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Eliten og 
rendestenen 

Stærke politiske ledere med rent 
mel i posen behøver ikke tvivl
somme alliancer for at ho lde sig 
ved magten. Svage derimod kan 
være fristede til at give køb på 
moralen og tage imod hånds
rækninger, der ikke just dufter af 
roser og viol. 

Det ses f.eks. i den udvikling, 
Socialdemokratiet er undergået: 
Partiet opretholdt førhen ligefrem 
et apparat til at beskytte sig mod 
udnyttelse fra ekstreme højre- og 
venstrekræfter (nemlig AIC, Ar
bejdernes Informations Central). I 
dag samarbejder partiledelsen 
tværtimod med sådanne folk (se 
Danskeren nr. 2/1997, s. 6). De 
bruges f.eks. til at hjælpe med at 
skabe "antiracisme" -tam-tam, 
som kan lægge bånd på vælgernes 
protester mod forsøgene på at 
gennemdrive partitoppens multi
etniserings-dille. Den socialde
mokratiske justitsminister vender 
ryggen til, når de rødnazistiske 
stormtropper, understøttet med 
fagforeningsmidler søger at lukke 
munden på folk, der siger ube
kvemme ting herom (se Danske
ren 4/ 1997, s. 22). Og på grund
lovsmøder videreekkoer partiets 
politiske ordfører, den frelste Tor-

ben Lund, ekstremisternes løgne 
om, at DDF vil "omstyrte demo
kratiet" (1995), og han ser (i 
1997) den danske tolerance kom
me stærkest til udtryk derved, at 
DDF får lov til at eksistere!! 

Det ildelugtende samliv til fæl
les bedste - symbiosen - mellem 
det værste ros og etablerede poli
tiske figurer har ikke overrasken
de også bredt sig til vor øvrige selv
udnævnte åndelige elite. I dette 
nummer af Danskeren vil f.eks. 
kunne læses, hvorledes et frem
trædende borgerligt blad så at sige 
blev åndeligt kidnappet til at re
klamere for venstrerevolutionære 
idiosynkrasier om det borgerlige 
Danmark, DDF og mere traditio
nelt virkende socialdemokrater. 

Udviklingen er en konsekvens 
af manglende kvalitet og regulær 
underlødighed hos "eliten". 

Mangler, som denne kun kan 
kompensere for ved at tage mod 
hjælp fra rendestenen. 

Men sådan bistand er altså nød
vendig for, at bistandsmodtagerne 
kan bevare deres placering på 
samfundets top og dermed et ind
tægtsniveau langt ud over, hvad de 
er i stand til at tjene ved ærligt ar
bejde. 



"Verdens
sammensværgelsen'' 

Mennesker vil helst kunne se en årsag til, at ting går skævt. I 
oldtiden jagede folk trolde og onde ånder, når høsten slog fej l. Og 
i middelalderen brændte man gamle koner af på bålet som hekse, 
hvis husdyr blev syge. 

1 dag oversvømmes vi med bosættere fra fjerne himmelstrøg, 
uden at det er til at se nogen forklaring på, hvorfor det får lov at 
ske. Hvad er da nemmere end at udsøge sig nogle nutidige hekse? 

En kreds, der af ukendte grunde beklamrer DDF, har bestormet 
Danskerens redaktion og foreningens styrelse med krav om, at 
foreningen skal deltage i en sådan pyromanvirksomhed og ampu
tation af forstanden: Det hele skyldes, hævder de, at ''.jøderne" 
konspirerer mod Danmark. 

Et grundliggende element i dansk retsbevidsthed er, at såvel in
divider som organisationer kan holdes ansvarlige for det, de kon
kret har gjort. Derimod kan man ikke dadle endsige straffe nogen 
for noget, andre har gjort. Kollektr.1 ansvar accepteres ikke. 

"Jøder" i a~nindelighed kan narurligvis ikke bære ansvaret for, 
hvad fjolser i deres kreds har kunnet finde på. Og samtlige med
lemmer af det jødiske samfund kan heller ikke være ansvarlige 
for, hvad deres trossamfund i en mindre heldig fase har fået rodet 
sig ud i under ledelse af den uvederhæftige og nu oven i købet for
henværende overrabbiner Bem Melchior. 

De, der helst vil slippe uden om at skulle beskæftige sig med 
de komplicerede årsager til, at visse af vore bykvarterer i dag lig
ner arabiske markeder, og som derfor i stedet hengiver sig til den 
så behageligt enkle forklaring om den 'Jødiske verdenssammen
sværgelse", spilder overtalelsestalentet på Den Danske Forening. 

Kan de ikke begribe dette, er det måske tiden for dem at søge 
derhen, hvor ideerne vinder større genklang. 

OH&HV 

Necefs afledningsmanøvrer 
Den tyrkisk fødte kultursociolog Mehmet Necef har for nylig i 

aviser og TV vakt furore ved at foreslå, at fremmede, der kommer 
til Danmark, i de første fem år ikke skal have nogen sociale ydel
ser. Begrnndelsen er, at de fremmede ikke skal umyndiggøres 
men selv arbejde sig til en plads i samfundet. Den største mod
stander afNecefs forslag identificerer han som de højtuddanne
de i indvandrer-industrien, der er bange for at blive arbejdsløse: 

"l Danmark er der e11 hel indvandrer-industri med stærke in
teresser. Et par tusinde rimeligt højtuddamiede mænd og kvinder 
i 40 'eme og 50' erne har en forretningsmæssig interesse i at frem
stille 'Mustafa ' som ojfe,; så de km fortsætte med at behandle 
ham. Det er utroligt stærke i11teresser. og vi taler om både psylø
loge,; psykiatere, sprogkursus-lærere, antropologer. kultursocio
loger, projektmagere osv." 

Med disse ord rammer Necef forsåvidt i plet, men hans egne 
forslag, som han redegør for i Jyllands-Postens kronik 20/8, vil 
heller ikke løse fremmedproblemet Som han skriver i kronikken, 
vil en periode uden socialhjælp ikke forværre noget for indvan
drerne: "Det er bare den 11orma/e tilstand i deres respektive hjem
la11d, til og med en række betydelige forbedringer. De kammer ik
ke til ar opleve det som en berøvelse af reuigheder, men en ople
velse af at lømpen gdr videre, og al man md kæmpe sigfrem fil 
en plads i det nye samfund." 

Netop. En masse ressourcestærke fremmede vil ikke mindre (i 
endnu højere grad?) end i dag tiltrækkes af det danske smørhul og 
dermed bygge videre på det "multinationale" samfund, som uan
set socialt system fører til konflikt. I fx. Los Angeles må de nye 
etniske grupper være selvhjulpne - og resultatet? 
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Den fædrelandsløse ateist Necef, der "flygtede" hertil, fordi 
han i hjemlandet drev venstrerevolutionær aktivisme, er nu lige
som så mange af hans slags stået på "globaliseringens" ekspres
tog, hvor ikke national solidaritet, men den stærkestes ret og det 
grænseløse marked sætter dagsordenen. 

Hvor der er godt at være, er mit fædreland, lyder devisen for 
Necef og hans internationale akademiker- og forretningsmands
broderskab, der imidlertid kun udgør en lille minoritet. Langt de 
fleste - tyrkere og danskere - ser sig stadig først og fremmest for
pligtet på deres egen kultur og egne landsmænd. Derfor er Necef 
endog langt farligere end en åbenlys "multietnisk" ophidser som 
hans kritiker Bashy Quraishy. Denne kan enhver gennemskue, 
men Necef har på den såkaldt liberale bølge placeret sig midt i 
den herskende indrepolitiske diskussion, idet han uudtalt forud
sætter, at Danmark ligeså meget bør være alskens fremmedes ar
bejdsmark som danskernes. 

Derfor bør denne mands "fornuftige" reformer ikke være em• 
net, men hans grundfalske præmisser. Hvis vi blot lukker langt 
færre ind, behøver vi jo slet ikke indføre I. og 2. klasses borgere 
med dertil hørende konflikter. 

Med Quraishy diskuterer man i det mindste det grundlæggen
de: Hvis er Danmark? 

Overfor Necef har man allerede kapituleret. 
P.N.B. 

Historien gentager sig 
Den tidligere overvismand og professor i nationaløkonomi 

Anders Ølgaard udtalte den 18. juli til Det fri Aktuelt, at politi
kernes fej lslagne og mangelfulde indsats for at få de mange tu· 
sinde indvandrere integreret i det danske samfund er en af de største 
trusler mod det danske vel færdssystem i de kommende I 0-20 år. 

"Det er som om, at top-politikerne ikke tør at gøre noget ved 
problemerne, eller også har de bare ikke opdaget, at netop ind
vandrerne får en helt afgørende betydning for det danske samfund 
i de kommende år", sagde Ølgaard til Det fri Aktuelt. Han fort
satte: "Hvis der ikke nu gøres en helt målrettet indsats for at få 
indvandrerne ind i arbejdsstyrken, så bliver de fundamentale de
le af velfærdssamfundet truet, når vi om ti til ryve år har langt fle
re indvandrere end i dag." 

Som et konkret tiltag mener Anders Ølgaard fx., ae kommende 
indvandrere simpelthen skal lære at tale og skrive dansk for at få 
lov til at komme ind i landet og blive her. "Og det må der altså 
sættes de nødvendige penge af til for at få lært indvandrerne. Men 
der skal selvfølgelig laves en masse andre ting for at få fx. en so
malier til at blive integreret i samfundet, og midlerne til disse til
tag må og skal findes, hvis ikke velfærdssamfundet for alvor skal 
blive truet af voksende overførselsindkomster", mener Ølgaard. 
Han understregede samtidig, at han ikke har noget imod indvan
dringen til det danske samfund. Men der skal mere konkret hand
ling til at få integrationen i gang. 

Således er Ølgaard alt i alt blot et dansk modstykke til Melunet 
Necef. Ligesom vore kommunister, der fordømte den "reelt eksi
sterende socialisme" overalt, men ,som alligevel vedblivende 
stræbte efter den socialistiske utopi, vil disse nye utopister efter
hånden som fremmedproblemerne tårner sig op komme med sta
dig ny kritik af og ændringsforslag til den reelt eksisterende frem
medpolitik - kun vil de ikke atvise fremmedstrømmen hertil. Når 
det hele en dag går galt, vil ikke fremmedkursen selv, men de kon
krete midler til at håndtere den, få skylden - særlig vil det blive 
hævdet, at der ikke blev tilført nok "ressourcer". 

Men kommunismen faldt jo ifølge de rettroende også kun på 
grund af visse uansvarlige menneskers manglende gode vilje 
overfor projektet. 

P.N.B. 



Grænsen slettet 
Skridt for skridt er landegrænsen blevet hullet som en si. Dan
ske politikere begyndte. EU fortsatte. I dag kan så enhver løbe 
over og blive "flygtning" i kraft af vore naive love. 

Da de ældre danskere var w,ge eller yng
re, kunne de stole på, at landegrænsen var 
vel bevogtet af et talstærkt grænsegendar
meri, der b-Oede spredt langs grænsen, var 
veludstyret med karabiner, pistoler og 
hunde, militært trænet og kendte ethvert 
smuthul i terrænet. Dette effektive værn 
mod civilt overløb af grænsen afskaffede 
vore emsige politikere for adskillige årti
er siden og gjorde dermed illegal grænse
overskridelse langt lettere. 

EU fortSatte, hvor vore egne slap. I sin 
iver for at opbløde alle indre nationale 
grænser har EU fll.et mindsket medlems
landenes muligheder for at føre kontrol 
med, hvem der passerer grænserne, så den 
næsten er helt væk. I det ydre ses det af, at 
det danske rigsvåben nu som grænsemær
ke er afløst af landenavnet indkredset af 
EUs stjerner. Kontrol ved selve grænsen 

er erstattet med ineffektive stikprøver i 
baglandet. Danmark er trods de højt be
sungne Maastricht-forbehold gået ind i 
EUs Schengen-aftale om åbne indre 
grænser, der endda nu synes at skulle 
være en del af selve det ovcmationale sy
stem med bindende flertalsafgørelser. Alt 
sammen virker det til at åbne Danmark 
endnu mere for fremmed indstrømning. 

Det nyeste led i grænseslctningen er 
vor deltagelse i den Dublin-konveution, 
som hindrer den hidtidige hurtige tilbage
sendelse til Tyskland af den mindre del af 
grænseoverløberne, som trods alt bliver 
anholdt af politiets såkaldte baglandspa
truljer. De skal nu, når de siger "asyl", 
sendes til Sandholmlejren til omfattende 
og kostbar asylbehandling, inden de kan 
returneres - hvis de da overhovedet kan 
det. En af de vigtigste forudsætninger for 

konventionen er nemlig et samlet euro
pæisk register med fingeraftryk af asyl
søgere, og det er slet ikke skabt endnu. 

Så nn strømmer de ''illegale" grænse
overløbere lystigt over den grænse, som i 
praksis knap nok eksisterer mere. 
"Grænsen er hullet som en si. Politikerne 
må ønske, at det er sådan, eller også ved 
de ikke, hvad der foregår", siger en patrul
jerende politiassistent. To kørende en
mands patruljer er sat til at bevogte 60 krn 
landegrænse mod Tyskland! 

Senest hedder det sig ganske vist, at den 
hidtidige tilbagesendelsesordning skal gen
indføres. Men først efter 6-8 uger, og kun 
hvis de øverste tyske myndigheder godken
der det. Alene i år er der kommet ca. 2.500 
ulovlige indvandrere til Sandholm-lejren. 

Og som toppen på kransekagen medde
les nu, at EU-kommissionen har fremlagt 
en ny plan for en fælles EU-indvandrings
politik, som skal give borgere fra ikke
EU-lande adgang til statsborgerskab og 
familiesammenføring efter blot 5 års op
hold i et medlemsland. Det oplyses, at der 
er næsten I 3 mio. af dem i EU, og at der 
kommer mere end en mio. nye til hvert år. 
Så det er nydelige udsigter. 

(IG!de: Berlingske Tidende 1/9, 11/9, 16/9 97). 
S.D. 

Danmarks grænse er hullet som en si 

Europas undergravning 
Det er ikke mere kun Europa-parlamen

tet) der med sine talrige "antiracistiske" ud· 
skejeiser viser sit sande anationale ansigt: 
EU-kommissæren for retlige og indre anlig
gender, svenskeren Anita Gradin, th.'llllagde 
i slutningen af juli et forslag om harmonise
ring 'af EU-landenes regler om tildeling af 
statsborgerskab og ret til familiesammen
føring. Ifølge forslaget skal en udlænding 
have ret til statsborgerskab i et EU-land ef
ter kun fem års ophold - i Danmark kræves 
for tiden syv år. Statsborgerskabet skal der
næst give automatisk ret til familiesammen
føring, og familiemedlemmer, der således er 
kommet til et EU-land, skal automatisk ha
ve arbejdstilladelse efter et halvt års ophold. 

Gradin begrunder sit forslag med bl.a. 
følgende ord: "Verden er i dag vidne tj] 

store folkevandringer, og denne flytning 
er en del af det internationale samarbej 
de!' Klarere kan det vel ikke siges: Opgi
vet er her åbenbart enhver tanke om 
standsning af disse vandringer, nu skal de 
blot accepteres som en kendsgerning og 
adn1inistreres. ni en situation, hvor mere 
end en million fremmede Rytter til EU 
hvert år, er der behov for klare regler", 
forklarer Gradin således videre. Altså ik
ke regler til at mindske denne strøm, men 
til at styre den, så bchand.Jingen af koloni
satorerne bliver ens i hele EU - og vel at 
mærke stadig mere positiv (for dem). 

Hvis Amsterdam-traktaten vedtages, 
bliver Danmarks forbehold i asyl- og ind
vandrerpolitikken undergravet ved, at be
slutningsretten overføres fra medlemslan-

Berlingske Tidende 
li. september 1997. 

dene til EU, hvor et simpelt flertal da vil 
kunne stemme for forslag som Gradins, 
der helt sikkert vil aflaste de mest frem
medplagede lande til ulempe for bl.a. 
Danmark, som blot kan følge trop. 

Desuden medfører Amsterdam-trakta
ten bl.a., at grænsekontrollen skal for
svinde ved de indre grænser. Perspektivet 
i traktaten er alt i alt, at medlemslandene 
med tiden ikke længere selv kan bestem
me, hvem der kan bosætte sig i deres eget 
land. Og i betragtning af alle de tidligere 
indvandringspositive markeringer fra EU 
er Gradins forslag endnu et tegn på, at sel
ve endemålet for EU er at afvikle Europas 
nationalstater, herunder Danmark. Over
for denne udvikling må der siges stop. 

RN.B. 
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Forbudt information 
Fri og lige adgang til information som grundlag for ytrings
friheden. Det er oplægget til bibliotekarer fra hele verden sam
let til kongres i København. Adgangen mangler angiveligt i 
flere lande bl.a. i franske Front National-styrede byer. Men be
høver man overhovedet at bevæge sig så langt væk? Giver dan
ske offentlige biblioteker ikke eksempler nok? 

I FLA (International Federation of Li
brary Associations and Institutions) er en 
international organisation for bibliotekar
sammenslutninger o.l. Den holder jævnlig 
verdensmøder, sidst i København i sep
tember, hvor der deltog ca. 3.000 bibliote
karer fra hele verden. 

Et hovedemne for mødet var sikringen 
af ytringsfriheden og den frie og lige ad
gang til information. Dette er nemlig af 
altafgørende betydning for det enkelte 
menneskes udvikling og for økonomisk 
og social fremgang, har Berlingske Tiden
de fået at vide til en artikel, bladet skrev 
inden mødet, og hvor det tilføjede: "Store 
ord og flotte målsætninger. Men fører al 
den snak Lil noget?" 

Det håber mødetS generalsekretær, den 
tidligere stadsbibliotekar i Hillerød Hel
len Niegaard på, for som hun siger: 

"Spørgsmålet om informations- og yt
ringsfiihed er ikke mindre aktuelt nu, end det 
var tidligere, og jeg forestiller mig, at !FLA i 
fremtiden i langt højere grad bliver en sam
menslutning, der også udøver lobbyatbejde." 

Og der er åbenbart steder nok, hvor det 
tiltrænges. Men vi i Vesten er såvist ikke 
for gode, for det hedder videre: 

Men hvorfor overhovedet pege fmgre ad 
den smukke by Orange og dens måske min
dre indtagende sydfranske skæbnefæller 
som eksempler på vore vestlige mangler, 
når meget sikrere og mere belysende ek
sempler kan findes i vor hjemlige andedam? 

Den danske bibliotekslovgivning hviler 
på grundtanken om fri information" ni me• 
ningsbrydning og alsidighed i det materia
le, der stilles til rådighed for brugerne. Men 
hvordan ser virkeligheden ud, i hvert fald 
når det gælder materiale til oplysning og me
ningsdannelse om dansk frenunedpolitik? 

Skønt DANSKEREN er det eneste seri
øse tidsskrift, der kritisk behandler mas
seindvandringen og dens følger, er det, 
som det fremgik af en landsdækkende un-

dersøgclsc i 1991, kun en ganske lille del 
af de danske folkebiblioteker, der opfyl
der alsidighedskravet ved at abollllere på 
DANSKEREN, mens de samme bibliote
ker svømmer over med indvandringsven
lige tidsskrifter og andre tryksager. Bille
det er ikke væsentlig ændret siden da. 

Det mest tragikomiske eksempel på 
bibliotekers lovbrud og magtfordrejning i 
denne sag er en afvisning af et abonne
mentstilbud fra materialevalgschefen ved 
Odense Centralbibliotek 28/5 1990, fyldt 
med hans personlige idiosynkrasier, inju
rier, nedsættende omtale etc. Biblioteks
væsenet i Danmarks tredjestørste by 
abonnerer stadig ikke på DANSKEREN, 
der alts.1 i mere end IO år har været for
budt infonnation for offentligheden dfr 
Forbudt af de bibliotekarer, der kræver af 
andre, at de skal sørge for fri information 
og ytringsfrihed! 

Så det er nok ikke helt galt, når Ber
lingske Tidende mener at have forstået om 
holdningen i ledende bibliotekarkredse, at 
"den værdineutrale tilgang til faget er ved 
at være en saga blot." 

IFLAs "lobbyarbejde" kan passende 
starte i Odense! 

(Kilder: Berling...,ke Tidende 29/8, 6/9 97; Dan
skeren l990 nr. 4 s. l 7, nr. 6 s. J4, 199 l nr. 3 s. 7, 
1992 nr. I s. 8). 

S.D. 

"I øvrigt skal man være opmærksom på, 
at det ikke kun er i Kina, Cuba og andre 
tredjeverdenslande, at der er problemer ... I 
den sydfranske kommune Orange, hvor 
Jean Marie le Pens højreekstrcmistiske 
parti Front National dominerer politisk, har 
myndighederne blandet sig i bibliotekets 
bestand af bøger - venstreoriemerede 
bøger og bøger om andre kulturer er røget 
ud, og højreorienterede bøger er kommet 
op på hylderne i stedet for. Det samme er 
tilfældet i tre andre le Pen-kommuner:• 

Betalt pilot-uddannelse til 
''ny dansker'' 

Uden i øvrigt at have kigget på hylder
ne i disse franske biblioteker - før og et~ 
ter - kan man måske få den tanke, at der 
kan have været en god grund til at skabe 
bedre balance mellem "venstre" og "høj
re" der. Det er jo ikke alene i Damuark, at 
bibliotekarstanden har en stærk slagside 
til "venstre", og mange års politisk "ven
stre"kørsel i de nævnte franske kommu
ner kan vel også have sat sine spor. 
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Hvis en dansker vil uddanne sig til tra
fikflyver, må han eller hun i banken for at 
låne 370.000-420.000 kr., hvis en kautio
nist ellers er ved hånden. Det er hvad en 
trafikflyveruddallllelse koster fra start til 
slut. Skal gælden ikke løbe løbsk, er er ar
bejde sideløbende med eller efter afalut
ningen af uddannelsen altafgørende. for 
at gøre sig håb om at gellllemføre uddan
nelsen bør man mindst kmrne fremvise 
studentereksamen. 

For såkaldte nydanskere gælder in1id
lertid andre regler. Da en mand fra eks
Jugoslavien således ønskede at f§ er
hvervspilot-certifikatet, fik han uddan
nelsen betalt, idet hans sagsbehandler 
henholdt sig til bistandslovens§ 43 stk. 2. 

I følge denne paragraf kan der ydes 
hjælp til uddannelse og erhvervsmæssig 
optræning eller omskoling i det omfang, 
der ikke ydes hjælp hertil efter reglerne i 
anden lovgivning. Kriterierne for at få 



hjælp er, at der skal være tale om personer 
med nedsat erhvervsevne, for hvem rev-d
lidering er den mest hensigtsmæssige 
løsning. Stk. 2 lyder: "Når der er iværksat 
revalidering i overensstemmelse med en 
forud fastlagt erhvervsplan, udbetales der 
en fast revalideringsydelse, der udgør 
I 1.03 I kr. ( ... ). Ud over den faste revali
deringsydelse kan der ydes hjælp til de 
særlige udgifter, der følger af uddannel
sen eller handicappet." 

I en note til stk. 2 hedder det, at der er 
pligt til a t udbetale ydelsen efter er
hvervsplanens iværksættelse, og at ydel
sen ikke skal tilbagebetales. Hvis der er 
behov for hjælp til familien, ydes denne 
som hidtil efter de almindelige regler om 
kontanthjælp efter kapitel 9 . Desuden står 
der i noten, at den faste revalideringsydel
se k'Un kan ydes, når der er lagt en reali
stisk erhvervsplan - e11 plan som vedkom
mende skønnes at kunne gennemføre og 
som forventes at kunne føre til en place
ri11g på arbejdsmarkedet. 

Det ville jo være en drønunegave til en
hver dansk pilotaspirant, der må arbejde 
og uddanne sig på samme tid. På trods af 
disse v-dnskelige vilkår består de neste 
da11ske elever næste11 altid de indledende 
7 teoretiske del-eksaminer og den af
gørende sluteksamen, før de skal igang 
med den praktiske del, som den omtalte 
eks-jugoslav nu har filet betalt. Han har 
imidlertid sjoflet undervisningen og hav
de, da han i foråret fik betalt den praktiske 
flyveruddannelse, kun bestået 4 af fagene. 
I den praktiske del er det også hændt, at 
han udebliver uden at melde afbud, og 
uden at angive grund til udeblivelsen. Og 
når han er i luften, aner han ti I syneladen
de ikke, hvad der foregår. Uddannelsen 
trækker derfor ud, men tilsyneladende 
skal han skubbes igennem for at få sit øn
skejob, betalt af danske skatteydere. 

Tilbage bliver spørgsmålet om inkonse
kvensen i at favorisere raske tiJflyttere ved 
at støtte dem som handicappede. Vil man 
dermed også bringe flyvesikkerheden i fa. 
re ved at lade en "handicappet" nydansk 
pilot sætte sig i cockpittet, skønt han kva
liteL~mæssigt er under almindelig stan
dard'! 

(Kilder: Sagsakter og udsagn fr3 "sagstx:handler"). 
P.N.B. 

Hov! Mig maj~t sorry,forkert knap! 

Talerstolen 
Lærerstuderende 

Martin Svendsen 
har ordet 

Søndag 29. j uni 1997 skriver en religi
onshistoriker ved navn Jørgen Bæk Si
monsen i ugeavisen Søndagsavisen. An
ledningen er, at han som forsker indenfor 
den islamiske-arabiske verden ved Kø
benhavns Universitet ser sig nødsaget til 
at kommentere en engelsk nndersøgelse 
om n·oende muslimer der. En undersøgel
se foreu,ge1 af "the Christian Research 
Association" i Engla,ui vise,; at a111a.l/et 
af engelske troende muslimer om bare.fem 
år vil overhale a11/allet af krisme, der re
gelmæssig i kommer i den engelske stats
kirke. 

Det får ikke Simonsen til at overføre 
tendensen fr..t England til Danmark. Ja 
faktisk er overskriften i avisindlægget: 
"lngen gru11d til dansk islam-panik". Jør
gen Bæk Simonsen mener at undersøgel
sen i England er "vidcnskabcligl uvcder· 
hæftig", og at islam aldrig vil hale ind på 
folkekirken. 

Det der undrer mig er, hvordan Jørgen 
Bæk Simonsen kan sige i indlægget, at 
undersøgelsen i England ikke kan bruges 
i et dansk perspektiv. Den siger da i høj 
grad noget om, at både England og Dan
mark modtager flere fremmede. Det er
kender Jørgen Bæk Simonsen da også, 
som en slags konklusion udtaler han: '"V, 
vil.få flere muslimer i Danmark i de kom
mende ti år - ingen kan sige hvor mange. 
Men vi vil aldrig se, a1 folkekirken bliver 
sejlet agterud af islam". 

Man kunne fristes til at spørge, om re
sultatet i England strider imod .Iø rgen 
Bæk Simonsens egne politiske holdnin
ger, hvor det at diskutere de frenm1ede 

kritisk er en by i Rusland, og hvor samtli
ge politikere på Christiansborg har sky
klapper på i det sp0rgsmål? I så fald er 
forskningen jo styret af politiske motiver. 

Det virker som om, at Jørgen Bæk Si
monsen gør en ære i at bagatellisere de 
problemer der kan opstå, når to religioner 
støder sa1runen. 

Slå lidt af brodden af kritikken og be
kymringen mod indvandringen. så har 
man passiviseret folk, for hvem 10r sige en 
forsker imod? Han er jo ekspert og bør 
kende sit felt. 

Det virker absurd, at Jørgen Bæk Si
monsen giver sig i kast med at være 
spåmand. Hvorfra ved han, at islam aldrig 
vil hale ind på folkekirken? Er det ikke at 
gøre nøjagtig det samme som det han 
klandrer undersøgelsen i England for? At 
fremture med prognoser og forventninger 
til fremtiden. Hvem kan se ti år frem i ti
den? 

Det kan selv ikke engang forskere, som 
j o tit er drønende uenige om de frenune
des antal eller tilvækst i Danmark. 

Det er som om vi danskere ikke kan få 
sandheden om de fremmede at vide fra 
samfundets top. 

Jeg kan ikke lade være med at tænke, at 
her har vi en forsker som tænker politisk 
korrekt. En som ikke taler imod den 
gængse holdning blandt politikerne. Kryb 
uden om problemet, det er så bekvemt. På 
den måde tuder man også med de ulve 
man er iblandt. 

Hvis man om ti år konfronterer Jørgen 
Bæk Simonsen med hans påstand om 
muslimerne i Danmark, vil han. så sige: 
"Ak jeg er j o kun et menneske, og et men
neske er fejlbarligt", når udfaldet eventu
elt viser sig at være anderledes end hans 
skråsikre udsagn? Man fristes til at citere 
Storm P: "Det er svært .at spå, især om 
fremtiden"! 

M(Jrfin Svendsen 
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smed at gøre 
anskeren bedre 

Over 300 læsere besvarede spørgeskemaet, 
som var indlagt i august-nummeret 

Aldet'smæssigt er indsenderne fra 19 til 
90 år. Der er imidlertid ingen større gene· 
rationskløft mellem de unge og de ældre 
læsere. Svarene fordeler sig omtren1 lige
ligt, når de fordeles på aldersgrupper. Der 
er kun en undtagelse: jo yngre læserne er, 
des mere er de tilbøjelige til at mene, at 
Danskerens Jay-out er fol' tørt. 

75 pct. af læserne læser mere end to 
tredjedele af bladet, mens kun 4 pct. læser 
under en tredjedel. 

Informerende artikler er de mest popu
lære. 86 pcl. hal' sat kryds ved faktastof. 
Dernæst følger "Landet rundt" (74 pct.), 
leder-artikler (72 pct.) og hold.ni11gsstof 
(63 pct.). 

Af stof, som læserne evenmel1 savner i 
bladet, er "billedstof" og "illustrationer" 
det hyppigst angivne. 

Næsten samtlige besvarelser tilskriver 
Danskeren en høj grad af troværdighed, 
hvilket ikke kan undre. Hvorfor skulle 
man el lers læse det? Der er da heller in
gen, der tilskriver Danskeren en lav tro
værdighed. 

De fleste (84 per.) finder, at Danske
rens "tone'1 er passende. 

Et flertal finder og&i, at Danskerens 
lay--0ut er passende. Blandt respondenter 
under SO år er der imidlertid ikke færre 
end 44 pct., som finder lay-outet for tørt. 
B fandt respondenter på 50 og dernver er 
der 16 pct., der finder lay-outet for tørt. 

Mindre end I pct. (ialt 2 personer) fin
der, at Danskeren er for poppet. 

Ca. to tredjedele af respondenterne 
genm1er de gamle numre af bladet, ofte 
efter at det har cirkuleret blandt familie, 
venner og bekendte. En tredjedel af re
spondenterne gemmer ikke bladet. Mange 
angiver, at de enten giver det videre eller 
"glenuner" det i venteværelser~ tog mv. 

Besvarelserne vedrørende uddannelse 
og beskæftigelse antyder, at Danskere.ns 
læsere gennemgående er betydeligt bedre 
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uddannet end den danske befolkning som 
helhed. 

Redaktio11en siger tak til alle, som har 
medvirket i undersøgelsen. Alle svar vil 
indgå i bestræbelserne pd at gøre Dan
ske,-en bedre. 

Mange har benyttet muligheden for at 
skrive en kommentar på bagsiden af spør
geskemaet. I det følgende bringer vi i al
deles tilfældig orden e t skønsomt udvalg 
af de mange kommentarer: 

Danskeren udmærker sig ved et sobert og 
korrekt dansk. Anføring af kilde er meget 
nøjagtig og deialjeret. der er 11æste11 in
gen trykfejllsprogblomste,: BLIV VED 
MED DET! 

Jeg kunne savne mere fotografisk materi
ale. Og hvorfor ikke statistiske oversigte,; 
kurver etc.? ... 

Bladet er ga,,ske udmærket og en klar 
11ødve11dighed i debatlen, men bladet er 
på adskillige områder for dårligt og for 
følelsesladet. Derved forekommer bladet 
ofte useriøst og plat. Resulwtet er des
værre at bladet fremmer et formål der er 
det stik modsalle af hvad der er udgiver
nes meuing. 
Et par eksempler: 
De indvandrere som nu en gang ER It.er 
bor naturligvis lave nogec - ogfor mange 
er den eneste mulighed taxakørsel. fmgt
forre111ing o.s. v. Det er da aldeles glim
rende at de gør den slt1gs-11awrligvisfor
udsat at forretningerne overholder lan
dets love, at taxacltaufføreme !«111 finde 
vej o.s. v. - men lad være med i Danskeren 
at latterliggøre de indVlmdrere som rent 

fi,krisk ger11e VIL indgå i det danske sam
fimd ... 
Det næste Jeg håber t,·ker er at lndva11-
drerne som t1llerede er her i landet vil 
hjælpe til med atfå stopper for yderligere 
indvandring. Derfor ville det være rigtig 
godt hvis Danskeren på en eller anden 
måde /..wme få de bedre kre,lse afindva11-
drere i tale ... 

Der ma11gler i bladet 1111gdomss1offra i11d
og udland. Hvo,for skriver man ikke om 
den hastigt stigende nationale musikscene 
fm især Sverige. Finla11d, Tyskland. USA 

? Q.$.V. . .. . 

Et meget i11teressant blad - isærfordi det 
står sil alene i det danske meningsland
skab. Bladet burde lu, • en Cavling - pris 
(og en stor pose penge) for at ha' e11 hold
ning. 
li(ms Sche,fig skrev mange gange. at'""" 
vil savne Land & Folk. når bladet er gået 
ind. Det lo vi af de11ga11g, men ikke idag. 
Der er så .fri blade der vil stå for noget -
og u11dskyld sammenlig11ingen med Land 
& Folk. Det var et godr blad. og i11gen skal 
tro, at alle jeres læsere er højre-rabiate. 
hvad det sti er! 

Savner en dialog med politikerne om. 
hvori den ia,lturel/e berigelse bestil,: 

Jeg glæder mig hver ga11g at Danskeren 
kommer ind ad døren. Jeg sy11es at I gør et 
stort og godt stykke arbejde . .Jeg er over
bevist om at det er meget vigtigt at holde 
en saglig og orde11tlig tone, hvis man øn
sker at komme ud med vores meninger i et 
større fomm ... 
Et mindre "tørt" sprog /amne måske med 
fordel bmges i nogle af artik/eme ... 

Danskeren er et godt medie for den store 
procentdel af danskerne. som heldigvis er 



begyndt at frygte den nuværende flygtnin
gepolitik og integration i EU. De,for kan 
jeg ikke forstå (I/ det er på {(l/e at ned
lægge DDF. Vi har stadig meget at kæmpe 
for og informere om ... 

Humor - var effektiv/ 1940 til 1945. 

Uden at gøre Danskeren.for poppet kunne 
den måske gøres mere tilgængelig for et 
bredere publikum. Måske flere billeder 
som blikfang. Jeg synes der er en masse 
spændende stof i Danskeren, men jeg rror 
det er de færreste fra det brede pub/i/mm 
der gider pløje sig igennem lange artik
lei: .. 

Danskeren er og bliver et organ vi ikke 
kan undvære ... 

8/adets akademiske til.mil er (I/gørende 
for rroværdigheden - overfladiske og fø
lelsesladede yrri.t,ger vil sJ«,de os. 
Vittighedstegninger skader os. 
KIL~termærker skader os ... 

Jeg synes at "lander rundt" er overf/ø· 
dig ... Da vi der læser Danskeren også.føl
ger med i dagspressen, bliver vi sd rigeligt 
fodrer med beretninger om hvad vores 
"la,lturberigere "foretager sig. 

Lange anmeldelser som Morten KorcltS 
seneste roman af P.N. Buhl, er efter min 
mening spild af spalreplads. 
P.N.Buhls anmodning om akrindsigt i lov
forslag 111: L 234 er en god ide. Bid digfost 
og.fortsæt! 

Bring evt. lange citater eller partsind/æg 
fra modstandernes side, Anker Jørgensen. 
Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors, Do
kumentationscentret o. lign. med ~fle,føl
ge,ule kommentarer og reel dola,mentati-
011. Det er altid interessant a.f høre mod
argumenterne direkte fra kilden - og ofte 
ji-emstår deres argumenter endnu mere 
naive, arrogante. ulogiske og an/i-danske 
når de selv får mulighed fi>r m ji-emføre 
dem ... 
Engang imellem virker Danskeren i sa
gens natur som en prædiken for de allere
de omvendte. Men ellers er det efter min 
mening et særdeles sobert og velfimderet 
blad. En oose i ørkenen. 

Jeg sav11er noget dansk kulturstof i tradi
tionelforsta11d. 

Dtmskeren er velredigeret, ogjeg beundrer 
de personer. der yder en stor arbejdsind
sats.for bladet. Det er mii gæt, at de fleste 
MFer læser bladet med betydelig illleresse. 
også når de er sJ«,rpe modsumdere afDe11 
Danske Forenings !,y,upunkJet: 

Bladets force er dokumentation/beviser. 
Disse skaber en fakt(lbank ved diskussion 
med andre. Dette skal Danskere11 skaffe 
medlemmerne/læserne. Dokumenu,tionen 
b1'rde stilles op mod kendte størrelser, idet 
store tal intet siger mange men11esk.er. .. 
011e pie/ure = a thousand words ... 

Sørg for at de "danske" politikere får læst 
bladet, så de kan sJ«,mme sig ! ... 

Hvad jeg savner mest er en noget mere 
agitationspræget henve11delse fil offent· 
ligheden. En slags mellemting mellem Ek
straB/adet og Danskeren. Der er ingen 
speciel slagkraft. Stoffet er tørt og meget 
sagligt. Jeg sidder tit tilbage efter læsnin• 
gen og tænker: Ja, det er rigtigt alt sam
men. - Og hvad 11u? .. . 
Polk må bringes væk fra at stemme på 
"indvandrerpartierne" ... 

Jeg tror. at Danskeren med fordel kunne 
anvende grafiske modeller i større "(i. 

stræk11ingfor at vise i hvilken retning, 1«/· 
viklingen gdi: .. Sådanne modeller ville, 
hvis de også bringes som løsblade, være 
velegnede til at tage med til venner og be
kendte - måske mere velegnede end hvis 
11U111 tog hele bladet med .. . 

Tak til de menneske,; som. har evner. ener
gi og mod til at gø)·e et arbejde, som 111a11 
i momentan modløshed kan synes er et $i
sy/os-arbejde ... 

Danskere11 bm· søges bibeholdt som irri
tations- og dokumentarionskilde uanset 
foreningens fremtidige aktivitetsniveau. 
Ophører Da11skeren med at udkomme vil 
politfkere og massemedier omgående syn
ke tilbage til tidligere tiders dvaletilsta11d 
eller endog direlae fremmedvenlighed. 

Savner profiler af folk fro "godhedsi,u/11.· 
strien ". 

Jeg kunne godt tænke mig anikler med et 
højere perspektiv på indvandringen, nog
leforsøg på svar på spørgsmålet: Hvo,for 
er de,me prøvelse/straf kommet over os? 
Bliver et religiøst tomrum, som vi har haft 
det i et par årtier, automatisk.fyldt op ude
fra. som var det et atmosfærisk under11yk? 
Er ilulvmuiritJgen mon en højere magis 
svar på vor accept af den frie abort? Vi 
har vel i de sidste 25 år slået ca. ligeså 
mange ufødre danskere ihjel, som vi har 
modtaget indva,tdrere. 

Jeg synes det er et udmærket professionelt 
blad. Det er godt skrevet, og det er seriøst. 
Det er egentlig på et ganske højt niveau. 
Og jeg synes også det er !telt fint m.h.t. 
layout og papirkv(llitet. 

lfdr næppe Birthe Weiss, Anker etc. til at 
skrive i bladet. Det ville ellers være in1er
essant. Hold den seriøse, måske lidt kede
lige linie. Undgå polemik med Demos, de 
autonome, Sejersen. Hva • rager de os. Tak 
forbladet. 

Jeg ønsker at andre end de samme hver 
gang kan få deres meninger i bladet og/å 
lov til at udtale sig. Nu og altid har det 
været de samme, som man hører om hver 
gang. De samme som er for/affere af hvad 
der står i bladet - det er jeg træl af 

.. .I øvrigt er mit argument over for dem 
Jeg disJ..i,terer med, at det kun ka11 være 
sandheden, der står skrevet i Danskeren. 
Ellers havde vi set mange negatfve reakti
oner både i den skrivende og den billedli
ge presse. 

Et blad som Danskeren betyder uhyre me• 
get, da vore nyhedsmedier og vort sam
fimd er sil ensrettet. Dagbladene skrives 
af e11 lille gmppe mennesker. som er ens
rettede på vort lands eneste journalisthøj
skole ... 
Noget af det som plager vort land er vel 
"superforståelsen". som Martin A . Han
sen kalder det og som tjener til) at mange 
accepterer tilstandene. Måske kunne det 
give bladet en videre læserkreds 0111 man 
gik ind på de problemer og hele det øko
nomiske bedrageri, som ligger bag. 
Bladets troværdighed må være høj, da I 
ellers ikke turde skrive, som I gør. 

Peter Neenw Buh/s anmeldelser er uden 
tvivl glimrende, men efter min mening bli
ver de for lange, og de,for for tørre for ik
ke-a/((ldemikere. Jeg elsker Sune Da/
gårds ··spidse pen". 

... ni P.N.Bulil: dine anmeldelser er frem
rogende analyser og i høj grod læseværdi
ge. 

Lay-0111 er usigeligt 1ørtlkedelig1 for et 
bredt j/er((,/ - skal der informeres bredt, 
tænker jeg mig noget d la "landet rundt'' 
sat op som Se & Hør. 

Jeg holder meget af den objektive linie. 
Der har dog været enkelte "smuttere" 
med skribenter der er "løbet over" med 
egne subjektive synspunlaer. Ikke at det 
også kunne være interessant at høre skri
bentens egne meninger, men det passer ik
ke så godt i en ellers saglig og interessa11r 
artikel. 

Mere ta/m(lteriale om væksten i antallet af 
fremmede. 

Lod endelig de11e tidsskrift "leve"! 
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TB- og HIV-indslæb 
Officiel statistik bekræfter igen, at et overmål af nye tuberkulose
og HIV-tilfælde skyldes fremmede. 

Tuberkulosen, der i tidligere tid var en 
svøbe herhjemme, var næsten udryddet, 
indtil den igen begyndte at bre<lesig i takt 
med fre1runedindstrømningen. AIDS og 
HIV har som ofte omtalt også langt større 
udbredelse blandt de fremmede indtræn
gere end blandt danskerne Uf. Danskeren 
1996 nr. 6 s. 15 og henvisninger der). 

Denne udvikling bekræftes helt af ny 
statistik fra Sundhedsstyrelsen. "Der an
meldes stadig flere tilfælde af TB blandt 
personer født i udlandet og deres børn", 
hedder det. Forekomsten af nye tilfælde 
blandt danskerne er fortsat lav: 3,7 pr. 
I 00.000. Men de mange tilfælde blandt de 
fremmede b1inger den samlede forekomst 
op på 9,1 pr. 100.000. Samtidig er der en 
iøjnefaldende aldersforskel mellem de to 

grupper. Danskerne tilhører den ældre ge
neration med en medianalder (50% over 
og SO% under den) - om end stærkt faJ. 
dende · på 47 år for mænd og 53 år for 
kvinder. Den tilsvarende alder hos de 
fremmede var kun 28 år. 

Epidemiforskerne på Statens Serumin
stitut sammenfatter udviklingen således: 

"Det stigende antal til fælde af TB hos 
udlændinge afspej ler, at der i disse år 
kommer et stigende antal flygtninge og 
deres familier fra højendemiske områder 
syd for Sahara. De fleste af disse tilfælde 
repræsenterer formentlig smitte inden an
komsten til Danmark, men der ses også 
småudbrud, der skyldes nysmitte. 

Den lave, men konstante forekomst på 
ca. 200 tilfælde pr. år blandt danskerne 

''Etniske'' læger over patienter 
Hvad tæller mest? Hensynet til en fremmed hospitalslæges eller 
til danske patienters fornemmelser? De fremmede er ikke i tvivl 
og danske sygehuse synes at støtte dem imod patientønsker. 

Der vil blive flere og flere læger med 
"etnisk" baggrund i de kommende år. 
12% af de lægestuderende og af '97-år
gangen af nye læger har "etnisk" bag
gnmd, og mange påstår at have hafl ople
velser med diskriminering. Da ligen Sha
shi Kant Jha således forgæves havde skre
vet 30-40 ansøgninger, spurgte han nogle 
af de afvisende overlæger om grunden til 
afalagene. En af dem sagde ligeud: 
"Hvorfor skulle jeg tage dig, når jeg har 
30-40 danske ansøgere?" 

Det rimelige og narurlige i denne hold
ning kunne Shashi Kant .lha dog ikke ind
se. På samme ganske urimelige måde an
ses det for etnisk diskrimination, hvis sy
geplejersker støder sammen med en pa
kistansk læge, fordi: "Nu har vi brugt 20 
år på at få lægerne til at tale ordentligt til 
os. Vi vil ikke spilde 20 år til på uden
landske læger med et tilbagestående kvin
desyn.0 

De problemer, offentligheden har hørt 
om, har dog mest handlet om, at nogle pa
tienter har et anstrengt forhold til læger 
med udenlandsk baggrund. Det var en 
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sådan episode, der for nogle år siden fik 
Århus Kommunehospital til, som det 
første, at formulere en "etnisk" politik. 

Anledningen var, at en dansk patient 
nægtede at lade en afrikansk medarbejder 
behandle ham. Hospitalet føjede patien
ten, som fik en anden behandler - men 
mente bagefter, at det var en bommert. 
Derved "krænkede" man jo den første 
medarbejder. Det rigtige havde angiveligt 
været at stå bag sin medarbejder og bede 
patienten finde et andet hospital! Idet man 
åbenbart hellere ville krænke den utrygge 
patient, vedtog hospitalets ledelse: 

- Personalet skal ikke tolerere "racisti
ske" ytringer fra patienter. 

- Ingen medarbejder vil få indskrænket 
sit arbejdsområde, fordi patienter ikke 
vil behandles af den pågældende. 

- Patienterne får i lignende situationer 
fremover ikke tilbud om behandling af 
andet personale, medmindre der er tale 
om et livstruende problem, der skal be
handle<, omgående. 

dækker over en faldende ineidens blandt 
ældre og en stigende incidcns blandt yn
gre og midaldrende." 

Også den tidligere påpegede enorme 
overrepræsentation af indtrængeme blandt 
HIV-positive bekræftes af den nyeste sta
tistik. I perioden aug. '90-juni '97 var 
3 I ,3% af de heteroseksuelt smittede 
I .gangs HIV-positive født i udlandet og 
smittet der. For kvinderne alene var ande
len endda næsten 43%. 

En dansk læge konunenterer besk: 
"Det er fo11sat ufatteligt at Sundheds

styrelsen, fru Weiss' forlængede ann, ik
ke HIV-tester alle ankommende. Har jeg 
en patient, der skal udsendes til f.ex. vis
se Baltiske lande, eller en student, der skal 
være tjener i Spanien i blot een sommer
måned, kræver de IDY-certifikat." 

Men det er let at fatte, at disse uhyrligt 
omkostningskrævende sygdomme, der 
altså i stort omfang indslæbes udefra, 
medvirker deres til væksten i de mange 
utilfredsstillende forhold i vort sundheds
væsen) som danskerne må slås med. 

(Kilde: EPI-NYT. Sundhedsstyrelsens meldesy
stem ro, smi1sonune sygdomme. Uge 34-35, ·1>1). 

Den politik så Shashi Kant Jha gerne 
indført på alle danske sygehuse, selv om 
han understreger, at han ikke oplever pro
blemer, hvor han arbejder. Hvis en patient 
klager over at tale med en "etnisk" læge, 
eller forlanger at tale med en "dansk 
læge", har Shashi Kant Jha altid oplevet 
I 00% opbakr1ing fra personalet. Som 
altså dermed 100% har svigtet patienten, 
der har følt sig usikker. 

På grund af denne "etniske diskrimina
tion" (mod de fremmede, altså!) har "et
niske'' medieinstt,derende og yngre læger 
i København dannet Lægefaglig Forening 
for Etniske Minoriteter (LFEI\II). Desuden 
har Foreningen af Danske Lægesruderen
de, FADL, allerede taget et forslag til sig 
fra LFEM om at oprette en stilling som 
"etnisk konsulent". Konsulenten skal 
kortlægge problemer med diskrimination 
og studere ansænelsesreglcr med henblik 
på at ændre forhold, der gør diskriminati
on mulig. 

Et første mål for LFEM er at fll indført 
retningslinjerne fra Århus Kommuneho
spital på alle landets sygehuse. Af hensyn 
til de "nye danskere" vil man altså nu se 
helt bort fra de patientforskelligheder, der 
ellers tales så meget om. At de føler sig 
utrygge, er åbenbart helt ligegyldigt. 

Kamal Qureshi, bestyrelsesmedlem i 
LFEM, forudser en udvikling i de kom
mende år som bl.a. kendes fra USA og 
England, hvor læger med "etnisk" bag
grund har en markant overrepræsentation. 



På grund af, at de tiltrækkes af den høje 
prestige, som læger har, er der på 1ægeud· 
dannelsen i København relativt set fire 
gange så mange fra de etniske minoriteter 
som i resten af befolkningen. 

Men disse "etniske" Jæger skal altså ik
ke integreres og indgå på lige fod med 
danske læger. Tværtimod skal vi have en 
ny lægeforening for "fremmede" læger, 
som alligevel v iJ p~1å, at de er danske 
læger. De vil ikke ændre sig, men vil 
kræve at samfund, personale, patienter 
etc. tilpasser sig deres krav. Ikke mindst 
bombes forholdet mellem patient og læge 
adskillige årtier tilbage af hensyn til ny
danskerne, idet patienterne åbenbai:t over
hovedet ingen rettigheder skal have over
for en "etnisk" læge! 

(Kilde: Ugeskrift for L.1:gcr l 6/6 97). 
P.N.B. 

"Danmark vil gerne bekæmpe korrup
tion, men ved at hæfte penge på somalier
nes hjemsendelse er Danmark medvirken
de til, at Somalia bliver korrupt. Jeg kan 
da nemt forestille mig, at flere tusinde 
somaliere bliver sendt til Danmark, for det 
er da en fin forretning, at hver "flygtning" 
kan vende tilbage til sit land med I mio. 
kr. Der kan blive en god indtægt for Soma
lia. Det var nok klogt, hvis danske politi
kere slog fast, at sådan handler vi ikke 
her." 

Mira PeterSe-n, Virum, i Berlingske Tidende l818 
1997. 

" ... hjemløse•herberget "Ski ftesporet" 
må dreje nøglen om - selvom der er brug 
for stedet. Kommw1en har lukket kassen. 
Dette går igen ud over en af Danmarks 
minoritetsgrupper: 3000 hjemløse køben
havnere. Herberget skulle ellers gå over til 
permanent drifl, hvor Socialministeriet 
fortsat betaler 3/4 af udgifterne, men 
Københavns Kommune siger nej til den 
sidste fjerdedel. Andetsteds i avisen kan 
man så læse om udviklingsministerens 
"del-fiasko" med el Gaza-Hospital (Dan
marks del 68,8 mil!. bistandskroner). Det
te hospital, der foreløbig står gabende 
tomt, skal m1 inspiceres af I 7 medlemmer 
af Folketingets udenrigsudvalg! Jeg ved 
godt, at de to ting ikke har noget med hin
anden at gøre, men jeg synes da, at vi skal 
have folk i politik, der "tør tænke sig om". 
Et spørgsmål som "Herberget" er jo et så 
stort og vigtigt problem, at det bare skal 
løses - og omgående. Pengene skal bare 
findes i en el1er anden "kasseu." 

Vagn Jensen, Hvidovre, i Berlingske llde-nde 511 
1997. 

Front National 
og situationen i Frankrig 
Foredrag på Den Danske Forenings møde i Århus 21 . juni 1997. 
AfThierry Tramoni, Front Nationals repræsentant i Skandinavien. 

Jeg vil gerne takke Den Danske Fore
ning for at give mig mulighed for at for
tælle om Front National, som ved siden af 
Østrigs Frihedsparti er det største nationa
le parti i Europa, Det, begge partier kæm
per mod, er det multietniskc Europa. Front 
National blev stiftet i 1972 af .Jean-Marie 
Le Pen og nogle af hans trofaste venner. 
Dengang var den yderste venstrefløj me
get stærk og velorganiseret, og del varme
get svæ,:t at bryde igennem. Front Natio
nal mener at tilhøre højrefløjen, fordi den
ne går ind for friluul. Det mener vi, er det 
vigtigste: Friheden i samfundet. Desuden 
står højre/løjen for tradition og kultur, og 
vi mener ikke, at der kan blive en fremtid 

Thierry Tramoni. 

uden en rodfast fortid. Vi må ikke glem
me de tidligere generationer, deres arbej
de og indsats. 

Front National er national i et Europa, 
hvor man vil fjerne grænser og forskelle
ne mellem landene. National fordi vi op
fatter nationen som en stor familie med 
fælles erfaring og fælles religion, og der
for skal vi bevare vores identitet. Det er 
meget vigtigt, og det er også noget, som 
folk lægger meget vægt på: forskellene 
mellem landene og folkene. Vi er et fol
keligt parti, fordi vi gerne vil samle alle 
franskmænd, uanset om de er arbejdere el
ler arbejdsgivere, håndværkere eller intel
lektuelle. Vi er et socialt parti, fordi det er 
vigtigt at beskytte de svage, og vi er ban
ge for en ubegrænset Jibera.lismc. Vi er 
faktisk det største arbejderparti i Frank-

rig, idet ca. e11 trediedel af arbejderne har 
stemt på Front National ved det sidste 
præsidentv-alg i 1995. Vi er også meget 
kede af, at der er ca. 500.000 hjemløse i 
Frankrig, og lægger derfor meget vægt på 
det sociale synspunkt. 

Partiets historie 
Som før næv11t blev partiet stiftet i 

1972, og vores program og ideologi er ik
ke meget forandret siden dengang. Vi 
kom med et originalt program om en mo
derne nationalisme. Allerede i 1973 talte 
Le Pen om den fare, som indvandri11gen 
udgør for nationen. I 1974 kom i Frankrig 
som i maoge andre lande indvandJings· 
stoppet, og dette år fik Le Pen ved præsi
dentvalget 0,75% af stemmerne. Da vi 
nogle steder blev meget stærke, fik vi i 
1977 fællesliste med det borgerlige højre, 
men det varede ikke længe, Først efter 
I 981, da socialisterne kom til magten, 
brød Front National rigtigt igennem. 

Socialisteme i Frankrig er de mest ven
streorienterede blandt de europæiske social
demokrater- de havde i 1981 et megetso
cialistisk program. Det advarede ,•i fransk
mændene iniod. At Front National gik frem, 
da socialisterne kom til magten, er typisk 
i Sydeuropa: Når venstrefløjen kommer 
til magten, vokser dens modsætning, og 
omvendt. Så man kan godt sige, at det 
hjalp os meget, for det er klart, at folk bli
ver forskrækkede, når socialisterne i 
Frankrig var meget, meget socialisth;kc. 

Vi fik gode resultater ved kommunal
valget og Europavalget i 1984 - da fik vi 
et rigtigt gennembrud med 11% af stem
merne overalt i Frankrig. I 1986 fik vi 35 
mandater i Nationalforsamlingen, og ved 
præsidentvalget i 1988 fik Le Pen 4,4 mil
lioner stemmer, hvilket varen overraskel
se. Til det sidste præsidentv-alg fik Le Pen 
15%, men da var der også en a11den kan
didat med nøjagtig samme program som 
Le Pen - han hedder De Villiers og fik 
4%. Det bliver således 19-20% til det na
tionale højre. Ved valget til Nationalfor
samlingen i maj i år fik vi 15% på lands
plan - ud af samlet 577 valgkredse fik vi 
i 118 kredse over 20% af stemmerne, i 23 
over 25% og i 6 over 30%. Vi står meget 
stærkt i Syd- og Østfrankrig, og vi er det 
største parti i Sydfrankrig og i Alsace. 
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Uretfærdigt valgsystem 
Men systemet er meget uretfærdigt i 

Frankrig, fordi man absolut skal lave alli
ancer med andre partier for at blive valgt, 
eller man skal have over 50% af stemmer
ne. Så vi fik kun I mand ind i Natfonal
forsamlingeu med vores 15,1%. Mens 
konuuunisterne, der lavede alliancer med 
socialisterne, fik 37 mandater ind med 
kun knap I 0% af stemmerne. Vi fik fak
tisk 200.000 stenuuer flere end de libera
le, men de har fllet I 09 repræsentanter ind, 
også pga. alliancer, mens vi står alene. Vi 
passer nemlig ikke ind i billedet med de 
øvrige partier, som accepterer EU. Som 
før nævnt fik vi en trediedel af arbejder
nes stemmer, og blandt de unge mellem 
18 og 35 år far vi 23% af stemmerne, så 
derfor er både venstre- og højrefløjen irri
terede på os. Pga. alliancerne far 40% af 
stenuuerne ialt kun 46 mandater af Natio
nalforsamlingens 577. Det er derfor svært 
for små partier at komme frem. 

Program mod fremmedku rsen 
Hvad angår vores program vedr. ind

vandringen: Der er mange indvandrere i 
Frankrig, og de !lir meget hurtigt og nemt 
statsborgerskab. Der er mange proforma
ægteskaber, for via et sådant kan man seks 
måneder senere få statsborgerskab. Vi ved 
ikke, hvor mange udlændinge der er i 
Frankrig, men vi ved, at siden 1974 er der 
født 800.000 udenlandske børn i landet, 
og siden sanuue årer der kommet 1,5 mio. 
legale og en halv til en hel mio. illegale 
indvandrere. Så det er mange, og det er 
ganske almindeligt at se l..'Vll.lterer, hvor 
op til 80% er udlændinge. Det skaber 
mange problemer, men hvis politiet vil 
ind i disse kvarterer, må de komme virke
lig talstærkt, ellers kan de ikke blive der. I 
det nordlige MarseiUe, hvor ca. 80% er 
indvandrere, kan politiet kun være i ca. 
'h time, ellers bliver der uro~ så det er svært 
at pågribe kriminelle i disse kvarterer. 

Det er det sanuue med asyl. I 1970 var 
der kun 2.000, der fik asyl, i 1980 20.000, 
og i 1990 60.000, så det vil vi også stram
me op på. Der er mange, der konuuer til 
Frankrig blot pga. økonomiske forhold. 

En årsag til, al Front National gik frem, 
var altså socialisternes magiovertagelse. 
Da de kom til magten, gav de opholdstil
ladelse til 300.000 illegale indvandrere, 
og det er den slags, der gør, at flere og fle
re indvandrere kommer, idet de ved, at de 
nok far opholdstilladelse alligevel. Mens 
socialisterne har regeret, har 30.-50.000 
illegale flet opholdstilladelse. 

90% af de fremmede, der kom før i ti
den, var katolikker og europæere, mest fra 
Belgien, Polen, Spanien og Italien - i dag 
kommer kun 30% fra Europa, 400.Ai fra 
Amka og 23% fra Asien. Så det er klart, 
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at her bliver et multietnisk samfund, hvis 
det fortsætter på den måde. I så fald vil år 
2025 halvdelen af alle børn, der fødes i 
Frankrig, i realiteten være udlændinge. 
Desuden må det siges, at i 1975 var der 50 
moskeer i Frankrig, i 1997 over 1500! 

Vedr. narkokriminalitet er 60% af alle 
fængslede udlændinge. Hvad angår anden 
kriminalitet er på landsplan 30%, i Mar
seille 70% udlændinge. Man må her end
da tage i betragtning, at flere millioner har 
fået fransk statsborgerskab. 

Indvandringen koster mange penge. 1 
I 989 kostede den ca. 250 milliarder kr. 
om året. Vi synes, det ville være bedre at 
hjælpe indvandrerne i hjemlandene end i 
Frankrig. Delfor har vi et meget vigtigt 
punkt i vores program, som vi kalder na
tional fortrinsret, dvs. franskmænd skal fil 
arbejde og bolig først. 

Vi skelner mellem europæiske og ikke
europæiske indvandrere. For de sidste vil 
vi stoppe familiesammenføringen, social
ydelser og ændre asylreglerne. For social
ydelserne kan der laves særregler med de 
europæiske lande. 

Familiepolitik 
Vedr. familiepolitik: I Frankrig som an

dre steder i Europa har vi "demografisk 
vinter". For at ændre dette v il vi støtte 
fødsel afflerc franske og europæiske børn 
økonomisk - særlig det 3. barn er meget 
vigti!,>t. Desuden skal der skabes mulig
hed for, at forældre kan være hjemme
gående. Da dette er et stort arbejde, bør en 
af forældrene kunne få løn for at gå hjem
me, til det sidste barn er fyldt 18 år. Front 
National vil også ændre abortlovgivnin
gen, idet abort kun undtagelsesvist skal 
foretages. Derimod skal det være lettere 
for kvinder at bortadoptere deres børn, og 
lettere for franskmænd at adoptere fran
ske børn. Det er galt, at det tager 1-2 år at 
adoptere et fransk barn men kun få måne
der for et barn, der kommer fra Colnmbia 
eller Indien. Den nuværende lovgivning 
er lidt racistisk : Hvis det drejer sig om 
franske børn, skal man sikre, at de økono
miske forhold osv. er i orden, mens det for 
dem fra Columbia ikke er nødvendigt. 

Endelig skal børn beskyttes mere mod 
vold og pornografi. 

Kultur, miljo og dyrebeskyttelse 
Angående kultur: Det er vigtigt for os at 

kutme påvirke kul ruren, da knltur er vejen til 
magten. I de sidste 25 år har det i Frdllk:rig 
som i andre lande været sådan, at kultur an
ses for at tilhøre venstrefløjen, mens økono
mi hører til højrefløjen. Kulturer meget vig
tig, så derfor har også Den Danske Forening 
her en vigtig opgave med at oplyse folk. 

Om miljø: Vi har før De Grønne lagt 
meget vægt på miljøet. Man skal ikke 

ødelægge naturen. I Frankrig har vi man
ge atomkraftværker, og Front National 
mener, at vi absolut må udvikle andre 
energikilder, idet der er en vis fare ved at 
have så mange a-kraftværker, selv om det 
giver os en vis selvstændighed, idet 70% 
af vores energi kommer fra atomkraften. 

Også dyrebeskyttelse er vigtig for os. 
Dyrene skal ikke pines. Her er særlig Bri
gitte Bardot kendt- hun støtter Front Na
tional og boykottes derfor nu af medierne, 
mens hun tidligere ofte kom i medierne 
for at tale dyrenes sag. 

Fransk "demokrati" 
Demokratiet i Frankrig er således me

get dårligt. Særlig er ytringsfriheden me
get ringe. I klager godt nok om mangel på 
ytringsfrihed i Danmark, men i Frankrig 
er det tusind gange værre. Læserbreve, 
som man kan læse i danske aviser, har in
gen chance for at komme frem i Frankrig. 
Her ligger det "politisk korrekte" meget 
dybt. Der er selvcensur i aviser og TY, og 
hvor de ledende partier under en valg
kamp fik 3 timers propaganda, fik Front 
National 7 minutter! 

Trods alt står vores parti dog stærkt, og 
måske har den modstand, vi har mødt, 
hjulpet os, idet vi har flet tid til at vokse 
rigtigt i stedet for at Il stor tilslutning på 
en gang. Vi har nu I 00.000 medlemmer i 
Front National, en ugeavis og et dagblad. 

Europa og folkene 
Endelig vil jeg tale lidt om Europa. Vi 

har intet mod Europa og synes, der skal 
være et stærkt kulturelt, økonomisk og 
forsvarsmæssigt samarbejde mellem lan
dene, men vi vil ikke have et Europa, hvor 
Bruxelles og bureaukrater bestemmer. 
Ifølge Jacques Delors er allerede 80% af 
fransk lovgivning be-~temt af Bruxelles. 
Så vi vil bevare vores grænser og selv
stændighed, fordi selvstændig)led for en 
nation er ligesom frihed for et menneske. 

Vi mener, at et stærkt forsvarsmæssigt 
samarbejde skal erstatte NATO, fordi vi 
synes, at Europa bør forsvare sig selv. Ef
ter kommunismens fald har NATO ingen 
mening, og vi behøver ikke at beskyttes af 
amerikanerne. I Østeuropa har folkene 
befriet sig selv - det kan vi takke mænd 
som Solsjenitsyn, Walesa og Landsberg:is 
for, det er ikke vores fortjeneste. 

Omvendt viser det jugoslaviske sam
menbrud, hvor håbløst og tåbeligt det 
multikulturelle eller multictniske sam
fund er. Man ville skabe et samfund, hvor 
de forskellige folk skulle leve fredeligt 
sammen. Det er et eksempel på det, vi nu 
er ved at opbygge i Europa. Man søger at 
presse folk i en form - folk, der ikke øn
sker at leve sanunen. 

Thierry Tramoni 



Danske soldater i kamp 
med muslimer! 
Mediedækningen af krigen i Bosnien var meget ensidig og tendentiøs. Multi-kulturalisterne 
lagde al skyld på serben1e og gjorde muslimerne til uskyldige ofre. Folk, der har stået midt i 
uhyrlighederne, har ofte et noget andet syn på sagen. En ung mand, der gjorde tjeneste i de dan
ske styrker i Sarajevo, skriver i det følgende om nogle af sine erfaringer. 

Af L. P. Larsen. 

Saraje,•o Februar '93 
Med h0j hastighed passerer de 3 danske 

pansrede mandskabsvogne igem,em ho
vedgaden i Sarajevo, på vej mod byens 
centrum, hvor de skal aflevere post, føde
varer og nyt mandskab til FN's fremskud
te hovedkvarter. 

Dagens varme ,1rkelighed 
Ved hj0rnet af PTT-bygningen (Saraje

vo 's post og telegrafvæsen) dukker en 
muslimsk skarpskytte frem af ruinerne i 
et højhusbyggeri, og tager de tre vogne 
under beskydning. Vognkommandøren på 
den bagerste vogn far øje på soldaten, og 
samtidig med at han vender sit tunge ma
skingevær mod manden, meddeler ban 
om faren over radioanlægget til de 2 andre 
vogne. 

Kommandørerne på de to første vogue 
drejer desperat deres tunge maskinge
værstårne imod faren, og som på kom
mando, åbner de 3 danske soldater ild 
samtidig imod snigskytten, der på grund 
af projektilernes høje hastighed bogstave
ligt talt bl iver slynget tilbage imod en ru
indynge flere meter bag ham. 

Da besætningen få minutter efter er i 
sikkerhed bag ved hovedkvarterets mure 
er stemningen nærmest curoforisk. Man 
klapper hinanden på skulderen, smiler og 
tænder en tiltrængt cigaret. 

Endnu engang har man overlevet et an
greb fra muslimerne i Sarajevo. Den by 
man i efteråret '92 hjemmefra havde fået 
at vide, man skulle ned og støtte med mad, 
brændsel og medicin. 

Men virkeligheden skulle allerede fra 
starten vise sig at være en del anderledes, 
end den man fra dansk politisk side havde 
fortalt. 

Styrken og opgaven 
I efteråret '92 opstillede Danmark et 

siabskompagni på 150 professionelle sol
dater der skulle fungere som serviceorgan 
for FN's hovedkvarter i Kiseljak 20 km 

Samtidig med dette skulle de være be
væbnet eskorte for de hospitals- og 
brændselsforsyninger, der skulle ind til 
byens overvejende muslimske befolk
ning, og desuden forsøgsvis, eskortere ci
vile flygtninge ud af byen. 

I oktober '92 blev kompagniet sendt af
sted med tog ned gennem Europa. Samti· 
dig med dette tog Bosniens unge mænd, 
sygeplejersker, Jæger og desertører i tu
sindvis den anden vej til sikkerheden i 
Danmark, og lod det således allerede fra 
starten være op til fremmede landes søn
ner at rage kastanjerne ud af ilden fra det 
bål de selv havde tændt. 

Allerede i løbet af den første måned 
stod det klart at den lette bevæbning og 
pansring, man fra politisk side havde givet 
soldaterne med for at de ikke skulle "pro
vokere" krigens parter. langt fra var til· 
strækkelig. 

Politisk fejlskøn koster 
Utallige er eksemplerne på hvordan 

danske soldater i ' 92-·93 blev ydmyget af 
krigeilS parter, ja endda ligefrem kom i 
livstruende situationer, fordi hverken ser
berne eller muslimerne respekterede det 
vage mandat og den lette bevæbning man 
var blevet sendt afsted med. Bl.a. måtte 

man efter bare en gang opgive at eskorte
re flygtninge ud af Sarajevo, på grund af 
at man blev overfaldet af soldater med 
svære våben, som man ikke kunne svare 
tilstrækkelig igen overfor. 

I januar '93 måtte man da også i al hast 
sende tillægspanser til mandskabsvognene 
og sværere bevæbning ned til soldaterne. 

I månederne der fulgte kom dette ud
styr i høj grad til at stå sin prøve, idet ild
overfald på FN-k0ret.0jcr fra muslimernes 
side tog ti l i antal. Hør blot hvad en dansk 
korporal fortæller. 

1\111slimerne var særdeles fljttige til at 
afgive ild imod os, når vi i vores pansrede 
ma11dskabsvogne bevægede os i Sara;evo. 
Til allersids1 sad vi simpelthen med hove
derne nede kons1a111Jor ikke (lf blive raml 
af de bosniske desperados. Beds! kan jeg 
vel illustrere det med, at da vi ve11d1e hjem 
til Danmak i april '93 efterlod jeg e11 
mandskabsvogn med 60 huller til det 
næste hold. Og vel og mæ1*e stammede 
ikke el eneste af disse huller fra serbiske 
laigler! 

At blive angrebet af muslimer var dog 
ikke kun forbeholdt danskerne. Fransk
mændene der også havde soldater placeret 
i Sarajevo-selctoren. led mange tab. Men 
da man indsatte fremmedlegionen, kom 
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der for en stund andre boller på suppen. I 
stedet for kun at besvare ilden når man blev 
beskudt, omringede disse elitesoldater sim
pelthen husene, hvorfra der var blevet afgi
vet ild, hvorefter angrebshold trængte ind og 
dræbte de skydegale galninge. 

I al henunelighed blev også det danske 
jægerkorps senere hen indsat i konflikten, 
hvor man oprettede specielle anti
sn.igskytteteams. Resultatet af disse sol
daters medvirken er dog ukendt. 

Forstående FN-kontingenter 
Langt fra alle landes FN-soldater lagde 

dog en så professionel holdning for da
gen, som franskmændene gjorde. De 
ukrainske soldater der også var i Sarajevo
sektoren, benyuede sig af alle former for 
tuskhandel med muslimerne, fur at forsø
de deres egen dagligdag. Den mest almin
delige form for nummer var at køre de 
ukrainske mandskabsvogne ud i den dan
ske FN-lejr for at få vognen ryldt op med 
diesel, herefter gik turen direkte til den 
muslimske frontlinje, hvor dieselen blev 
solgt til muslimerne. Dette og deres salg 
af toldfri varer til muslimerne blev dog 
opdaget, hvorefter flere FN-lejre nægtede 
at sælge toldfrit og udlevere diesel til dis
se partiske FN-soldater. 

Paradoksalt nok kæmpede omkring 
200 ukrainske og russiske lejesoldater 
samtidig på serbernes side for at tilkæm
pe sig herredømmet over Sarajevo. 

Værst af alle var dog de egyptiske FN
soldater, som var udstationeret i centrum 
af byen. Af uforklarlige årsager fik de i 
begyndelsen af '93 "stjålet" 200 AK-47 
automatgeværer og tusindvis af patroner 
fra deres lejr. Egypterne har dog sikkert 
kunnet glæde sig over at tyvekosterne gik 
til "værdigt trængende", nemlig deres 
muslimske meningsfæller. 

Selv efter denne bodsgave turde man 
dog ikke fra egypternes side holde deres 
skik med at tage ophold på hustagene for 
flere gange dagligt at knæle mod Mekka. 
I Sarajevo betalte man s ig fra problemet 
ved at købe en muslimsk Samjevoborger 
til at indtage bedeposition på hovedkV'.ir
terets tag. Her sad denne muslimske teen
ager dreng således og me$$ede flere gan
ge om dagen, imens hans landsmænds 
kugler fløj om ørerne på ham. 

Imidlertid var det ikke kun våben mus
limerne modtog fra deres trosfæller. Ca. 
2000 islamiske soldater, pdmært mujaha
din-krigere fra Afghanistan var strømmet 
til kampzonen i og uden for Sarajevo for 
således at ville være med til islamiserin
gen af Sydeuropa. 

Flere tidligere FN-soldater kan berette 
om deres møde disse S-Oldater, der blandtan
det i flere tilfælde prøvede at tiltvinge sig 
adgang til de danske pansrede mand-
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skabsvogne for at stjæle våben og udn1st-
ning. 

'.\iuslimsk mediemanipulation 
At krigens første offer er sandheden, er 

ikke kun en fortærsket floskel. 
Et andet fænomen der blev de danske 

FN soldater til del, var muslimernes 
skamløse manipulering med pressen. Via 
medierne blev den vestlige verden infor
meret og chokeret af de rædselsvækkende 
billeder og reportager der via pro-mus
limske journalister kom for dagens lys. 

Allermest kendt er bombardementet i 
'93 af den menneskefyldte markedsplads 
i Sarajevos centrum. Serberne fik, via 
muslimske talsmænd. straks s]cylden for 
denne udåd, og vestlige reportere var hur
tige og uk1i tiske til at bringe nyheden for 
dagens lys, uden overhovedet at bag
gnmdstjekke infonnationen. Højtstående 
FN-officerer i Sarajevo-sektoren var imid
lertid mere end skeptiske over det påståe
de serbiske bombardement, hvorfor de 
nedsatte en undersøgelsesgruppe beståen
de af franske og engelske officerer. Grup
pen kom hurtigt til den konklusion, at gra
naten umuligt kunne være afaendt fra ser
bisk side, på grund af skudvinklen, der 
snarere tydede på at muslimerne selv hav
de affyret mortergranaten. Undersøgelses
gruppen blev imidlertid hurtigt standset 
da dette kom for dagens lys. !stedet for at 
rydde avisforsiden, som det var blevet gjot1 
da granaten sprang, nøjedes man nu med at 
genuue undersøgelsesgruppens resultat som 
en skjult notits på avisens mere ydmyge 
sider. Det var dog store ting i forhold til tv, 
hvor alle kanaler ignorerede nyheden. 

Her stod man altså med en krigsføren
de part, der bevidst prøvede at få FN til at 
g:l. ind i konflikten som pro-muslimsk 
part. Og midlet til dette? - Kynisk at ofre 
sit eget folk, for at ffi den opmærksomhed 
og medfølelse, som man havde regnet 
med ville udløse en FN-straffeaktion! 

!stedet for i det mindste at irettesætte 
muslimerne lod man 1\-a vestlig politisk 
side, som om intet var sket. 

Dette var langtfra eneste gang musli
merne blev grebet i at ofre deres egne for 
at opnå international opmærksomhed. Ek
semplerne erutallige, her skal for anskue
liggørelsens s]cyld kun nævnes 2. 

Da presseomtalen i lang tid havde 
været lidt sløj omkring muslimernes li
delser i den indesluttede by, lod man et ka
merahold filme under bisættelsesceremo
nien for faldne muslimske soldater. Midt 
under bisættelsen blev de døde soldaters 
pårørende beskudt af maskingeværild. 
Flere blev såret imens kameraeue kørte og 
et døgn efter var verden påny chokeret 
over serbernes grusomheder. At det sene
re hen viste sig at det var muslimerne selv 

der havde arrangeret ildoverfaldet, blev 
selvfølgelig forbigået i tavshed. 

En anden røverhistorie som pressen 
faldt lige i med samlede ben, var de ved
varende meldinger om at serberne som 
led i deres krigshandlinger, lukkede af for 
strøm og vandforsyninger til byens civile 
befolkning. Faktum var at muslimerne i 
store dele af Sarajevo, selv kunne regule
re vand og el som de ville. Men selvfølge
lig ver det smartere at lukke lidt for strøm
men en gang imellem, således at man 
f.eks kunne postulere at der ikke var lys til 
foretage operationer på hospitalerne. 

Fordrejning eller uvidenhed? 
Men var der tale om en bevidst fordrej

ning af de faktiske begivenheder i Bosni
en fra de vestlige mediers side, eller vid
ste man simpelthen ikke bedre? 

Vidste de ikke at imens Barbie-dukke 
Henriette Honore i tv-programmet "udfor
dringen" fik lavet tåreperseren "Sarajevo's 
børn", så beskød de selvsamme børn FN's 
køretøjer i Sarajevo med flasker, sten og 
luftgeværer, hvorunder der skete flere 
uheld. For ikke at tale om deres deltagelse 
i steningen af det serbiske mindretal i Sara
jevo, der S-Om flygtninge skulle eskorteres i 
sikkerhed uden for byen'/ 

Vidste de ikke at imens de berettede om 
det ene efter det andet overgreb fra ser
bernes side på den muslimske befolkning, 
v-ar dele af den muslimske politigård i Sa
rajevo omdrumet til et rent torturcenter af 
tilfangetagne serbiske soldater? 

Muslimske krig$forbrydelser 
Kun på grund af en serbisk fanges flugt 

fra politigården og igennem den muslim
ske frontlinje kom det frem hvorledes 
muslimske torturbødler dræbte og torture
rede regulære soldater. Blandt andet ved 
at klippe fingre, tæer og kønsorganer af 
deres ofre med en hæksaks! Jo, pressen 
vidste alt, men fortalte intet. Som en an
den stik i rend dreng for de muslimske in
teresser lod man sig føre rundt ved næsen 
af denne befolkningsgruppe- der ikke at 
forglemme, strntegisk havde hyret el ame
rikansk mediefirma til at stå for den ensi
dige propagandadækning af de "faktiske 
forhold". 

Jeg vil lade en infanterisergent's beret
ning om sit møde med en dansk journalist 
tale for sig selv. 

Journalistens udtalelser til sergenten 
afslører nemlig at det åbenbart var en 
kendt sag i mediekredse, at muslimerne 
blandt andet ofte beskød FN-personel. 

Sergents beretning 
"/ slutni11ge11 afmi11 uds1atio11eringstid 

blev jeg beordret til at køre fil Sarajevo 
lufthav11 og afhe11te nogle højtstående 
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