2.021 danske
re og ser på disses vandringer fra social· 
demokratiet til den borgerlige fløj . Og un
dersøgelsen godtgør årsagerne til, at de 
flygter: 

• Arbejderne har simpelthen ikke længe
re tillid til Socialdemokratiet på gnmd 
af partiets fremmedpolitik med hensyn 
til tlygtninge og indvandrere, partiets 
u-landspolitik og partiets kulturpolitik. 

• Tidligere grupperede danskerne sig ef
ter en højre-venstre-akse, som var ba
seret på økonomi og sikkerhedspolitik. 
Nu træder en ny, supplerende højre
venstredeling, baseret på værdier, 
frem. Socialdemokraterne har altid 
været i direkte konflikt med sine væl-

gere i fremmedpolitikken, men tidlige
re var der ikke så mange fremmede her 
i landet, hvorfor de traditionelle arbej 
dervælgere så bort fra denne konflikt. 
Det gør de ikke mere. 

Som følge af fremmedpolitikken synes 
det hovedsagelig at være Venstre og 
Dansk Folkeparti, som høster de flygten
de socialdemokratiske stemmer. 

Det helt nye Dansk Folkeparti er, trods 
en hadsk pressekampagne, virkelig slået 
igennem i den danske befolkning, og står 
i meningsmålingerne gennemgående til 
8-13 mandater. Det er helt forståeligt og 
fortjent, da Dansk Folkeparti og Pia Kjærs
gaard fra sta,ten konsekvent har tordnet 
mod Danmarks fremmedpolitik, og mar
kant har afvist at Danmark omdannes til et 
multi-etnisk samfund. 

Mere overraskende kan det synes, at 
Venstre tilsyneladende har haft held til at 
score en del af socialdemokraternes mul
ti-etnisk-frygtende vælgere 

Først og frenunest naturligvis set i lyset 
af, at det var under en YK·regcring, at den 
berygtede udlændingelovgivning i 1983 
blev gennemført. Demæst i lyset af det 
faktum, at Venstre jo hverken stoppede 
palæstinenserloven eller jugoslaverloven, 
samt at Venstre altid ihærdigt har afvist en 
folkeafstemning såvel om disse to love 
som om fremmedpolitikken generelt. 

Men ikke mindst set i lyset af en række 
utrolige meldinger fra ledende Venstre
politikere, som mere end antyder, al Ven
stre som nyt regeringsparti og Uffe El 
lemann-Jensen som ny statsminister in
genlunde vil kunne levere varen, som fler
tallet af danskerne sukker efter på frem
medpolitikken. Uffe Ellemann-Jensen har 
således aldrig interesseret s ig et hak for 
fremmcd-indstrønmingen i Danmark, 
men bar - når han blev spurgt - istedet 
ihærdigt taget afstand fra ægte og gode 
danske holdninger. 

Og blandt Uffe Ellemann-Jensens kom
mende Venstre-ministre kunne meget vel 
tænkes at befinde sig den nuværende 
landsformand for VU, Kristian Jensen, 
som den 8. september l 996 i Jyllands-Po
sten erklærede sig helt på linje med Ven
stres leder, da han, for at forklare Venstres 

politik, leverede følgende uforglen1meli
ge sætninger: 

" .. .Jeg er dansk i bund og gnmd ... me11 
når vi tænker på. hvor meget af del, vi kal
der da11sk, som i virkelighede11 er kommet 
udefra: Juletræet, kartofler. fodbold og 
kaffe, så burde vi tro nok pd os selv til al 
byde de fremmede velkomne ... Problemet 
e,; at hvis danskheden reduceres til en 
fremmedjje,ul,k berøringsangst, som Pia 
Kjærsgaard og stø//er forsøger. så er det 
et spørg!:nål, om danskheden er værd at 
bevare ... 

Uffe Ellemann-Jensen hverken vil, tør 
eller kan markere sig mod Danmarks om
dannelse til multi-etnisk samfund. Man
den står i dag som Venstres ubestridte 
høvding, hvis ord i partiet er lov. Der er 
derfor al mulig grund til at betvivle Ven
stres vilje til at ændre et komma i frem
medlovg.ivningen, hvis Ellemann-Jensen 
bliver Danmarks næste statsminister. Med 
mindre da eksempelvis det fremstormen
de Dansk folkeparti bliver så stærkt, at 
Venstre ikke kan regere uden Pia Kjærs
gaard. 

.. 
Der er langt fra Staunings politik til 

Svend Aukens miljøpolitik i 1996. Stau
nings socialdemokratiske politik, der om
fattede at hjælpe de svage i det danske 
samfund, hvad der i høj grad var og fort
sat er brug for. Mens nuværende regering 
har travlt med at bruge milliarder afkr. på 
ulands- og miljøbistand for de hårdtplage
de danske skatteyderes penge, skranter 
sygehusene, ældreforsorg, børnepasning 
og det danske skolevæsen mere og mere. .. 

Pens. major F.H. Pedernen, Viborg, i Jyll.-Post. 
4/7 96. 

" 
det er synd for B.T. og læserne, at Arne 

Notkin på grund af sin herkomst ser holo
caust alle steder, så han ikke kan skelne en 
jødisk flygtning under 2. Vcrdcnsk.Jig fra 
en gambiansk heroinhandler armo 1996." 

Palle Petersen, Ha1;le, 3n 96. 
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Talerstolen 

Steen Steensen 
Seminarielektor, Ranum. 

Forfatter af flere 
samfundskritiske bøger bl.a. iokrat(d""i 

Trusler mod 
demokratiet 

Til alle tider har der eksisteret fire fare
momenter mod demokratiet, nemlig 
magtkoncentration, elite-rekrutering, pro
fessionalisme og korruption. Kan der ikke 
dæmmes op for disse fire trusler, falder 
folkets styre. Denne opfattelse peger på 
processer i selve det politiske system. 
Men den sociale virkelighed uden for po
litik-institutionerne spiller tillige en af
gørende rolle for frihedstilstanden. 

Lad os først se på den politiske virke
lighed. Danmark er et demokratisk land, 
siges det. Vi har et repræsentativt folke
styre. folket styrer ved hjælp af folke
valgte politikere. Det er altså et begrænset 
deltagerdemokrati. Vælgerne deltager i 
den politiske proces via stemmeretten. De 
valgte af paniernes kandidater går deref
ter i gang. 

Politikerne er professionelle. Politik 
drives på heltid, fuldtid,ja livstid. Den po· 
litiske branche fungerer af samme grund 
som en karrierevej. Men social opstigning 
i branchen forudsætter bøj politisk akti
visme. Der skal gennemføres noget og det 
hele tiden. En nyvalgt må desuden køre 
for holdkaptajnen som loyal hjælperytter. 
Partibossen kører mod andre teamchefer 
og fordrer ubetinget underdanighed. Se
nere kan hjælperytteren ved pligtopfyl
dende optræden selv blive stjernekører og 
få andre til at spurte for sig. 

Det repræsentative demokrati har over
alt i den vestlige verden medført en vold
som politisering af samfundene. Politik 
gøres til løsningen på alt og alles proble
mer. Politiseringen får selvsagt embeds
værket til at vokse. De mange love og be
stemmelser, handlingsplaner og projekter 
må formuleres, udføres, forvaltes og kon
trolleres. Således bører politik og bureau
krati sammen. 

Men er politisk aktivisme og bureau
kratisme foreneligt med demokratiet? 
Nej, det er disse autoritære fænomenerik. 
ke. To af de fire trusler mod folkets styre 
træder i karakter, nemlig magtkoncentra
tionen og professionaliseringen. 

Demokratiet som selvbestemmelsesret 
Men hvad er demokrati? Politiseringen 

af samfundslivet presser dette spørgsmål i 
forgrunden. 

Ved demokrati skal man forstå noget 
personligt, noget individuelt. Det er ikke 
bare noget institutionelL Ganske enkelt 
handler det om det enkelte menneskes 
selvbestemmelsesret. Stemmeretten er ik
ke i sig selv demokratisk. Den beløber sig 
højest til et middel. Faktisk drejer det sig 
ikke om at stemme, men om at bestemme, 
bestemme over sig selv og sit eget og kun 
det. Tusinder af mennesker ville være lyk
kelige for den mulighed. For de magtsyge 
er selvbestemmelsesretten imidlertid ikke 
nok. De vil også bestemme over andre. 
Det er en demokratisk forfatnings opgave 
at holde den slags mennesker nede. 

Efterfølgende betragtning må tillige 
gøres. Der har aldrig eksisteret samfund 
uden frihed. Også i diktaturstater råder det
te gode. Frihed for de få vel at mærke, for 
dem i toppen. For overklassen er selvbe
stemmelsesretten en selvfølge. De mægti
ge spørger ikke om den. Problemet er at få 
friheden til at sive nedad i samfundet. I 
særlig grad volder det ,,anskeligheder at 
rodfæste friheden hos de materielt produ
cerende. Den ,,areproducerende befolk
ning har ofte ageret som skaffedyr for den 
politiske klasse og som skatteobjekter. 
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Politikerne og bureaukraterne 
er problemet 

De folkevalgte er blevet et demokratisk 
problem. Den politiske aktivisme tager 
selvbestemmelsesretten fra borgerne. 
Navnlig lukker miljøpolitikken af for fri. 
heden i dybden. Producenterne discipli
neres. Politikerne og bureaukraterne er 
over håndens arbejdere som gribbe. Miljø 
foran og den offentlige magt formår at 
æde sig ind på den civile verden. Politik
magerne er ikke solidariske med vælger
ne, men med de institutioner, hvortil de er 
valgte. Der skal karrieren gøres. 

Institutionaliseringen af den politiske 
proces, partivæsoet og politiks professio
nalisering skærmer folkets repræsentant 
mod folkets dom. Vælgerskaren kan ikke 
påvirke de folkevalgte og dermed lovgiv
ningen og regeringsføreisen. Magtkon
centrationen forekommer overvældende. 
De sammenfiltrede kræfter fra kommu
nen, amtet, staten og EF synes uovervin• 
delige. Den professionelle politiker viger 
ikke tilbage for at alliere sig med uden
landske magter. Vitterligt, den folkevalg
te udgør en trUSsel mod demokratiet. 

De intellektuelles sejr 
over håndens arbejdere 

Imidlertid bar udhulingen af friheden 
andre forudsætninger end de hidtil nævn
te. Politiseringen af samfundet stikker dy
bere. Til syvende og sidst lader politikrna
geriet sig kun forklare med forskydninger 
i den sociale struktur. 

Den private næringsdrif\ og det frie 
marked har til alle tider været forudsæt
ningen for demokratiske tilstande. På 
markedet er selvbestemmelsesretten net
op trumf. Men de selvstændige nærings
drivende holdes i et jerngreb. De har i åre
ne efter anden verdenskrig mistet indfly
delse i katastrofal grad. Miljøtyrannernes 
hærgen efterlader uhyggelige spor. 

Til gengæld er de intellektuelle avance
ret i den sociale kamp. De højere lærean
stalter har siden 1960' erne produceret kan
didater i hobetal. Og bogkarlene vil have et 
embede. Ejendomsretten og selvejet og 
dermed den økonomiske frihed interesse
rer dem ikke. Studierne har netop taget sig
te på at undgå det legemlige arbejde. 

Her kommer interessen for politiksty· 
ringen ind i billedet. På markedet er de 
selvregulerende kræfter i front. Den slags 
stiller ikke mange skriveborde i udsigt. 
Derfor må de selvregulerende faktorer ud
skiftes med embedsregulativer. Politik og 
bureaukrati er de intellektuelle kært. Dis
se autoritære fænomener løser læreanstal
ternes afsætningsproblem. Samtidig får 
de veluddannede magt over folkene. 

De intellektuelle behersker den politi
ske proces til fulde. Partierne befinder sig 



i deres vold. Højre og venstre, borgerlig 
og socialistisk betyder i sammenhængen 
ingenting. Således forekommer den tred· 
je trussel mod en demokratisk forfatning 
nærværende. Elite.rekrutcringen er en 
kendsgerning. 

Det nære og det nationale 
værner mod moralsk korruption 

Et frit samfund hviler på to afgørende 
søjler, nemlig den personlige ejendomsret 
og den nationale ejendomsret. Den priva
te og den nationale selvbestemmelse ud
gør intet mindre end bolværkerne mod 
diktaturet. Repræsentanterne for folket 
truer begge dele. Den politiske klasse lej• 
rer sig om politik og håner jævne menne
skers optagethed af det nære og det natio
nale. 

Korruptionen beløb sig til den fjerde 
trussel mod folkets styre. Er de folkevalg
te korrupte? 

På dette felt må der skelnes mellem den 
juridiske og den moralske korruption. Det 
første falder ikke umiddelbart i øjnene. 
Derimod kan der forholdsvis let argttmen
teres for den sidste knude. Politik er magt 
og magt korrumperer. Det vides. Miljøpo· 
litikkcn, grænsepolitikken og EF-politik
ken sætter den gammelkendte sætning i 
relief. Politikmagerne forråder friheden 
og nationen gennem de tre politikker. Den 
personlige og den nationale selvbestem
melsesret løbes over ende. 

Magten koncentreres, politikken pro• 
fcssionaliseres, eliten sætter sig på lov
givning og administration og den etiske 
korruption gør sig gældende. Sandelig, 
demokratiet er trnet. 

Steen S1ee11sen 

Politi 
Politur 
Polimut 

Politiet har det ikke så godt længere. Jaget 
af autonome, andre venstreorienterede, hu~ 
manitære politikere og alskens vejrhaner 
og bladsmørere, med en ledelse, der synes 
at ville bøje lidt af for dette pres, og med 
domstole, der ofte viser meget større mild
hed mod lovovertræderne, end politiet 
forstår, breder mismod og lede sig åben
bart i de meniges rækker og smitter af på 
den ungdom, der skulle rekruttere del. 

Hidtil har en stilling i politiet været et 
ønskejob for mange unge, og der har 
været så mange ansøgere, at ledelsen kun
ne vælge og vrage for at få de bcd~te. Men 
i år er der pludselig et fald på ca. 20% i 
mængden af ansøgninger. 

Det kan jo nok give anledning til be
kymringer. Men ledelsen er tilsyneladen
de ikke særlig bekymret. Tilbagegangen i 
de normale danske ansøgninger kan 
tværtimod give et skub til en udvikling, 
som den og dens politiske bagland meget 
gerne ser fremmet. Nemlig flere indvan• 
drere i det danske politi! 

Justitsministeriet og politiet har allere
de længe opfordret kvalificerede indvan
drere til at søge ind ved politiet bl.a. for at 
øge den indbyrdes tillid. Det er åbenbart 
først nu ved at give resultater. "Før gik der 

EFTERLYSNING!!! 
- til dem, der var unge 1940-1945 

Gem1em år og dag bar ODF fået sendt materiale om snart sagt alting. Herunder 
er der også kommet oplysninger og akter hidrørende fra overlevende deltagere i 
Danmarks Frihedskamp. 

Undertiden giver dette materiale et andet billede af forholdene dengang, end det 
nu er på mode at vise troskyldige skoleelever. 

Deler vigtigt, at sådanne informationer bevares i "operativ" tilstand. En af DO F's 
opgaver er jo at hindre, at nutidspolitikerne omskriver og monopoliserer dan
markshistorien, så at den bedre kan bruges til deres egne formål. Af den grund ud
sendte vi i 1995 bogen "Opinionskampe11 1933-45". 

Vi er derfor interesseret i (I// autentisk materiale, der belyserforholde11e 1111der 
besættelse11 1940-45 eller dele af modstandskampen. Tænk på os, inden sådant ma
teriale overlades til dødsboet og dermed måske til marskandiseren! 

lang, lang tid, hvor der ikke kom nogen. 
Nu er der nogle hver uge. Men de vil først 
kunne blive optaget i politiet til næste år", 
siger lederen af Rigspolitiets ansættelses
afdeling. 

Nogle er der dog åbenbart allerede op
taget, for på uddannelsesholdet til 1/10 
1996 varder af 128 politiaspiranter 7 med 
"anden etnisk baggrund". Lederen af Po
litiskolen synes begej~-tret og udtaler: 
"Det vil være en berigelse at få tlere 2. ge
nerations indvandrere ind, for politiet skal 
afspejle den danske befolkning". Så poli
tiet overvejer, hvordan man kan få endnu 
flere indvandrere til at søge optagelse. 
(Jyll.-Post. 26/9, 27/9 96; Berl. Tid. 28/9 
96). 

Når man nu endelig skal finde de lyse 
sider ved de mørke, kan man måske se et 
praktisk fremtidsperspektiv i, at de mørke 
bag de sorte masker kaster deres sten og 
molotov-cocktails mod mørke bag 
bjelmvisirerne, eller i, at assagaier måske 
kan afløse de pistoler, som det nu er helt 
fy-fy at bruge! 

At "integrere" betyder ffølge politikerne at 
"indpassede/1"enunede, men med bevarelse af 
deres egne kulturfræk··. Vi se,· spænd1/rem Lil, 
hvorledes "integrationen·· skal praktiseres in
denfor politistyrken ... 

J 

"De er a11holdt mi11 gode nu111-d! Jlær 
venlig at følge med!" 
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